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Ata da 20ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 23 de março de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, Ademir Andrade
Eduardo Suplicy, José Alencar e da Sra. Emília Fernandes

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alvaro Dias –
Amir Lando – Antonio Carlos Magalhães – Antonio
Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola –
Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra –
Carlos Patrocinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner
– Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Suplicy –
Emília Fernandes – Ernandes Amorim – Francelino
Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo
Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto
Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo
Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho –
Jefferson Peres – Jonas Pinheiro – 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 – Moreira Mendes –
Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias
– Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro
Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Roberto
Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino –
Romero Jucá – Romeu Tuma – Sebastião Rocha –
Sérgio Machado – Tião Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 73 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

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

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 245, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de
1999 (nº 23/99, na Câmara dos Deputa-
dos), que aporva o ato que renova a auto-
rização do Governo do Estado de Minas
Gerais – Rádio Inconfidência Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Belo Hori-
zonte, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Francelino Pereira

I – Relatório

Chega ao exame desta Comissão, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 179, de 1999 (nº 23, de 1999,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re-
nova a concessão da Rádio Inconfidência Ltda., para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.

A exposição de motivos do Ministro das Comuni-
cações ao Presidente da República, informa que a so-
licitação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O projeto foi examinado pela Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, tendo recebido parecer favorá-
vel de seu relator, Deputado Pinheiro Landim, e a
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

A Rádio Inconfidência é uma das mais tradicio-
nais emissoras de Belo Horizonte, vindo, ao longo dos
anos, se destacando como importante fonte de infor-



mação, cultura e entretenimento para os habitantes
da Grande Belo Horizonte e das regiões alcançadas
por sua onda média.

A renovação da autorização para que a Rádio
Inconfidência continue a operar, é um reconhecimen-
to por parte das autoridades federais, do papel que
ela vem desempenhando no senário sócio econômico
de Minas Gerais.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 179, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado Rádio Inconfidência Ltda., atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à re-
novação da, opinamos pela aprovação do ato, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 14 de março de 2000 – ,
Djalma Bessa, Presidente eventual, Francelino Pe-
reira, Relator – José Jorge – Geraldo Althoff – Edu-
ardo Siqueira Campos – José Fogaça – Gerson
Camata – Bello Parga – Geraldo Cândido (absten-
ção) – Álvaro Dias – Emília Fernandes – Agnelo
Alves – Romeu Tuma – Íris Rezende – Lúdio Coe-
lho – Maguito Vilela.

PARECER Nº 246, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de
1999 (nº 45/99, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a au-
torização do Governo do Estado de Mi-
nas Gerais – Rádio Inconfidência Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda curta na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Francelino Pereira

I – Relatório

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.378,
de 1997, o Senhor Presidente da República subme-
teu ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, in-
ciso XII, combinado com o § 1º do art. 223 da Consti-
tuição Federal, ato, constante do Decreto de 6 de no-
vembro de 1997, que autoriza o Governo do Estado
de Minas Gerais – Rádio Inconfidência Ltda., a explo-
rar, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.

A documentação anexada à Mensagem Presi-
dencial informa que o processo foi examinado pelos

órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.

O projeto, examinado pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara
dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu re-
lator, Deputado Luiz Moreira, e aprovação unânime
daquela Comissão. Já na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi con-
siderado jurídico, constitucional e vazado em boa téc-
nica legislativa contra os votos dos Deputados Anto-
nio Carlos Biscaia e Geraldo Magela.

II – Voto do Relator

A Rádio Inconfidência é uma das mais tradicio-
nais emissoras de Belo Horizonte, vindo, ao longo dos
anos, se destacando como importante fonte de infor-
mação, cultura e entretenimento para os habitantes
da Grande Belo Horizonte e das regiões alcançadas
por sua onda curta.

A renovação da autorização para que a Rádio
Inconfidência continue a operar, é um reconhecimen-
to, por parte das autoridades federais, do papel que
ela vem desempenhando no cenário socioeconômico
de Minas Gerais.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 205, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolu-
ção nº 39/92, ficando caracterizado que a Rádio Inconfi-
dência Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e le-
gais para habilitar-se à renovação da autorização opina-
mos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de De-
creto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 14 de fevereiro de 2000. –
Djalma Lessa, Presidente eventual – Francelino Pere-
ira, Relator – José Jorge – Geraldo Althoff – Eduardo
Siqueira Campos – José Fogaça – Gerson Camata –
Bello Parga – Geraldo Cândido (abstenção) – Alvaro
Dias – Emilia Fernandes – Agnelo Alves – Romeu
Tuma – Iris Rezende – Maguito Vilela.

PARECER Nº 247, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de
1999 (nº 159/99, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Senhor Bom Jesus,
para executar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Perdões, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Gilvam Borges

2 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 255, de 1999 (nº 159, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Senhor Bom Je-
sus, para explorar canal de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Perdões, Estado
de Minas Gerais.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 104, de
1999, o então Presidente da República submete ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223 da Constituição Fe-
deral, ato, constante da Portaria nº 318, de 21 de de-
zembro de 1998, que outorga permissão para execu-
tar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Perdões, Estado de Minas Gerais.

A documentação anexada à Mensagem Presi-
dencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.

O presente projeto, examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorá-
vel de seu relator, Deputado Gerson Gabrielli, e apro-
vação daquela Comissão. Já na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto
foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.

II – Voto do Relator

Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou-
tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de au-
torização, pelo Poder Executivo, para execução de
serviço de radiodifusão educativa condiciona-se ao
cumprimento de exigências distintas daquelas obser-
vadas nos casos de concessões ou permissões para
exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação citada, em seu art. 13, § 1º, estabelece
que a outorga para exploração desse tipo de serviço
não depende de edital. Também não se aplicam à ra-
diodifusão educativa as exigências da Resolução do
Senado Federal nº 39/92, que “dispõe sobre formali-
dades e critérios para a apreciação dos atos de outor-
ga e renovação da concessão, permissão para o ser-
viço de radiodifusão sonora de sons e imagens”.

Note-se que, por sua especificidade, os canais
de radiodifusão educativa são reservados à explora-
ção da União, Estados e Municípios, Universidades e

Fundações constituídas no Brasil, com finalidade
educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº
236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e
modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962
(Código Brasileiro de Telecomunicações).

Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela
aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo elaborado pela Câma-
ra dos Deputados.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2000. –
Djalma Bessa, Presidente eventual – Gilvam Bor-
ges, Relator – José Jorge – Geraldo Althoff – Edu-
ardo Siqueira Campos – Luiz Otávio – Lúdio Coe-
lho – Gerson Camata – Bello Parga – Geraldo Cân-
dido (abstenção) – Alvaro Dias – Emilia Fernandes
– Agnelo Alves – Romeu Tuma – Maguito Vilela.

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

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

É lido o seguinte:

OF. Nº 25/2000-GSAA

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,
Venho, mui respeitosamente, à presença de

Vossa Excelência, encaminhar Relatório referente à
viagem a Roma, a qual fui designado para represen-
tar o Senado Federal nos atos de Beatificação dos
Mártires de Cunhaú e Uruaçu.

Sem mais para o momento, apresento a Vossa
Excelência meus mais sinceros votos de admiração e
apreço.

Atenciosamente, – Senador Agnelo Alves.

RELATÓRIO

De volta ao Brasil, no regresso de Roma onde,
por designação de Vossa Excelência, representamos
o Senado Federal nos atos de Beatificação dos Márti-
res de Cunhaú e Uruaçu, apresentamos à Casa que
integramos, relatório sobre o cumprimento de nossa
Missão.

Registramos, de início, o comparecimento de
numerosa delegação de norte-riograndenses, fiéis
em romaria, grande parte do Clero, desde o Senhor
Arcebispo de Natal e dois Bispos, das Dioceses de
Mossoró e Caicó, autoridades, a partir do Excelentís-
simo Senhor Governador do Estado do RN, Dr. Gari-
baldi Alves Filho e mais Sua Excelência o Sr. Ministro
da Integração Nacional, Dr. Fernando Bezerra, desig-
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nado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública.

Os Mártires Beatificados por ato canônico de
Sua Santidade, o Papa João Paulo II, foram sacrifica-
dos no Rio Grande do Norte em episódios de fé, que a
história registra e que a Igreja Católica entendeu por
bem perenizar na Graça de Deus. Todos os atos cató-
licos tiveram a nossa presença registrada pelos atos
oficiais do Vaticano.

Acresce, ainda, nosso comparecimento em to-
dos os atos oficiais complementares e/ou correlatos,
promovidos pelos Embaixadores do Brasil no Vatica-
no, Embaixador Marcos César Meira Naslausky, e
junto ao Governo Italiano, Embaixador Paulo de Tarso
Flexa de Lima, respectivamente, também presentes a
todos os atos litúrgicos referentes à Beatificação.

Por último, a juízo e decisão de Vossa Excelên-
cia, propomos seja endereçado expediente aos dois
Embaixadores brasileiros, junto ao Vaticano e ao go-
verno da Itália, com os nossos agradecimentos por
prestarem aos três representantes do Senado Fede-
ral, total apoio no cumprimento da honrosa Missão
para a qual fomos designados e, sobre cujo cumpri-
mento, estamos apresentando o presente relatório.

Na oportunidade, apresentamos a renovação
do nosso melhor agradecimento, na certeza tranqüila
do fiel desempenho para o qual o Senado da Repúbli-
ca nos credenciou. – Senador Geraldo Melo – Sena-
dor José Agripino – Senador Agnelo Alves.

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

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

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 95/2000 – PDT

Brasília, 23 de março de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa

Excelência o Senhor Deputado Olímpio Pires para
integrar, como Suplente, para a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em
substituição ao Deputado Celso Jabob.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. – Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será
feita a substituição solicitada.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 135, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º da Consti-

tuição Federal e art. 216 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, seja solicitada ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, por inter-
médio do Ministro Extraordinário da Política Fundiá-
ria, os esclarecimentos, a seguir especificados, com
relação às ações daquela autarquia no Estado de
Mato Grosso, nos últimos 5 (cinco) anos, executados
em parceria com as prefeituras municipais ou não:

1) Quais as atividades, programas, assenta-
mentos e suas fontes de financiamento e o montante
dos recursos efetivamente alocados e empregados
nas ações do Incra dentro do Estado do Mato Grosso
nos últimos cinco anos?

2) Quais as atividades, programas, assenta-
mentos e suas fontes de financiamento e o montante
dos recursos previstos e os efetivamente alocados
e/ou empregados nas ações do Incra dentro do Esta-
do do Mato Grosso para os exercícios de 2000/2001?

3) Qual o montante dos recursos ja assegura-
dos até a presente data para aplicação dos progra-
mas do Incra no âmbito do Estado do Mato Grosso,
para os exercícios de 2000/2001?

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. – Se-
nador Antero Paes de Barros.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na forma
regimental, o requerimento lido será despachado à
Mesa para decisão.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 136, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, requeiro que o Projeto
de Resolução nº 18, de 2000, de autoria do Senador
José Roberto Arruda, tramite em conjunto com o Pro-
jeto de Resolução nº 8, de 2000, de autoria do Sena-
dor Jorge Bornhausen.

Justificação

Por determinação do Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos, fui designado, em 29 de fe-
vereiro de 2000, para relatar os Projetos de Resolu-
ção do Senado nº 8, de 2000, de autoria do Senador
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Jorge Bornhausen, que “Autoriza os municípios a
contratarem operações de crédito com a Caixa Eco-
nômica Federal, destinadas à implantação de progra-
mas de fortalecimento e modernização da máquina
administrativa municipal”, e nº 18, de 2000, de autoria
do Senador José Roberto Arruda, que versa, exata-
mente, sobre a mesma matéria.

Assim, como forma de economia processual,
sugiro a tramitação conjunta de ambas as proposi-
ções.

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. – Se-
nador Roberto Saturnino.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-
rimento será publicado e, posteriormente, incluído em
Ordem do Dia, na forma regimental.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 137, DE 2000

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

do ao Ministro da Fazenda as seguintes informações:
1 – É verdadeira a informação de que os bancos

foram autorizados a aplicar o índice de correção mo-
netária no valor de 84,32% aos saldos devedores dos
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
em março de 1990? Em caso negativo, qual foi o índi-
ce aplicado?

2 – É verídica a informação de que, em março
de 1990, o índice aplicado para a correção dos depó-
sitos em caderneta de poupança foi de 41,82%? Em
caso negativo, qual foi o índice aplicado?

3 – Como o Ministério justifica a enorme diferen-
ça entre o índice aplicado, em março de 1990, para
correção do saldo devedor dos mutuários do SFH e o
índice utilizado para correção dos saldos credores
dos titulares de caderneta de poupança?

4 – Onde foi aplicado o valor gerado pela diferença
entre a correção dos ativos (saldos do SFH) e dos pas-
sivos (depósitos das cadernetas de poupança)?

Justificação

Desde 1990, inúmeros mutuários de financia-
mentos imobiliários vêm recorrendo à justiça contra a
cobrança da correção monetária de 84,32%. Por ou-
tro lado, os correntistas de cadernetas de poupança,
desse mesmo período, impetraram ações na justiça
contra o índice de 41,82% que foi utilizado para corri-
gir seus depósitos. Algumas dessas ações já estão

tramitando no Superior Tribunal Federal, sendo que,
de acordo com notícias veiculadas na imprensa, os
mutuários e poupadores vêm ganhando as ações.

Considerando as atribuições constitucionais do
Senado Federal, torna-se necessário que o Ministério
da Fazenda explique e justifique o porquê da aplica-
ção de diferentes metodologias de reajustes das dívi-
das junto ao Sistema Financeiro da Habitação e dos
saldos das cadernetas de poupança. Isso porque o
procedimento gerou um desequilíbrio patrimonial que
ainda não foi plenamente esclarecido. Caso as sen-
tenças de 1ª instância sejam confirmadas pelos tribu-
nais superiores, teremos mais um “rombo” que o Te-
souro será obrigado a arcar. Considerando a proble-
mática situação financeira do Estado brasileiro, as in-
formações aqui solicitadas são de grande importân-
cia para que possamos melhor definir as prioridades
econômicas e orçamentárias da União.

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. – Se-
nador Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-
rimento lido será despachado à Mesa para decisão,
nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Encerrou-se, ontem, o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 1999
(nº 267/99, na Casa de origem), que institui o dia 18
de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

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

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

Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador
Mauro Miranda.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs.
e Srs. Senadores, faz quase 40 anos que os
brasileiros conhecem uma iniciativa de enorme
significado social, que é empreendida anualmente
pela Igreja Católica.

Refiro-me à Campanha da Fraternidade, que é
realizada no período da quaresma, trazendo um
apelo à conversão, e é relacionada a um tema
específico. Ao longo dessas mais de três décadas, a
Campanha da Fraternidade tem representado para
os cristãos um importante processo educativo,
orientado para a melhor percepção das exigências da
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palavra de Deus frente aos problemas concretos da
sociedade brasileira.

Por sua metodologia, a Campanha da
Fraternidade produz resultados dentro e fora da
Igreja. Para os fiéis representa um veículo para
aprofundar as conseqüências da sua fé. Para o
público em geral, a Campanha comunica a voz
profética da Igreja diante de graves questões sociais.
E, num patamar mais objetivo, ela dá ensejo ao
nascimento de iniciativas pastorais concretas,
destinadas a responder aos clamores da realidade.
Uma realidade que, aliás, reflete os sentimentos das
comunidades de base.

A Campanha da Fraternidade deste ano de
2.000 tem caráter muito especial. Trata-se da primeira
Campanha da Fraternidade Ecumênica. Na verdade,
na tradicional Campanha da Fraternidade da Igreja
Católica Romana, já era praxe o convite a outras
igrejas para que a ela aderissem. O que está
ocorrendo este ano, contudo, é algo muito diferente. A
Campanha é ecumênica na sua coordenação de na
sua realização. A responsabilidade, em parceria, é
das sete igrejas cristãs que integram o Conselho
Nacional das Igrejas Cristãs. São a Igreja Católica
Apostólica Romana, a Igreja Cristã Reformada, a
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja
Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja
Metodista, a Igreja Ortodoxa Siriana do Brasil e a
Igreja Presbiteriana Unida.

A origem remota desta Campanha da
Fraternidade Ecumênica situa-se no ano de 1996,
quando a Assembléia Geral da CNBB aprovou a
proposta de ma Campanha com o sentido de um
testemunho. Um testemunho e um sinal de uma das
muitas coisas novas que, no Jubileu do Ano 2.000 e
no Terceiro Milênio, os discípulos de Cristo poderiam
oferecer ao mundo dividido e competitivo. Tomada a
decisão de que as diversas fases da Campanha
deveriam ser entregues a um organismo ecumênico,
por meio do qual as igrejas envolvidas pudessem se
relacionar em pé de igualdade, concluiu-se que a
instituição adequada para isso seria o Conselho
Nacional das Igrejas Cristãs. Com a constituição de
uma comissão com dois representantes de cada
igreja para coordenar o desenvolvimento dos
trabalhos, todas as igrejas envolvidas tornaram-se
parceiras em situação de igualdade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por aí se
vê que a Campanha da Fraternidade deste ano, na
sua forma ecumênica, já é em si um testemunho de
partilha e fraternidade. Estamos, portanto, diante de
uma Campanha que começou dando os frutos antes

mesmo do seu lançamento oficial. A própria
colaboração entre as diferentes igrejas já é um
resultado importantíssimo. Acho que essa união de
esforços de várias igrejas haverá de potencializar os
resultados em benefício dos menos favorecidos.

A escolha do tema ”Dignidade Humana e Paz“ e
do lema ”Novo Milênio sem Exclusões“ levaram em
conta a carga simbólica muito especial que o ano
2000 traz na caminhada do cristianismo. A
humanidade vive hoje um momento decisivo, uma
fase de grandes mudanças na civilização. Hoje,
temos mais recursos científicos e tecnológicos para
facilitar a existência humana na terra. Temos vida
mais longa, mas é cada vez mais crucial o problema
ético da distribuição daquilo que a humanidade
conquistou. Conseguimos a cura de doenças que
liqüidavam multidões, mas, hoje, grande parte da
população do planeta ainda passa fome e é vítima de
doenças perfeitamente curáveis. O mesmo ser
humano que se comunica com o mundo inteiro via
satélite não progrediu tanto assim, sobretudo na
consideração pela vida humana, em todas as suas
manifestações.

No limiar do terceiro milênio, é cada vez mais
evidente que a sobrevivência da própria humanidade
depende da fraternidade, da solidariedade, da prática
da justiça. Como proclamou o reverendo Martin
Luther King, essa grande testemunha cristã de nosso
tempo, ”a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à
justiça em todo lugar.“ Nós, os cristãos, anunciamos o
amor do Pai, um amor que não exclui ninguém.
Cumpre, portanto, unirmo-nos para construir um
mundo mais justo, fraterno e de paz. Como
poderíamos ser indiferentes ao sofrimento dos
irmãos? Na verdade, a história das nossas relações
com os que sofrem e os caídos é o retrato da
sinceridade das nossas relações com Deus. E isso
não é novidade. No começo do primeiro milênio, a
palavra de Deus já nos advertia: ”Aquele que não ama
seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a
quem não vê“.

O tema ”Dignidade Humana e Paz“ recupera,
reúne e resume o espírito da caminhada que vem
sendo construída pelos temas dos anos anteriores.
Ao mesmo tempo em que engloba o respeito aos
direitos fundamentais do ser humano, esse tema
resgata o alerta dos profetas bíblicos, como diz Isaías
no capítulo 32, versículo 17: ”A justiça produzirá a
paz“. Dignidade Humana e Paz querem englobar o
respeito aos direitos fundamentais do ser humano,
mulher e homem, em todas as etapas da sua vida e
em todas as circunstâncias em que se encontra,
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resgatando a atenção preferencial dos profetas
bíblicos pelos pobres e pelos excluídos. Por seu
intermédio, os cristãos unem-se no testemunho e no
anúncio evangélico da dignidade do ser humano e do
efetivo reconhecimento da dignidade enquanto
condição básica para a paz.

A dignidade humana, enquanto precondição
para a paz, deve ser fundamentada em observada
nas condições de vida do povo. A Campanha da
Fraternidade vem destacando, portanto, os fatos mais
gritantes de ameaças, desrespeito e violação dos
direitos humanos. Já a paz deve ser vista não apenas
como ausência de guerras, mas, em sentido bíblico,
como bem-estar da convivência cotidiana. As
pesquisas apontam a questão da violência, depois do
desemprego, como o maior problema da sociedade
atual. O Brasil ocupa o terceiro lugar entre os países
mais violentos da América Latina. A diminuição da
violência não é fruto da repressão. No pensamento
dos profetas bíblicos, a paz é dom de Deus e fruto da
justiça.

O lema Novo Milênio Sem Exclusões completa e
enriquece a proposta. Se alguém é excluído, a
dignidade humana de todos é posta em dúvida e a
paz é uma falácia. Fortemente inspirado pela
expectativa do início do terceiro milênio da Era Cristã,
esse lema denuncia uma sociedade que se vem
organizando cada vez mais em função do bem-estar
de um número limitado de pessoas, enquanto as
demais vão sendo sistematicamente excluídas dos
acesso aos bens necessários e às condições
mínimas de vida que a Declaração Universal dos
Direitos Humanos lhes reconhece. A promoção dos
direitos e o desenvolvimento não podem ser
reservados a uma minoria. A afirmação da dignidade
humana não permite excluir ninguém do exercício dos
direitos humanos e da cidadania.

Propondo uma prática de vida em que valores
morais e éticos exaltem a dignidade da pessoa,
evitem as exclusões que marginalizam pessoas e
grupos e criem condições de paz na convivência
cotidiana, a Campanha da Fraternidade 2000 tem
como seu objetivo geral unir as Igrejas Cristãs no
testemunho comum da promoção de uma vida digna
para todos, na denúncia das ameaças à dignidade
humana e no anúncio do Evangelho da paz.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na luta
pela dignidade humana e pela paz e no combate à
exclusão, a Campanha da Fraternidade 2000 dá
ênfase a algumas situações específicas que violam a
dignidade do ser humano. São focalizadas a
escravização de trabalhadores, a sujeição das

crianças na prostituição e no trabalho e o modo como
os moradores de ruas são considerados como seres
descartáveis. Essas são situações em que o ser
humano é levado a tamanha abjeção, e aqueles que
as provocam ou delas usufruem revelam tamanha
desumanidade que pessoas normais que delas
tomem conhecimento não podem deixar de se
escandalizar e mesmo se indignar. A Campanha
denuncia também o genocídio dos povos indígenas, a
discriminação aos povos negros e a discriminação à
mulher.

Srªs e Srs. Senadores, tive a satisfação de ver
aprovada por ambas as Casas do Congresso
Nacional Emenda Constitucional de minha iniciativa
que inclui a moradia entre os direitos sociais
consagrados no art. 6º da Carta Magna. Tenho a firme
convicção que de fato a moradia deve ser
reconhecida como a célula básica a partir da qual se
desenvolvem os demais direitos do cidadão. Afinal,
como se poderia objetivar condignamente as demais
prerrogativas sociais se o elementar direito à
habitação não prevalecer? Qual seria a viabilidade de
assegurar aos cidadãos o direito à educação, à saúde
ou à segurança sem que lhes proteja antes um teto.
Como seria possível proteger a maternidade, a
infância se gestantes e crianças não dispuserem,
pelo menos, de um abrigo?

Ao denunciar o modo como os moradores de
rua são considerados como seres descartáveis, o
texto-base da Campanha da Fraternidade 2000
adverte:

Um número crescente de pessoas vive
hoje nas ruas – nelas dormindo, comendo,
fazendo suas necessidades – especialmente
nas grandes cidades. Evitados, desprezados,
nós os encontramos por toda parte, como
trapos humanos que já perderam sua
auto-estima e pressentem dias piores. Como
ocorre com a exploração do trabalho e com a
prostituição, as crianças constituem uma
parcela ponderável dessa população
abandonada. E, como os adultos, elas
também causam medo.

Logo a seguir, o texto aponta que o número de
sem-teto vivendo nas calçadas, praças ou viadutos,
na região metropolitana do Rio de Janeiro, aumentou
cerca de 400% no período entre 1991 e 1997,
enquanto em São Paulo essa população subiu 17%
em apenas dois anos.

Noutro momento, o texto afirma:
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As favelas que surgem da noite para o
dia nas cidades brasileiras são um exemplo
visível da degradação que atinge as
condições de moradia de nosso povo. Os
cortiços constituem outra forma degradada
de morar a que são submetidas grandes
parcelas da população de nossas grandes
cidades.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
de 1995, realizada pelo IBGE, revelou que cerca de
um milhão de moradias brasileiras estavam
localizadas em favelas. Em São Paulo, 29,8% da
população era favelada, índice que, no Rio de
Janeiro, chegava a 24,8%. A precariedade das
condições de habitação em grande parte das
metrópoles brasileiras também fica demonstrada na
informação de que 51% da produção de cimento no
Brasil destina-se à construção informal.

Nesse contexto, só posso solidarizar-me com o
brado da Campanha da Fraternidade, que defende
um novo milênio com teto para todos e todas! Afinal,
lá no começo do primeiro milênio também foi assim:
um casal pobre, Maria e José, sem teto, em busca de
um lugar para abrigar o menino que nascia.

Com efeito, dois mil anos já se passaram desde
que nosso Salvador veio ao mundo, nascido em uma
manjedoura. Já é tempo de que todos os filhos de
Deus tenham assegurado o seu direito a uma morada
digna.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) –
Senador Mauro Miranda, V. Exª me concede um
aparte?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
todo prazer, Senador Leomar Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) –
Quando vejo V. Exª ressaltar um sentimento que
deveria ser espontâneo, a solidariedade, do qual nos
estamos distanciando em razão de vivermos em uma
sociedade cada dia mais consumista, sinto-me
provocado a uma revisão a uma reflexão sobre o
modo como agimos em relação ao nosso próximo. A
elite brasileira é muito perversa, nobre Senador.
Ainda não conseguimos resolver diversas mazelas
que agridem a dignidade humana e põem a sofrer
milhares de irmãos nossos. Veja a questão dos
meninos de rua, a situação dos jovens da Febem, a
horda de rotos e famintos que perambulam pelas
grandes cidades, acotovelando-se nas suas
periferias, sem abrigo, sem a mínima de dignidade.
Ainda não conseguimos resolver o problema dos que
vivem no meio rural. O êxodo continua. Aquele que,

no meio rural, não consegue viver até porque não tem
uma qualificação profissional, desloca-se, iludido
pelas luzes da cidade. Chegando lá, não consegue
materializar seu sonho, o que o faz migrar,
acotovelar-se nas periferias, revirar cestos de lixo em
busca de restos de alimentos. A situação ainda é
muito difícil e se agrava com a modernização da
sociedade, com a robótica, com a informática, com a
cibernética, que provocam diminuição dos postos de
trabalho e modificam o perfil do emprego,
dificultando, principalmente, para aqueles que não
têm a necessária qualificação, o acesso a uma forma
de sobrevivência. Portanto, a convocação que V. Exª
faz hoje é muito significativa e importante. Trata-se de
um alerta para que todos paremos, reflitamos,
olhemos para o lado e para dentro de nós mesmos
com a seguinte indagação: o que estou fazendo e o
que posso fazer de bom para o próximo?
Parabenizo-o pelo alerta e solidarizo-me com sua
campanha.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) –
Senador Leomar Quintanilha, agradeço muito as
suas palavras de estímulo, que se somam ao meu
pronunciamento. As palavras de V. Exª refletem o meu
próprio pensamento neste momento. Somos irmãos
nos Estados de Goiás e Tocantins e também na
busca de melhor qualidade de vida para o nosso
povo.

Sr.Presidente, Srªs e Srs.Senadores, a primeira
Campanha da Fraternidade Ecumênica realizada no
Brasil representa um avanço importantíssimo no
sentido de unir ações religiosas em favor dos
excluídos. Seu tema, “Novo Milênio sem Exclusões“,
constitui um grito de esperança no sentido de que o 3º
milênio da era cristã possa assistir ao reconhecimento
definitivo e concreto da dignidade intrínseca a cada
ser humano, sem qualquer exceção. Não podemos
esquecer que a exclusão é uma porta pela qual a paz
escapa e pela qual a violência entra na vida de todos.

Na afirmação da indignidade das exclusões e
dos sentimentos de fraternidade que devem presidir
as relações entre todos os membros da família
humana, cabe relembrar as palavras de Paulo
apóstolo, para os seguidores de Jesus: ”Já não há
judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem
homem nem mulher, pois todos sois um em
Cristo“.(Gálatas, Capítulo 3, Versículo 28).

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra, por vinte minutos, ao Senador Francelino
Pereira.
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O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Lúcia, a mãe de Glauber é o título que o Senador José
Roberto Arruda escolheu para seu recém-editado
livro, que encerra uma história de amor,
profundamente humana, sobre o cinema nacional.
José Roberto é mineiro de Itajubá e hoje integra a
Bancada de Brasília no Senado da República.

O Senador José Roberto Arruda é escritor? É
memorialista?

Confesso que não sabia, mas também não
pretendo decifrar esse enigma. Vejo que José
Roberto – não o Senador – escreve cartesianamente,
porque engenheiro, nascido em Itajubá, sul de Minas
Gerais, onde se formou na Faculdade de Engenharia.

O livro é dedicado à memória e à obra de
Glauber Rocha e também à esposa do autor,
”Mariane Vicentini, que me levou ao cinema“, como
está dito no livro de José Roberto.

Lúcia, a mãe de Glauber é apresentada por
Zuenir Ventura e Carlos Diegues, duas figuras
exponenciais da cultura brasileira.

A obra enfoca um dos mais significativos
personagens da cinematografia brasileira, Glauber
Rocha, mas também, e de forma igual, a figura que
sempre acompanhou o cineasta com a força suprema
do desvelo, sua mãe Lúcia.

Dona Lúcia, como é conhecida, já não tem Glau-
ber a seu lado, mas, com a mesma pertinácia de um
tempo em que o filho era vivo, segue acompanhando to-
dos os momentos do cinema brasileiro, que foi o mundo
dele e continua sendo o dela.

Em janeiro último, tive o enorme prazer de encon-
trar-me com Dona Lúcia quando se realizava o primeiro
evento do ano da nossa cinematografia, AMostra do Ci-
nema de Tiradentes, em Minas Gerais. Conversamos
muito, não apenas sobre Glauber, mas também sobre a
Comissão Especial do Cinema do Senado e os desafios
que enfrentamos para filmar o Brasil.

Menos de um mês depois, a alegria renovada.
Era o Festival Grande Prêmio Cinema Brasil, no
Quitandinha, em Petrópolis, e lá estava de novo essa
notável e austera, mas também doce figura, Dona
Lúcia Rocha, mãe de Glauber, o cineasta que nos
legou talvez a página mais brilhante do nosso cinema
e que Darcy Ribeiro definiu como ”o que podia fazer
mais, o que podia criar mais, o nosso herói, o mais
capaz de nós, o gênio“.

Pois é essa a personagem que o Senador José
Roberto Arruda teve a felicidade de acolher nas

páginas do seu livro, cujo título, significativo e
interpretando com fidelidade o texto, só poderia ser
Lúcia, a mãe de Glauber.

Na Mostra Tiradentes, em Minas Gerais, e, no
Quitandinha, no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro
ponto a que o cinema brasileiro comparece, Dona
Lúcia é presença certa, a tudo acompanhando com
interesse, como sempre fez ao lado do filho, nos
momentos de expectativa ou de glória, mas também
nos de tristeza e de apreensões.

Essa comovente trajetória de Dona Lúcia,
exposta no livro, compõe uma fase da nossa
cinematografia que ao historiador não será dado
omitir.

Avalio o livro como fonte que pode nos ajudar a
entender um pouco as origens e a realidade do trilhar
do cinema no Brasil, sobretudo a sua parte mais
humana. Um trilhar difícil. De incertezas quase
indomáveis, mas, ao mesmo tempo, cheio de
encantamento. De conquistas e de sentimento quase
uma devoção.

Li o livro, que, ao descrever a saga de Dona
Lúcia, registra também a fantástica odisséia cumprida
por seu filho, um mágico da sétima arte, cuja obra
atesta a maturidade do cinema brasileiro.

Dona Lúcia, o livro, é, na verdade, um pedaço
do retrato sincero das dificuldades que se antepõem
no caminho de quem ousa fazer cinema no País.
Dificuldades que, seno muitas e desafiadoras – e, às
vezes, motivo de desalento – e quase nunca são
reveladas, ao contrário do que ocorre agora no texto
de Arruda, o escritor.

Glauber sempre ousou, porque, movido pelo
entusiasmo. Era de seu estilo entregar-se, de corpo e
alma, às obras que produziu, como ocorreu, por
exemplo, na fase do Cinema Novo, um notável
capítulo da criatividade brasileira, do qual ele é seu
expoente.

Glauber Rocha já não existe, mas ficou como
uma legenda perene do cinema brasileiro, e sua mãe,
aos 80 anos de idade, continua trabalhando, das 8 às
18 horas, no Templo de Glauber, criado no Rio de
Janeiro, para preservar a memória desse grande
personagem brasileiro. Conforme conta Arruda, ela
vai e volta de ônibus e mora de aluguel.

O livro revela o motivo: sua casa foi vendida,
quando Glauber filmava Idade da Terra, acreditando
com toda a força de sua convicção que, se viesse a
ser vencedor no Festival de Veneza, poderia comprar
outra casa para Dona Lúcia., com a bilheteria com
que havia sonhado.
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Em Veneza, porém, a vitória acabou sorrindo
para uma outra película.

Em conseqüência, Glauber, cujo filme era o
mais cotado e do qual tudo esperava, nunca soube
como se desculpar à mãe, ao ver escoar-se a chance
de adquirir o prometido imóvel. Mas, ela própria, foi a
primeira aceitar a vicissitude, dizendo ao filho:

– Glauber, meu filho, vendi a casa, mas ganhei
um filme !

Esse registro, que extraio do livro do Senador
José Roberto Arruda, dá bem uma idéia dos enormes
percalços a que faço menção e que a tantos ficam
sujeitos os nossos cineastas.

Glauber, mencionado como exemplo, nunca foi
rico, apesar de sempre trabalhar arduamente, a ponto
de adquirir o hábito de escrever os roteiros de seus fil-
mes simultaneamente com outras criações, razão pela
qual usava duas máquinas de escrever Remington.

Numa delas, criou uma sucinta mas expressiva
ode a Brasília. Enquanto filmava a fase de Idade da
Terra que se passa na Capital, enamorou-se da
arquitetura e do horizonte que aqui vislumbrava, a
partir da torre de televisão, retribuindo à paisagem
com esta definição afetiva:

Brasília– escreveu ele – é a cidade mais bonita
do mundo e a grande verdade a ilumina.

O filme, no qual Glauber depositara as
esperanças maiores, começou a ser rodado ainda
durante o regime discricionário.

Mas era também a véspera de um tempo em
que, como registra o livro do Senador, ”as pessoas já
acreditavam no fim do regime militar, mas ninguém
sabia como seria o day after.“

O cineasta, porém, ia mais longe – continua o
autor do livro sobre Dona Lúcia. ”Ele tinha a
consciência de ter visto a Abertura lá atrás e agora
queria pensar o dia seguinte.“

Para produzir as cenas de Brasília Glauber levava
a vantagem de conhecer bem a cidade, ”nela sentindo
um esoterismo diferente, uma certa atração.“

As filmagens em Brasília foram precedidas de
tomadas na Bahia, terra natal de Glauber, baiano de
Vitória da Conquista.

Senhoras e Senhores Senadores:
O livro de que falo hoje é mais uma contribuição

à cultura brasileira. E tem um outro mérito, além do
valor literário: situa o leitor nos meandros do cinema
brasileiro, mostrando um capítulo de uma canção
heróica composta com amor, sempre, por isso que
também com apego e afeição.

O amor é o que vemos estampado nas telas
quando assistimos a uma criação do cinema brasileiro.
O apego, este pertence à fase de produção, quando os
cineastas se vêem na contingência de abrir mão até
mesmo do próprio patrimônio familiar, alcançado a mui-
to custo e em geral ao fim de uma jornada de vida.

Ao saudar a edição desse livro, encaminho à
Mesa requerimento em que solicito um voto de congra-
tulação ao seu autor, José Roberto, Senador, e escritor.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.

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

a palavra ao Senador Pedro Simon, pela ordem.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a minha inscrição para uma comunicação inadiável.

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Ney Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
também gostaria que V. Exª deferisse o meu pedido
de inscrição para uma comunicação inadiável.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra, por 20 minutos, ao Senador Jonas
Pinheiro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, talvez eu não use
os vinte minutos, uma vez que apenas quero registrar
que Mato Grosso passa por uma situação
desagradável por estar na contramão da história do
processo de desenvolvimento do País.

O Congresso Nacional está envidando todos os
esforços para aprovar a sua Reforma Tributária, em
que tenta diminuir ao máximo os impostos, as taxas,
as contribuições, enfim, os tributos que recaem sobre
a cesta básica de alimentação, sobre a agricultura.
Mais do que isso, existe uma Comissão de alto nível,
liderada pelo Sr. Ministro da Agricultura, que trata de
questões que permitam à agricultura a geração de
renda, o que ela está perdendo nesta última década
e, sobretudo, nos dias atuais. Uma das ações que
está sendo estudada é exatamente a diminuição dos
tributos que recaem sobre a agricultura brasileira.
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Na semana passada, o Governador do Estado
do Mato Grosso, Dante de Oliveira, encaminhou à
Assembléia Legislativa do Estado, que o aprovou num
espaço de duas a quatro horas, no máximo, pedido de
incidência de contribuições sobre agricultura ma-
to-grossense. Hoje, quem vende um boi ou com ele
transita pelo Estado de Mato Grosso tem que contribuir
com R$3,41, destinados ao Estado. Devo ressaltar que
essa quantia é para cada boi.

O produtor de soja, ao vender seu produto, tam-
bém perde R$2,81 por tonelada, e, muito mais do que
isso, há também a incidência de impostos sobre os
combustíveis – óleo diesel, gasolina e álcool -, no va-
lor de R$0,04 por litro. Conseqüentemente, ele paga
essa contribuição quando vende o seu produto, quan-
do compra o óleo para tocar a sua lavoura, seja na
fase de preparo do solo ou na de colheita, e, pela ter-
ceira vez, quando coloca sua colheita no caminhão
para levá-la aos centros consumidores ou aos portos,
que a levam para qualquer parte do mundo.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Darei ao
aparte a V. Exª em poucos minutos. Levo meu raciocí-
nio mais à frente, porque há outro assunto que gosta-
ria de abordar.

Sr. Presidente, eu e V. Exª fazemos parte da Co-
missão que trata da reorganização do setor sucroal-
cooleiro nacional.

Sabem V. Exª e todos os Senadores e Senado-
ras que o setor sucroalcooleiro passou dois anos ven-
dendo o litro de álcool por algo em torno de R$0,14 a
R$0,21, portanto, abaixo do custo de produção, que é
cerca de R$0,30 por litro. Assim, o setor foi altamente
prejudicado por sua própria desorganização e desre-
gulamentação.

Hoje, quando, graças ao esforço do Governo e
do Senado Federal, por intermédio da Comissão que
tratou do assunto, o setor do álcool está começando a
reviver, taxa-se em R$0,4 o litro do produto. Entendo
isso como um grande engano, ou uma grande má-fé,
porque R$0,4 por litro de álcool representam, para o
produtor, 10% do valor do combustível.

Deve haver engano. Se essa sobretaxa ocorrer,
Mato Grosso, que produz 540 milhões de litros de ál-
cool, terá de pagar ao Governo, para esse fundo –
que dizem ser de transporte e de habitação -, R$21,6
milhões por ano. Nenhuma usina ganha tanto a ponto
de poder contribuir com R$0,04 por litro de álcool.

Dessa forma, nobre Senador Gerson Camata,
chegaremos à seguinte situação: o produtor de álcool
de Goiás, de Mato Grosso do Sul ou até de São Paulo

colocará o álcool no mercado do Estado de Mato
Grosso por preço inferior ao do álcool produzido por
esse Estado.

Trago essas informações, porque, em Mato
Grosso do Sul, por exemplo, há essa mesma lei. Po-
rém, no caso do álcool, o Estado está isento; ta-
xam-se R$0,02 por litro de gasolina, R$0,01 por litro
de óleo diesel e 0% para o álcool.

Por isso, expresso a nossa indignação. Estamos
fazendo um grande esforço para recuperar a agricul-
tura brasileira, e Mato Grosso vem respondendo a
esse incentivo do Governo do Estado com geração de
emprego e renda. O programa de algodão, incentiva-
do pelo Governo do Estado, vai muito bem; o Estado
de Mato Grosso passou a produzir 50% do algodão
nacional, exatamente pela retirada de tributos que in-
cidem sobre o algodão.

Portanto, o Governador Dante de Oliveira deve
estar sendo mal assessorado, porque, nesta oportu-
nidade, S. Exª segue na contramão da História e até
de seu próprio Governo.

Concedo o aparte ao Senador Gerson Camata,
com muito prazer.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Jonas Pinheiro, V. Exª tem sido um Senador dedicado
à agricultura no cenário nacional. De toda discussão
em torno de assunto ligado à lavoura brasileira, V. Exª
participa, seja nas comissões, seja no plenário, apre-
sentando emendas, discursando ou aparteando. V.
Exª é praticamente o Senador lavrador, agricultor,
desta Casa. E, no início do seu pronunciamento, V.
Exª enfocou – depois, anunciou esse aumento de tri-
butos – um assunto muito interessante: a perda de
renda da agricultura brasileira.Nós que andamos pelo
interior – isso acontece no Espírito Santo e, suponho,
também no seu Estado – vemos máquinas sucatea-
das, armazéns deteriorados, currais de fazendas es-
tragados. Antes os fazendeiros tinham cuidado com
sua propriedade. Embora a produção agrícola esteja
aumentando, a renda da agricultura está caindo, e V.
Exª tem, constantemente, focalizado essa situação.
Senador Jonas Pinheiro, não entendi – este é o moti-
vo do meu aparte – o que V. Exª disse sobre o acrésci-
mo de uma taxa ao trânsito do gado. Além do ICMS,
além dos outros tributos, criou-se uma taxa sobre o li-
tro de gasolina ou sobre o litro de álcool? Está ocor-
rendo uma bitributação? Não entendi a origem e o
motivo dessa tributação. Que diabo de tributo é esse?
Gostaria que isso fosse esclarecido, antes que esse
tributo comece a ser cobrado em todo o Brasil. Em
nosso País, é muito comum, quando um Estado ou
um Município descobre uma nova maneira de tributar,
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todos os outros o acompanharem, na vontade de
abocanhar, cada vez mais, tributos da produção da
agricultura brasileira, principalmente. Cumprimento
V. Exª, que denuncia rapidamente o fato e pede que
não se faça isso com a agricultura.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sena-
dor Gerson Camata, V. Exª não entendeu a criação
dessa taxa; poucas pessoas podem entender essa si-
tuação.

Há uma medida provisória, já aprovada na Co-
missão da qual fui Relator, por meio da qual criamos a
CPR com liquidação financeira para facilitar a entrada
de recursos, autorizando o BNDES a equalizar recur-
sos para compra de máquinas e de equipamentos
agrícolas. Já está sendo apreciada pela Comissão a
Lei de Armazenagem, que facilitará a vida do armaze-
nador, com conseqüência positiva para a produção
agrícola brasileira. Daqui a pouco também será apre-
ciada pelo Plenário a lei que trata da melhoria da clas-
sificação do produto agrícola no Brasil. Surgiram o
Programa de Securitização, o PESA e o Programa da
Recap. Agora estamos envidando esforços para con-
templar as regiões mais pobres do País – Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste – com uma nova lei originária
de uma medida provisória, a Lei dos Fundos Constitu-
cionais.

Portanto, como V. Exª, também estou indignado
com essa situação. Não podemos compreender por
que essas taxas incidem sobre tudo. Hoje, além do
ICMS e da despesa com o gado, o produtor paga
R$3,41 por cabeça de gado, quando o animal transita.
O posto de gasolina talvez cobre do consumidor
R$0,04 por litro de álcool, de gasolina ou de óleo die-
sel. Mas esse valor é muito alto, sobretudo para o se-
tor produtivo. Entendemos que o Estado pode arreca-
dar R$100 milhões – valor este retirado do setor pro-
dutivo, que é pobre, sem renda – para destinar, por
exemplo, ao setor habitacional. Entendo essa neces-
sidade, mas devemos buscar outra fonte para cons-
truirmos habitações, para melhorarmos o setor de
transportes. Há outras fontes. O agricultor não pode
ser penalizado mais do que já está.

Senador Gerson Camata, V. Exª entendeu exa-
tamente o que está acontecendo: as taxas estão inci-
dindo sobre tudo.

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

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Com
muito prazer, ouço o aparte de V. Exª.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Jo-
nas Pinheiro, comungo com a opinião do Senador
Gerson Camata quanto à atuação de V. Exª nesta

Casa. Sem dúvida alguma, V. Exª é o Parlamentar
que mais discute, que mais debate e que mais luta
pelos interesses da classe produtora rural não só do
seu Estado, mas de todo o Brasil. O Senador Gerson
Camata tem inteira razão. Imagine se a moda pega!
Infelizmente – V. Exª sabe -, isso começou no meu
Estado, em Mato Grosso do Sul, onde essa bitributa-
ção, essa taxação, em cima da pecuária e dos com-
bustíveis tem um nome muito pomposo: chama-se
Fundersul, que tem uma finalidade específica. A
Constituição só permite a vinculação de tributos nos
casos em que ela expressamente o declara: ou seja,
para a conservação e a construção de estradas. Com
esse marketing, contando com o apoio quase unâni-
me da Assembléia Legislativa, o Governador José
Orcírio Miranda dos Santos conseguiu aprovar essa
lei, que já está em funcionamento há vários meses no
Estado do Mato Grosso do Sul. Infelizmente, a classe
produtora, por meio do Conselho Nacional da Agricul-
tura, não conseguiu obter a liminar declarando in-
constitucional esse tributo, que está onerando aque-
les que trabalham. São cobrados R$3,00 por qual-
quer trânsito de boi no Estado, onde também é cobra-
da a importância de R$0,01 sobre o combustível. Lá
se paga combustível mais caro que em qualquer ou-
tra unidade da Federação, e isso está vinculado a es-
tradas. É certo que precisamos de estradas! Senador
Jonas Pinheiro, V. Exª traz esse assunto à tribuna, e
isso pode alastrar-se pelo País inteiro. Esse tema
consta até de um dos votos de um dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, que adentrou no mérito e
disse: ”Imaginem, meus Colegas, se a moda pega!
Os Estados estão legislando a seu bel-prazer“. Real-
mente, é muito triste o que está acontecendo em
Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso. V. Exª faz mu-
ito bem em trazer esse assunto a esta Casa. E, no
seu Estado, é até mais caro! Será que, no terceiro
Estado, será mais caro ainda? No Estado de Mato
Grosso do Sul, o Fundersul seria apenas destinado
às estradas. Mas vejo que, no Estado de V. Exª, Esta-
do irmão do nosso, esses recursos são utilizados
para se resolver o problema das estradas e da habita-
ção. É muito fácil fazer receita neste País desse jeito,
Senador Jonas Pinheiro. Eu, que sou solidário à clas-
se produtora do meu Estado – e já manifestei isso em
várias oportunidades -, quero também ser solidário a
V. Exª no seu pronunciamento. Quero ser solidário à
classe produtora do Estado de Mato Grosso do Sul,
que, com toda certeza, não está satisfeita com esse
tributo verdadeiramente inconstitucional, no modo de
pensar de tantos quantos entendem do assunto.
Cumprimento V. Exª e formulo votos de que, no caso
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de Mato Grosso do Sul, essa matéria seja apreciada o
mais rapidamente possível pela mais alta Corte de
Justiça do País e de que esse imposto seja definitiva-
mente abolido. Não se procedendo dessa forma, to-
dos os Estados com problemas a resolver vão legis-
lar. É esse o raciocínio que todos nós estamos fazen-
do.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito
obrigado, Senador Ramez Tebet. Concordo com V.
Exª.Os Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do
Sul precisam se unir para tentar revogar essa medida.
E muito mais do que isso, todos os Estados devem
imediatamente, de forma preventiva, evitar que isso
se propague, como V. Exª muito bem observou.

Se perdurar esse processo, a produção de soja
fornecerá ao Estado aproximadamente R$21 mi-
lhões; a criação de gado, aproximadamente R$12 mi-
lhões; e a produção de álcool, R$21,6 milhões.E a ga-
solina e o óleo diesel? Portanto, trata-se de um filé:
são recursos da ordem de R$100 milhões. O Gover-
nador disse para mim que receberia R$75 milhões,
mas, pelo cálculo que está sendo refeito, esse valor
pode chegar a R$100 milhões. Outros Governadores
podem concluir que o que aconteceu em Mato Gros-
so do Sul e em Mato Grosso poderá ser aplicado tam-
bém em seus Estados.

Em Mato Grosso, onde o gado está cotado em
R$3,41, a situação é muito mais perniciosa do que em
Mato Grosso do Sul, onde o gado está cotado em
R$3,00. Além disso, todas as tarifas em Mato Grosso
são mais altas. Em Mato Grosso do Sul, o álcool é
isento de tributação; a gasolina é taxada a R$0,02, e o
óleo diesel, a R$0,01. Se os mato-grossenses-do-sul
atinarem para isso, daqui a pouco estarão colocando
o álcool de Mato Grosso do Sul no norte do Estado de
Mato Grosso, onde há várias usinas, por um preço
muito mais baixo do que o praticado nesse Estado.

Trata-se, portanto, de uma tentativa de sucatear
essa atividade.Demoramos muito a resolver essa situa-
ção, e o custo disso para o Governo Federal é muito alto.
Em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, há dois
subsídios: um deles – que existe também no Nordeste –
incide sobre a cana, e o outro, sobre o transporte, uma
vez que produzimos de forma mais cara do que em ou-
tros lugares, em função da área de consumo.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Com
toda certeza, caso perdure essa situação, o setor do
álcool no Estado de Mato Grosso continuará sucatea-
do e serão desempregados 25 mil trabalhadores.

Sr. Presidente, eu pediria que V. Exª permitisse
que eu concedesse um aparte ao Senador Carlos Be-
zerra, que, como eu e o ex-Senador Júlio Campos, que
nos presenteia com sua presença no plenário, está so-
frendo o mesmo impacto dessa lei já aprovada pela
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Antes de
V. Exª conceder o aparte ao Senador Carlos Bezerra
– a quem a Casa ouvirá certamente -, prorrogo, na
forma regimental, a Hora do Expediente, para que V.
Exª possa concluir o seu discurso e para que possam
também ser feitas duas comunicações inadiáveis que
já estão consignadas.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Conce-
do o aparte ao Senador Carlos Bezerra.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Senador
Jonas Pinheiro, cumprimento V.Exª pelo seu brilhante
pronunciamento. O que vai acontecer com o álcool –
V. Exª falou sobre a hipótese de o Mato Grosso do Sul
colocar o álcool no mercado de Mato Grosso por um
preço menor – já está acontecendo hoje com os car-
ros. Nesse final de semana, estive em Rondonópolis
e verifiquei que as agências de veículos estão com-
prando carros em São Paulo, com nota de São Paulo,
porque pagam apenas 2%, ao passo que, em Mato
Grosso, pagam-se 9% sobre a nota. Então, todos es-
tão comprando carro e emplacando-o em São Paulo.
Os carros já vêm de lá regularizados, devido ao im-
posto alto de Mato Grosso. Ainda no final do ano pas-
sado, logo após ganhar as eleições, o Governador
mandou um projeto para a Assembléia Legislativa –
pasmem Srs. Senadores – aumentando o ICMS so-
bre energia para 42% e também sobre telecomunica-
ções, o que está inviabilizando o setor produtivo em
Mato Grosso. O Deputado Federal Vadão Gomes, de
São Paulo, tinha um frigorífico em Alto Araguaia, em
Mato Grosso, e transferiu-o para Goiás, e uma das ra-
zões que o levou a fazê-lo foi essa. Ele me disse: ”Se-
nador, não há quem consiga pagar energia em Mato
Grosso. Esse preço de energia é o mais alto do mun-
do“. Além de tudo isso, Senador Ramez Tebet, de
1998 para 1999, houve um aumento efetivo da receita
do Estado da ordem de R$317 milhões. E não houve
aumento de custeio, não se deu aumento para o fun-
cionalismo, não se fez nada. Para onde foram destina-
dos esses R$317 milhões? Não se explica isso, e
agora querem mais R$100 milhões dos produtores,
por meio de uma matéria eminentemente inconstituci-
onal. O Supremo Tribunal Federal precisa resolver
isso logo. O PMDB está preparando uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade, a ser interposta junto ao Su-
premo, porque consideramos isso um absurdo. Isso
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aumentará em R$12,00 o custo por hectare na agri-
cultura e inviabilizará o programa do álcool, e, como
V. Exª muito bem disse, houve todo um empenho por
parte do Governo no sentido de incrementá-lo. Mato
Grosso precisa desse programa, porque já é um ra-
zoável produtor de álcool. Isso liquida com o progra-
ma do álcool em Mato Grosso. Dois Ministros já se
posicionaram em relação a essa matéria. O Ministro
Moreira Alves – um dos mais ilustres e respeitados
Ministros do Supremo – já declarou em um voto que,
no caso do Mato Grosso do Sul, a matéria é inconsti-
tucional. O Ministro Marco Aurélio também já se posi-
cionou a respeito do assunto. A matéria fere 7 artigos
da Constituição; são 7 violações consecutivas à
Constituição Federal e, se o Supremo não se posicio-
nar logo, daqui a pouco outro Estado estará fazendo a
mesma coisa. Ocorrerá um efeito cascata, Senador
Ramez Tebet: todos farão, porque não há decisão ju-
dicial contrária. No caso do Mato Grosso do Sul, hou-
ve um erro do setor produtivo, que, em vez de resol-
ver de frente a questão, procurou um processo de ne-
gociação que não terminou até hoje. Com isso, o Go-
verno do Estado ganhou tempo e força na demanda,
que está no Judiciário. No caso de Mato Grosso, Se-
nador Jonas Pinheiro, não há esse expediente. O
Presidente da Famato esteve comigo, e a decisão do
setor produtivo local é jogar duro contra essa medida,
não fazer concessão alguma, lutar na Justiça para
derrubar esse maldito e absurdo fundo criado em
Mato Grosso. Parabenizo V. Exª, Senador Jonas Pi-
nheiro, por trazer assunto tão importante para Mato
Grosso à tribuna. Mato Grosso prepara-se para ser o
maior produtor de alimentos do Brasil. Já ocupa o pri-
meiro lugar na produção da soja e do algodão; vai
ocupar também a mesma posição na pecuária, na
produção do arroz e do milho. Entretanto, com a su-
pertaxação isso não ocorrerá, pois ela está estrangu-
lando o nosso crescimento, afugentando o empresari-
ado do nosso Estado e inviabilizando o setor econô-
mico. Precisamos lutar para que essa situação se mo-
difique. Parabéns a V. Exª por abordar esse assunto
na tribuna na manhã de hoje. Muito obrigado.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito
obrigado, Senador Carlos Bezerra, que, tanto quanto
nós, tem sofrido pressão no Mato Grosso, sobretudo
da área produtora.

Sr. Presidente, encerro pedindo o apoio do Se-
nado, porque esse assunto é muito importante. Isso
está na contramão da História. Por ironia, o Governa-
dor Dante de Oliveira está no Rio de Janeiro com vári-
os secretários, convidando os empresários do Brasil
a irem para Mato Grosso. Os empresários recu-

sam-se a ir para Mato Grosso, pois a energia é extre-
mamente cara, há o problema sério na área ambien-
tal, e ninguém tem certeza – ou consciência – de que,
indo para Mato Grosso, ou para qualquer parte do
Norte, lá poderá permanecer, em razão desse contur-
bado processo, que ainda não resolvemos.

Apesar de haver uma medida provisória no Con-
gresso Nacional, Mato Grosso, hoje, sofre mais esse
impacto. Segundo o Governador, R$75 milhões – pe-
los nossos cálculos, R$100 milhões – vão sair por ano
do setor produtivo. A agricultura não tem esse lucro.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, ajudem a sal-
var a agricultura do Brasil, principalmente a do Estado
de Mato Grosso.

Muito obrigado.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon
para uma comunicação inadiável.

S. Exª dispõe de 5 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para uma

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, primeiro tentei inscrever-me, porque gosta-
ria de falar sobre a Campanha da Fraternidade. Como
não foi possível, falarei sobre isso na próxima semana.

Menciono aqui rapidamente duas questões, Sr.
Presidente. Em primeiro lugar, acho que V. Exª tem de
cobrar mais presteza da Câmara dos Deputados na
apreciação da matéria que limita a edição de medidas
provisórias. Acho um absurdo o que a Câmara dos
Deputados está fazendo. Na dúvida, ela simplesmen-
te não toma uma decisão. A Câmara dos Deputados
tem obrigação de decidir. Quer aprovar conforme en-
viamos, que aprove; quer aprovar modificando, que
modifique; quer rejeitar, rejeite. Mas como está não
pode ficar. Quando diz que, se não houver um deter-
minado prazo, existe a possibilidade de V. Exª promul-
gar aquilo que está nos dois projetos, no da Câmara e
no do Senado, V. Exª está absolutamente correto.

Em segundo lugar, acho feliz a iniciativa de o
Presidente da República reunir hoje os Líderes parti-
dários, e os Presidentes da Câmara e do Senado,
para discutirem o valor do salário mínimo. É bom ha-
ver uma identidade das bases, é bom que se chegue
a um determinado entendimento. Acho correto.

No entanto, baixar uma medida provisória quan-
do já existe um amplo debate na Câmara dos Deputa-
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dos, quando já existe discussão dessa matéria é mais
um atestado de que estamos aqui para fazer de con-
ta. Se houve a decisão de discutir a matéria, se os
Parlamentares a estão debatendo, se existe uma co-
missão para estudar a matéria, a reunião de hoje é
oportuna. É normal e positivo que o Presidente da Re-
pública reúna as Lideranças para chegar a um deno-
minador. Agora, que esse denominador seja levado
pelos Líderes, que têm ampla maioria na Câmara e
no Senado – que aprovam o que querem, até a Srª
Tereza Grossi , à Comissão, para que seja aprovado.

Uma comissão de trabalho reúne-se de manhã,
de tarde e de noite para debater e discutir, e aparece
no jornal, amanhã, que o salário mínimo foi decidido
por medida provisória? É um exagero! Já é ridículo
que há tantos anos o salário venha sendo decidido
por medida provisória! Que há tantos anos a irrespon-
sabilidade do Congresso aguarde que venha do Go-
verno, por medida provisória, o salário mínimo!

Desta vez, não foi o que aconteceu. Desta vez –
faço justiça a V.Exª –, V.Exª antecipou o debate, e anteci-
pou bem.Numa hora em que estavam falando nos venci-
mentos de juízes, deputados e senadores, V.Exª trouxe à
discussão o salário mínimo. O normal era o contrário.
Discutiam-se os vencimentos da elite, digamos assim,
em novembro e dezembro, e o salário mínimo na se-
gunda quinzena de abril. Agora, veio à tona a discussão
paralela: de um lado, estamos discutindo aqui quanto
devem ganhar juízes, deputados e senadores. Oito mil
reais? Não. Oito mil reais é pouco. Dez mil e duzentos
reais, ou R$ 11.700, que foi o teto a que chegaram os di-
rigentes dos Poderes? Ainda acharam pouco. Treze mil
e trezentos reais? Não sei. Então, R$11.500 mais
R$11.500, teto dúplex, totalizando R$ 23 mil?

Numa hora em que se discute isso, o mesmo
Congresso, com a mesma cara, o mesmo Executivo,
com a mesma cara, discutem qual deve ser o aumen-
to do salário mínimo. Quinze reais?

Hoje, há uma coisa fantástica, Sr. Presidente, no
jornal.O Globo de hoje é qualquer coisa de sensacio-
nal, porque diz que, na reunião que está sendo trava-
da, o novo mínimo sai.EO Globo noticia que o salário
deve ficar entre R$149 e R$151. É um debate da mai-
or importância e do maior significado – se será R$149
ou R$151. Parece-me que não será nem R$149, nem
R$151. Vai ser R$150,25. Isso não é sério, não é, Sr.
Presidente?

Seja qual for a decisão, acho, em primeiro lugar,
que a reunião é oportuna. Em segundo lugar, V. Exª e
os outros Líderes vão debater e chegar a um entendi-
mento. Acho muito feliz esse entendimento, mas, pelo
amor de Deus, que os Líderes levem esse entendi-

mento para a Comissão e o defendam. Que haja pelo
menos a votação do projeto pelo Congresso Nacio-
nal. Se era para baixar medida provisória, isso já de-
veria ter sido feito.

É verdade, justiça seja feita, que o Governo, ao
longo dos anos, tem resolvido essa questão por medi-
das provisórias, por irresponsabilidade, omissão e co-
modismo do Congresso, que fica aí debatendo, discu-
tindo, e não faz nada. Vem a medida provisória e re-
solve. Desta vez, isso não aconteceu. Desta vez, a
Comissão está debatendo e discutindo. Ainda ontem,
estiveram na Comissão o Ministro Pedro Malan, o Mi-
nistro da Previdência, o Ministro do Trabalho e o Mi-
nistro do Desenvolvimento, para debater e discutir.
Está sendo discutida essa questão. Agora, de repen-
te, atropelar com uma medida provisória um debate
que está sendo travado é algo que eu, sinceramente,
não consigo entender.

Por isso, Sr. Presidente, apelo a V. Exª para que
não permita que se resolva a questão por medida provi-
sória.

Por outro lado, se V. Exª me permitir, nesse ”cu-
curico“ de coisas, o Presidente da República, neste
momento, está recebendo o Presidente, a Vi-
ce-Presidente e o Relator da Comissão da Pobreza.

Por ocasião do jantar que tivemos com Sua
Excelência, no Palácio – quando o Senador Dutra não
foi feliz, pois disse que era um ”guisadinho“ de boi e
ele tinha perdido um outro, muito melhor do que aque-
le –, o Senador Suplicy pediu ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso uma reunião com a Comissão da
Pobreza e ele disse que ia marcar. Marcou, e ela está
sendo realizada, neste momento, no Palácio. Estão lá
o Presidente, a Vice-Presidente e o Relator da Comis-
são. E nós, que gostaríamos de estar lá, não estamos.
Uma série de decisões vai ser tomada.

Com o prestígio que V. Exª tem, Sr. Presidente,
penso daria para fazer um telefonema, para fazer um
apelo ao Presidente da República relacionado a esse
projeto, de autoria de V. Exª, de combate à pobreza.
Sr. Presidente, esse foi um dos momentos mais boni-
tos que vivi neste Congresso Nacional. Fui um dos
primeiros a ser consultado e um dos primeiros a de-
fender o projeto de V. Exª. Muita gente achava que V.
Exª não tinha autoridade, que o projeto era demagógi-
co e eu disse que não era verdade: ”O importante é
que S. Exª tem prestígio, está todo dia na imprensa e
está colocando esse seu espaço e essa sua dedica-
ção em um projeto da maior importância“. E foi o
nome de V. Exª que permitiu que o debate estivesse
em todas nas páginas de todos os jornais.
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Em vista disso, a Líder do PT fez a proposta de
que, à margem do projeto, criássemos uma comissão
especial, com o que V. Exª concordou. Foi criada, en-
tão, uma comissão mista da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, onde vivi momentos de profun-
da mágoa, pelos números negativos que eram apre-
sentados, mas de profunda emoção, pela unidade,
pelo entendimento, pelo entrosamento, pela vontade
de encontrar uma saída. Lamentavelmente, no final, a
conclusão mostrou-se muito fraca. Mas há uma
emenda que está sendo discutida. O Governo apro-
vou R$40 bilhões para serem utilizados em situações
especiais. Esse é um fundo que o Governo criou, de
maneira permanente. Por amor de Deus, Sr. Presi-
dente, será que é um crime reservar R$10 bilhões
desses R$40 bilhões para o fundo de combate à po-
breza? Depois vamos discutir de que vai constar. Pen-
so que há mil problemas com urgência urgentíssima,
e poderiam debater, o Presidente da República, o
Presidente do Senado e o Presidente da Câmara, em
quais deles esse dinheiro seria aplicado.

Acredito que deveríamos começar por Brasília,
onde vejo, chocado, em minhas caminhadas, de ma-
drugada, crianças de dois anos, de poucos meses,
dormindo ao relento, sem ter absolutamente nada.
Quando Governador, em Porto Alegre, criei uma es-
pécie de SOS, que deu certo. Será que não poderiam
ser criados, em Brasília, grandes albergues, e pelo
menos duas ou três caminhonetes, à noite, passari-
am recolhendo essas pessoas que estão dormindo
no chão para levá-las para os albergues, onde teriam
oportunidade de tomar um banho, de comer alguma
coisa? Isso pode ser feito. Eu mesmo vou ao Gover-
nador do Distrito Federal levar essa proposta. Esta é
uma proposta que me parece urgente urgentíssima,
que poderia ser resolvida pelo fundo de pobreza.

Agora, o Presidente da República aceitar pro-
posta do Sr. Ministro da Fazenda... Tem razão V. Exª
quando diz que ele não conhece muito pobre, embora
V. Exª mesmo tenha dito que ele já andou recebendo
alguns pobrezinhos. Mas o resultado disso ainda não
apareceu. Ainda não vi.

Mas eu faria um apelo a V.Exª para que telefonas-
se ao Presidente Fernando Henrique e lhe dissesse
que a Senadora Marina Silva vai levar uma proposta
para que se aprove uma emenda para que, dos R$40
bilhões, R$10 bilhões sejam destinados ao fundo de po-
breza. Se Sua Excelência disser que esses recursos
são para pagar a dívida externa e para coisas essencia-
is, tudo bem. Mas será que existe alguma coisa mais
essencial do que um fundo da pobreza?

Peço desculpas a V. Exª, agradeço a tolerância de
V.Exª, mas penso que essas questões eram fundamen-
tais. Que não venha a medida provisória. Que o Gover-
no tome a decisão.É tanto? É tanto.Mas que os seus Lí-
deres venham debater na comissão.Em segundo lugar,
que a proposta levada pela Senadora Marina, de que
um percentual desses R$40 bilhões seja utilizado no
fundo da pobreza, seria uma grande saída. Caso con-
trário, Sr. Presidente, vamos votar em plenário.

Voto favorável ao fundo da pobreza, mas voto
com uma mágoa profunda, porque é uma decepção
total em meio a isso tudo que está acontecendo,
quando vamos rolar uma dívida de R$10 bilhões da
Prefeitura de São Paulo e demos para o Banco Nacio-
nal R$11 bilhões. E apenas R$4 bilhões são destina-
dos para o fundo da pobreza.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Embora V. Exª não tivesse apresentado as questões
de ordem, V.Exª citou dois pontos em relação aos quais
cabem esclarecimentos da Presidência.

O primeiro diz respeito à limitação da edição das
medidas provisórias. Em verdade, na semana passa-
da, terminou o prazo das emendas na Câmara dos
Deputados. Tive entendimentos não só na Câmara
dos Deputados, mas também no próprio Governo Fe-
deral – porque é óbvio que se não anda mais rápido
deve haver alguma coisa a impedir – no sentido de
que fosse acelerado esse projeto, para que eu não te-
nha que fazer o que V. Exª afirmou: promulgar as par-
tes acordadas pelas duas Casas. Tenho a impressão
de que vamos resolver isso. E se não resolvermos
nessa situação, resolveremos com a promulgação
por parte da Mesa. Evidentemente, ficará faltando al-
guma coisa que, posteriormente, cobriremos.

Na segunda parte, em relação até ao próprio sa-
lário mínimo, isso impediu que o projeto de combate à
pobreza tivesse um curso mais rápido, como é indis-
pensável e V. Exª salientou, com muita propriedade.
Mas deveremos votar, ainda na próxima semana, o
fundo da pobreza e, se houver bom senso, vamos
conseguir que ele possa, inclusive, entrar em vigor
com a maior rapidez e, se possível, antes da confec-
ção do Orçamento. Isso é importante. V. Exª, aliás,
também tem lutado por isso.

Quanto ao problema do salário mínimo, a minha
consciência está tranqüila de ter lutado pelo máximo
– e vou continuar lutando pelo máximo. Acredito que
venha uma solução que não seja a ideal, mas que
será a possível dentro da quadra que, politicamente,
estamos enfrentando. Se não for, evidentemente es-
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taremos juntos no combate à medida que vier a ser
adotada, hoje, pelo Governo.

A reunião dos Líderes, que V. Exª considera muito
boa, confesso que quero ter a glória de dizer que foi
uma sugestão minha, na segunda-feira, ao Ministro Pe-
dro Parente, que a levou ao Presidente da República,
que a aceitou. E hoje essa reunião se dará, e a situação
chegará a um final que espero seja o melhor possível.

Quanto à fixação do teto do Legislativo, devo di-
zer a V. Exª que há uma certa divergência entre o Presi-
dente Michel Temer e eu. O Presidente Michel Temer
pensa que ele já está fixado quando se fixa o do Supre-
mo. Penso que não e acho que V. Exª também pensa
assim. Poderíamos ter um teto diferenciado para o Le-
gislativo, mas essa matéria, ocorre-me agora, vou resol-
ver não por minha própria vontade, mas ouvindo todos
os Srs. Senadores. Quando essa matéria vier, devere-
mos ter consenso, para mostrar a necessidade, real-
mente, que os Senadores atravessam, mostrar a situa-
ção do País e mostrar também que não podemos ficar
tão diferenciados daqueles que ganham menos.

Então, não vai ser a minha opinião; vai ser a nos-
sa opinião. E a nossa opinião acredito que prevaleça,
porque temos bom senso para dar uma fórmula que
seja justa, mas que não seja escandalosa.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Senador Ney Suassuna está inscrito, Se-
nador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY – (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria apenas de fazer uma observação sobre as
explicações dadas por V. Exª.

As definições do salário mínimo, do Fundo de
Combate à Pobreza e de um programa de garantia de
renda mínima devem estar relacionadas entre si. Esse
tema deveria ser objeto da reflexão das reuniões do
Presidente com a Comissão Mista de Combate à Po-
breza e com os líderes que definirão o salário mínimo.
Posteriormente, irei desenvolver mais esse tema.

E, com respeito à questão do teto, a proposição
de V.Exª de dialogar com todos nós é a mais adequada.

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

lhães) – Tem a palavra o Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma das piores
chagas da nossa sociedade, talvez não só da nossa,
mas de todo mundo, é a violência. É difícil encontrar

alguém em nosso meio ou em toda a sociedade brasi-
leira que já não tenha sido vítima da violência.

Tentando auxiliar no combate à violência, apre-
sentei, há um ano, um pacote de projetos, e um deles,
que não é de minha autoria, foi o do desarmamento

É duro, Sr. Presidente, para qualquer brasileiro,
seja qual for a sua classe social, ficar intranqüilo pela
sua família. Há muitos anos, perdi a minha primeira
mulher, vítima de um assalto no Rio de Janeiro.Nesse
mesmo assalto, meu braço foi quebrado por uma
bala. A minha mulher morreu.

Anos passados, já com outra família constituída,
os meus três filhos e a minha mulher também foram
assaltados.

Passado algum tempo, outro assalto: tomaram o
carro da minha mulher. O Governador fez todo o pos-
sível, mas o carro nunca apareceu.

Ontem, novamente, minha mulher e meu filho
voltavam de um curso e foram baleados de novo. Gra-
ças a Deus, o carro era blindado. Mas quantas famíli-
as brasileiras podem ter carros blindados? O carro foi
todo baleado. Isso não é justo. É preciso que tome-
mos providências contra essa situação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR NEY SUASSUNA.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, a escalada da violên-
cia em nosso País vem sendo apontada, em sucessi-
vas pesquisas, como uma das maiores e, por vezes,
como a maior preocupação dos cidadãos brasileiros.

Afinal, de que vale todos os demais bens se per-
demos aquele que é o mais precioso e condição para o
usufruto de todos os demais – qual seja, a própria vida?

Como permanecer indiferente diante da pers-
pectiva de sermos ameaçados com armas de poder
letal, de sermos pilhados dos bens materiais, obtidos
com tanto sacrifício, sem ter condições de reagir?

Como não se alarmar com a possibilidade de
que a violência desenfreada, sobre a qual a imprensa
dá farto noticiário a cada dia, atinja um de nossos en-
tes queridos, roubando-nos juntamente grande parte
da alegria de viver?

Ou atinja, simplesmente, uma pessoa de bem,
uma trabalhador honesto, uma criança ou um idoso –
pois é certo que cada violência cometida contra um
inocente fere e agride a sociedade como um todo.

Em artigo publicado há poucos meses na revista
Época, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao
abordar a questão da violência em nossa sociedade,
lembrou o artigo 3º da Declaração Universal dos Dire-
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itos do Homem, que reconhece a todas as pessoas ”o
direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal“.

É fácil concordar com o Presidente da Repúbli-
ca que estes três bens fundamentais se in-
ter-relacionam, e que ”ninguém será capaz de plena-
mente viver a sua vida e exercer a sua liberdade se ti-
ver a sensação de que sua segurança pessoal está
sob ameaça constante“.

É este sentimento generalizado de insegurança
que vem tomando conta de nossa população – não
apenas nas grandes metrópoles brasileiras, que os-
tentam índices de violência dos mais altos do mundo,
mas também, e cada vez mais, nas cidades médias e
pequenas do interior, para as quais têm se espalhado
toda a sorte de delitos violentos, bem como os tentá-
culos do crime organizado.

A frieza das estatísticas não revela tudo o que
passam as vítimas da violência criminosa, cuja ousa-
dia e crueldade têm alcançado os níveis mais insu-
portáveis. De qualquer modo, alguns dados deixam
entrever a realidade calamitosa com que nos depara-
mos, em nosso País, nesta virada de século.

O número de homicídios dolosos no Brasil, em
1999, foi estimado em 37.000 pelo Movimento Nacio-
nal de Direitos Humanos; superior, portanto, aos
34.250 homicídios de 1998 e 33.644, de 1997.

Em cada um desses anos foram assassinados, no
Brasil, mais do que o triplo dos mortos na guerra de Ko-
sovo, que foram aproximadamente 10.000.Bastam dois
desses anos para superarmos os 58 mil soldados nor-
te-americanos mortos em 8 anos de guerra no Vietnã.

Atingindo, direta ou indiretamente, a sociedade
brasileira como um todo, a violência criminosa direci-
ona seu poder ofensivo mais acentuadamente sobre
alguns grupos. Assim, os moradores das grandes ci-
dades estão muito mais expostos a ela.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o índice de ho-
micídios é superior aos 50 para 100 mil habitantes, por
ano, o que põe as duas cidades em situação equivalen-
te à de guerra civil, segundo os critérios da ONU.

Em um ranking de 37 países elaborado pela
Organização das Nações Unidas para Educação,
Ciência e Cultura – UNESCO, o Brasil ficou em 3º lu-
gar em número de homicídios de pessoas entre 15 e
24 anos, perdendo apenas para a Colômbia e a Vene-
zuela, países profundamente afetados pelo narcotrá-
fico e, no caso da Colômbia, também pela guerrilha.

É estarrecedora, ainda, a estatística de que me-
tade dos jovens que morrem nas regiões metropolita-
nas do Brasil são assassinados.

Constatamos, sem poder compactuar com ela,
a banalização da violência, da crueldade e da própria
vida humana. As chacinas repetem-se na periferia de
São Paulo, preferencialmente nos fins de semana,
matando os que têm algo a ver com a estória, como o
tráfico de drogas, e os que simplesmente encontra-
vam-se no lugar e na hora errados, como trabalhado-
res desfrutando de seus raros momentos de lazer.

Ocorreram em torno de 90 chacinas por ano em
São Paulo, em 1998 e 1999, resultando em mais de
300 mortos a cada ano.

Crimes como esses, e outras barbaridades
como assassinatos pelo fogo, chocam, inicialmente,
mas logo tendem a causar menos impacto, por conta
de sua repetição.

Acredito que a nossa luta deve começar pela re-
cusa em admitir que fatos como esses e a dissemina-
ção da violência pela sociedade sejam considerados
normais ou banais.

A questão da criminalidade e da violência cons-
titui uma das questões sociais de maior complexida-
de. A explicação tradicional que a relaciona direta-
mente à pobreza deve ser relativizada. Levantamen-
tos estatísticos mostram que os mais altos índices de
violência encontram-se não nos países mais pobres,
nem tampouco nos mais ricos, mas nos países classi-
ficados como em desenvolvimento.

É evidente que nenhuma pessoa em sã cons-
ciência pode negar que a enorme desigualdade soci-
oeconômica do Brasil fomenta a criminalidade.

Mas devemos ainda arrolar, como causas signifi-
cativas do aumento do número de crimes, fatores como
o crescimento desordenado das metrópoles;a ausência
de oportunidades de emprego, de educação e de lazer;
a valorização quase ilimitada do consumismo e dos
bens materiais; a desagregação de valores éticos; o es-
tímulo a uma cultura da violência pelos meios de comu-
nicação;a farta disponibilidade de armas de fogo;o tráfi-
co de drogas; as deficiências dos sistemas jurídico, poli-
cial e penitenciário; e a impunidade.

Problemática tão complexa, da qual citamos
apenas alguns dos aspectos relevantes, exige, certa-
mente, uma abordagem ampla e multidimensional,
bem como o engajamento dos mais diversos setores
e instituições, do Estado e da sociedade civil, no com-
bate às suas causas e manifestações.

O Poder Legislativo não tem permanecido indi-
ferente a um assunto de tamanha relevância para
nossa população. Agora mesmo encontram-se trami-
tando conjuntamente no Senado os Projetos de Lei nº
292, 386 e 614, que modificam a legislação sobre a
venda e o porte das armas de fogo.
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Mesmo tendo suscitado um debate salutar e im-
prescindível, com a exposição de pontos de vista di-
vergentes, é indubitável, eu penso, a necessidade de
desarmarmos a sociedade brasileira.

Os fatos mostram que o uso defensivo das ar-
mas de fogo apenas excepcionalmente ajuda os que
se defendem, implicando, em grande parte dos ca-
sos, em maior dano à vítima da ação criminosa.

Só uma minoria das possíveis vítimas possuem
armas de fogo ou têm condições financeiras ou inte-
resse em conseguir o porte legal.

Pesquisa realizada por um cientista político no
Rio de Janeiro, no ano passado, indicou que só 4,5%
dos domicílios cariocas têm uma arma de fogo. Ape-
nas 19% dos entrevistados acreditam que uma arma
de fogo torna uma casa mais segura, enquanto que
não mais que 11% deles acham que portar uma arma
aumenta a segurança individual.

As armas legalmente autorizadas acabam, mui-
tas vezes, sendo roubadas pelos criminosos e au-
mentando seu potencial ofensivo. Armas legalizadas
podem também ser usadas por pessoas mentalmente
desequilibradas, inclusive em assassinatos de alvos
humanos indiscriminados – os quais, felizmente, ain-
da são muito raros em nosso País.

Não é meu interesse central nesse pronuncia-
mento, no entanto, defender a proibição da venda de
armas. O que julgo de suma importância é que o Con-
gresso Nacional não se omita de sua responsabilida-
de, deixando de exercer papel fundamental para dimi-
nuir o alastramento da criminalidade e da violência no
território nacional.

Temos, nas duas Casas do Congresso, grande
número de proposições com valiosas contribuições
para o combate à criminalidade e à impunidade. Per-
gunto-me se todas elas serão devidamente aprecia-
das em tempo hábil. Eu mesmo apresentei, em legis-
laturas anteriores, diversos projetos de lei que versam
sobre o tema, alguns dos quais foram arquivados por
ausência de deliberação até o fim da legislatura.

Cito, por exemplo, o Projeto de Lei do Senado nº
201, de 1995, que propunha que o repasse de verbas
do Governo Federal para a construção de penitenciá-
rias nos Estados e no Distrito Federal só se faria
quando as penitenciárias a serem construídas se lo-
calizassem em áreas afastadas dos centros urbanos.

Mesmo recebendo parecer favorável do relator,
Senador Gilvam Borges, e recebendo projeto substi-
tutivo do Senador Bello Parga, com voto em separa-
do, o projeto não foi apreciado até o final da legislatu-
ra, sendo por isso arquivado.

Na presente legislatura, iniciada no ano passa-
do, não me tenho eximido do dever de prestar minha
contribuição para o aperfeiçoamento da legislação, vi-
sando proporcionar meios mais eficazes de evitar e
combater a criminalidade e o uso da violência.

Apresentei, juntamente com vários de meus
ilustres Pares, a Proposta de Emenda à Constituição
nº 81, de 1999, que altera a competência do Superior
Tribunal de Justiça, permitindo que o mesmo proces-
se e julgue crimes, originariamente e em caráter ex-
cepcional, quando houver intimidação ou coação ao
Ministério Público ou ao Tribunal de Justiça – evitan-
do, assim, que organizações criminosas possam in-
fluir em julgamentos nos Estados, com notória amea-
ça ao Estado de Direito.

Apresentei ainda o Projeto de Lei de nº 253/99,
que dobra a pena a ser aplicada quando o crime é co-
metido por policial civil ou militar ou contra turista, e o
de nº 462/99, que põe os homicídios cometidos con-
tra idosos e crianças entre aqueles a serem punidos
com maior rigor.

Tanto a PEC como os dois Projetos de Lei en-
contram-se em tramitação na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, tendo o PL nº 253/99 recebido parecer
favorável do relator.

Cito essas proposições de minha autoria, mas
há diversas outras, como já me referi acima, que
aguardam uma decisão, venha esta a ser tomada por
comissão ou pelo plenário. Pergunto-me se todas es-
sas proposições terão sido apreciadas até o fim da le-
gislatura; e, mais do que isso, se o serão com a celeri-
dade que a situação calamitosa da violência requer.

É por fazer tais considerações que lanço aqui a
proposta de que passem a tramitar conjuntamente, em
regime de urgência, todas as proposições relevantes
que tratam do combate à criminalidade violenta. Tería-
mos, assim, uma espécie de pacote guarda-chuva, que
levaria a um exame sistemático, conseqüente e ágil das
medidas propostas para a superação do estado alar-
mante em que se encontra nossa sociedade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, muito se
fala que a vontade política é o fator decisivo para que
se possam promover as transformações. Não há dúvi-
da de que esta máxima aplica-se ao presente caso.
Observo, ainda, que é quase sempre imprescindível
um elo entre a vontade e a ação, algo que impulsione
o desejo de fazer rumo à sua concretização.

Acredito que essa proposta de tramitação con-
junta e urgente possa ser um mecanismo adequado
para que o Senado e o Congresso Nacional prestem
sua valiosa contribuição ao amplo combate que a socie-
dade brasileira deve empreender contra a violência.
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Deste modo é que concederemos ao nosso povo as ar-
mas, legítimas e imprescindíveis, para a sua defesa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Diante da gravidade da denúncia do Senador
Ney Suassuna, a Presidência vai se dirigir imediata-
mente ao Governador Anthony Garotinho, solicitando
providências de garantia de vida para a família do Se-
nador e para ele próprio, afinal de contas ninguém
pode viver em uma situação como essa. É claro que
nem todos poderão ter garantia, mas é do meu dever
adotar essa providência em relação a um Senador.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 73, DE 2000

Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, dispon-
do sobre a permissão de saque pelo tra-
balhador na conta do FGTS para paga-
mento de anuidade escolar.

O Congresso Nacional dec-reta:
Art. 1º O art. 20, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

XII A – Pagamento total ou parcial de
anuidade escolar do titular, cônjuge ou filho.

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

Justificação

A legislação em vigor permite a movimentação
da conta vinculada do trabalhador no FGTS em situa-
ções específicas.

O presente projeto, apresentado conjuntamente
pelo Deputado Ricardo Noronha à Câmara dos Depu-
tados, visa incluir o pagamento total ou parcial da
anuidade escolar na excepecionalidade da Lei.

A atual situação financeira dos trabalhadores
está desgastada. A redução real do salário é inquesti-
onável. A pretexto da manutenção do emprego, re-
duz-se salário e jornada de trabalho. Sacrificam-se
necessidades básicas.

Ao legislador cabe, no entanto, propiciar melho-
res condições no futuro. E o futuro está no conheci-
mento, na educação. Nada mais justo que oferecer
condições para manter essa esperança.

Com a apresentação nesta Casa, pretende-se
buscar a agilização da tramitação do projeto no Con-
gresso Nacional.

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. – Se-
nador Luiz Estevão.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990.

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no

FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situa-
ções:

I – despedida sem justa causa, inclusive a indi-
reta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada
com o depósito dos valores de que trata o art. 18; (Re-
dação dada pela Lei nº 9.491, de 9-9-97)

II – extinção total da empresa, fechamento de
quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agên-
cias, supressão de parte de suas atividades, ou ainda
falecimento do empregador individual sempre que
qualquer dessas ocorrências implique, rescisão de
contrato de trabalho, comprovada por declaração es-
crita da empresa, suprida, quando for o caso, por de-
cisão judicial tansitada em julgado;

III – aposentadoria concedida pela Previdência
Social;

IV – falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério ado-
tado para a concessão de pensões por morte. Na falta
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previstos na
lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a re-
querimento do interessado, independente de inventá-
rio ou arrolamento;

V – pagamento de parte das prestações decorren-
tes de financiamento habitacional concedido no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação/SFH, desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime de FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80%
(oitenta) por cento do montante da prestação;

VI – liquidação ou amortização extraordinária do
saldo devedor de financiamento imobiliário observa-
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das as condições estabelecidas pelo Consleho Cura-
dor, dentre elas a de que o financiamento seja conce-
dido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2
(dois) anos para cada movimentação;

VII – pagamento total ou parcial do preço da
aquisição de moradia própria, observadas as seguin-
tes condições:

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiável nas condições vi-
gentes para o SFH;

VIII – quando o trabalhador permanecer 3 (três)
anos ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora
do regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser
efetuado a patir do mês de aniversário do titular da con-
ta; (Redação dada pela Lei nº 8.678, de 13-7-93)

IX – extinção normal do contrato a termo, inclu-
sive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;

X – suspensão total do trabalho avulso por pe-
ríodo igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprova-
da por declaração do sindicato representativo da ca-
tegoria profissional.

XI – quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for acometidos de neoplasia maligna.
(Incluído pela Lei nº 8.922, de 25-7-94).

XII – aplicação em quotas de Fundos Mútuos de
Privatização, regidos pela Lei nº 6.385, de 7-12-76,
permitida a utilização máxima de 50% (cinqüenta por
cento) do saldo existente e disponível em sua conta
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço, na data em que exercer a opção. (Incluído pela Lei
nº 9.491, de 9-9-97)

§ 1º A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e II assegurar que a retirada a que faz jus
o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados
na conta vinculada durante o período de vigência do
último contrato de trabalho, acrescida de juros e atua-
lização monetária, deduzidos os saques.

§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto no
inciso V, visando beneficiar os trabalhadores de baixa
renda e preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.

§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido
para um único imóvel.

§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS so-
mente poderá ser objeto de outra transação com re-
cursos do fundo, na forma que vier a ser regulamenta-
da pelo Conselho Curador.

§ 5º O pagamento da retirada após o período
previsto em regulamento, implicará atualização mo-
netária dos valores devidos.

§ 6º Os recursos aplicados em quotas dos Fun-
dos Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII
deste artigo, serão destinados, nas condições apro-
vadas pelo CND, a aquisições de valores mobiliários,
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização,
de que trata a Lei nº 9.491, de 1997, e de programas
estaduais de desestatização, desde que, em ambos
os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo
CND, (Incluído pela Lei nº 9.491, de 9-9-97) e (Reda-
ção dada pela MPV 1.594, de 21-10-97).

§ 7º Os valores mobiliários de que trata o pará-
grafo anterior só poderão ser integralmente vendidos,
pelos respectivos Fundos, seis meses após sua aqui-
sição, podendo ser alienada, em prazo inferior, parce-
la equivalente a 10% (dez por cento) do valor adquiri-
do, autorizada a livre aplicação do produto dessa alie-
nação, nos termos da Lei nº 6.385, de 1976. (Incluído
pela Lei nº 9.491, de 9-9-97).

§ 8º As aplicações em Fundos Mútuos de Privati-
zação são nominativas impenhoráveis e, salvo as hipó-
teses previstas nos incisos I a IV e VI a XI deste artigo e
o disposto na Lei nº 7.670, de 8-9-1988, indisponíveis
por seus titulares. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 9-9-97).

§ 9º Decorrido o prazo mínimo de doze meses,
contados da efetiva transferência das quotas para os
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão
optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído pela Lei nº
9.491, de 9-9-97).

§ 10. A cada período de seis meses, os titulares
das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização
poderão transferi-las para outro fundo de mesma na-
tureza. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 9-9-97).

§ 11.O montante das aplicações de que trata o §
6º deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos
contra o Tesouro Nacional de seja titular o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído pela Lei nº
9.491, de 9-9-97).

§ 12. Desde que preservada a participação indi-
vidual dos quotistas, será permitida a constituição de
clubes de investimento, visando a aplicação em quo-
tas de Fundos Mútuos de Privatização. (Incluído pela
Lei nº 9.491, de 9-9-97).

§ 13. A garantia a que alude o § 4º do art. 13 desta
Lei não compreende as aplicações a que se refere o inci-
so XII deste artigo.(Incluído pela Lei nº 9.491, de 9-9-97).

§ 14.O Imposto de Renda incidirá exclusivamente
sobre os ganhos dos Fundos Mútuos de Privatização
que excederem a remuneração das contas vinculadas
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do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no mesmo
período. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 9-9-97).

§ 15. Os recursos automaticamente transferidos
da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão
a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os
parágrafos 1º e 2º do art. 18 desta Lei. (Incluído pela
Lei nº 9.491, de 9-9-97).
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

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

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Carlos Patrocínio.

É lida a seguinte

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2000

Altera a redação do parágrafo 3º do
art. 166 da Constituição Federal, excluin-
do a alínea b, de seu inciso II.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex-
to constitucional:

Art. 1º O § 3º do artigo 166 da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 166. ..............................................
............................................................."

§ 3º As emendas ao projeto de lei do or-
çamento anual ou aos projetos que o modifi-
quem somente podem ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o plano pluri-
anual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários,
admitidos apenas os provenientes de anulação
de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus en-
cargos;

b) transferências tributárias constituci-
onais para Estados, Municípios e o Distrito
Federal; ou

III – sejam relacionadas
a) com a correção de erros ou omis-

sões; ou
b) com os dispositivos do texto do pro-

jeto de lei. (NR)"

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

De acordo com a atual redação do § 3º do art.
166 da Constituição Federal, as emendas ao projeto
de lei orçamentária anual ou aos projetos que o modi-
fiquem (créditos adicionais) somente poderão ser
aprovadas caso obedeçam a duas pré-condições:

– sejam compatíveis com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias; e

– indiquem os recursos necessários para sua
execução, admitidos apenas os provenientes de anu-
lação de despesa, excluídas as destinadas a:

– pessoal e seus encargos;

– serviço da dívida; e
– transferências tributárias constitucionais para

Estados, Municípios e Distrito Federal.
O intuito do legislador constituinte, ao vedar a in-

dicação das três modalidades de despesas citadas
acima como fonte de cancelamento, foi impedir que o
funcionamento normal do governo sofresse qualquer
descontinuidade, evitando, assim, um clima de inse-
gurança institucional.

Porém, a realidade mostra-se diversa do plane-
jado pelo constituinte. Cada vez mais o país apresen-
ta-se dependente de capitais externos e de socorros,
quase nunca bem intencionados, de organismos in-
ternacionais de financiamento.Tal fato demonstra ine-
quivocamente que o modelo de administração da dívi-
da proposto pela Constituição de 1988 não atende
aos interesses nacionais.

O projeto de emenda à Constituição ora propos-
to visa corrigir esse grave equívoco da Carta Magna,
escoimando do texto constitucional a impossibilidade
de cancelamento de dotações orçamentárias destina-
das ao serviço da dívida. Não é aceitável que admi-
nistração dos passivos do País fique submetido uni-
camente à vontade do Presidente da República ou de
organismos internacionais. É preciso que o Parla-
mento também participe das decisões nessa área.

Nos últimos anos, temos assistido placidamente
à perda de nossa soberania nacional para os dirigen-
tes de instituições como o FMI e o Banco Mundial,
que, sistematicamente, impõe regras ao governo brasi-
leiro que sempre implicam maior dependência externa e
sacrifícios inaceitáveis ao tão sofrido povo brasileiro. É
hora de o Congresso Nacional reagir a essa afronta à
nossa soberania, tomando para si a responsabilidade
de construção de um futuro melhor para nossos filhos,
pois, em última análise, serão eles que pagarão pela

22 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



enorme dívida constituída por governos irresponsáveis
e sem compromisso com o País.

Os Deputados Federais e Senadores, eleitos
para representarem o povo e os estados, têm o direito
e o dever de zelar pelos interesses da Nação. Ao pro-
por que as emendas aos projetos da lei orçamentária
anual e de seus créditos adicionais possam utilizar
como fonte de cancelamento as despesas destinadas
ao serviço da dívida, estamos conferindo aos parla-
mentares a prerrogativa de participar das decisões
relativas ao endividamento público, escolhendo, de
acordo com a vontade do povo brasileiro, os rumos de
nossa política de financiamento.

Portanto, conclamo os Nobres Pares a empres-
tar eficácia a essa importante mudança em nosso or-
denamento jurídico, sob pena de passarmos para a
história como convenientes com a usurpação do futu-
ro da Nação.

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. – Ge-
raldo Cândido – Roberto Saturnino – Artur da Tá-
vola (apoiamento) – Sebastião Rocha – Agnelo
Alves – Geraldo Melo – Tião Viana – Heloísa Hele-
na – Eduardo Suplicy – Lúcio Alcantara – Bello
Parga – Ademir Andrade – José Eduardo Dutra –
Emília Fernandes – Maria do Carmo Alves – Ro-
berto Requião – Cassildo Maldaner – Roberto Fre-
ire – Paulo Hartung – Hugo Napoleão (apoiamento)
– José Alencar (apoiamento) Leomar Quintanilha –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Valadares
– Marluce Pinto – Juvêncio da Fonseca (apoiamen-
to) – Casildo Maldaner – Francelino Pereira – Lau-
ro Campos – Arlindo Porto – José Agripino – Mari-
na Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento
anual e aos créditos adicionais serão apreciados pe-
las duas Casas do Congresso Nacional, na forma do
regimento comum.
....................................................................................

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento
anual aos projetos que o modifiquem somente podem
ser aprovados caso:

I – sejam compatíveis com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentária;

II – indiquem os recursos necessários, admiti-
dos apenas os provenientes de anulação de despesa,
excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para

Estados, Municípios e o Distrito Federal; ou
III – sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

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

(À Comissão de Constituição, Jusitça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Proposta de Emenda à Constituição que
acaba de ser lida está sujeita às disposições específi-
cas constantes do art. 354 do Regimento Interno.

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

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

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 138, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 160 do Regimento

Interno, que a hora do expediente da sessão do dia 17
de agosto de 2000, quinta-feira, seja destinada à co-
memoração do centenário do nascimento de Milton
Campos.

Justificação

O liberal e democrata Milton Campos, firme de-
fensor do Estado de direito e hábil praticante da difícil
arte do meio-termo em política, foi figura de grande
destaque dentre os maiores políticos mineiros de pro-
jeção nacional no século XX.

Sua história nos leva à campanha civilista de
Rui Barbosa (que grande impacto teve na formação
do caráter de Milton Campos – então com 10 anos de
idade incompletos), ao movimento modernista (no qual
foi “o orientador involuntário e despretensioso” da gera-
ção de Carlos Drummond de Andrade), à Revolução de
30 que apoiou, ao Estado Novo de Getúlio Vargas a que
se opôs, ao advento da democracia, à UDN que ajudou
a fundar, ao governo de Minas, às disputas com João
Goulart pela Vice-Presidência do País, ao parlamenta-
rismo, à reforma agrária, à revolução de 1964, ao Minis-
tério da Justiça onde tentou conter a chamada “linha
dura”, ao Código Eleitoral e à Lei Orgânica dos Partidos
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Políticos, ao Senado Federal onde encerrou sua vida
política ao fim do seu mandato no início de 1971.

A comemoração dessas efemérides nos permitirá
rever o passado e jogar luz sobre o presente e o futuro.

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. –
Francelino Pereira – Lúcio Alcântara – Iris Resen-
de – José Alencar – Mozarildo Cavalcanti – Rome-
ro Jucá – Sérgio Machado – Leomar Quintanilha –
Arlindo Porto – Bello Parga – Geraldo Cândido –
Ney Suassuna – Bernardo Cabral – José Fogaça –
José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento será submetido à delibera-
ção do Plenário após a Ordem do Dia.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 53, de 1999 (nº
641/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Rádio Emissora Botucaraí Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Cachoei-
ra do Sul, Estado do Rio Grande do Sul,
tendo

Parecer favorável, sob nº 602, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Fogaça, com abstenções do
Senador Pedro Simon e da Senadora Heloí-
sa Helena.

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

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção do Bloco, à exceção

do Senador Tião Viana.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 53, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARCER Nº 248, DE 2000
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 53, de 1999 (nº 641, de
1998, na Câmara dos Deputados.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 1999 (nº
641, de 1998, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Emissora Botucaraí Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de março de
2000. _ Antonio Calos Magalhães, Presidente _ Ge-
raldo Melo, Relator _ Carlos Patrocínio _ Jonas Pi-
nheiro.

ANEXO AO PARECER Nº 248, DE 2000

Faço saber que o Congresso nacional aprovou,
e eu, _______, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 2000

Aprova o ato que renova à permis-
são outorgada a Rádio Emissora Botuca-
raí Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Cachoeira do Sul, Estado
do Rio Grande do Su.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aprovado o ato a que se refere a Portaria

nº 2.079, de 16 de dezembro de 1996, que renova por
dez anos, a partir de 209 de fevereiro de 1995, à per-
missão outorgada a “Rádio Emissora Botucaraí Ltda.”
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
idade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

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

Aprovada.

O projeto vai à promulgação.

24 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – A abstenção, Sr. Presidente, é dos integran-
tes do Partido dos Trabalhadores e não do Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Perdão. V. Exª votou, portanto, favoravelmen-
te.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 89, de 1999 (nº
641/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Sociedade Rádio Ternura Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Ibitinga,
Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 603, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma, com abstenções do
Senador Pedro Simon e da Senadora Heloí-
sa Helena.

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

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 89, de 1999, que será lida pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte

PARECR Nº 249, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 89, de 1999 (nº 682, de
1998, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº89, de 1999 (nº
682, de 1998, na Câmara dos Deputados) que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade
Rádio Ternura Ltda., para explorar serviço de radiodi-

fusão sonora em frequência modulada na cidade de
Ibitinga Estado de São Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de março de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Carlos Patrocínio – Jonas
Pinheiro.

ANEXO AO PARCER Nº 249, DE 2000

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº,   DE 2000

Aprova o ato que renova a permis-
são outorgada “Sociedade Rádio Ternura
Ltda., para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequeência modulada na
cidade de Ibitinga Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº

368, de 10 de julho de 1997, que renova por dez anos, a par-
tir de 14 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada a “So-
ciedade Rádio Ternura Lda.,” para explorar, sem direito de
exclusividade. seviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo nº 100, de 1999 (nº
705/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Araxá, Estado
de Minas Gerais, tendo

Parecer favorável, sob nº 574, de 1999, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Eduar-
do Siqueira Campos, com abstenções do Sena-
dor Pedro Simon e da Senadora Heloísa Helena.
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Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 100, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 250, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 100, de 1999 (nº 705, de
1998, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 1999 (nº
705, de 1998, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão da Sociedade Rádio
Imbiara de Araxá Ltda., para explorar serviço de radi-
odifusão sonora em onda média na cidade de Araxá,
Estado de Minas Gerais.

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de março de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Carlos Patrocínio – Jonas
Pinheiro.

ANEXO AO PARECER Nº 250, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou
e, eu, ––––– Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO Nº ,   DE 2000

Aprova o ato que renova a conces-
são da “Sociedade Rádio Imbiara de Ara-
xá Ltda.,” para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade
de Araxá, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacoinal decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre-

to s/nº, de 24 de setembro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a con-

cessão da “Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda.,”
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais.

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

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 25, de 2000 (nº
272/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Soci-
edade Vale do Araguaia de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Palmas, Estado do Tocantins, tendo

Parecer favorável, sob nº 205, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Eduardo Siqueira Campos, com
abstenção do Senador Geraldo Cândido.

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

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 25, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 251, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 25, de 2000 (nº 272, de
1999, na Câmara dos Deputados).

26 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 2000 (nº
272, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Sociedade Vale do
Araguaia de Comunicação Ltda., para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Palmas, Estado do Tocantins.

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de março de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo – Relator – Carlos Patrocínio – Jo-
nas Pinheiro.

ANEXO AO PARECER Nº 251, 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 outorga permis-
são a “Sociedade Vale do Araguaia de
Comunicação Ltda.” para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na localidade de Palmas, Esta-
do do Tocantins.

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

ria nº 15, de 8 de março de 1999, que outorga permis-
são a “Sociedade Vale do Araguaia de Comunicação
Ltda.” para explorar, pelo prazo de dez anos, sem dire-
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na localidade de Palmas,
Estado do Tocantins.

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

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Consulto o Plenário, já que hoje estamos de-
fendendo a pobreza – aliás, como sempre – se posso
colocar em votação, como Item 5, o projeto que dá fi-
nanciamento para a ”Favela-Bairro“ no Rio de Janeiro.

(Assentimento do Plenário.)

Item 5:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2000

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 134, de 2000 – art. 336,“II)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 22, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 244, de
2000, Relator: Senador Gilberto Mestrinho,
com voto contrário do Senador Lauro Cam-
pos), que autoriza a Prefeitura do Município
do Rio de Janeiro a contratar operação de
crédito externo, no valor equivalente a até
cento e oitenta milhões de dólares nor-
te-americanos, de principal, com garantia da
República Federativa do Brasil, com o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento –
BID, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Urbanização de Assentamen-
tos Populares do Rio de Janeiro, ”Fave-
la-Bairro“ – Segunda Etapa (PROAP II).

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

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final ao Projeto de Resolu-
ção nº 22, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 252, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 22, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 22, de 2000, que autoriza
a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro a contra-
tar operação de crédito externo, no valor equivalente
a até US$180,000,000.00 (cento e oitenta milhões de
dólares norte-americanos), de principal, com garantia
da República Federativa do Brasil, junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada
ao financiamento parcial do Programa de Urbaniza-

MARÇO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 27



ção de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro,
“Favela-Bairro” – Segunda Etapa (Proap II).

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de março de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Carlos Patrocínio – Eduar-
do Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 252, 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 o Município do Rio de Ja-
neiro a contratar operação de credito ex-
terno, no valor equivalente a até
US$180,000.000,00 (cento e oitenta mi-
lhões de dólares norte-americanos), de
principal, com garantia da República Fede-
rativa do Brasil, junto ao Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento – BID, destinada
a financiamento parcial do Programa de
Urbanização de Assentamentos Populares
do Rio de Janeiro, “Favela-Bairro” – Se-
gunda Etapa (Proap II).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município do Rio de Janeiro autoriza-

do, em caráter excepcional, a contratar operação de
crédito externo, no valor equivalente a até
US$180.000,000.00 (cento e oitenta milhões de dóla-
res norte-americanos), de principal, com garantia da
República Federativa do Brasil, junto ao Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento – BID.

Parágrafo único. Os recursos originários da ope-
ração referida no caput serão destinados exclusiva-
mente ao financiamento parcial do Programa de
Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de
Janeiro, “Favela-Bairro” – Segunda Etapa (Proap II).

Art. 2º É a República Federativa do Brasil autori-
zada a conceder garantia à operação de crédito refe-
rida no art. 1º.

Art. 3º A operação de crédito de que trata esta
Resolução será contratada nas seguintes condições:

I – valor da operação: US$180,000,000.00 (cen-
to e oitenta milhões de dólares norte-americanos);

II – taxa de juros: taxa anual determinada, para
cada semestre, pelo custo os Empréstimos Qualifica-
dos tomados pelo BID durante o semestre anterior,
acrescido de uma margem que o BID fixará periodica-
mente de acordo com sua política sobre taxa de juros,
incidentes sobre os saldos diários do empréstimo,

nesta data equivalendo a 0,5296% a.m. (cinco mil,
duzentos e noventa e seis décimos de milésimos por
cento ao mês);

III – outros encargos: comissão de crédito – até
0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao
ano) sobre o saldo não desembolsado, contada a par-
tir de sessenta dias da assinatura do Contrato;

IV – índice de atualização: não há;
V – garantias: cotas-partes de ICMS;
VI – prazo: vinte anos após quatro anos e seis

meses de carência;
VII – vencimento: até 30 de junho de 2024;
VIII – finalidade: Programa de Urbanização de

Assentamentos Populares do Rio de Janeiro – Eta-
pa II;

IX – liberação: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
Art. 4º A autorização concedida por esta Reso-

lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, a contar de sua publicação.

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

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

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

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

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

Passa-se à votação do Requerimento nº 138, de
2000, lido no Expediente, solicitando que o tempo
destinado aos oradores da Hora do Expediente da
sessão do dia 17 de agosto de 2000, quinta-feira, seja
destinado à comemoração do centenário do nasci-
mento de Milton Campos.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
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São lidos os seguintes:

PARECER Nº 253, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre a Mensagem nº 80, de 2000
(nº 252/2000, na origem), do Presidente
da República, encaminhando ao Senado
Federal proposta para que seja autoriza-
da a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo no
valor de EUR4.671.408,00 (quatro mi-
lhões, seiscentos e setenta e um mil e
quatrocentos e oito euros), junto ao Kre-
ditanstalt fur Wiederaufbau – KFW, desti-
nada ao financiamento de oitenta e cinco
por cento do valor do contrato comercial
de importação de bens e serviços a se-
rem fornecidos pela empresa Dornier Me-
dizintechnik GmbH, no âmbito do Progra-
ma de Modernização e Consolidação da
Infra-estrutura Acadêmica das Institui-
ções Federais de Ensino Superior e Hos-
pitais Universitários.

Relator: ad hoc Senador Luiz Otávio

I – Relatório

O Presidente da República encaminha para
exame do Senado Federal proposta para que seja au-
toizada a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo no valor de
EUR4.671.408,00 (quatro milhões, seiscentos e se-
tenta e um mil e quatrocentos e oito euros), junto ao
Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KFW.

Os recursos advindos dessa operação de crédi-
to destinam-se ao financiamento de oitenta e cinco
por cento do contrato comercial de importação de
bens e serviços a serem fornecidos pela Dornier Me-
dizintechinik GmbH, no âmbito do Programa de Mo-
dernização e Consolidação da Infra-estrutura Acadê-
mica das Instituições Federais de Ensino Superior e
Hospitais Universitários. Como enfatizado na Análise
dos Custos e Benefícios Sociais do referido progama,
anexa à documentação encaminhada ao Senado Fe-
deral, “O objetivo geral do Programa de Moderniza-
ção e Consolidação de Infra-estrutura Acadêmica das
Instituições de Ensino Superior e de seus Hospitais
Universitários é melhorar a qualificação dos alunos
dos cursos de graduação das Universidades Federais
e de profissionais na área de saúde e residência mé-
dica nos seus Hospitais Universitários, por intermédio
da provisão de equipamentos modernos de alta tec-
nologia e de materiais didáticos”.

Esse projeto encontra-se sob a coordenação e
execução da Secretaria de Ensino Superior do Minis-
tério da Educação.

De acordo com informações da Secretaria do
Tesouro Nacional, o custo total desse Programa equi-
vale a US$351 milhões, a serem financiados por di-
versos credores. A participação alemã nesse financi-
amento totaliza EUR46.200.697.69, equivalente a
US$48,2 milhões,. O empréstimo ora submetido à
apreciação do Senado Federal, no valor de
EUR4.671.408,00, busca viabilizar o fornecimento de
bens e serviços da Dornier Medizintechnik GmbH, ca-
racterizando-se como uma operação de buyer’s cre-
dit. Esta importação e bens e serviços prevê uma
operação de crédito complementar de
EUR824.366,00, equivalente a 15% do valor dos
bens, a ser contratada também junto ao KFW e desti-
nada ao financiamento do respectivo sinal (down pay-
ment). Esse crédito paralelo corresponde ao financia-
mento da parcela à vista. Os recursos desse financia-
mento deverão ser utilizados integralmente ao longo
deste ano.

A operação de crédito ora analizada apresenta
as seguintes características financeiras:

– devedor: República Federativa do Brasil/Minis-
tério da Educação;

– credor: Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KFW
(Frankfurt/Alemãnha);

– executor: Secretaria de Ensino Superior do Mi-
nistério da Educação;

– valor: EUR4.671.408,00 (quatro milhões, sei-
sentos e setenta e um mil e quatrocentos e oito eu-
ros);

– objetivo: financiamento de 85% do valor dos
bens e serviços a serem adquiridos da Dornier Medi-
zintechnik GmbH;

– carência: a primeira parcela de amortização
será devida seis meses após a data em que ocorrer a
média ponderada dos embarques, a qual é prelimi-
narmente estimada no contrato;

– juros: Euribor – 6 meses mais spread de
0,65% a.a, vencíveis semestralmente, devidos nas
datas 30.3 e 30.9 de cada ano, até o início da amorti-
zação. Posteriormente, devidos nas mesmas datas
de vencimentos das amortizações;

– comissão de compromisso: 0,25% ao ano, tri-
mestralmente, sobre os saldos devedores não de-
sembolsados do empréstimo, devida a partir da data
de assinatura do contrato.
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– comissão de administração: 0,25% flat sobre
o valor do financiamento, devida em até sessenta dias
após a assinatura do contrato;

– desembolso: conforme os embarques dos
bens, até 31-12-2000, podendo ser prorrogado;

– amortização: em 20 (vinte) parcelas semestra-
is, consecutivas e iguais.

II – Voto do Relator

Essas operações de crédito externo estão sujei-
tas às condições e exigências definidas na Constitui-
ção Federal e na Resolução nº 96, de 1989, do Sena-
do Federal, às quais cabem os segiuntes esclareci-
mentos:

a) os limites de endividamento da União, estipu-
lados nos arts. 2º, 3º e 4º da referida resolução são
atendidos, conforme é informado no Parecer STN/Co-
ref/Diref n. 443, de 29 de dezembro de 1999. Ressal-
te-se, ainda que esse parecer da Secretaria do Te-
souro Nacional, anexo ao processado em exame,
contém os dados comprobatórios do cumprimento
dos limites de endividamento da União, conforme exi-
gido pela Resolução 96/89.

b) o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, PGN/COF/N. 173/2000, encaminhado ao
Senado Federal, no exame das cláusulas da minuta
contratual, conclui que elas são admissíveis e estão
de acordo com a legislação brasileira aplicável à es-
pécie, tendo sido observado o disposto no art. 5º da
Resolução n. 96/89, que veda disposição contratual
de natureza política ou atentatória à soberania nacio-
nal e à ordem pública.

c) relativamente à exigência constitucional de
que programas ou projetos constem do Plano Pluria-
nual e da Lei Orçamentária Anual, é informado pela
Secretaria de Planejamento e Avaliação que os inves-
timentos previstos no programa mencionado encon-
tram-se amparados na Lei n. 9.276, de 9 de maio de
1996, que trata do Plano Plurianual 1996-1999. O
Projeto de Lei do Plano Plurianual para o quadriênio
2000-2003 inclui, igualmente, o presente Programa.

Ademais, de acordo com as informações presta-
das pela Secretaria de Orçamento Federal e com os
cronogramas estimativos encaminhados pelo Minis-
tério da Educação referentes à totalidade dos contra-
tos a serem celebrados no âmbito do Programa em
exame, conclui a Secretaria do Tesouro Nacional que
as dotações previstas na proposta orçamentária da
União para este ano de 2000 não deverão ser sufici-
entes para a cobertura do fluxo financeiro estimado
para o corrente ano. A Comissão de Controle e Ges-
tão Fiscal – CCF, todavia, por meio da Recomenda-

ção n. 61/99, que teve anuência do Ministro da Fa-
zenda, condicionou a contrtação da referida opera-
ção de crédito à existência de prévia dotação orça-
mentária e à observância dos limites estabelecidos
para a movimentação e empenho das movimenta-
ções e pagamentos das despesas. Deverá, assim, o
Ministério da Educação adotar as medidas pertinen-
tes para a inclusão nos orçamentos anuais de todos
os recursos necessários ao cumprimento das respec-
tivas obrigações contratuais.

Não é demais enfatizar que essa operação de
crédito foi credenciada pelo Banco Central do Brasil,
nos termos da Carta-CREDE – 2000/077, de 3 de fe-
vereiro de 2000.

Ressalte-se por fim que, de acordo com cálcu-
los estimativos realizados pela Secretaria do Tesouro
Nacional, a operação de crédito pretendida deverá
implicar um custo efetivo equivalente a 4,36% ao ano,
estimativa de custo, para contratações em euros, con-
siderada aceitável por aquela Secretaria.

Somos, assim, de parecer favorável à autoriza-
ção pleiteada pela Mensagem nº 252, de 2000, nos
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº  23, DE 2000

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito ex-
terno no valor de EUR4.671.408,00 (qua-
tro milhões, seiscentos e setenta e um
mil e quatrocentos e oito euros), junto ao
Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º É a República Federativa do Brasil autori-
zada a contratar operação de crédito externo no valor
de EUR4.671.408,00 (quatro milhões, seiscentos e
setenta e um mil e quatrocentos e oito euros), junto ao
Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW.

§ 1º Os recursos advindos dessa operação de
crédito destinam-se ao financiamento de oitenta e
cinco por cento do contrato comercial de importação
de bens e serviços a serem fornecidos pela Dornier
Medizintechnik GmbH, no âmbito do Programa de
Modernização e Consolidação da Infra-Estrutura
Acadêmica das Instituições Federais de Ensino Su-
perior e Hospitais Universitários.

§ 2º A contratação da operação de crédito referi-
da no caput fica condicionada à existência de prévia
dotação orçamentária, suficiente para a cobertura do
fluxo financeiro estimado para o cumprimento das obri-
gações contratuais anuais, e à observância dos limites
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estabelecidos 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:

a) devedor: República Federativa do Bra-
sil/Mnistério da Educação;

b) credor: Kreditanstalt für Wederaufbau – KfW
(Frankfurt/Alemanha);

c) executor: Secretaria de Ensino Superior do
Ministério da Educação;

d) valor: EUR4.671.408,00 (quatro milhões, se-
iscentos e setenta e um mil e quatrocentos e oito eu-
ros);

e) objetivo: financiamento de 85% do valor dos
bens e serviços a serem adquiridos da Donier Medi-
zintechnik GmbH;

f) carência: a primeira parcela de amortização
será devida seis meses após a data em que ocorer a
média ponderada dos embarques, a qual é prelimi-
narmente estimada no contrato;

g) juros: Euribor – 6 meses mais spread de
0,65% a.a., vencíveis semestralmente, devidos nas
datas 30-3 e 30-9 de cada ano, até o início da amorti-
zação. Posteriormente, devidos nas mesmas datas
de vencimneto das amortizações;

h) comissão de compromisso: 0,25% ao ano,
trimestralmente sobre os saldos devedores não de-
sembolsados do empréstimo, devida a partir da data
de assinatura do contrato.

i) comissão de administração:0,25% flat sobre o
valor do financiamento, devida em até sessenta dias
após a assinatura do contrato;

j) desembolso: conforme os embarques dos
bens, até 31-12-2000, podendo ser prorrogado;

l) amortização:em 20 (vinte) parcelas semestra-
is, consecutivas e iguais.

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 Resolu-
ção deverá ser exercida num prazo de 540 (quinhen-
tos e quarenta) dias, contados da data de sua publica-
ção.

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2000. –
Ney Suassuna, Presidente – Luiz Otávio, Relator
ad hoc – José Alencar – Agnelo Alves – Lauro
Campos – vencido – Paulo Souto – Lúdio Coelho –
Roberto Saturnino – Pedro Piva – Bello Parga –

Carlos Bezerra – Romeu Tuma – José Eduardo
Dutra – Osmar Dias – Welligton Roberto.

LEGISLAÇÃO CITADA,  ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.276, DE 9 DE MAIO DE 1996

Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o período de 1996/1999, e dá outras
providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o

quadriênio 1996/1999, em cumprimento do disposto
no artigo 165, § 1º, da Constituição, estabelecendo.,
para o período, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da Administração Pública Federal
para as despesas de capital e outras delas decorren-
tes e para as relativas aos programas de duração
continuando, na forma do anexo.

Parágrafo único. as prioridades e metas para
1996, de que trata o disposto no artigo 3º da Lei nº
9.082, de 25 de julho de 1995, serão aquelas cons-
tantes da lei orçamentária anual para 1996.

Art. 2º O Poder Executivo enviará ao Congresso
nacional, até cento e vinte dias após o encerramento
de cada exercício financeiro, relatório sobre a execu-
ção deste Plano Plurianual.

Parágrafo único. O relatório de que trata este ar-
tigo evidenciará para cada ação do Plano plurianual,
ou créditos orçamentários correspondentes e quanti-
ficará a respectiva execução física e financeira, no
exercício findo e acumuladamente.

Art. 3º O Plano plurianual de que trata essa Lei
somente poderá ser modificado por lei específica.

Art. 4º Ficam recriados, até 30 de junho de 1996,
os seguintes fundos constantes da lei orçamentária
de 1995 e a respectiva legislação em vigor nessa
data:

I – Fundo de Compensação de variações Salariais;
II – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural;
III – Fundo Especial de Treinamento e Desenvol-

vimento;
IV – Fundo Nacional de Saúde;
V – Fundo de Fiscalização das Telecomunica-

ções;
VI – Fundo Aeroviário;
Parágrafo único. Os fundos de que trata este ar-

tigo serão extintos em 1º de julho de 1996, se não vie-
rem a ser ratificados por lei até esta data, e sua pro-

MARÇO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 31



gramação será incorporada aquela da entidade su-
pervisora.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,
Presidente da República – José Serra.
....................................................................................

PARECER Nº 254, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos sobre a Mensagem nº 83, de 2000,
(nº 255/2000, na origem), do Presidente
da República, encaminhando ao Senado
Federal proposta para que seja autoriza-
da a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo no
valor de EUR3.107.376,00 (três milhões,
cento e sete mil e trezentos e setenta e
seis euros), junto ao Kreditantalt für Wie-
deraufbau – KfW, no âmbito do Progra-
ma de Modernização e Consolidação da
Infra-estrutura Acadêmica das Institui-
ções Federais de Ensino Superior e Hos-
pitais Universitários.

Relator: Senador Luiz Otávio

I  –  Relatório

O Presidente da República encaminha para
exame do Senado Federal proposta para que seja au-
torizada a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo no valor de
EUR3.107.376,00 (três milhões, cento e sete mil e
trezentos e setenta e seis euros), junto ao Kreditans-
talt für Wiederaufbau  –  KfW.

Os recursos advindos dessa operação de crédi-
to destinam-se ao financiamento de oitenta e cinco
por cento de contrato comercial de importação de
bens e serviços a serem fornecidos pela GUNT. Gerã-
tebau GmbH, no âmbito do Programa de Moderniza-
ção e Consolidação da Infra-estrutura Acadêmica da
Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais
Universitários. Esse financiamento será contratado
com seguro da Hermes Kreditversicheruns – Aktien-
gesellschallschaft.

Como enfatizado na Análise dos Custos e Bene-
fícios Sociais do referido programa, anexa à docu-
mentação encaminhada ao Senado Federal. “O obje-
tivo geral do Programa de Modernização e Consolida-
ção de Infra-estrutura Acadêmica das Instituições de
Ensino Superior e de seus Hospitais Universitários é
melhorar a qualificação dos alunos dos cursos de gra-
duação das Universidades Federais e de profissiona-
is na área de saúde e residência médica nos seus

Hospitais Universitários, por intermédio da provisão
de equipamentos modernos de alta tecnologia e de
materiais didáticos”.

Esse projeto encontra-se sob a coordenação e
execução da Secretaria de Ensino Superior do Minis-
tério da Educação.

De acordo com informação da Secretaria do Te-
souro Nacional, o custo desse Programa equivale a
USS351 milhões, a serem financiados por diversos
credores. A participação alemã nesse financiamento
totaliza EUR 46.200.6697,69, equivalentes a
US$448,2 milhões. O empréstimo ora submetido à
apreciação do Senado Federal busca viabilizar o for-
necimento de bens e serviços por parte da GUNT,
Gerätebau GmbH, caracterizando-se como uma ope-
ração de buyer’s credit, com cobertura da referida se-
guradora oficial alemã.

Envolvida nessa importação de bens e serviços,
é prevista operação de crédito complementar de EUR
548.360,55, a ser contratada também junto ao Jfw,
destinada ao financiamento do respectivo sinal (down
payment). Esse crédito paralelo correspondente ao fi-
nanciamento da parcela à vista de 15% do valor dos
bens. É prevista que a utilização dos recursos desse
financiamento deverá ocorrer integralmente ao longo
deste ano.

Esse empréstimo externo apresentará as se-
guintes características financeiras:

– devedor: República Federativa do Brasil/Mi-
nistério da Educação;

– credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW
(Frankfurt/Alemanha);

– executor: Secretaria de Ensino Superior do
Ministério da Educação;

– valor: EUR3.107.376,00 (três milhões, cento
e sete mil e trezentos e setenta e seis euros);

– objetivo: financiamento de 85% do valor dos
bens e serviços a serem adquiridos da GUNT.Geräte-
bau GmbH.

– carência: a primeira parcela de amortização
será devida seis meses após a data em que ocorrer a
média ponderada dos embarques, a qual é prelimi-
narmente estimada no contrato;

– juros: Euribor – 6 meses mais spread de
0,65% a.a., vencíveis semestralmente, devidos nas
datas 30.3 e 30.9 de cada ano, até o início da amorti-
zação. Posteriormente, devidos nas mesmas datas
de vencimentos das amortizações;

– comissão de compromisso: 0,25% ao ano, tri-
mestralmente, sobre os saldos devedores não de-
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sembolsados do empréstimo, devido a partir da data
de assinatura do contrato.

– comissão de administração: 0,25% flat sobre
o valor do financiamento, devido em até sessenta dias
após a assinatura do contrato;

– desembolso: conforme os embarques dos
bens;

– amortização: em 20 (vinte) parcelas semes-
trais, consecutivas e iguais.

II  –  Voto do Relator

Essas operações de crédito externo estão sujei-
tas às condições e exigências definidas na Constitui-
ção Federal e na Resolução nº 96, de 1989, do Sena-
dor Federal, às quais cabem os seguintes esclareci-
mentos:

a) os limites de endividamento da União, estipu-
lados nos arts. 2º, 3º e 4º da referida Resolução são
atendidos, conforme é informado no Parecer STN/Co-
ref/Diref nº 442, de 29 de novembro de 1999.

Ressalte-se, ainda, que esse parecer da Secre-
taria do Tesouro Nacional, anexo ao processo em
exame, contém os dados comprobatórios do cumpri-
mento dos limites de endividamento da União, confor-
me exigido pela Resolução nº 96/89.

b) o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, PGN/COF/Nº 176/2000, encaminhado ao
Senado Federal, no exame das cláusulas da minuta
contratual, conclui que elas são admissíveis e estão
de acordo a legislação brasileira aplicável à espécie,
tendo sido observado o disposto no art. 5º da Resolu-
ção nº 96/89, que veda disposição contratual de natu-
reza política ou atentatória à soberania nacional e à
ordem pública.

c) relativamente à exigência constitucional de
que programas ou projetos constem do Plano Pluria-
nual e da Lei Orçamentária Anual, é informado pela
Secretaria de Planejamento e Avaliação que os inves-
timentos previstos no programa mencionado encon-
tra-se amparados na Lei nº 9.276, de 9 de maio de
1996, que trata do Plano Plurianual 1996-1999. O
Projeto de Lei do Plano Plurianual para o quadriênio
2000-2003 inclui, igualmente, o presente Programa.

Ademais, de acordo com as informações presta-
das pela Secretaria de Orçamento Federal e com os
cronogramas estimativos encaminhados pelo Minis-
tério da Educação referentes à totalidade dos contra-
tos a serem celebrados no âmbito do Programa em
exame, conclui a Secretaria do Tesouro Nacional que
as dotações previstas na proposta orçamentária da
União para este ano de 2000 não deverão ser sufici-

entes para a cobertura do fluxo financeiro estimado
para o correne ano. A Comissão de Controle e Ges-
tão Fiscal – CCF, todavia, por meio da Recomenda-
ção nº 61/99, que teve anuência do Ministro da Fa-
zenda, condicionou a contratação da referida opera-
ção de crédito à existência de prévia dotação orça-
mentária e à observância dos limites estabelecidos
para a movimentação e empenho das movimenta-
ções e pagamentos das despesas. Deverá, assim, o
Ministério da Educação adotar as medidas pertinen-
tes para a inclusão nos orçamentos anuais de todos
os recursos necessários ao cumprimento das respec-
tivas obrigações contratuais.

Não é demais enfatizar que essa operação de crédi-
to foi credenciada pelo Banco Central do Brasil, nos ter-
mos da Carta-Crede-2000/10, de 1º de fevereiro de 2000.

Ressalte-se por fim que, de acordo com cálcu-
los estimativos realizados pela Secretaria do Tesouro
Nacional, a operação de crédito pretendida deverá
implicar um custo efetivo equivalente a 4,36% ao ano
estimativa de custo, para contratações em euros, con-
sidarada aceitável por aquela Secretaria.

Somos, assim, pela autorização pleiteada pela
Mensagem nº 83, de 2000, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2000

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito ex-
terno no valor de EUR 3.107.376.00 (três
milhões, cento e sete mil e trezentos e
setenta e seis euros), junto ao Kreditans-
talt fur Wiederaufbau – KFW.

O Senador Federal resolve;
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autori-

zada a contratar operação de crédito externo no valor
de EUR 3.107.376,00 (três milhões, cento e sete mil e
trezentos e setenta e seis euros), junto ao Kreditans-
talt fur Wiederaufbau-KFW.

§ 1º Os recursos advindos dessa operação de
crédito destinam-se ao financiamento de oitenta e
cinco por cento de contrato comercial de importação
de bens e serviços a serem fornecidos pelo GUNT
Geratebau GmbH, no âmbito do Programa de Moder-
nização e Consolidação da Infra-Estrutura Acadêmi-
ca das Instituições Federais de Ensino Superior e
Hospitais Universitários.

§ 2º A contratação da operação de crédito referi-
da no caput fica condicionada à existência de prévia
dotação orçamentária, suficiente para a cobertura do
fluxo financeiro estimado para o cumprimento das obri-
gações contratuais anuais, e à observância dos limites
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estabelecidos 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:

a) devedor: República Federativa do Brasil/Mi-
nistério da Educação;

b) credor: Kreditanstalt fur Wiederaufbau KFW
(Frankfurt/Alemanha);

c) executor: Secretaria de Ensino Superior do
Ministério da Educação;

d) valor: EUR 3.107.376,00 (três milhões, cento
e sete mil e trezentos e setenta e seis euros);

e) objetivo: financiamento de 85% do valor dos
bens e serviços a serem adquiridos da GUNT. Gerate-
bau GmbH;

f) carência: a primeira parcela de amortização
será devida seis meses após a data em que ocorrer a
média ponderada dos embarques, a qual é prelimi-
narmente estimada no contrato;

g) juros: Euribor-6 meses acrescido de 0,65%
a.a, vencíveis semestralmente, devidos nas datas
30.3 e 30.9 de cada ano, até o início da amortização.
Posteriormente, devidos nas mesmas datas de venci-
mentos das amortizações.

h) comissão de compromisso: 0,25% ao ano, tri-
mestralmente, sobre os saldos devedores não desen-
bolsados do empréstimo, devido a partir da data de
assinatura do contrato.

i) comissão de administração: 0,25% sobre o
valor total do financiamento, devido em até sessenta
dias após a assinatura do contrato;

j) desembolso; conforme os embarques dos
bens, até 31-12-2000, podendo ser prorrogado;

l) amortização: em 20 (vinte) parcelas semestra-
is, consecutivas e iguais.

Parágrafo único. As datas de pagamento do
principal e dos encargos financeiros poderão ser alte-
rados 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, contados da data de sua publicação.

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

Sala da Comissão 22 de março de 2000. – Ney
Suassuna, Presidente – Luiz Otávio, Relator – Car-
los Bezerra – Gilberto Mestrinho – Roberto Satur-
nino – Pedro Piva – José Eduardo Dutra – Welling-
ton Roberto – Lúdio Coelho – Agnelo Alves – Bel-
lo Parga – José Alencar – Osmar Dias – Lauro
Campos, (vencido) – Romeu Tuma – Paulo Souto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.276, DE 9 DE MAIO DE 1996

Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o período de 1996/1999, e dá outras
providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o

quadriênio 1996/1999, em cumprimento ao disposto
no artigo 165, § 1º, da Constituição, estabelecendo,
para o período, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da Administração Pública Federal
para as despesas de capital e outras delas decoreen-
tes e para as relativas aos programas de duração
continuada, na forma do anexo.

Parágrafo único. As prioridades e metas para
1996, de que trata o disposto no atigo 3º da Lei nº
9.082(1), de 25 de julho de 1995, serão aquelas cons-
tantes da lei orçamentária anual para 1996.

Art. 2º O Poder Executivo enviará ao Congresso
Nacional, até cento e vinte dias após o encerramento
de cada exercício financeiro, relatório sobre a execu-
ção deste Plano Plurianual.

Parágrafo único. O relatório de que trata este ar-
tigo evidenciará, para cada ação do Plano Plurianual,
os créditos orçamentários correspondentes e quanti-
ficará a respectiva execução física e financeira, no
exercício findo e acumuladamente.

Art. 3º O plano Plurianual de que trata esta Lei
somente poderá ser modificado por lei específica.

Art. 4º Ficam recriados, até 30 de junho de 1996,
os seguintes fundos constantes da lei orçamentária
de 1995 e a respectiva legislação em vigor nesta
data:

I – Fundo de Compensação de Variações Sala-
riais;

II – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural;
III – Fundo Especial de Treinamento e Desenvol-

vimento;
IV – Fundo Nacional de Saúde;
V – Fundo de Fiscalização as Telecomunica-

ções;
VI – Fundo Aeroviário.
Parágrafo único. Os fundos de que trata este ar-

tigo serão extintos em 1º de julho de 1996, se não vie-
rem a ser ratificados por lei até esta data, e sua pro-
gramação será incorporada àquela da entidade su-
pervisora.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,
Presidente da República – José Serra .
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que o
Projeto de Resolução n.º 23, de 2000, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo no valor de EUR 4.671.408,00
(quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil e qua-
trocentos e oito euros), junto ao Kreditanstalt für Wie-
deraufbau – KfW; e o Projeto de Resolução n.º 24, de
2000, que autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo no valor de
EUR 3.107.376,00 (três milhões, cento e sete mil e
trezentos e setenta e seis euros), junto ao Kreditans-
talt für Wiederaufbau – KfW, resultantes de pareceres
anteriormente lidos, ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos ter-
mos do art. 235, II, f, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra, como Líder, o nobre Senador
José Eduardo Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, vou tratar hoje de um
assunto que já foi abordado na intervenção do Sena-
dor Pedro Simon e mencionado também pelo Presi-
dente da Casa. Fiz questão, inclusive, de falar sobre
esse assunto, ocupando o espaço da Liderança do
meu Partido, pelo fato de que, quando a reforma da
Previdência estava em discussão no Senado, eu ocu-
pava a Liderança.

Segundo os jornais divulgam hoje, o Deputado
Vicente Arruda apresentou, na comissão especial da
Câmara que está discutindo a emenda constitucional
do subteto, o seu substitutivo, que contempla a famo-
sa proposta que popularmente passou a ser conheci-
da como ”teto dúplex“, que estabelece um teto de
R$11.500,00 e igualmente possibilita o acúmulo de
uma aposentadoria até esse valor. Segundo infor-
mam os jornais, ele ainda flexibilizou o ”teto dúplex“,
porque permite o acúmulo não somente de uma apo-
sentadoria, mas de várias até o valor de
R$11.500,00.

Não sei qual será o resultado desse debate na
Câmara dos Deputados, mas quero chamar a aten-
ção do Senado Federal a respeito da responsabilida-
de que estará depositada sobre nós quando essa ma-
téria chegar a esta Casa. Por que temos maior res-
ponsabilidade até do que a Câmara dos Deputados?
O § 11 do art. 40 da Constituição diz o seguinte:

Aplica-se o limite fixado no art. 37 inci-
so XI (ou seja, o teto), à soma total dos pro-
ventos de inatividade, inclusive quando de-
correntes da acumulação de cargos ou em-
pregos públicos, bem como de outras ativi-
dades sujeitas a contribuição para o regime
geral de previdência social, e ao montante
resultante da adição de proventos de inativi-
dade com remuneração de cargo acumulá-
vel na forma desta Constituição, cargo em
comissão declarado em lei de livre nomea-
ção e exoneração, e de cargo eletivo.

Isso é o que está no § 11 do art. 40 da Constitui-
ção.

Fui recuperar os debates ocorridos na Comis-
são de Constituição e Justiça do Senado no dia 23 de
julho de 1997, quando estava em discussão o relató-
rio do Senador Beni Veras sobre a Previdência Social.
Presidia aquela sessão o Senador Ramez Tebet. Diz
S. Exª: ”Em discussão a Emenda nº 101, de autoria do
Senador José Eduardo Dutra.“

A Emenda nº 101 diz o seguinte:

Acrescente-se os seguintes parágrafos
ao art. 40:

Aplica-se o limite fixado no art. 37, inci-
so XI, à soma total dos proventos de inativi-
dade, inclusive quando decorrentes da acu-
mulação de cargos ou empregos públicos,
bem como de outras atividades sujeitas a
contribuição para o regime geral de previ-
dência social, e ao montante resultante da
adição aos proventos da inatividade de re-
muneração de cargo, emprego ou função
pública, inclusive os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exo-
neração, e de cargos eletivos.

Quem tiver prestado atenção vai ver que esse
texto da Emenda nº 101, de nossa autoria, é o texto
que está no § 11 do art. 40.

Não fiz questão de resgatar isso, Sr. Presidente,
para registrar a autoria da emenda inserida na Consti-
tuição, mesmo porque as notas taquigráficas compro-
vam que essa autoria não foi apenas minha, teve a
participação de outros Senador.

Quando eu estava encaminhando a votação da
emenda, o Senador Pedro Simon fez o seguinte apar-
te: ”Senador, apenas para dizer o seguinte (...): tenho
uma emenda que é exatamente o que V. Exª está pro-
pondo“. Portanto, havia também uma emenda do Se-
nador Pedro Simon, tratando exatamente desse as-
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sunto, que acabou sendo prejudicada porque foi vota-
da depois.

Mais adiante, também aparteou-me o Senador
Romero Jucá: ”Sr. Presidente, pedi um aparte porque
também tenho uma emenda que trata da questão dos
cargos em comissão (...). Então, quero registrar o se-
guinte: A emenda do Senador José Eduardo Dutra su-
pre a minha emenda, porque traz para o teto cargo de
confiança, cargo eletivo, tudo isso. Então, com a apro-
vação da proposição do Senador José Eduardo Du-
tra, retiro meu destaque.“

Logo em seguida, o Senador Roberto Freire ma-
nifestou-se favoravelmente a emenda.

Diz o Senador Ramez Tebet, que presidia a Co-
missão, antes da votação: ”Srs. Senadores, o Relator
não quer se pronunciar sobre a matéria, deixa a Co-
missão à vontade. Vou colher os votos“.

Quero registrar, inclusive, que o Relator, Sena-
dor Beni Veras, havia dado parecer contrário à emen-
da, não em função do mérito, porque ele entendia que
essa questão deveria ser discutida na reforma admi-
nistrativa. Nós argumentamos que, como estávamos
incluindo proventos da Previdência, seria necessário
que introduzíssemos essa questão do teto na reforma
da Previdência. Então, o Senador Ramez Tebet infor-
mou que o Senador Beni Veras não quis dar parecer
sobre a emenda, deixando a Comissão à vontade.

Assim, segue a reunião:
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vou co-

lher os votos. Os que são favoráveis à Emenda do Se-
nador José Eduardo Dutra, por gentileza, queiram se
pronunciar.“

A Presidência colhe os votos: ”Está aprovada a
Emenda“.

Continua o Senador Ramez Tebet: ”É a primeira
Emenda aprovada por unanimidade“.

Aliás, deixei de ler um trecho importante antes
da votação. Pediu a palavra o Senador Elcio Álvares:
”Sr. Presidente, gostaria de fazer uma colocação
como Líder do Governo“. ”A Emenda é oportuna, por-
tanto, acompanho-a, solicitando aos que sustentam a
base do Governo o voto favorável“.

Foi votada por unanimidade. Depois que foi vo-
tada, o Senador Pedro Simon pediu a palavra e disse
o seguinte: ”É uma emenda do Bloco, do seu Líder,
apoiada por unanimidade e encaminhada pelo Líder
do Governo. É um ato importante que estamos vendo
aqui“.

Sr. Presidente, esses fatos que constam das no-
tas taquigráficas do Senado e que refletem como foi o
debate da questão do teto nesta Casa, quando da dis-

cussão da reforma da Previdência, mostram que o Se-
nado Federal não pode ser cúmplice desse absurdo,
que é o chamado ”teto dúplex“. Alguns dizem: ”E os di-
reitos adquiridos?“ Nós temos que discutir o próprio
conceito de aposentadoria. Aposentadoria é um instru-
mento que o Estado garante a seus cidadãos, median-
te uma contribuição ao longo de sua vida, que permite
a essa pessoa, depois de 35 ou 40 anos de trabalho,
ao se aposentar, manter as condições mínimas de seu
padrão de vida anterior, quando trabalhava.

Como podemos, agora, invocar, no plenário do
Senado ou na Câmara ou no Congresso Nacional –
não estou contestando que se venha invocar direito
adquirido na Justiça, porque isso é um direito de cada
um –, o teto para somar mais R$11.500,00 sob a ale-
gação: ”Eu me elegi parlamentar, mas recebo apo-
sentadoria como procurador ou como juiz ou como
ex-governador e tenho que somar esse valor.“ Ora,
ninguém, aqui, está propondo que se revogue a apo-
sentadoria que foi conquistada. A proposta é que, en-
quanto o cidadão exercer o seu mandato parlamentar,
a soma de seu salário de parlamentar mais o valor da
aposentadoria não pode ser maior do que o teto. Qu-
ando ele deixar de ser parlamentar, voltará a receber
a sua aposentadoria integralmente.

Não adianta o Presidente da República vir com
essa demagogia de dizer: ”Eu concordei com o teto
de R$11.500,00, mas não irei aumentar o meu salá-
rio, vou mantê-lo em R$8.500,00.“ Ora, no entanto,
ele continua recebendo a aposentadoria de aproxi-
madamente R$5.500,00 da USP. Quer dizer, soman-
do R$8.500,00 aos R$ 5.500,00 dá R$14.000,00, aci-
ma do teto. O Presidente da República tem que rece-
ber o teto, sim, mas, durante o período em que exer-
cer a Presidência da República e, portanto, receber
salário às custas do Erário, deve ter a sua aposenta-
doria suspensa. Isso vale para o Presidente da Repú-
blica e vale para qualquer pessoa que venha a se ele-
ger parlamentar.

É inadmissível que se utilize o argumento de
que R$ 11.500,00 não dá, que é necessário somar a
aposentadoria. Volto a registrar que ninguém está
propondo revogar a aposentadoria. O que se está
propondo é que, durante o exercício do mandato eleti-
vo, a pessoa tenha sua aposentadoria suspensa, ou
pelo menos parte dela. Se a pessoa recebe um salá-
rio de R$ 8.000,00 e tiver direito a uma aposentadoria
de R$ 6.000,00, só poderá receber R$ 11.500,00, que
é o teto. A diferença, R$2.500,00, seria estornada.

Fala-se tanto em direito adquirido, fala-se tanto
em Constituição... O Senador Geraldo Melo, há al-
guns dias, alertou-me para um artigo que eu não ha-
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via notado. O art. 17 das Disposições Constitucionais
Transitórias diz o seguinte:

Os vencimentos, a remuneração, as
vantagens e os adicionais, bem como os
proventos de aposentadoria que estejam
sendo percebidos em desacordo com a
Constituição serão imediatamente reduzidos
aos limites dela decorrentes, não se admi-
tindo, neste caso, invocação do direito ad-
quirido ou percepção de excesso a qualquer
título.

Sei que, mesmo com esse dispositivo, várias
pessoas ganharam, particularmente os marajás do
Espírito Santo e de outros Estados, o direito de conti-
nuar recebendo aposentadoria de R$20 mil, R$ 30
mil, R$50 mil, invocando o direito adquirido. Pare-
ce-me que o Supremo Tribunal Federal considerou
esse artigo inconstitucional, porque se chocaria com
os artigos que tratam dos direitos e garantias individu-
ais, e que portanto é uma cláusula pétrea. Não vou
nem entrar nesse debate, pois não tenho autoridade
para entrar na discussão jurídica da decisão do Su-
premo. Agora, penso que não só eu como todos que
votamos à unanimidade, como as notas taquigráficas
mostram, temos autoridade para impedir que esse
”teto dúplex“ que está sendo discutido na Câmara ve-
nha a ser aprovado no Senado Federal.

O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB – PA) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concedo o aparte, com prazer, ao Senador
Ademir Andrade.

O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB – PA) – Se-
nador José Eduardo Dutra, concordo integralmente
com a posição de V. Exª. É claro que o Senado apro-
vou o que está na Constituição e espero que a Câma-
ra o mantenha, embora não me surpreenda que ela o
modifique em função do acordo feito entre o Presi-
dente e os representantes dos demais Poderes. Veja
V. Exª que o Senado também aprovou a proibição de
que parlamentares e juízes contratem parentes em
cargos de confiança e a Câmara rejeitou a proposta.
Agora, o Senado tem o dever de manter essa posição.
V. Exª faz muito bem em relembrar os debates que fo-
ram travados sobre a matéria. Esperamos que não
venha a ser aprovado esse absurdo do ”teto dúplex“.
Teto é teto, tem que ser um limite último e final. Aos
que venham dizer que o valor fixado como teto não é
suficiente para levar uma vida tranqüila, eu lembraria
aqueles que ganham 87 vezes menos. Temos que
nos lembrar dos que recebem salário mínimo. Temos

que refletir sobre todos esses pontos, como o valor de
R$1.920,00 aprovado para os Ministros do Supremo
que fazem parte do Superior Tribunal Eleitoral. Isso
também deve ser cortado, no nosso entendimento.
Esse teto equivale a 87 salários mínimos, consideran-
do o aumento que o Governo está querendo conce-
der. É muito sério e grave. Outro ponto para o qual te-
mos que estar atentos é que tudo vai ser feito em
maio e o teto não poderá implicar aumento para os le-
gislativos nacional, estaduais e municipais, nem cor-
reção automática também para o Poder Judiciário,
enquanto não se der ao salário mínimo e aos funcio-
nários públicos do País um aumento correspondente
ou maior do que estariam tendo os parlamentares. No
nosso caso, vamos ter um aumento de 43%, se con-
cretizado esse teto. Imagine se o Governo vai conce-
der 43% de aumento aos funcionários públicos de
uma maneira geral?! É indecente, indecoroso aceitar-
mos esse aumento sem pensarmos num percentual
ainda maior para o salário mínimo e para os funcioná-
rios públicos, que estão há cinco anos sem reajuste
salarial. De forma que me congratulo com V. Exª pela
exposição que faz e ressalto ainda que, afinal de con-
tas, ninguém é obrigado a ser parlamentar ou conti-
nuar trabalhando. Quem vem para cá sabe que, além
do salário de parlamentar, tem também poder, ex-
pressão política e uma série de outras vantagens; o
salário não é o fundamental. Assim, não deve querer
continuar recebendo sua aposentadoria e o salário de
parlamentar, deve optar pelo teto. Ninguém é obriga-
do a ser parlamentar ou a continuar trabalhando.
Quem quiser continuar recebendo a aposentadoria,
não venha para cá receber mais do que o teto do ser-
vidor público em todo nosso País. Muito obrigado, Se-
nador.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Senador Ademir Andrade, muito obrigado a V.
Exª pelo aparte.

Essa discussão sobre salário eu a travo sem a
mínima dose de farisaísmo. Entendo que o parlamen-
tar tem que ser bem remunerado, para garantir, inclu-
sive, que não fique sujeito a alguns cantos de sereia
que possam influenciar sua atividade parlamentar.
Entendo que juiz deve ser bem remunerado e creio,
inclusive, que existem juízes que estão ganhando
pouco. Isso tem a ver também com o próprio fortaleci-
mento do Poder Judiciário. Mas, essa discussão tem
que se travada de forma transparente, às claras. Qual
é o salário justo para parlamentares, em função da re-
alidade do País e do salário mínimo que se está pro-
pondo? Qual é o salário justo para parlamentares, juí-
zes, Presidente da República, de forma a permitir que
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sejam remunerados de acordo com a importância do
cargo que exercem?

Vamos fazer essa discussão de forma transpa-
rente, pois não é possível abaixar-se o teto de forma
artificial e usarem-se artifícios – como os de Deputa-
dos e Senadores que têm aposentadoria de juiz, de
procurador ou de não sei o quê –, pois isso só contribui
para desmoralizar ainda mais o Congresso Nacional.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Ouço, com prazer, o Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Quero felici-
tar V. Exª por trazer o assunto à Casa e dizer que eu
estava presente a essa reunião que V. Exª citou, a
qual foi considerada muito importante, porque nela
houve praticamente uma unanimidade.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Praticamente, não. Todos. Foi unânime.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Houve una-
nimidade, inclusive com a manifestação importante
do então Líder do Governo de que esse projeto era
considerado muito significativo. É muito importante o
discurso de V. Exª, principalmente quando diz que de-
vemos ter cuidado com o farisaísmo. É verdade. Con-
cordo com V. Exª que a remuneração parlamentar
deve ser justa, porque se isso não acontecer, vamos
passar a ter parlamentares representantes de corpo-
rações – empresas, cooperativas e sei lá mais o quê
–, que vão se apressar em dar apoio: ”Coitado do par-
lamentar, não tem onde morar! Coitado do parlamen-
tar, está numa situação difícil!“ Não vai faltar quem lhe
queira ajudar. O Sr. Collor, numa atitude, na minha
opinião, absurda, deu de graça, em troca de títulos da
dívida pública, as casas dos ministros, quando, no
Governo de Sarney, já tinha sido encontrada uma so-
lução para os imóveis. Nos Governos militares, os mi-
nistros podiam gastar, no cartão de crédito, um mi-
lhão por mês e não tinham que dar satisfação a quem
quer que seja, enquanto ganhavam um bom salário.
Naquele momento, o Governo de Sarney determinou
um teto: a casa é tanto e o que for mais ele paga. O Sr.
Collor vendeu as casas e a Ministra da Fazenda mo-
rou, às custas do Sr. PC Farias, na Academia de Tê-
nis. Isso é um absurdo. Se V. Exª me permitisse, que-
ria tentar, mais uma vez, obter o esforço desta Casa
para mostrar, Sr. Presidente Antonio Carlos, que de-
vemos ter a coragem de analisar o problema no seu
todo. Não falo em resolvermos a questão de hoje para
amanhã, mas digo que devemos ter uma perspectiva
para resolvê-la. O nosso mal é imaginarmos quanto é
que um senador ou deputado merece ganhar. Acho

que está certo, um deputado, um senador ou um juiz
merecem ganhar bem, mas devemos fazer uma outra
pergunta: de quanto o operário precisa para não mor-
rer de fome? Devemos discutir o mínimo, como acon-
tece nos países mais importantes do mundo. Apre-
sentei um projeto, aprovado por unanimidade no Se-
nado e atualmente na Câmara dos Deputados, em
que o maior salário não poderá ser vinte vezes maior
que o menor. Isso será adaptado, não acontecerá
amanhã, depois de amanhã ou neste aumento, mas é
nosso objetivo chegarmos lá. Esse projeto foi aprova-
do por unanimidade, repito, e, como sempre, está nas
gavetas da Câmara dos Deputados. Quando o apre-
sentei, um senador me disse: ”Mas, Senador, esse
projeto é demagógico! Como um senador vai viver
com R$2,6 mil (que, à época, correspondiam a vinte
salários mínimos)?“ Respondi-lhe: ”V. Exª tem razão.
Penso que é muito difícil, mas V. Exª não acha que
devíamos fazer a pergunta de como pode um cidadão
viver com R$120?“ Na Alemanha, o maior salário não
pode corresponder a mais que oito vezes o menor. O
presidente da Mercedes-Benz não ganha mais que
oito vezes o salário do lavador de banheiros da em-
presa, mas este, com o que recebe, vive muito bem,
obrigado! Tem casa, comida, escola, educação e sa-
úde. E o presidente da Mercedes-Benz tem um pa-
drão de vida oito vezes melhor. Concordo quando se
argumenta: ”Mas como vamos viver com dois mil?“
No entanto, a minha resposta é a seguinte: como um
trabalhador vive com R$120? Deveríamos ter uma fi-
losofia, uma prática para equacionar essa questão,
em termos de futuro. A proposta que apresento é
esta: teremos um prazo ”x“ de anos para podermos
dizer que as coisas melhoraram. Na verdade, temos
duas caras. Com a mesma cara com que discutimos
quanto deveríamos ganhar – 8, 10 ,11, 13 ou 23 mil –,
dois dias depois viemos definir o valor do salário míni-
mo – R$149, 150 ou165. Deveríamos analisar seria-
mente essa questão, com o objetivo de levá-la adian-
te. Contudo, enquanto aprovamos que o maior salário
não pode valer mais que vinte vezes o menor, surge a
discussão de V. Exª para que, pelo menos, tenhamos
um teto real. Ouvi um ilustre parlamentar afirmando
que não poderia abrir mão dos R$5 mil que ganhava a
mais. Mas S. Exª está aqui porque quer! É líder, é im-
portante, tem credibilidade. Ninguém está aqui para
ganhar dinheiro! Este é um cargo de sacrifício, não há
dúvida alguma. Houve um momento em que o Tribu-
nal ficou em dificuldades. A Justiça, dentre os Pode-
res Públicos, durante um mês ficou como a instituição
mais no chão para a sociedade brasileira, quando lhe
concederam auxílio-moradia, que é um absurdo. Se
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os Ministros do Supremo Tribunal Federal compra-
ram apartamentos – espetaculares, diga-se de pas-
sagem – a um preço de ocasião, como votaram um
projeto de auxílio moradia? Eu, por exemplo, não te-
ria, com os R$4,5 mil que ganho como Senador,
como pagar um aluguel. Eu estou cometendo um cri-
me contra meu filho e minha mulher, pois eu teria dire-
ito a descontar R$980 para continuar. Se tenho de-
zesseis anos como senador, com mais oito iria para
vinte e quatro, aumentando o valor da pensão para os
meus filhos, se eu morresse amanhã. Não posso fa-
zer isso, porque não posso descontar esse valor do
meu salário. Mas acho isso normal. De repente, não
mais que de repetente, criticamos os juízes e faze-
mos com que caíam no ridículo. Um deputado, por
exemplo, fica aqui quatro anos e depois disso vai em-
bora. Um deputado ou um senador têm que ter casa
aqui, na sua capital e, muitas vezes, no seu município
sede. Isso não acontece com o juiz, que tem um car-
go vitalício. Mas se os juízes saíram mal e desgasta-
dos do episódio, nós saímos pior, quando, no meio
das discussões, apareceu que teremos o teto extra, o
teto dúplex. Já estão falando que temos que ler isso
direito, porque dúplex, hoje, é rotina: qualquer cida-
dão de classe média tem apartamento dúplex. O chi-
que, hoje, é tríplex e, se não cuidarmos disso, daqui a
pouco aparecerá o teto tríplex. Por isso, meus cumpri-
mentos a V. Exª. Lembro, também, ao Presidente do
Congresso, que o Senado já aprovou essa matéria,
ou seja, que o maior salário não pode valer mais que
vinte vezes o menor. Não se trata de algo para entrar
em vigor amanhã, mas de uma filosofia. Nós temos
que caminhar para isso. É evidente que não caminha-
remos para isso se ficarmos aqui discutindo dramati-
camente a manchete do jornal O Globo que é total, é
trágica: Hoje vão-se reunir os Presidentes dos pode-
res para decidir se o salário mínimo vai ser R$149,00
ou R$151,00. E, pelo esforço do Senador Antonio
Carlos, S. Exª terá esta vitória: será R$151,25. Mas
não podemos discutir isso num dia e, no outro dia, se
é dúplex, tríplex, essa coisa toda. Concordo com V.
Exª, sem farisaísmo, analisando com frieza, com se-
renidade. Quando apresentei o projeto, aprovado na
Casa por unanimidade, foi no sentido de que o maior
não poderia ser 20 vezes o menor. Não defendo essa
tese para vigorar amanhã, mas como objetivo de vida.
Quer dizer, por um prazo de dez anos, ela bastará;
depois disso, vamos para a Alemanha, ou seja, o mai-
or não pode ser oito vezes o menor. Não me parece
que a burguesia alemã, que os parlamentares ale-
mães estejam chateados. Eles estão muito satisfei-
tos, porque o menor, na Alemanha, ganha dois mil

marcos. Oito vezes esse valor são dezesseis mil mar-
cos. Então, eles ganham um salário muito bom, mas
eles olham para baixo, lá as pessoas estão ganhando
bem. Temos que ter um projeto que levante a socie-
dade e nos leve juntos com ela, e não criar dois proje-
tos, em que eles estejam lá e nós, aqui. Estamos dan-
do o maior exemplo da triste realidade de termos dois
brasis: uma Bélgica e uma Índia. Damos esse exem-
plo no momento em que ”somos Bélgica“. Não ve-
nham com essa demagogia de querer comparar o
nosso salário com o de um operário. Operário é ope-
rário, e nós temos grandes responsabilidades. Mas
temos que ter um mínimo, é o que diz a filosofia, o
pensamento da Igreja: todo o cidadão que trabalha,
por mais humilde que seja o trabalho, deve ganhar
uma remuneração que lhe dê condição para viver
com dignidade. No momento em que isso ocorrer, tal-
vez até eu concorde em não ser os 20, mas 30 ou 40,
porque o cidadão, lá de baixo, estará vivendo bem.
Mas a nossa posição será muito antipática se defen-
dermos R$2 ou R$5 para o salário mínimo e R$23 mil
ou R$11 mil para o nosso salário. Lembremos aqui o
que disse o Senador Ademir Andrade, que é muito im-
portante: a questão referente a cargos de familiares,
a posição do Senado já foi adotada; o problema, ago-
ra, é com a Câmara dos Deputados. Meus cumpri-
mentos pela feliz oportunidade de V. Exª trazer um
projeto seu da maior importância, que obteve a unani-
midade no Senado Federal, mas que, lamentavel-
mente, não teve prosseguimento.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito obrigado, Senador Pedro Simon.

Concordo plenamente com alguns pontos apre-
sentados por V. Exª, como discutir a questão em con-
junto; mas, de início, realmente não era essa a minha
pretensão.

Em relação à questão do salário do parlamen-
tar, não adoto posição de farisaísmo, até em respeito
à história. Porque a reivindicação de parlamentar vir a
ser remunerado era da esquerda, do movimento car-
tista, na Inglaterra, que, a partir dali, possibilitou que
parlamentares viessem a receber, por motivos óbvios:
se não recebessem, apenas estariam nos parlamen-
tos os representantes daqueles que não precisam de
salário.

V. Exª cita a reclamação de parlamentares que
alegam não poder perder porque estão aqui e têm
duas casas.Vou-me permitir cometer uma inconfidên-
cia e relatar um episódio de uma reunião de parla-
mentares do PT da Câmara e do Senado, sem citar
todos os personagens – por motivos óbvios, citarei
apenas um. Em uma reunião, um parlamentar do nos-

MARÇO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 39



so Partido, reclamando da vida no Parlamento, ale-
gou que gostava das bases, de estar junto ao movi-
mento social e que não se adaptava à vida no Parla-
mento. Ao ouvir isso, a Deputada Maria da Conceição
Tavares, com a presença de espírito que lhe é peculi-
ar, interrompeu e falou: ”Meu filho, pede licença que o
seu suplente está doido para assumir“.
Esse tipo de argumento, de que tem duas casas,
não serve, já que ninguém está aqui obrigado.

O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – Sena-
dor José Eduardo Dutra, permite-me V. Exª um
aparte?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concedo o aparte ao Senador Jader Barba-
lho.

O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – Senador
José Eduardo Dutra, desejo também cumprimentar V.
Exª pelas observações que faz a respeito de tema
que está na ordem do dia das discussões, não só do
Congresso como da imprensa e da sociedade. Tive
oportunidade, há duas semanas, de fazer observa-
ções coincidentes com as que V. Exª faz hoje na tribu-
na, inclusive fazendo a leitura dos dispositivos consti-
tucionais que tratam do assunto, como acaba de fazer
V. Exª, e que me parecem claro. O Supremo Tribunal
Federal teria que declarar, como bem se referiu V.
Exª, colocando dúvida a respeito do assunto, se é in-
constitucional ou não o que está escrito. A Constitui-
ção é clara, diz, inclusive, que o direito adquirido não
pode ser invocado contra um dispositivo e que não há
possibilidade de acúmulo. Essa discussão do teto é
inócua, até porque já existe um teto de Ministro do Su-
premo. Era de R$ 12.700 a remuneração de Ministro
do Supremo mais a representação junto à Justiça Ele-
itoral. Portanto, parece-me ser essa uma discussão
extravagante. Creio apenas, tendo ouvido algumas
pessoas a respeito da realidade, particularmente, do
Poder Judiciário, que deveríamos construir, sim, uma
única exceção: a relativa ao tempo de serviço, verifi-
cando, inclusive no caso do Poder Judiciário, que ha-
verá quase uma coincidência salarial entre os que es-
tão ingressando na magistratura e aqueles que têm
largo tempo na função. Creio que, efetivamente, isso
seja uma injustiça. Acredito, portanto, que, sob esse
aspecto, poderia haver essa excepcionalidade do
tempo de serviço, mas, em relação ao teto, a essa his-
tória de dúplex e outras, no meu entendimento, essa
situação é quase tragicômica. Imagino que esse de-
bate repassa para a sociedade como algo profunda-
mente ridículo, comprometendo a imagem dos ho-
mens públicos neste País. Portanto, a Constituição é
correta: os administradores deveriam fazer o estorno

constitucional, como ordenadores de despesa, o Su-
premo deveria definir essa questão, e nós devería-
mos examinar apenas a questão relativa ao tempo de
serviço, sob pena de cometermos a injustiça de – no
caso do Poder Judiciário, repito, no caso inclusive da
administração púbica de um modo geral – alguém es-
tar ingressando e não haver um estímulo, o que deve-
ria existir, sem maiores prejuízos para a administra-
ção. Creio que essa história de somar aposentadoria
e outras coisas mais ficará muito difícil de explicar à
sociedade. Concordo com as observações do Sena-
dor Ademir Andrade em relação à questão do Parla-
mento. O mandato parlamentar tem esse aspecto
gratificante para quem quer fazer carreira pública, é o
lado político do exercício do mandato. E creio que, le-
vando em conta a nossa realidade social – como,
também, bem disse o Senador Pedro Simon –, não é
justo que se esteja a examinar salários tão altos, face
ao ridículo de estarmos discutindo um salário mínimo
no sentido de ser acrescentado mais R$5 ou R$10,
ou seja, se vai dar para pagar mais uma cerveja, mais
uma entrada num jogo de futebol. Isso é ridículo! Con-
fesso a V. Exªs que, em determinados momentos, me
sinto, como homem público, constrangido de ter de
participar de um debate que me parece altamente
comprometedor, junto à opinião púbica, como ima-
gem dos homens públicos deste País. Quero cumpri-
mentar V. Exª na expectativa de que a racionalidade
possa presidir essa questão e a Constituição seja ob-
servada, apenas especulando a questão do tempo de
serviço.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito obrigado, Senador Jader Barbalho.
Realmente, essa questão apresentada por V. Exª é
verdadeira, porque, até para possibilitar aumentos
maiores de quem está na base do Judiciário, com-
primiu-se a diferença salarial entre os níveis.
Preocupo-me de abrir exceção – mesmo que o as-
sunto mereça ser discutido –, porque se trata da-
quela velha história: ”porteira em que passa um boi
passa uma boiada“.

Talvez, fosse melhor considerar-se o tempo de
serviço, verificar-se qual o valor do anuênio – 1% ou
2% – e qual o adicional máximo por tempo de serviço,
para já incluí-lo no teto. Essa seria uma alternativa
para garantir que haja essa diferenciação, que consi-
dero justa; efetivamente é preciso existir essa diferen-
ciação entre aqueles que ingressam no serviço públi-
co. Isso não vale apenas para a Magistratura, mas sim
para o serviço público como um todo.

Mas a minha preocupação se dá em relação à
nossa tradição, ao ”nosso jeitinho“. Quando se abre
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exceção para algo, sempre se abre brecha para, por
meio da isonomia, conseguir outras exceções. Mas
esse é um debate que devemos travar também.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Logo após o aparte da Senadora Heloisa Hele-
na, concluirei o meu pronunciamento, porque, embo-
ra V. Exª não tenha registrado, o meu tempo já deve
ter-se esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Alguns Colegas têm reparado isso, mas eu
esqueci.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concedo o aparte à Senadora Heloisa Hele-
na.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor José Eduardo Dutra, quero saudar V. Exª, pelo
pronunciamento que faz. Também quero saudar to-
dos os Parlamentares que, nesta Casa, já se debru-
çaram sobre o tema. Realmente, este é o País da im-
punidade. O Senador Jader Barbalho já teve oportuni-
dade de discutir sobre o teto também. Sinceramente,
fico constrangida de discutir esse valor de R$150 ou
de R$180. Fico impressionada com isso. Deveríamos
começar a tirar alguns pedacinhos da Constituição,
para evitar que, nesta Casa – que elabora as leis e
tem como tarefa nobre fiscalizar as ações do Executi-
vo –, fôssemos cúmplices diretos do País da impuni-
dade. A Constituição é absolutamente clara, no seu
art. 7º, inciso IV, no que diz respeito ao salário mínimo.
A Constituição obriga que o salário mínimo seja de
R$946. Do mesmo jeito, a Constituição obriga que o
teto salarial seja o já existente hoje: o maior salário de
um Ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando
discutimos essa questão de dúplex ou tríplex, ficamos
mais angustiados e indignados, porque estamos dis-
cutindo algo que está sendo apresentado para a soci-
edade como se fosse ser legalizado agora, o que não
é verdade. Isso já existe. O salário dúplex ou tríplex já
existe hoje. Como este é o País da impunidade, o País
que golpeia a Constituição, isso já existe. Como se
isso não bastasse, ainda temos a ousadia de dizer
para a sociedade que estamos legalizando isso. No
País, no Congresso Nacional e em todas as instânci-
as de poder, existem pessoas que vergonhosamente
acumulam salários. O mais difícil é operacionalizar
isso. O estorno é algo que precisa ser discutido. Mui-
tas pessoas têm aposentadoria de ex-Governador,
paga pelo Executivo estadual; ou de ex-Deputado,
paga pelas Assembléias Legislativas Estaduais; ou

de ex-Presidente, paga pelo Executivo; ou de
ex-Senador e ex-Deputado Federal, paga pelo Con-
gresso Nacional. Até para operacionalizar o estorno,
do ponto de vista administrativo, deveria ser feita uma
folha única. Isso já existe, porque, infelizmente, este é
o País da impunidade. Ficamos aqui nos rebelando,
efetivamente e de forma extremamente obrigatória,
contra essa questão do dúplex e do tríplex. Como se
não bastasse cometermos essa imoralidade, ainda
temos a ousadia de dizer para a opinião pública que
vamos legitimar a imoralidade. No salário mínimo,
nem se fala. O Senador Pedro Simon dizia que ti-
nham atribuído a ele a questão da demagogia em re-
lação ao seu projeto, extremamente relevante, por-
que dizia que não se vive com R$2 mil. Quem é que
vive com R$180? Com esse salário, uma pessoa não
vive, mas sim sobrevive, passando pelas mais diver-
sas humilhações. Isso é o que acontece hoje. O setor
público não garante pelo menos aquilo que deveria
ser parte do salário mínimo, como a questão da edu-
cação, da moradia, da segurança pública, da saúde.
Não entro na discussão da Previdência, porque já tive
oportunidade de fazer isso aqui. Não agüento essa
cantilena mentirosa do Governo Federal em relação
ao impacto na Previdência. Não agüento isso! Tive-
mos oportunidade de discutir isso nas Comissões, in-
clusive com o Ministro, que não desmentiu nenhum
dos dados que foram apresentados pela Associação
dos Fiscais da Previdência e por muitos Parlamenta-
res. Não existe rombo na Previdência; se houver, sob
pena de se prevaricar, devem ser apontados os ar-
rombadores. Tivemos oportunidade de identificar
tudo, inclusive a política do Governo Federal, que em-
purra 60% da população economicamente ativa à in-
formalidade, criando, portanto, mais problemas ainda
em relação à contribuição e ao caixa da Previdência.
Os sonegadores arrancaram R$50 bilhões dos cofres
da Previdência, e R$20 bilhões foram desviados no
ano passado, conforme documento oficial da Secre-
taria de Execução Orçamentária do próprio Ministério
da Fazenda. Será possível que, neste País, tudo
deve recair sempre sobre os mais pobres, os mais
fragilizados? Isso realmente é inadmissível! Deve-
mos discutir o salário mínimo constitucional ou esta-
belecer uma perspectiva de crescimento do salário
mínimo, para que ele chegue a R$946. E ao teto sala-
rial, a Constituição também já se referiu. Espero que,
ao legitimar algo dessa forma, não nos desmoralize-
mos mais ainda perante a sociedade. Portanto, saúdo
V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito obrigado, Senadora Heloisa Helena.
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É verdade que hoje já existem pessoas ganhan-
do acima do teto, não só por omissão dos administra-
dores, como também por decisões judiciais.

Lembro-me de que o ex-Governador Vitor Bua-
iz, do Espírito Santo, reduziu a aposentadoria de al-
guns coronéis que ganhavam até R$40 mil ao valor
do teto. Porém, eles recorreram ao Judiciário e ga-
nharam. Mas não se pode legalizar o dúplex sob a
alegação de que não há jeito de aplicar, até porque, a
meu ver, a dificuldade de operacionalização não exis-
te hoje. Com o avanço da informática, é muito fácil fa-
zer um cadastro de CPFs para se obterem informa-
ções sobre as pessoas. Podem dizer que algumas
pessoas têm dois ou três CPFs; essa é outra história.
Não vamos legislar pela exceção. Quem tem dois
CPFs é caso de polícia, não é caso de legislação.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, contando com a benevolência
de V. Exª, gostaria de ouvir o Senador Sérgio Macha-
do. Concluirei assim que terminar o seu aparte.

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) – Senador
José Eduardo Dutra, V. Exª está abordando um tema
fundamental. Quando se estabelece um teto, este
deve ser único para todos. O teto salarial é o limite
máximo que o serviço público pode pagar. Concordo
inteiramente com o seu argumento, e essa é a posi-
ção do PSDB nesta Casa. Somos contrários ao dú-
plex e favoráveis a um teto único para qualquer servi-
dor que receba do Erário, não importando se se trata
ou não de uma aposentadoria. Não faz sentido haver
uma categoria ou classe de servidor e outra diferente.
Nós, do PSDB, defenderemos no Senado – e essa foi
uma decisão da Bancada – um teto único e seremos
contrários ao dúplex.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito obrigado, Senador Sérgio Machado.

Definitivamente, isso não é correto. Realmente,
não podemos votar um dúplex para uns e ”dar uma
banana“ para quem ganha um salário mínimo.
Por falar em banana, segundo o Dieese, com um
salário mínimo, em 1959, compravam-se 702 dúzias
de banana; em 1981, 171 dúzias; em 1988, 160 dú-
zias, e em fevereiro deste ano, apenas 114 dúzias.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Eduar-
do Dutra, 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 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, faço
uma breve análise do final do século XX e das pers-
pectivas para o século XXI. Já que estamos no limiar
do terceiro milênio, é bom que se avalie que o século
XX foi muito importante para a humanidade do ponto
de vista dos avanços tecnológicos. Neste século, a
humanidade conheceu o que existe de mais moder-
no, a tecnologia evoluiu, avançou, fez várias desco-
bertas, conseguiu colocar o homem na Lua, muitos
astronautas no espaço sideral, descobriu o carro, o
computador, criou a automação nos meios de produ-
ção, enfim, um avanço muito grande.

No entanto, todos esses avanços beneficiaram
apenas pequena parte da população da Terra, porque
a maioria dos seus habitantes não foi beneficiada. O
exemplo está aí: estudos comprovam que, dos seis bi-
lhões de habitantes do nosso planeta, um bilhão e
meio vive em situação de pobreza absoluta. Isso sig-
nifica que todo esse avanço tecnológico não benefici-
ou a humanidade, apenas uma parte dela. Aqueles
que detêm o poder econômico e o capitalismo selva-
gem foram beneficiados, com um maior acúmulo de
riqueza e aumento da pobreza e da miséria da popu-
lação. O resultado é este: o aumento da violência e as
doenças que proliferam por todo o globo terrestre.

Quais são as perspectivas para o século XXI? É
bom lembrar o debate que ocorreu há pouco, quando
o orador que estava na tribuna, Senador José Eduar-
do Dutra, falava sobre o teto salarial e o chamado teto
dúplex. O Governo Federal, hoje, deverá anunciar a
decisão sobre o salário mínimo, que deverá ficar em
torno de R$150. Serão acrescidos míseros R$14 a
ele. Então, penso que toda essa discussão demagógi-
ca não vai resolver nada.

Para se resolver o problema do Brasil, é neces-
sário desenvolvimento econômico; para melhorar a
situação do trabalhador é preciso dar-lhe emprego
decente, salário melhor, acesso à saúde, à escola, à
moradia e ao saneamento básico, e não as esmolas
da política que está sendo proposta no Plano de Erra-
dicação da Pobreza que foi aprovado aqui. Aliás, que-
ro dizer que, pessoalmente, tenho as minhas discor-
dâncias e o meu ceticismo com o resultado efetivo
desse projeto, até porque o valor que está sendo des-
tinado é R$4 bilhões, o que vai dar R$4 por pessoa.
Essa é uma esmola que um cego recebe em qualquer
botequim de esquina.
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Portanto, Srªs e Srs. Senadores, é bom que se
analisem todas essas questões, assim como as pers-
pectivas para o século XXI, para o terceiro milênio.

A primeira legislatura do ano 2000 parece-me
um momento bastante oportuno para abordarmos as
perspectivas e alternativas que se apresentam para o
futuro da humanidade.

Não vim aqui fazer previsões sobre o futuro, pois
não sou profeta e não acredito que o futuro já esteja
traçado. O futuro vai depender do que os homens fa-
çam para construí-lo, vai depender de como eles en-
frentarão os problemas e desafios que a realidade do
presente coloca. O futuro é, assim, sempre imprevisí-
vel e, certamente, ainda mais nos dias atuais do que
nos séculos passados.

Este foi o século das mudanças. Nunca antes na
História as mudanças foram tão radicais nem se su-
cederam num ritmo tão frenético. O principal fator que
impulsionou essas mudanças foi o progresso científi-
co e tecnológico.

Em 1900, a indústria tinha ido pouco além do
que penetrar em ramos tradicionais, como o têxtil, an-
teriormente atendidos pela produção artesanal. E,
mesmo assim, em muitos deles ainda predominava a
produção manufatureira, que não utilizava máquinas.
Novos ramos surgiram em grande quantidade, e inu-
meráveis novos produtos apareceram. Coisas que
nem se sonhava que poderiam existir em 1900, como
a geladeira, a televisão, o computador e o automóvel,
tornaram-se padrão básico de consumo para o ser
humano moderno em 1999, muito embora não aces-
síveis a todos.

A produção mundial de manufaturas quadrupli-
cou somente no período entre o início da década de
50 e o início da década de 70. Quanto à produção
agropecuária, pode-se dizer que cresceu bem acima
do crescimento da população. Nos países capitalistas
avançados, esse crescimento chegou a criar o proble-
ma de não se saber o que fazer com o excedente. No
resto do mundo, o crescimento per capita superava
em média 1% ao ano. A produção de grãos por hecta-
re quase duplicou somente no período entre o início
da década de 50 e o início da década de 80.

Maior ainda foi o crescimento da produtividade.
Graças ao emprego intensivo de tecnologia e máqui-
nas, é necessário hoje muito menos trabalho para
produzir muito mais.

Um dado impressionante é o declínio da popula-
ção rural. No início do século XX, a população rural
era uma parte maciça da população global, com exce-
ção da Grã Bretanha. Até as vésperas da Segunda
Guerra, somente na Grã Bretanha e na Bélgica, a

agricultura e a pesca empregavam menos de 20% da
população. Na França, Suécia e Áustria, entre 35 e
40% da população. Nos países agrários atrasados,
trabalhava na terra cerca de 80% da população. Já no
início da década de 80, nenhum país europeu a oes-
te, com exceção da Irlanda, Portugal e Espanha, ti-
nha mais de 10% de sua população na idade agrícola.

Quanto à saúde, as mudanças também foram
impressionantes. E isso não apenas no avanço cientí-
fico no conhecimento do corpo humano e da medici-
na, tanto curativa como preventiva, mas também no
saneamento e na conquista de condições de vida que
permitam evitar as doenças e conservar a saúde.

No entanto, Srªs e Srs. Senadores, nem todo
esse progresso reflete a realidade completa, nem ele
se deu sem crises e conflitos. Assim foi que, no come-
ço do século, o acúmulo das tensões internacionais
acabou por resultar na Primeira Guerra Mundial, que
durou 4 anos. Antes do seu fim, deu-se um dos acon-
tecimentos mais importantes e de maiores conse-
qüências do século XX, a Revolução de Outubro, na
Rússia. A essas se seguiu um período de revoluções,
incertezas e crises e culminou com a Grande Depres-
são de 29 – 33, que afetou o mundo inteiro. Depois
veio a Segunda Guerra Mundial.

Após esse período de guerras e catástrofes teve
início o que foi chamado pelos franceses de ”Trinta
Anos Gloriosos“ e pelos anglo-americanos de ”Anos
de Ouro“, no qual o crescimento econômico foi o mai-
or de toda a História da humanidade e no qual se deu
grande parte dos progressos sociais dos anos 1900.

Os Anos Dourados terminaram em meados da
década de 70. Depois que as tentativas de reanimar a
economia mundial, usando as armas do arsenal key-
nesiano fracassaram, voltou com força o velho libera-
lismo, agora rebatizado de neoliberalismo, que vinha
predominando desde o século XIX e que tinha sido
alijado da cena depois da Grande Depressão. Come-
çou, então, um longo período de crise, que perdura
até hoje. O crescimento econômico se reduziu drasti-
camente. O desemprego voltou a crescer. As conquis-
tas que os trabalhadores tinham obtido durante os
anos dourados começaram a ser perdidas. A miséria
voltou a aparecer nos países ricos e se intensificou
brutalmente nos países pobres. Os índices de violên-
cia voltaram a subir acentuadamente. O crime organi-
zado se internacionalizou e se tornou um dos maiores
ramos de negócios. As epidemias de fome fizeram
sua reaparição nos noticiários.

A derrubada do emblemático Muro de Berlim foi
o marco do fim da guerra fria, que por sinal já havia
anos que vinha ficando cada vez mais morna. Mas foi
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saudada entusiasticamente com a vitória final do ca-
pitalismo democrático contra o socialismo tirânico e
deu até motivos para que fosse levada a sério a ridí-
cula teoria do fim da História.

O grande período de ascensão dos Anos Doura-
dos de meados do século XX se assentava em três
grandes pilares centrais: a introdução do planejamen-
to econômico sobre os mercados interno e externo, a
política de pleno emprego e a montagem de um
abrangente sistema de previdência e assistência so-
cial, todos os três postos a cargo do Estado.Foi princi-
palmente com esses três pilares que se voltou à políti-
ca neoliberal.

Hoje, a economia mundial é dominada por me-
gaempresas com centenas de milhares de emprega-
dos espalhados pelo mundo todo. São todas – talvez
haja exceções – sociedades anônimas com ações ne-
gociadas em bolsa. São dirigidas por profissionais as-
salariados que têm de prestar contas aos acionistas e
prestar atenção às cotações de suas ações. São, em
geral, controladas por conglomerados financeiros
que estão a anos luz de distância dos detalhes de sua
gestão e de quaisquer considerações que não sejam
os números de balanço. E esses conglomerados fi-
nanceiros são, ainda por cima, os grandes credores
dos governos de praticamente todos os países do
mundo, o que aumenta em muito o seu enorme poder
de influência política. A concorrência nesse ambiente
é uma luta mortal entre titãs gigantescos. Foram cria-
dos pelo homem e ninguém, nem mesmo os gover-
nos, podem controlá-los.

A única forma de combatê-los, Srªs e Srs. Sena-
dores, é privá-los da fonte de seu poder: a proprieda-
de privada dos meios de produção. É o socialismo.

É inevitável que surja aqui uma objeção aparen-
temente irrespondível: o socialismo fracassou, e a
economia de mercado mostrou sua superioridade so-
bre a economia planificada.

Se nos detivermos a pensar sobre isto – econo-
mia de mercado e economia planificada –, veremos
que não passam de chavões que só nos parecem re-
ais porque foram repetidos por décadas.

Acaso a economia dos países capitalistas não é
planificada? Quantos países no mundo não têm um
ministério do planejamento ou coisa assemelhada?
Em qual país do mundo não há políticas de incentivo
a determinados ramos ou atividades, subvenções,
etc.? Em qual país do mundo o Estado não intervém
sobre a economia, visando atingir determinados fins?
Em qual país do mundo o mercado é totalmente livre?
Mesmo nos Estados Unidos, o campeão do mercado
livre, pode, por exemplo, ser comercializado um remé-

dio sem ter sido previamente aprovado pelo FDA? O
tão falado planejamento socialista não ia muito mais
longe do que isso. Mesmo os métodos usados não
eram tão diferentes: estímulos e desestímulos econô-
micos, por um lado; punições, por outro. Tanto uns
como outros visando aos dirigentes e às próprias em-
presas. Mais ainda. Além do planejamento estatal, as
grandes corporações não fazem elas também seu
planejamento? No capitalismo, dirigentes de empre-
sas não são punidos com rebaixamentos e até demis-
sões? E empresas não são remanejadas ou liquida-
das porque não dão lucro suficiente?

Acaso a economia da União Soviética e seus
satélites não era de mercado? Onde se poderia ad-
quirir qualquer coisa se não fosse no mercado, e pa-
gando por elas? E o trabalhador, não era ele, lá como
aqui, obrigado a conseguir emprego para receber um
salário e com ele poder comprar – no mercado – o
que necessitava para viver? Não existia então, tam-
bém lá como aqui, um mercado de trabalho? Acaso
se imagina que, lá como aqui, o mercado não influía
sobre o que era produzido?

Livre iniciativa? Existe mesmo livre iniciativa nos
países capitalistas? Ou nos países capitalistas não é
necessário ter dinheiro – e muito dinheiro disponível –
para poder tomar qualquer ”iniciativa“?

Burocracia? Alguém já pensou o quanto o capi-
talismo é burocratizado? O que são os bancos e todas
as empresas financeiras senão imensas máquinas
burocráticas? Alguém já pensou quanto trabalho e
quantos burocratas são necessários para controlar e
fazer funcionar as grandes empresas capitalistas?
Que quase todos os dirigentes de todas as grandes
empresas não são, no fundo, mais do que burocra-
tas? E a imensa burocracia estatal de todos os países
capitalistas?

Empresas privadas? Não se sabe que até o fim
existiam empresas e capitalistas privados nos países
do campo soviético? Por outro lado, pode alguém di-
zer-se ”dono“ de uma empresa da qual não passa de
acionista? Na qual, mesmo que seja acionista majori-
tário, tem que se curvar à vontade de outros acionis-
tas e de credores? A situação dos dirigentes das em-
presas ocidentais, sejam ou não proprietários, não é
ela, na essência, praticamente a mesma dos dirigen-
tes das empresas estatais soviéticas? E afinal, a pro-
priedade estatal não é, em qualquer lugar, uma forma
de propriedade? E, mais ainda, de propriedade priva-
da, pois a única diferença não é o detentor dessas
propriedades?
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Na verdade, a diferença entre o chamado socia-
lismo real e o capitalismo não era mais do que uma di-
ferença de grau.

A verdade é que a revolução socialista foi derro-
tada mais de 50 anos antes do desmoronamento da
União Soviética. Como disse José Arbex, no Caderno
Especial da Folha de S.Paulo, em 30 de dezembro
de 1999:

Mas, ao contrário do que desejavam
Lênin e Trotsky, a revolução francesa fra-
cassou. Fora da URSS, foi massacrada pe-
los exércitos e agentes do capitalismo libe-
ral. Dentro de URSS, foi derrotada pelo iso-
lamento da revolução, pelo atraso econômi-
co e social herdados do czarismo, e pelo
surgimento de uma poderosa casta de buro-
cratas corruptos que se apossou dos princi-
pais cargos de comando do Partido Comu-
nista da União Soviética (PCUS, o único
que podia legalmente existir). Essa corrente
tinha como líder e ícone um obscuro e sinis-
tro ex-seminarista georgiano: Josef Stalin.

É, contudo, importante assinalar que, apesar
disso, a revolução russa inspirou toda uma série de
revoluções que tirou diversos países da Ásia e da Áfri-
ca do atraso, num processo que acabou por liquidar
todos os antigos impérios coloniais que antes domi-
navam o mundo.

O que fracassou, no mundo todo, foi a tentativa
de manter o capital sob controle.

Hoje, não basta lutar para manter o capital sob
controle. É preciso lutar para acabar com ele. É preci-
so impedir que pessoas, por deterem propriedade de
bens de produção, limitem a outras pessoas o direito
de trabalhar e contribuir para a vida de toda a socie-
dade. É preciso substituir a competição e o trabalho
forçado pela cooperação voluntária e consciente en-
tre os seres humanos. Para isso, será por certo ne-
cessário, como um primeiro passo – mas
tão-somente como um primeiro passo – estatizar as
empresas monopolistas, principalmente do setor fi-
nanceiro. Mas, como a experiência do chamado soci-
alismo real mostrou, a estatização nada significará
se, desde o começo, não for construída uma forma
que permita a participação dos trabalhadores na ges-
tão das empresas.

Será preciso substituir a submissão à autorida-
de pelo autogoverno das pessoas, o que significará,
ao final, a extinção do Estado. É claro que isso poderá
ser atingido após um prolongado processo, ao longo
do qual não somente sejam construídos os instru-

mentos que permitam que cada um possa fazer facil-
mente amplas consultas antes de tomar decisões que
afetem mais do que a si próprio, mas também que as
pessoas se eduquem e aprendam a não depender de
instruções e ordens superiores. A progressiva radica-
lização da democracia, junto com a descentralização
das decisões, serão provavelmente caminhos que
deverão ser seguidos. O certo é que um processo
desses não terá condições de ir muito longe enquanto
o capital monopolista continuar mantendo, como
mantém hoje, o controle do poder político. A tomada
do poder pelos trabalhadores é, por isso, fundamen-
tal, e a estatização forma de tirar do capital monopo-
lista a base econômica do seu poder.

O que se pretende é construir ”uma sociedade
de homens livres“, como foi sintetizado o comunismo
por Marx. Liberdade de expressão, e crítica e de parti-
cipação política são, portanto, um princípio básico e
indescartável. Mas há ainda uma outra razão, esta so-
ciedade terá que ser construída conscientemente pe-
los homens, que terão que experimentar e que come-
terão, inevitavelmente, muitos erros. E sem liberdade
não será possível avaliar as experiências nem detec-
tar e muito menos corrigir os erros. Sem liberdade o
projeto fracassará inevitavelmente.

Parece impossível? Não é. Tanto que já existe
em muitos lugares e em muitas atividades, embora
ainda seja excepcional. A título de exemplos, que
aconteceram inclusive no Brasil, pode-se citar comu-
nidades que superaram as suas dificuldades por meio
da cooperação e do autogoverno, bem como empre-
sas que foram salvas da falência pelos trabalhadores
que as assumiram por meio da autogestão. A coope-
ração voluntária e o autogoverno são possíveis em
larga escala e isso é comprovado por muitas coisas
que acontecem na Internet, um espaço onde não há
proprietários, não há leis, não há governo e no qual se
formam grupos de centenas e, às vezes, milhares de
pessoas que cooperam voluntariamente para desen-
volver projetos e distribui-los gratuitamente. E o fazem
nas mais diversas áreas, como programas de compu-
tador, música, produção e divulgação de textos e notí-
cias e muitas outras.

Parece difícil? E é mesmo, e muito. Mas o que é
importante é ter em vista que o início dos anos 2.000
pode ser uma boa oportunidade para se fazer uma
análise do passado, rever nossas concepções arrai-
gadas e perceber que muitas delas já estão ultrapas-
sadas e pensar num futuro melhor. E, sobretudo, que
o ano 2.000 dá um excelente marco zero para iniciar
um novo e grandioso projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Geraldo
Cândido, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Su-
plicy, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Tem
a palavra o Senador Ramez Tebet, pelo prazo regi-
mental.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Eduardo Suplicy, Srªs e Srs. Se-
nadores, a manhã de hoje tem sido marcada pela dis-
cussão de um tema que é preocupação de todos nós:
fazer justiça social neste País, avançando sempre um
pouquinho mais, até atingirmos o ideal que todos al-
mejamos para a sociedade brasileira.

Discutiu-se muito sobre o salário mínimo. E eu
me permito, Sr. Presidente, deter-me apenas naque-
les aspectos que não foram abordados pelos orado-
res que honraram esta Tribuna que modestamente
ocupo.

Não quero discutir, até porque já foi discutido, o
”salário dúplex“ ou o ”salário tríplex“.Não quero discu-
tir os penduricalhos que, às vezes, tornam muito altos
os salários dos servidores públicos num País de tanto
sofrimento e de tanta dor. Quero discutir o salário mí-
nimo do trabalhador brasileiro, aquele que mais preci-
sa, meus queridos Senadores, que é a maioria esma-
gadora da população brasileira. E quero fazer essa
discussão sob um ângulo que não é o de número,
mas sob um ângulo que a imprensa noticia e que já
tenho ouvido discussões a respeito, o de que o salário
mínimo corre o risco de ser regionalizado.

Ora, desde logo, quero fazer um apelo ao Presi-
dente da República e a todos Líderes que vão se reu-
nir hoje para discutir o salário mínimo: que essa op-
ção não seja nem objeto da pauta! Isso, a meu ver, re-
presentaria o aumento das desigualdades regionais
do nosso País. Estabelecer salário diferenciado para
as regiões brasileiras significa aumentar o fosso, a
distância entre os pobres e ricos, provocará o êxodo
de Estados pobres para Estados ricos, com o conse-
qüente inchamento destes últimos. Não posso, por-
tanto, admitir, nem para efeito de raciocínio, que pos-
sa haver um retrocesso em matéria dessa envergadu-
ra. Já passamos por isso – a história do País registra –
e a experiência não foi nada benéfica. Temos que ter
um salário mínimo que não discrimine ninguém; ele
deve ser igual para os trabalhadores de todas as re-
giões do País. Também vejo com muita apreensão, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o seguinte: estabelecido
o salário mínimo em R$150,00, conforme estão pen-

sando os técnicos do Governo, possam os Estados
brasileiros acrescentar valor a ele. Isso vai provocar
uma série de discussões desnecessárias neste País.
São Paulo pode adotar uma atitude, Mato Grosso do
Sul outra e o Nordeste ainda outra. Como vamos ficar
neste País se delegarmos esse poder às unidades da
Federação brasileira? Esse é um assunto que o Go-
verno Federal tem obrigação de enfrentar. O ônus é
do Governo Federal e do Congresso Nacional. Deve-
mos acompanhar os acontecimentos dos últimos
anos. Não devemos inovar nesse sentido, o que seria
muito ruim para os Estados, pois estabeleceria uma
espécie de competição. Aliás, sob certos aspectos,
como no caso dos acordos coletivos, essa competi-
ção já existe. O acordo coletivo para um trabalhador
rural de um Estado é diferente daquele de uma outra
unidade da Federação brasileira. O acordo do traba-
lhador rural do meu Estado, Mato Grosso do Sul, por
exemplo, que tem o seu piso fixado em R$180, é dife-
rente daquele estabelecido para o trabalhador do
Estado de São Paulo.

Portanto, temos que equacionar essas desigual-
dades. Nesta hora de verdadeiro imbróglio – permi-
tam-me a expressão –, em que a classe política está
envolvida – porque, lamentavelmente, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, entendo que nos imbricamos
para um beco praticamente sem saída –, a sociedade
brasileira está estarrecida pelo fato de estarmos dis-
cutindo ao mesmo tempo o salário mínimo do traba-
lhador brasileiro, que ganha uns míseros R$136, e o
salário daqueles que ganham R$8 mil, R$10 mil ou
R$15 mil. Positivamente, isso é um absurdo. Por outro
lado, será que aquilo que consideramos, às vezes, até
indecente não é bom para nos fazer refletir sobre as
injustiças sociais, no grande distanciamento que exis-
te entre o salário do humilde trabalhador e o daquele
que está lá na ponta, resultando em uma das maiores
diferenças salariais do mundo?

Está na hora de enfrentarmos a questão sem
modismos, sem fórmulas inovadoras a fim de resol-
vermos o problema imediatamente. Formulo votos de
que, nessa reunião de Líderes sugerida pelo Presi-
dente do meu Partido, Jader Barbalho, que, segundo
consta, vai-se realizar hoje, no Palácio do Planalto,
junto com o Presidente da República, que não haja
um retrocesso. Que se estabeleça um salário justo, o
melhor possível, para atender às necessidades bási-
cas do trabalhador brasileiro, para se cumprir o prece-
ito constitucional – nunca obedecido neste País.
Tem-se medo de cumprir, pois manda que se atenda
às necessidades básicas de uma família, como mora-
dia, saúde, lazer, educação, etc., sob o argumento de
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que isso vai pesar extraordinariamente na Previdên-
cia Social, que vai aumentar o déficit público, porque
atingiria os aposentados. Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, tal fato seria condenar o aposentado brasileiro
a uma injustiça cada vez maior, aumentando-se o sa-
lário do trabalhador da ativa e fixando em um patamar
menor o salário daquele que, durante toda uma vida,
dedicou-se ao trabalho. É preciso lembrar que um ter-
ço da renda nacional hoje tem a contribuição dos apo-
sentados, tem a contribuição dos inativos. São, por-
tanto, fatores que devem ser levados na devida con-
ta, em consideração.

Temos que enfrentar esse problema imediata-
mente. Aliás, quero confessar aqui, de público, que,
às vezes, fico imaginando o quanto temos trabalhado
aqui, no Congresso Nacional. É verdade. Comissões
funcionando normalmente – que beleza, Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores! –, CPIs para apurar a corrupção
neste País, pronunciamentos exigindo o fim da violên-
cia e da impunidade. Mas, apesar do nosso trabalho,
de todo esse nosso esforço, é preciso discutir as
questões essenciais da população brasileira. Estou
no Senado há cinco anos e não vejo a reforma política
andar. A reforma do Judiciário tramita a passos de tar-
taruga, depois de uma CPI que mostrou as mazelas
de grande parte do Poder Judiciário e a necessidade
imperiosa de darmos aos nossos concidadãos, à so-
ciedade brasileira uma justiça mais rápida, mais ágil.
Quanto à reforma tributária, penso que o Governo
não tem interesse nela, permitam-me V. Exªs, porque,
a toda hora, se legisla sobre essa questão, até os
Estados da Federação brasileira estão legislando, es-
tão criando impostos.

Hoje, ocupou a tribuna o Senador Jonas Pinhei-
ro, dizendo que o Governador Dante de Oliveira, do
Estado de Mato Grosso, criou impostos sobre combus-
tível, sobre o óleo diesel, sobre o álcool, que necessita
de estímulo, sobre a gasolina, sobre a pecuária. Criou
um taxa de R$3,40 por cada cabeça que for transpor-
tada, vendida, imitando, portanto, o Governador do
meu Estado, José Orcírio dos Santos, que fez a mes-
ma coisa em Mato Grosso do Sul. E eu sei lá se outros
Estados agora vão acompanhar isso e se vai aconte-
cer aquilo que afirmou o Ministro Moreira Alves, do Su-
premo Tribunal Federal, ao apreciar pedido de liminar
que foi negado: ”Imaginem se a moda pega, os Esta-
dos brasileiros agora vão legislar fora da sua compe-
tência para resolver os seus problemas“.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora é a
hora de o Congresso Nacional agir, uma vez que esta-
mos nesse beco. Temos que decidir o valor do salário
mínimo do trabalhador brasileiro e, ao mesmo tempo,

o teto salarial dos membros dos três Poderes, dos juí-
zes, dos Deputados, dos Senadores, do Chefe do Po-
der Executivo. Agora não há mais saída. Vamos re-
solver isso imediatamente e da melhor forma possí-
vel; depois, nos debruçarmos nessas questões que
são absolutamente essenciais e indispensáveis ao
pleno desenvolvimento do nosso País.

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

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Conce-
do o aparte a V. Exª, com muita honra.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eminente
Senador Ramez Tebet, agradeço a V. Exª a oportu-
nidade do aparte. Congratulo-me e aplaudo a forma
com que V. Exª aborda tema tão momentoso. Em
determinado momento do seu brilhante pronuncia-
mento, V. Exª falou em desenvolvimento. Aprende-
mos desde cedo que o País precisa crescer. O Brasil
é um país de dimensões continentais, de riquezas
imensuráveis e de recursos humanos de muito valor,
porque o brasileiro é trabalhador, pacato, honesto,
versátil e inteligente. O Brasil possui toda essa riqueza
de recursos naturais e de recursos humanos e, no en-
tanto, estamos perdendo tempo no Congresso Nacio-
nal e também no Executivo, porque parece que esta-
mos com medo de crescer. Há pouco tempo, li na im-
prensa que a China continental, a China de Mao
Tse-Tung, de Deng Xiaoping, resolveu assumir um
déficit no seu orçamento do ano 2000 de cerca de
US$28 bilhões. Para quê? Para garantir um cresci-
mento de 7,5% da economia. Enquanto isso, nós aqui
buscamos, no ano passado, um superávit fiscal primá-
rio de US$28 bilhões. Coincidentemente, o número é
o mesmo. Obtivemos esse superávit primário e não
crescemos nada. E obtivemos esse superávit primário
para quê? Para nada. Isso porque o nosso grande
problema tem sido os juros que pagamos. Por exem-
plo, fala-se que cada R$5,00 de salário mínimo repre-
senta um rombo de X para a Previdência. Mas não se
fala que 1% da taxa Selic de 19% com que rolamos a
nossa dívida seria suficiente para que nós pagásse-
mos um salário mínimo menos vil. Digo isso aos apo-
sentados, porque o grande problema do salário míni-
mo não é bem para quem tem emprego, mas para os
aposentados, que estão condenados a ficar com esse
salário de R$136,00 ou R$140,00 ou R$150,00. Nem
mesmo o equivalente a US$100 eles poderão receber.
Por quê? Porque nós não fazemos o cálculo da in-
fluência que viria para a economia brasileira de um
pouco mais de recursos que permitissem o crescimen-
to da produção e do mercado nacionais. É por isso
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que eu levo o meu abraço de parabéns a V. Exª, pela
sua preocupação com o crescimento, com o desenvol-
vimento, com a produção e com o trabalho. Isso é o
que nós precisamos fazer. Estamos de braços cruza-
dos. Estamos neste marasmo, como a imprensa tem
dito. Estamos vivendo um período e perdendo tempo,
porque a economia do mundo inteiro vai bem, e nós
poderíamos estar produzindo mais agora, aproveitan-
do esse crescimento, por exemplo, da economia ame-
ricana. Mas não, estamos com medo de crescer, com
medo de gerar oportunidades de emprego, com medo
de oferecer segurança ao trabalhador chefe de famí-
lia, porque esse desemprego é o fator maior também
para consolidar o subemprego no Brasil. V. Exª está
de parabéns. Agradeço a oportunidade do aparte que
V. Exª me concedeu e o aplaudo pelo pronunciamento
de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Per-
mita-me interrompê-lo, Senador Ramez Tebet, para
comunicar que, neste instante, acompanhados pelo
Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL, e dos Depu-
tados Vilmar Rocha, Presidente do Instituto Tancre-
do Neves, do nosso ex-colega no Senado e atual
Deputado Federal, Joel de Hollanda, e do Deputado
Darci Coelho, estão visitando o plenário do Senado
os seguintes parlamentares e autoridades da Aus-
trália: os Deputados Federais Geoffrey Prosser, Pre-
sidente do Subcomitê de Comércio; Neil O’Keefe,
Vice-Presidente do Subcomitê de Comércio; David
Jull, os Senadores Alan Ferguson e Kerry O’Brien; a
Srª Jane Vincent, Secretária do Subcomitê; Sr. Rob
Chard, representante para a América do Sul da Co-
missão Australiana de Comércio; e a Srª Sharyn Mi-
nahan, Diretora do Departamento do Canadá, Amé-
rica Latina e Caribe do Departamento de Relações
Exteriores e do Comércio da Austrália. Estão acom-
panhados pelo Embaixador Garry Conroy, pelo Pri-
meiro Secretário, Edward Sellars, a Segunda Secre-
tária, Sarah Roberts e pelas intérpretes Marilia Con-
ter e Eva Lúcia Barreto.

Sejam bem-vindos, Srs. Deputados e Senado-
res da Austrália, que muito nos honram com a sua vi-
sita! (Palmas)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Aliás, Sr.
Presidente, diga-se de passagem, a Austrália é um
país que guarda muita semelhança com o nosso Bra-
sil. É um país de vocação agrícola e pecuária. Há
identidade econômica, há identidade de amizade, e
os Srs. parlamentares australianos chegam aqui jus-
tamente numa hora em que discutimos desta tribuna,
como outros oradores o fizeram, o crescimento eco-

nômico, para podermos ter a qualidade de vida que o
povo australiano já ostenta.

Dirijo-me, agora, ao Senador José Alencar para
agradecer o aparte. Nosso diálogo tem sido muito co-
mum e é através das nossas conversas informais,
mais do que pelo apartes com que tenho sido distin-
guido por V. Exª, que tenho percebido a sensibilidade
de V. Exª com relação aos problemas nacionais. Sei,
como esta Casa sabe, que V. Exª, como empresário,
tem um profundo apego às causas sociais e, por isso
mesmo, luta pelo crescimento e desenvolvimento do
nosso País.

Precisamos investir em áreas que proporcionem
empregos. Não devemos ter receio, como V. Exª falou.
O que está acontecendo hoje é que estamos com
medo, estamos com idéia fixa na estabilidade da mo-
eda, esquecendo-nos de que temos que abrir frentes
de trabalho neste País, estimular a empresa nacional,
para que ela possa oferecer empregos, estimular as
empresas de construção civil para construir habita-
ções e também gerar empregos. Se isso ocorrer e se
entendermos bem esse assunto, daqui a pouco, por
certo, não estaremos discutindo salário mínimo de
R$150,00 ou R$160,00, haverá mais emprego no
Brasil e emprego bem remunerado. Precisamos per-
der o medo, ter mais coragem, mais ousadia e levar o
desenvolvimento para o interior do País! Por isso fico
com medo da regionalização do salário mínimo! Re-
ceio, Senador José Alencar, que haja uma decisão
que dê liberdade às Unidades da Federação – e não
sei se isso é constitucional – para aumentar o valor
que for estipulado pelo Executivo e pelo Legislativo.

Agradeço o aparte de V. Exª.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Permite-me

V. Exª um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ficarei

honrado com o aparte que me pede o Senador Arlin-
do Porto, que ocupou com brilhantismo o Ministério
da Agricultura.

O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador Ra-
mez Tebet, V. Exª aborda um tema importante, mas
gostaria de me centrar em dois pontos que considero
fundamentais. Um deles é a regionalização do salário.
V. Exª, com a experiência acumulada que tem, de-
ve-se recordar do momento da história econômica e
política do Brasil em que o nosso salário mínimo era
regionalizado. Institucionalizou-se a pobreza, classifi-
cando-se os cidadãos como de primeira, segunda e
terceira classe. Isso envergonha o Poder Público, o
Poder Executivo, e, seguramente, o Poder Legislativo
ter que fazer esse reconhecimento. Entendo que exis-
tem, no processo de um país capitalista como o nos-
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so, diferenças de remuneração que o mercado vai si-
nalizar. Regiões mais desenvolvidas, naturalmente,
com poder maior de remuneração dos seus trabalha-
dores, estarão fazendo dessa forma; Estados e Muni-
cípios com melhores arrecadações, ou melhores con-
dições econômicas, estarão remunerando melhor.
Hoje, em grande parte do País, o salário mínimo é
apenas uma referência, um parâmetro. Eu diria, até,
que serve apenas como referência para que a Previ-
dência Social remunere seus aposentados com um
valor indigno, que não dá ao trabalhador a menor con-
dição de viver com dignidade. Pior ainda, apresen-
ta-se, agora, a alternativa de se transferir para os
Estados a definição do valor do salário mínimo. Fi-
xa-se uma base e os Estados poderiam legislar em
relação a isso. Ora, onde está o processo federativo?
Onde está a Federação brasileira? Perdemos, sem
dúvida, a consciência de Federação e da sua institu-
cionalização. Esta é a Casa que representa os Esta-
dos. Somos responsáveis por manter o pacto federa-
tivo e por corrigir essas divergências e distorções. V.
Exª também citou, de maneira clara, como os Estados
estão começando a legislar, numa completa indife-
rença ao processo e ao sistema federativo. Mais do
que isso, com a reforma tributária, tão conclamada,
cada vez mais distante de ser consolidada, assisti-
mos à guerra fiscal acontecendo. O que vai aconte-
cer, de fato, se houver a descentralização, como es-
tão chamando, ou a transferência para os Estados da
fixação do salário mínimo? Teremos, mais do que
uma concorrência, a definição de um processo de in-
dignidade e todos nos envergonharemos disso. V.
Exª, de maneira tão brilhante, aborda esse assunto, e
esta Casa, de forma tão equilibrada, não pode jamais
concordar que isso aconteça. Tenhamos, sim, uma
remuneração digna e justa; tenhamos, sim, condição
de definir um salário mínimo adequado às condições
econômico-financeiras da União, dos Estados e dos
Municípios, mas, principalmente, tenhamos a preocu-
pação máxima de respeitar a nossa Constituição, não
desalienando aquilo que temos de tão saudável, que
é a harmonia e a união de um povo. Num País com gi-
gantesca dimensão territorial, mantemos a mesma
língua, que busca o sentimento do brasileiro e a divi-
são de oportunidades. Delegar esse poder aos Esta-
dos prejudicará ainda mais o orgulho de sermos bra-
sileiro. Louvo V. Exª pela oportunidade de abordar es-
ses assuntos nesta Casa.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Arlindo Porto, V. Exª disse, muito bem, que precisa-
mos preservar a unidade e a integridade nacionais.
Não podemos ter cidadãos de primeira e de segunda

classe, como bem disse V. Exª. O salário que paga a
região mais desenvolvida do País deve ser o mesmo
que recebe aquele que trabalha na região menos fa-
vorecida, até como um estímulo para se evitar o êxo-
do de brasileiros que migram procurando outras ter-
ras e outras plagas. Se tivéssemos uma política de
desenvolvimento nacional, estaríamos estimulando
as regiões, mas há muito tempo não a temos. Assim,
não se obedecem as vocações de cada região e não
se estimula o crescimento uniforme do País.

Agradeço também a V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto

é salário, mas, hoje, não ouvi dizerem que o salário de
modestos servidores públicos está estagnado há cin-
co anos. Vamos fazer uma operação, uma rápida ci-
rurgia neste País; vamos resolver esse problema sa-
larial dos trabalhadores e dos servidores públicos, e
não vamos mais, se me permitam, incidir no erro que
cometemos quando discutimos a Reforma Adminis-
trativa. Eu nunca tinha visto e não conheço lei nacio-
nal determinando que, para tramitar no Congresso
Nacional, o processo precise da iniciativa de quatro
pessoas. A lei que estabelece o teto maior a ser rece-
bido pelos servidores públicos dos três Poderes, infe-
lizmente, na Reforma Administrativa, inovou no Direi-
to Constitucional brasileiro. Não conheço isso nem no
Direito comparado, porque diz que as coisas só po-
dem andar e ser resolvidas com a assinatura dos Pre-
sidentes do Senado, da Câmara, da República e do
Supremo Tribunal Federal.

Devemos ter um teto, sim, sem penduricalhos –
isso eu defendo –, mas devemos deixar que cada Po-
der, obedecendo esse teto, estabeleça a sua própria
remuneração.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Peço
ao Senador José Alencar para presidir a sessão, uma
vez que devo participar, neste instante, de uma pales-
tra organizada pelo Ministro-Chefe da Embaixada de
Portugal para a Comunidade de Conselheiros resi-
dentes em Brasília.

Solicito, também, sejam transcritos os requeri-
mentos de minha autoria, bem como o ofício que en-
caminhei ao Presidente da República, sobre o qual a
Senadora Marina poderá falar. (Pausa)

O Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Alencar.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Concedo
a palavra à Senadora Emilia Fernandes.
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A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a reunião já está no adiantado
da hora, mas não podemos deixar de registrar um
tema que nos está preocupando e que nos tem acom-
panhado durante toda a vida, seja profissional, sindi-
cal ou política, que é, sem dúvida, a greve do magisté-
rio do Estado do Rio Grande do Sul, hoje em seu 22º
dia.

Como sabem os nobres colegas, sou professora
pública do Estado do Rio Grande do Sul. Exerci o ma-
gistério durante 23 anos, dentro de sala de aula, alfa-
betizando, trabalhando nas mais diferentes discipli-
nas. Fui diretora de escola durante seis anos; exerci
cargos administrativos de supervisão escolar. Partici-
pei de dos mais de dez movimentos grevistas que os
professores do Estado do Rio Grande do Sul realiza-
ram, desde 1979 até hoje. No ano de 1982, ocupava o
cargo de diretora de uma escola pública no Estado, e
fui afastada do cargo pelo Governador por ter mani-
festado apoio à greve.

Tenho certeza de que, neste momento, toda a
sociedade gaúcha, professores, trabalhadores de es-
cola , funcionários, Governo, estudantes, estão aten-
tos e preocupados com o impasse vivido pelo o ma-
gistério do Estado.

O tema em questão, portanto, é a greve, que,
sem dúvida, está sendo conduzida democraticamen-
te pela respeitada e combativa entidade máxima dos
professores gaúchos, o Centro de Professores do
Estado do Rio Grande do Sul – CPERS-Sindicato,
que está mobilizando a categoria, os alunos e a opi-
nião pública daquele Estado.

Tema do editorial do jornal Zero Hora de hoje, a
greve tem sido matéria de todos os jornais da mídia
não só gaúcha como nacional e da televisão.

Na pauta do movimento, a melhoria das condi-
ções salariais da categoria, historicamente penaliza-
da com as sucessivas políticas de arrocho salarial im-
postas pelos governos anteriores.

As informações da imprensa dão conta, inclusi-
ve – é importante que o Brasil fique atento a isso – da
insatisfação generalizada dos professores em todos
os Estados da Federação, podendo resultar pratica-
mente em uma paralisação nacional. Aliás, não por
acaso, pois o quadro da educação vem se agravando
em todo o País, onde, além da retórica e da propagan-
da, registra-se, de fato, o desmonte do ensino público
e a desvalorização do magistério.

Os salários dos trabalhadores em educação
continuam aviltantes em todo o Brasil, mas todos sa-
bem a importância da educação, tanto do ponto de

vista profissional quanto econômico, social e da for-
mação da cidadania.

Falo do magistério gaúcho com emoção, sauda-
de, carinho e respeito, pois, sem dúvida, é motivo de
grande orgulho para todo o Rio Grande do Sul. Falar
do magistério gaúcho é falar também de profissionais
com o mais alto nível de qualificação, com 80% do
seu quadro com formação universitária. Esses profis-
sionais têm uma história de lutas, com algumas con-
quistas, inclusive, a de um excelente Plano de Carrei-
ra, hoje reconhecido nacionalmente. Mas, apesar dis-
so, o magistério gaúcho está submetido a um dos
mais baixos salários dentre todas as categorias de
trabalhadores. Hoje, o Salário Básico do magistério
gaúcho é R$ 129,10 e o de um funcionário de escola,
tão importante quanto o professor, é R$ 121,43, valor
que os submete a uma situação de arrocho salarial in-
sustentável.

Frente a essa situação, o movimento tem como
reivindicação um reajuste emergencial do Salário Bá-
sico e uma política salarial crescente e justa, além de
propostas que incluem os professores da ativa, apo-
sentados e funcionários de escola.

O Governo estadual apresentou, inicialmente,
uma primeira proposta, que incluía um reajuste de
10%, em duas parcelas – 6% em março e 4% em ju-
lho. A proposta também continha um aumento de
20% no vale-refeição e pagamento das promoções de
1994, a partir de 2001 e os atrasados em trinta e seis
vezes, entre outros itens. A nossa lei estadual prevê
promoções no magistério, mas desde 1994 o paga-
mento dessas ascensões está atrasado. As negocia-
ções iniciais resultaram, ainda, no atendimento de rei-
vindicações históricas dos trabalhadores em educa-
ção como a revogação do plano de carreira instituído
pelo governo anterior. O Governador Antônio Britto
desmontou o plano de carreira, conquista histórica,
legítima e reconhecida do magistério gaúcho. O atual
Governador está revogando o plano e recompondo o
que previa o anterior. As eleições para diretores de
escola, que tinham sido suspensas, foram retomadas
e mantidas pelo atual Governo, instituição de plano de
carreira para funcionários de escolas, realização de
concurso para ingresso no magistério e reversão da
municipalização da educação, todas essas bandeiras
de luta do magistério gaúcho.

As propostas têm sido amplamente debatidas
com a categoria, que vem realizando assembléias,
manifestações e atos públicos, resultando na con-
quista de uma nova proposta que avança, particular-
mente, em relação à reivindicação salarial. Ontem, in-
clusive, houve uma manifestação à frente da Secreta-
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ria de Educação e, hoje, está prevista a mobilização
de trabalhadores em educação à frente da Secretaria
da Fazenda, chamando a atenção da sociedade gaú-
cha para a importância da educação. Não fosse a
grande mobilização do magistério, não teríamos a
proposta apresentada pelo Governo, num esforço de
reconhecimento e de respeito aos educadores e tra-
balhadores em educação, que aumentou o percentu-
al de 10% para 14%, sendo 6% em março, e a com-
plementação até 10% em julho, e a integralização dos
14% em dezembro, o que incidirá sobre o décimo ter-
ceiro salário e as férias dos professores.

O Governo Federal e muitos Estados congelam
os salários dos funcionários há mais de cinco anos. O
Governo Federal estabeleceu um salário mínimo irri-
sório de R$150,00, por medida provisória, atropelan-
do o Congresso Nacional, desrespeitando um diálogo
que deveria ter com esta Casa.Enquanto o Governo e
alguns Estados assim procedem, o Governo do Rio
Grande do Sul e os professores gaúchos buscam
uma nova realidade, que começa a ser construída no
Estado, não apenas de relações democráticas, mas,
mais que isso, principalmente, de real valorização do
magistério, analisando a situação econômica, política
e social, não só do Estado como do Brasil.

Além da ausência de uma política federal, temos
consciência de que não existe uma política eficiente
de valorização dos professores. O Fundef está aí, é
uma vergonha, com todos os desmandos, inclusive,
sendo investigado, e até agora não mostrou para que
veio. O salário dos professores da grande maioria dos
Estados continua uma vergonha.

Estados e Municípios têm sofrido ataques fero-
zes e constantes em sua capacidade econômica,
com reflexos diretos na arrecadação. Impedidos de
promoverem o desenvolvimento, em virtude de uma
política de recessão que se estende há, pelo menos,
dez anos, os Governos estaduais ainda são pressio-
nados, recebem dívidas, como aconteceu com o Rio
Grande do Sul, comprometendo seus recursos para
pagamento de juros e serviços das dívidas. Ainda
mais, para agravar a situação, em nome de atender a
voraz pressão do FMI, a prática do Governo Federal
tem sido, sim, de repassar cada vez mais responsabi-
lidade aos Estados e Municípios sem, evidentemente,
os recurso correspondentes.

Desde que aqui cheguei, tenho realizado um
profundo trabalho de busca do reconhecimento da im-
portância da educação para o desenvolvimento pleno
do País. Acredito que, de uma forma especial, temos
no Rio Grande do Sul, sim, um acentuado compro-
misso com a educação. Basta olharmos para a nossa

Constituição estadual. Ali já se reflete o compromisso
daquela sociedade, que prevê a destinação de 35%
do orçamento para a educação, quando a Constitui-
ção Federal prevê 25%. O Estado do Rio Grande do
Sul, em 1989, estabeleceu 35%, porque acredita que
é educando a nossa gente, que é esclarecendo a nos-
sa gente, que é formando pessoas conscientes que
vamos fazer as grandes transformações. A educa-
ção, por si só, não muda um país, mas um país não se
modifica se não apostar na educação da sua gente.

Portanto, esse sentimento de defesa e de valori-
zação da educação, que, de certa forma, posso afir-
mar, é coletivo no Rio Grande. São professores, estu-
dantes, pais, empresários, produtores, todos acredi-
tam que realmente vai-se fazer a modificação, e o Rio
Grande está no patamar que está porque apostamos
na capacidade de formação de cidadania e sabemos
que a educação é uma ponta de lança muito impor-
tante para tudo que temos defendido.

É nesse sentido que a greve que ocorre neste
momento oferece não apenas aos professores, mas a
toda a sociedade gaúcha, a oportunidade de dar iní-
cio à superação de um crônico quadro de insatisfação
e desconforto que aflige a categoria. Uma situação
que, de forma especial nos últimos governos, atingiu
seu ponto máximo de arrocho salarial e de desrespei-
to em relação aos professores. Mais de dez greves fo-
ram feitas no meu Estado, e estive presente em todas
elas, nas ruas, sofrendo a pressão. Em 1987, tivemos
um greve de 96 dias. Imaginem a pressão e o sofri-
mento dessa categoria, que passou 96 dias acampa-
da na frente do Palácio! E o Governo insensível.

O Governo Britto extinguiu o Plano de Carreira,
conquista histórica da categoria. Rasgou e não cum-
priu um acordo salarial firmado com os professores
no primeiro mês de seu Governo. Tratou a categoria
com um descaso inédito na trajetória das relações en-
tre professores e Poder Público. Outros governos
também atuaram dessa forma prepotente, autoritária
e desrespeitosa com relação ao magistério, e não te-
mos ocultado esse fato.

É preciso, portanto, de uma vez por todas, abrir
um novo caminho de busca da valorização da educa-
ção e do magistério, sem que, evidentemente, se abra
mão de qualquer instrumento de luta, muito menos do
recurso extremo da greve.

A situação dos professores, não apenas no Rio
Grande do Sul, é dramática, tanto do ponto de vista
da sobrevivência econômica, quanto de sua situação
profissional. Com os atuais salários, os professores
de todo o País enfrentam sérias dificuldades para
manter suas famílias com dignidade, como também
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são completamente afastados do acesso a bens fun-
damentais ao seu desenvolvimento, como livros, cur-
sos, computadores e outros instrumentos de capaci-
tação. O resultado é um desgastante processo de
destruição de sua auto-estima, prejudicial a toda soci-
edade, aos próprios professores, aos alunos, especi-
almente os mais pobres que freqüentam a escola pú-
blica.

Por outro lado, é importante registrar que o Rio
Grande do Sul – este ponto é fundamental e todos
que estão nos escutando devem prestar atenção –
vive um momento significativo de nossa história. Te-
mos um governo democrático, constituído por forças
populares, onde a educação é prioridade e existe o
reconhecimento da greve como legítimo instrumento
de luta dos trabalhadores.

Dessa forma, as negociações com o magistério
estão ocorrendo em um novo campo de tratamento
democrático e respeitoso, diferente das situações an-
teriores.

A história, repito, de reação dos governos pas-
sados era de desprezo à categoria, da ameaça, do
autoritarismo, da repressão, com polícias e cães nas
ruas, tentando desmobilizar os trabalhadores da edu-
cação. Hoje, a realidade é outra: administra-se o con-
flito com o diálogo, que inclui inclusive a participação
direta do próprio Governador Olívio Dutra nas negoci-
ações e nas definições do que está sendo tomado.
Isso é fundamental.

Estão aí as propostas. Há democracia no deba-
te, no diálogo, mas isso ainda é insuficiente. É neces-
sário que além das conquistas salariais emergenciais
esse processo que está acontecendo no Rio Grande
resulte em uma nova situação, em uma nova correla-
ção de forças com a existência e o estabelecimento
de um fórum permanente de diálogo e negociação. O
magistério se mantém mobilizado, mantém-se em es-
tado de greve e continua dialogando com o governo
para que realmente se possa chegar o mais rápido
possível a um patamar, no mínimo, mais digno do que
recebe um professor gaúcho.

Devemos, por outro lado, ter a compreensão do
momento difícil que o Estado está vivendo, com a he-
rança de mais de um bilhão de déficit do governo pas-
sado. O atual governador recebeu o Estado com o dé-
ficit de um bilhão e já conseguiu, em um ano, diminuir,
mas as dificuldades ainda existem. Há um esforço co-
letivo. Basta ver o crescimento da indústria gaúcha.
Cresceu 15%, enquanto a média nacional cresceu
pouco acima de 5%. Há um esforço coletivo, e é isso
que precisa ser passado para todos que estão dialo-
gando, debatendo essa questão.

É preciso compreender principalmente, e é esse
o apelo que fazemos ao Governo e ao magistério, as
reivindicações dos professores que não podem e não
devem pagar a conta dos desmandos oficiais, seja do
Governo Federal, seja dos governos anteriores. Eles
precisam, sim, que se coloque a educação num pata-
mar de respeito e de exemplo, inclusive, eu diria, para
o restante do País.

E é essa a nossa reivindicação, que se estabe-
leça um fórum imediatamente no Rio Grande, com
uma grande discussão em relação a salários, a condi-
ções de trabalho, a cursos de aperfeiçoamento, possi-
bilidades de o professor realmente se colocar naquele
patamar onde sempre esteve.

Portanto, neste momento, ambas as partes, ten-
do por base a maturidade, o compromisso com a edu-
cação, a fidelidade às propostas de campanha e a
compreensão ampla do processo político em curso,
avancem na busca de uma solução para o impasse. E
mais que isso, que se dê um largo passo no sentido
de estabelecer um estágio mais avançado nas rela-
ções entre governo, professores e a sociedade, que
traduza realmente aquilo que acreditamos que preci-
sa ser trabalhado: o respeito e a valorização dos pro-
fessores, porque, realmente, eles merecem.

A sociedade gaúcha tem, em suas mãos, a pos-
sibilidade de prestar novamente um grande ensina-
mento ao País com a construção de uma proposta
que, além de atender emergencialmente a categoria
– como desejamos e sabemos que é necessário, por-
que, senão, um professor gaúcho vai ficar com menos
que o miserável salário mínimo básico que estão aí
anunciando, de R$150,00 –, construa as bases para a
existência de uma nova realidade e aponte para uma
recuperação gradual da dignidade salarial dos traba-
lhadores em educação, professores e funcionários de
escolas do Rio Grande do Sul.

A educação nacional, infelizmente, vem sendo
tratada cada vez mais como uma simples mercadoria,
a qual uns mais, outros menos, dependendo de suas
condições econômicas, têm acesso. E não é por aí.
Essa teoria neoliberal, na sua expressão mais cruel e
desprezível, que aposta na formação de uma espécie
de sub-raça, subeducada e subesclarecida, que, de-
pois, manda-a concorrer na competitividade cruel da
globalização, e que coloca, por fim e de forma sub-
missa, a mão-de-obra barata para as grandes corpo-
rações estrangeiras que se apoderam do patrimônio
nacional, público e privado cada vez mais neste País,
não pode permanecer indiferente diante do contexto
em que vivem os professores nesse grande debate
que se está travando no Estado do Rio Grande do Sul.
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A superação positiva do impasse entre governo
popular e professores no Rio Grande do Sul, com a
construção desse novo patamar – em que acredita-
mos – de relações entre o Poder Público, responsáve-
is por educação, sociedade e estudantes, tem o poder
de dar início à superação dessa política de destruição
da consciência nacional, e de afirmar um novo mo-
mento de valorização de educação e magistério, em
todo o País, particularmente no Estado do Rio Grande
do Sul.

A minha categoria do magistério, que é combati-
va, deve continuar cada vez mais se afirmando, mas
que tenha muito cuidado, pois não devemos abrir bre-
chas que possam ser utilizadas como instrumento da-
queles que defendem o retorno ou, pelo menos, a
submissão do Rio Grande a essa política neoliberal
determinada pelo Presidente Fernando Henrique sob
a orientação do FMI.

Que o Governo do Estado, que deu e está dan-
do a demonstração, acima de tudo, do diálogo que
nunca tivemos, abra definitivamente esse espaço de
debate, para construir-se no Rio Grande, com a parti-
cipação da sociedade e dos trabalhadores em educa-
ção, a grande recuperação da dignidade, da au-
to-estima e do valor que um trabalhador em educa-
ção, um professor e um funcionário têm. Essa é a nos-
sa esperança e a nossa expectativa, porque a luta
continua, e o Rio Grande tem papel significativo na
construção e na mudança da história deste País.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Concedo

a palavra à nobre Senadora Heloisa Helena.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT AL. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço a mais
absoluta questão de registrar que, ontem, tive a opor-
tunidade de aprovar um requerimento nesta Casa so-
licitando ao Tribunal de Contas da União a realização
de auditoria nos contratos de refinanciamento da dívi-
da firmados entre o Estado de Alagoas e a União.

Nós, alagoanos, passamos toda a campanha
eleitoral dizendo que não iríamos pagar a dívida de
Alagoas, por ser uma dívida imoral e absolutamente
insustentável juridicamente. Não é justo que o povo
de Alagoas, ou a população dos outros Estados, aca-
be comprometendo percentuais cada vez maiores
das suas receitas líquidas reais para pagar uma dívi-
da dessas.

Infelizmente, no ano passado, não tivemos a
oportunidade de analisar, de fato, nesta Casa, dois
projetos extremamente relevantes que tratam das dí-
vidas dos Estados. A Comissão de Assuntos Econô-

micos fez várias audiências com governadores e, la-
mentavelmente, nenhum passo concreto foi dado ain-
da para minimizar os efeitos.

O Senador José Alencar, que preside esta ses-
são, apresentou projeto reduzindo o percentual de
comprometimento das receitas, para possibilitar que
os Estados possam sobreviver e, portanto, cumprir
seu papel constitucional de garantir serviços essenci-
ais à grande maioria da população. No mesmo senti-
do, o projeto do Senador Roberto Saturnino buscava
um rebate no montante total da dívida. Os projetos
não tiveram, ainda, oportunidade de ser analisados.
Devemos pressionar esta Casa para que esses dois
projetos possam ser apreciados, pois são de funda-
mental importância para a sobrevivência dos Esta-
dos.

No caso específico de Alagoas, aprovamos on-
tem, na Casa, requerimento solicitando ao Tribunal de
Contas da União uma auditoria na dívida de Alagoas.
O povo alagoano não agüenta pagar uma dívida imo-
ral e absolutamente insustentável juridicamente. O
Governo Federal tinha obrigação de ter feito essa au-
ditoria, justamente para impedir que a população
mais pobre de Alagoas acabasse sendo responsabili-
zada a pagar essa dívida.Quem paga a dívida não é o
Governador, não é a Senadora de Alagoas; quem
paga a dívida é justamente a população mais pobre
do meu Estado, porque quando se tiram percentuais
da receita líquida real dos Estados para pagar a dívi-
da, quem acaba sendo roubado do direito ao acesso
à educação, à saúde e à segurança pública é justa-
mente a população mais pobre.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
aprovamos requerimento, nos termos do que faculta o
inciso IV, art. 71, da Constituição Federal, solicitando
ao Tribunal de Contas da União a realização de audi-
toria junto à Secretaria do Tesouro Nacional para exa-
me dos termos dos contratos de consolidação e refi-
nanciamento da dívida do Estado de Alagoas, firma-
dos com a União, para exame da sua legalidade, legi-
timidade, economicidade e juridicidade, apurando-se,
em especial, os seguintes dados:

a) origem da dívida consolidada, espe-
cificando-se seu valor, destinação e termos
de sua contratação original, inclusive no que
respeita à prévia autorização legal, quando
for o caso;

b) valores totais e condições de refi-
nanciamento na data de assinatura de cada
contrato, indicando-se separadamente os
montantes do principal e de todos os aces-
sórios, com a respectiva discriminação;
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c) os valores pagos a partir do refinan-
ciamento, discriminadamente, mês a mês,
por exercício financeiro, e o valor do débito
remanescente no mês de março do ano em
curso.

A questão do endividamento dos Estados bra-
sileiros vem-se arrastando na pauta da política eco-
nômica do País desde 1987. É algo menos grave do
que o do Estado brasileiro, cuja dependência de ca-
pitais externos começou em 1825 e produziu dois
efeitos perversos: nunca pagamos o que devíamos
e nunca deixamos de dever.

Todos sabemos que é matematicamente impa-
gável essa gigantesca dívida do nosso País.

O caso dos Estados é, por conseqüên-
cia, problema que precede a atual Constitui-
ção. A primeira tentativa de resolvê-lo de-
correu da Lei nº 7.614, de 10 de julho de
1987, em pleno processo de elaboração
constitucional, seguindo-se nova rodada de
negociações, ao amparo da Lei nº 7.976, de
27 de dezembro de 1989. Como nenhuma
das iniciativas anteriores logrou solução de-
finitiva e estável para as finanças estaduais,
nova autorização foi concedida pela Lei nº
8.727, de 5 de novembro de 1993. Coube
ao Senado, através das Resoluções nº 20,
de 1991, 98, de 1992, e 96, de 1993, autori-
zar adicionalmente o repasse aos devedo-
res originais das condições obtidas pela
União nos acordos de reestruturação da dí-
vida do setor público brasileiro, junto a ban-
cos comerciais estrangeiros, estabelecendo
a vinculação das receitas dos Estados e
Municípios, em garantia de ressarcimento
das obrigações assumidas pelo Governo
Federal.

Sr. Presidente, é evidente que toda a revisão da
dívida do Estado de Alagoas é muito grande, e eu não
posso deixar de ceder a oportunidade à nobre Sena-
dora Marina Silva, que ainda precisa usar da palavra.
Portanto, peço que todo o meu discurso seja dado
como lido.

É de fundamental importância que possamos
identificar os mistérios das caixas-pretas de inúmeras
áreas da administração, uma das quais é a do Banco
Central que, seguramente, é uma das mais refratárias
a essas investigações.

O que está ocorrendo com a chamada
consolidação das dívidas dos Estados é
mais do que uma caixa-preta. É um mistério

insondável, calcado no estranho sofisma de
que, quanto menor a inflação, maior o des-
controle inflacionário nos Estados e Municí-
pios. Na argumentação do Governo, isso
significa dizer que só a volta do regime infla-
cionário salva o Tesouro Público deste País,
seja em que esfera for. Seguramente, vale o
mesmo argumento, de tanta e tão inacredi-
tável inconsistência, para o caixa da Previ-
dência.

O que está se passando com a dívida consolida-
da nos Estados e Municípios é o mesmo fenômeno a
que assistimos em 1998 e 1999, com gigantescas
manifestações de muitos trabalhadores rurais e pro-
prietários de terra, pleiteando a chamada securitiza-
ção de suas dívidas, que se tornaram inadministráve-
is pelos critérios financeiros vigentes no mercado bra-
sileiro.

Os devedores dos bancos oficiais tiveram su-
cessivos prazos de carência, mas igual tratamento foi
negado aos Estados e Municípios. Através de reitera-
das e freqüentes decisões, os juízes e tribunais do
País vêm anulando cláusulas abusivas de emprésti-
mos que computam os juros compostos dos débitos
dos devedores privados. Esse mesmo critério conti-
nua sendo aplicado à maior parte das dívidas estadu-
ais e municipais consolidadas pela União, contraídas
tanto em bancos públicos quanto privados.

Tudo isso criou, especialmente nos Estados de
economia mais frágil, como é o caso de Alagoas, uma
situação gravíssima de atraso de salários, inadim-
plência de compromissos com fornecedores, dívidas
crescentes de precatórios que se acumulam, precató-
rios absolutamente ilegais, falta de investimentos e
custeio inadiáveis e, especialmente, a mais absoluta
falência do Estado nos setores de educação, saúde e
segurança pública.

Vários governadores têm sintetizado esse qua-
dro dramático – poucos com a coragem do Governa-
dor Itamar Franco, que enfrentou o Governo Federal
no início da sua gestão –, inclusive os nossos gover-
nadores, especialmente o Governador Olívio Dutra,
que tem feito um esforço gigantesco em enfrentar
essa situação e possibilitar melhores dias também
para o Rio Grande do Sul. Infelizmente, no caso de
Alagoas, nenhuma providência foi tomada, salvo a de
lamentar-se pela herança maldita que infelicita hoje a
Administração Pública, incapaz de adotar, quer seja
no plano político, quer seja na esfera econômica e ad-
ministrativa, as providências que o virtual estado de
calamidade pública exige para com uma situação tão
lamentável, tão deplorável.
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É importante agradecer, Sr. Presidente, pois
para a construção desse requerimento, houve a parti-
cipação do Vice-Governador do meu Estado, Geraldo
Sampaio, alguns Desembargadores do Tribunal de
Contas de Alagoas, alguns técnicos da Secretaria de
Fazenda, que muitos estudos fizeram para apresentar
à população alagoana a mais absoluta certeza de que
a dívida do Estado é imoral e absolutamente insus-
tentável juridicamente. O povo de Alagoas não pode
ser penalizado com o pagamento de uma dívida que
efetivamente não fez, uma dívida que quando o povo
pobre passa a pagar significa que o Estado não está
em condições de investir na saúde, na educação, na
segurança pública e na política agrícola.

Sendo assim, é de fundamental importância a
aprovação deste requerimento como foi feito nesta
Casa, um requerimento onde o Tribunal de Contas da
União vai investigar, por meio de uma auditoria, os
mistério sujos que cobrem a dívida do meu Estado, a
dívida de Alagoas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não
poderia deixar de registrar o agradecimento ao Plená-
rio do Senado por ter votado esse requerimento para
que o Tribunal de Contas da União desvende os mis-
tério sujos da dívida de Alagoas e possibilite melho-
res e novos caminhos para o nosso querido Estado.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA HELOISA HELENA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

Requerimento    , de 2000

Solicita ao Tribunal de Contas da União a re-
alização de auditoria nos contratos de refinancia-
mento da dívida, firmados entre o Estado de Alago-
as e a União.

(Da Senadora:Heloísa Helena)

Nos termos do que faculta o inciso IV, art. 71 da Constitui-
ção Federal, requeiro seja solicitada ao Tribunal de Contas da

União a realização de auditoria junto à Secretaria do Tesouro Na-
cional, para exame dos termos dos contratos de consolidação e

refinanciamento da dívida do Estado de Alagoas, firmados com a

União, para exame de sua legalidade, legitimidade, economicida-
de e juridicidade, apurando-se, em especial, os seguintes dados:

a) origem da dívida consolidada, especificando-se seu va-
lor, destinação e termos de sua contratação original, inclusive no

que respeita à prévia autorização legal, quando for o caso;

b) valores totais e condições de refinanciamento na data

de assinatura de cada contrato, indicando-se separadamente os

montantes do principal e de todos os acessórios, com a respecti-
va discriminação;

c) os valores pagos a partir do refinanciamento, discrimi-
nadamente, mês a mês, por exercício financeiro, e o valor do dé-
bito remanescente no mês de março do ano em curso.

Justificação

A questão do endividamento dos Estados brasileiros vem

se arrastando na pauta da política econômica do país, desde

1987. É algo menos grave do que o Estado brasileiro, cuja de-
pendência de capitais externos começou em 1825 e produziu

dois efeitos perversos: nunca pagamos o que devíamos e nunca

deixamos de dever. O caso dos Estados é, por conseqüência,

problema que precede a atual Constituição. A primeira tentativa

de resolvê-lo decorreu da Lei nº 7.614, de 10 de julho de 1987,

em pleno processo de elaboração constitucional, seguindo-se

nova rodada de negociações ao amparo da Lei nº 7.976, de 27

de dezembro de 1989. Como nenhumna das iniciativas anteriores

logrou solução definitiva e estável para as finanças estaduais,

nova autorização foi concedida pela Lei nº 8.727, de 5 de novem-
bro de 1993. Coube ao Senado, através das Resoluções 20 de

1991, 98 de 1992 e 96 de 1993, autorizar, adicionalmente, o re-
passe aos devedores originais das condições obtidas pela União

nos acordos de reestruturação da dívida do setor público brasilei-
ro, junto a bancos comerciais estrangeiros, estabelecendo a vin-
culação das receitas dos Estados e Municípios, em garantia de

ressarcimento das obrigações assumidas pelo Governo Federal.

Paralelamente a esse processo de saneamento que virtu-
almente violou todos os aspectos da autonomia estadual de gran-
de parte das unidades da federação, o Senado se viu compelido,

através da Comissão Parlamentar de Inquérito que funcionou

nesta Casa, a apurar os graves desvios, a ocorrência de toda

sorte de delitos financeiros e fiscais e até mesmo a de crimes co-
muns, como resultado do chamado “escândalo dos precatórios”.

No caso de Alagoas, o escândalo incluiu a grosseira, óbvia e in-
contestável falsificação da assinatura de um ex-governador do

Estado!

Os Estados que, além dos limites da lei Camata, despen-
dem mais de 65% de suas despesas com o funcionalismo, que

tem o dever constitucional de aplicar 25% da receita na manuten-
ção e expansão dos seus sistemas de ensino, que devem cum-
prir repasses obrigatórios para os seus poderes Legislativos e Ju-
diciário, entre 8 e 10%, em média, quando aí se inclui o Ministério

Público e os respectivos Tribunais de Contas, viram-se obriga-
dos, pelos termos da última renegociação, a contingenciar para a

amortização das dívidas renegociadas, entre 11 e 13% de suas

receitas, percentagem que no caso de Alagoas é de 15%. Não é

difícil constatar a razão do estado falimentar em que se encon-
tram, já que os recursos apenas para pagamento de pessoal e

das destinações constitucionais somam bem mais que 100%.

Alega-se, na Resolução nº 162/95 do Conselho Monetário

Nacional, aprovada na sessão de 29 de novembro de 1995, em

decorrência da Lei nº 8.727, de 5 de novembro do mesmo ano,

que aprovou diretrizes para o reescalonamento pela União das

dívidas das administrações direta e indireta dos Estados, do Dis-
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trito Federal e dos Municípios, que a situação de inadimplência
era decorrente, naquele ano, o primeiro de vigência do plano real,

da “significativa redução da inflação”, cujas rendas de aplicação

permitiam rolagem das dívidas. o seu valor consolidado, em 31

de outubro de 1995 era, segundo o mesmo documento, de 33 bi-
lhões e 400 milhões de reais. Há dúvidas razoáveis em relação

aos argumentos utilizados pelo governo, em confronto com a rea-
lidade decorrente dos números com que temos obrigatoriamente

que lidar.

Era de se supor que, controlada a inflação e consolidadas

as dívidas, refinanciadas com o prazo de trinta anos, juros remu-
neratórios de 7,5% ao ano, atualização monetária do principal

vencido e do principal vincendo pelo IGPI, comissão de adminis-
tração e demais despesas previstas nos respectivos contratos, o

estoque da dívida começasse a cair. O que se verifica, no entan-
to, é que entre outubro de 1995, mês de referência aludido no

voto do Conselho Monetário e outubro de 1999, o estoque da dí-
vida aumentou pelo menos quatro vezes. É uma aritmética finan-
ceira que, se por um lado explica o estado falimentar de boa par-
te dos Estados, por outro torna claro que a multiplicação do pas-
sivo não é produto da inflação, como se alega, mas, ao contrário,

da estabilidade financeira, o que a mim parece um contra-senso.

O argumento utilizado pelo governo equivale à constatação de

que só o regime inflacionário salva os municípios, viabiliza os

Estados e dá solvência às contas da União.

Tem-se falado com muita freqüência nas duas Casas do

Congresso Nacional nas diversas “caixas pretas” de inúmerass

áreas da administração, uma das quais, a do Banco Central, é

seguramente das mais refratárias a qualquer investigação. O que

está ocorrendo com a chamada consolidação das dívidas dos

Estados é mais do que uma caixa preta. É um mistério insondá-
vel, calcado no estranho sofisma de que, quanto menor a infla-
ção, maior o descontrole inflacionário nos Estados e Municípios.

Na argumentação do governo, isto significa dizer que só a volta

do regime inflacionário salva o tesouro público neste país, seja de

que esfera de poder for. Seguramente vale o mesmo argumento,

de tanta e tão inacreditável inconsistência, para o caixa da previ-
dência social...

O que está se passando com a dívida consolidada dos

Estados e Municípios, é o mesmo fenômeno a que assistimos em

1998 e 1999, com gigantescas manifestações dos ruralistas em

Brasília, pleiteando a chamada “securitização” de suas dívidas

que se tornaram inadministráveis, pelos critérios financeiros vi-
gentes no mercado brasileiro. Os devedores dos bancos oficiais

tiveram sucessivos prazos de carência, mas igual tratamento foi

negado aos Estados e Municípios. Através de reiteradas e fre-
qüentes decisões, os juízes e tribunais do país vem anulando

cláusulas abusivas de empréstimos que computam os juros com-
postos dos débitos dos devedores privados. Esse mesmo critério

continua sendo aplicado à maior parte das dívidas estaduais e

municipais consolidadas pela União, contraídas tanto em bancos

públicos quanto privados.

Tudo isso criou, especialmente nos Estados de economia
mais frágil, uma situação em que atrasos de salários, inadimplência

de compromissos com fornecedores, dívidas crescentes de precató-
rios que se acumulam e falta de investimentos e custeio inadiáveis,

mormente no setores de educação e saúde, tornaram-se a rotina

administrativa. Vários governadores sintetizado esse quadro dramá-
tico, alegando que, embora já tenham cumprido boa parte das

amortizações convencionadas com o Tesouro Nacional, desde que

assumiram os governos a dívida não parou de crescer. Em outras

palavras muitos Estados, devem hoje de seu passivo consolidado,

mais do que na data em que concluíram a renegociação de seus

débitos! E isto a despeito de terem vendido, na bacia das almas, as

mais lucrativas de suas empresas públicas.

No caso específico de Alagoas, há um agravante que não

ocorreu nos demais Estados. A concessão de empréstimos para

o plano de demissão voluntária, a que supostamente teriam ade-
rido 21.000 funcionários públicos, ocorreu num período dramático

marcado por greves e demonstrações de desespero por parte

dos servidores que, em alguns casos, estavam há seis meses ou

mais sem receber. A continuação dos entendimentos proces-
sou-se sob virtual e não declarada intervenção federal, uma vez

que as autoridades da União impuseram a nomeação dos secre-
tários de Segurança e da Fazenda, como condição para os en-
tendimentos de refinanciamento. Nenhuma dessas providências

amenizou as inquietações que chegaram ao dramático confronto

entre contingentes em greve das polícias civil e militar, culmiando

com a renúncia do governador e sua sucessão pelo substituto le-
gal. A este coube firmar os acordos de consolidação em greve

das polícias civil e militar, culiminando com a renúncia do gover-
nador e sua sucessão pelo substituto legal. A este coube firmar

os acordos de consolidação da dívida, conduzido virtualmente

pelo interventor designado para a Secretaria da Fazenda. Estáva-
mos em estado de conflagração pública, razão pela qual nem a

Assembléia, nem o Tribunal de Contas do Estado puderam mani-
festar-se, como determinam as Constituições federal e estadual,

sobre a legalidade e a legitimidade dos instrumentos legais que

consumaram o refinanciamento da dívida estadual.

Nenhuma providência foi tomada pelo atual governo do

Estado, salvo a de lamentar-se pela herança maldita que infelicita

ainda hoje a sua administração, incapaz de adotar, quer no plano

político, quer na esfera econômica e administrativa, as providên-
cias que o virtual estado de calamidade púbica exige, para por

cobro a uma situação mais do que lamentável, deplorável, com

evidente risco de desagregação administrativa e de ingovernabili-
dade. (“ILEGÍVEL”) do vice-Governador Geraldo sampaio que

despertou na opinião pública a consciência da ilegitimidade dos

contratos de consolidação financeira.  (“ILEGÍVEL”)

A placidez panglossiana com que o Sr. Presidente da Re-
pública assiste á violação de todos os princípios em que se as-
senta a federação em nosso País, jamais submetida a um regime

tão draconiano, sem paralelo até mesmo nos períodos ditatoriais

que vivemos, não discrepa das diretrizes praticadas por seu go-
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verno, como ocorreu recentemente com o episódio da projetada
greve da magistratura, em que S. Exª varre para debaixo dos ta-
petes de seus palácios os problemas dos Estados e dos demais

Poderes da República, como se não lhe dissessem respeito.

Por todos os precedentes aqui invocados, e convencida de

que é preciso que o país conheça, através de uma auditoria inde-
pendente, os drásticos resultados da renegociação compulsória

da dívida dos Estados, estou apresentando, com fundamento no

inciso IV do art. 71 da Constituição Federal, requerimento solici-
tando que o Tribunal de Contas da União realize inspeção junto à

Secretaria do Tesouro Nacional, para manifestar-se sobre a lega-
lidade, a legitimidade, economicidade e a juridicidade do proces-
so de consolidação e refinanciamento da dívida do Estado de

Alagoas, pactuado com a União, inclusive no que respeita aos

valores apurados na data inicial de sua vigência e nos dias de

hoje, conforme se especifica neste requerimento

Estou certa de contar com o acolhimento e a compreensão

do Senado, no exercício de uma de suas mais transcendentes

competências institucionais, que é a de velar pelo equilíbrio de

nossa tão desagregada federação, a que nenhum de nós pode fi-
car alheio nem indiferente, sob pena de criminosa conivência.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Conce-
do a palavra à Senadora Marina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, embora o tema ao qual vou me
reportar seja de fundamental importância, compre-
endo que temos o adiantado da hora como fator de
limitação.

Hoje, também iria me ater a uma declaração fei-
ta no jornal O Estado de S.Paulo, do dia 17, pelo Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, mas deixarei
para a próxima terça-feira, considerando que essa
afirmação é de caráter atemporal e poderá ser colo-
cada em uma outra oportunidade.

Quero, então, tratar da reunião que tivemos
hoje, o Presidente da Comissão de Combate à Pobre-
za, Senador Maguito Vilela, o seu Relator, Deputado
Roberto Brant e eu na condição de Vice-Presidente,
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, onde
foi feita a entrega do relatório da Comissão de Com-
bate à Pobreza referente aos três meses em que tra-
balhou e que contou com um universo de mais de 17
Deputados e Senadores.

Não vou ter tempo de me ater aos pontos do re-
latório, até porque esses já são de conhecimento da
Casa. Quero apenas relembrar alguns aspectos que
considero relevantes no que se refere à questão de
não termos, neste País, uma política efetiva, sistêmi-
ca e coordenada de combate à pobreza. Lamentavel-
mente, essa é a realidade do País. Uma política com

essas características teria que ter, necessariamente,
objetivos, metas e recursos. Além disso, deveria ficar
claro que esses recursos jamais poderiam ser os R$4
bilhões do fundo que está sendo proposto, porque es-
ses seriam recursos adicionais e, ainda assim, não
seriam suficientes. Paralelo a isso, também deveria
haver uma participação efetiva da sociedade em uma
parceria capaz de operar as políticas sociais, para
não fazermos ações pontuais, pulverizadas, que não
conseguem responder aos desafios de combate à po-
breza.

Na entrega do relatório, foi feita a apresentação
pelo Relator, e o Presidente da República teceu al-
guns comentários, dizendo que considerava relevan-
te o trabalho da Comissão e que tinha uma concor-
dância em relação aos problemas sociais, que são
graves, muito embora tenha dito que há polêmica em
relação ao índice de pobreza em nosso País, já que
não se tem um estudo oficial que sirva de referência.
Nós nos baseamos nos dados apresentados pelo
IPEA, dando-nos conta de que há aproximadamente
70 milhões de pobres, pessoas que vivem com cerca
de R$146.

No que se refere à questão dos programas soci-
ais, Sua Excelência pensa que deve ser feita uma
avaliação da eficiência dos programas e indicou al-
guns deles: o FAT, o Fundef e o Programa de Erradi-
cação do Trabalho Infantil. Disse também que as insti-
tuições financeiras do Estado não conseguem ter
uma política voltada para o atendimento das pessoas
carentes, com iniciativas do tipo Banco do Povo ou
microcrédito. Esses foram os comentários feitos pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso durante a
fala que fizemos.

Eu havia dito que a Comissão apresentou algu-
mas propostas, como por exemplo a criação do Orça-
mento Social, do Fundo de Combate à Pobreza, a re-
cuperação do valor do salário mínimo, a instituição de
uma linha de pobreza para que os programas sociais
sejam implementados não como uma caridade, mas
como um direito do cidadão, que estaria sendo bene-
ficiado, além de outras propostas que estão sendo
discutidas, entre elas a proposta apresentada pelo
Senador Eduardo Suplicy no sentido de que os recur-
sos do fundo, na ordem de 70%, sejam destinados a
programas de renda mínima, e a do Senador Pedro
Simon no sentido de que 6% da DRU sejam destina-
dos para o Fundo de Combate à Pobreza.

Feitos esses comentários, o que me deixou es-
tarrecida foi a sinceridade do Presidente da República
– tinha lido nos jornais e feito referência desta tribuna,
mas agora ouvi do próprio Presidente Fernando Hen-
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rique Cardoso – ao dizer que o nosso problema não é
de dinheiro, mas de eficiência, de focalização. Já te-
mos cinco anos de Governo e, novamente, temos o
discurso de que o problema é de eficiência. É claro
que está correto identificar que existe um problema
de eficiência, mas, se sou Governo, não posso ad in-
finitum dizer que o problema é de eficiência, porque
essa eficiência tem que ser operada pelo Governo. E
quando digo Governo, não me estou referindo à pes-
soa do Presidente da República, mas a todas as insti-
tuições, o Ministério da Economia, da Saúde, da Edu-
cação, da Ação Social – como tínhamos antigamente
– do Meio Ambiente, da Justiça.

Ora, se essas instituições têm problema de efi-
ciência em focalizar os problemas sociais, se têm pro-
blema de eficiência no que concerne a ter uma políti-
ca voltada para atender os carentes em iniciativas exi-
tosas do tipo Banco do Povo, de microcrédito, se es-
sas instituições têm problema de eficiência em com-
preender que não podemos continuar com os índices
vergonhosos de 70 milhões de pobres, logo, esse pro-
blema não pode ser relevado durante cinco anos de
Governo. Essa eficiência tem que ser questionada,
porque tem nome, endereço, telefone.

Não quero fazer um discurso maniqueísta e di-
zer que a pobreza, os problemas sociais são respon-
sabilidade única e exclusiva do Governo. Não o são.
São problemas do Governo, porque somos eleitos
para tentar dar respostas, em primeiro lugar, éticas,
em segundo lugar, políticas, para os problemas do
nosso País. São problemas da sociedade também, só
que esta, para ser parceira, precisa de uma política
social clara, precisa saber que esses recursos são in-
suficientes, pois faz parte dos recursos sociais o di-
nheiro da Previdência e de outras fontes, forman-
do-se um montante fictício, que se diz que é política
social. A sociedade tem que saber que a política soci-
al é sistêmica e que se faz presente da Caixa Econô-
mica ao Basa, do Ministério da Educação ao Ministé-
rio da Economia. Porém, lamentavelmente, isso não
ocorre.

Com todo respeito, a minha tristeza foi constatar
que não podemos continuar com a desculpa de que
os programas não funcionam.

Fiquei feliz, quando ouvi o Presidente Fernando
Henrique Cardoso dizer que se dispunha a começar
uma avaliação desses programas. São cinco anos.
Estamos começando muito tarde, mas nunca é tarde
para resolver problemas que dizem respeito à vida
das pessoas, de milhares e milhares de crianças, de
milhares e milhares de pessoas que estão passando
fome.

Tive a oportunidade de entregar ao Presidente a
carta do Senador Eduardo Suplicy, na qual cita o seu
programa, a sua idéia de implementação de uma ren-
da de cidadania. Sugeri a Sua Excelência que 75%
dos recursos fossem utilizados em ações com o obje-
tivo de proibir o trabalho infantil. No Nordeste, no
Estado da Senadora Heloisa Helena, a Justiça proibiu
as crianças de trabalharem na colheita do tabaco. No
entanto, não foi dada bolsa-escola, não foi dada uma
alternativa de renda às famílias daquelas crianças,
cujas mães estavam chorando e dizendo que esta-
vam passando fome. Quando falei isso – tenho que
ser honesta – o Presidente se mostrou simpático à
idéia que lhe apresentei.

Espero que o Congresso Nacional ouça o que diz
o Senador Eduardo Suplicy, considere a simpatia do
Presidente pela destinação desses recursos e acate a
emenda do Senador Eduardo Suplicy, para que 75%
dos R$4 bilhões sejam destinados à renda de cidada-
nia, transferência de renda para as pessoas.

Vou continuar, Sr. Presidente e Srªs e Srs. Sena-
dores, lutando para que este País institua um marco
de discussão na questão do combate à pobreza, para
que este País crie uma nova qualidade ética, política
e técnica para responder aos seus problemas sociais.

Nas palavras de Dom Mauro Morelli, até hoje os
governos fizeram política para os que têm, para os
que sabem e para os que podem. Precisamos inverter
esse quadro, disse ele. Precisamos fazer uma política
para os que não são, não sabem e não têm.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me permite um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Ouço
V. Exª com prazer.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – A Presi-
dência prorroga a sessão por cinco minutos, para que
a Senadora Heloisa Helena possa fazer o seu aparte
e para que a Senadora Marina Silva conclua o seu
pronunciamento.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AC) – Para-
benizo V. Exª, Senadora Marina Silva, porque sei do
esforço de vários Parlamentares, mas de uma forma
muito especial do de V. Exª e dos Senadores Eduardo
Suplicy e Maguito Vilela. Tivemos a oportunidade de
receber a Comissão no nosso querido Estado de Ala-
goas. A situação, não só de Alagoas, mas de todas as
crianças desse País, da população que cada vez fica
mais empobrecida é algo lamentável. Chegar ao fim
de tanto trabalho e ter um Fundo de Pobreza que es-
tabelece R$4 ao mês para a população mais pobre,
causa uma indignação monstruosa. E isso ocorre ao
mesmo tempo em que se propõe um salário mínimo
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de R$150, em que se diz que discutir racionalidade é
discutir o pagamento de R$151 bilhões dos juros e
serviços da dívida, em que continua a cantilena da
Previdência, em que se enviam projetos para cobrar
do trabalhador rural a contribuição à Previdência. É
inadmissível que isso esteja sendo feito. Lembro-me
de que, para tentar estabelecer contrapartida do Go-
verno Federal, foi feito um grande esforço e, em cinco
minutos, foram aprovados, neste plenário, US$4 bi-
lhões de empréstimo com o Banco Mundial. Eram
US$4 bilhões de empréstimos que não poderiam se-
quer, ser convertidos em real. O Brasil fazia a opera-
ção de crédito, o empréstimo ficava em dólar, para o
dólar pagar os juros e serviços da dívida. Isso foi
aprovado aqui em cinco minutos. Imediatamente, o
Líder do Governo e algumas personalidades políticas
da Bancada do Governo disseram: ”Não há proble-
ma, Senadora! Apresente uma emenda com o valor
correspondente a US$4 bilhões, para que possamos
investir no programa de renda mínima e da bol-
sa-escola“. Mentirosos! Nós apresentamos a emen-
da. Quero, inclusive, saudar as presenças da Sena-
dora Emilia Fernandes e do Senador José Alencar
que aprovaram a nossa emenda e lutaram pela sua
aprovação na Comissão de Assuntos Sociais. O que
chegou, de fato, ao Orçamento? Absolutamente
nada. Um valor ridículo, de menos de 10% do que nós
aprovamos na Comissão. Assim, estamos cansados
de constatar que toda vez que se trata da área social,
toda vez que se trata de estabelecer mecanismos
concretos para minimizar a dor, a humilhação e o so-
frimento dos mais pobres deste País, ocorrem proble-
mas. Sempre há problemas quando de trata dos pe-
quenos. No entanto, para saquear os cofres públicos,
para arrancar R$151 bilhões para o pagamento dos
juros e serviços da dívida, para favorecer o
grão-mestre da ordem do Fernando Henrique – o
Fundo Monetário Internacional –, não há problemas.
A questão da discussão da eficácia dos programas é
obrigação da Administração Pública. Depois de cinco
anos de administração, vir com essa pendenga, com
essa cantilena de que o problema é de falta de eficá-
cia....É preciso analisar isso. Nós não aceitamos que,
em nome da eficácia, da análise e do planejamento
que será feito, milhões de pessoas que têm como úni-
ca referência para sobreviver o setor público sejam
penalizadas. Não podemos aceitar. É obrigação do
Governo avaliar – e já deveria ter avaliado, pois são
cinco anos de governo. Então, avalie. Porém, en-
quanto se avalia a eficácia dos programas, não pode-
mos aceitar que, em nome da ineficácia do próprio
governo, não se invista nos setores que atendem às

populações mais pobres do nosso País. Portanto,
quero parabenizar V. Exª pelo seu pronunciamento.
Temos que lutar cada vez mais, embora, às vezes,
seja inglória a luta aqui, para obrigar o Governo Fede-
ral a investir nas áreas que a Constituição manda,
como dever do Estado, e nas áreas que até a confra-
ria de cínicos neoliberais de plantão entendem que
são do estado mínimo. Portanto, que ao menos fa-
çam o que dizem que é o estado mínimo.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Se-
nadora Heloisa Helena, incorporo o aparte de V. Exª
ao meu pronunciamento.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que essa ne-
cessidade de eficiência foi construída a partir dos pro-
blemas que não foram resolvidos ao longo de toda
uma história que irá completar 500 anos, onde os ex-
cluídos nunca passaram pela eficiência dos governos.
Essa eficiência opera muito bem na hora de se fazer
um programa para salvar banqueiros, quando se tem
que dar respostas para os que são, para os que sa-
bem, para os que têm, mas quando é para o oposto, o
processo todo emperra. Não há pessoal, não há ge-
rência, não há quem acompanhe, é uma impotência
total.

Sr. Presidente, essa impotência só pode ser re-
solvida – se não podemos, do ponto de vista técnico,
ter a resposta imediata, e se até o Presidente não
gosta que se diga que tudo é uma questão de decisão
política –, só pode ser resolvida quando houver uma
decisão ética, e a política se subordinar a ela; aí resol-
veremos os problemas sociais. E se houver uma deci-
são ética e política, a técnica dará um jeito de resolver
os problemas que queremos resolver. É para isso que
ela existe, e não para que subordinemos a nossa éti-
ca e a nossa política à nossa técnica; ela deve vir de-
pois. Infelizmente, há sempre antes uma técnica para
resolver os problemas dos 70 milhões de trabalhado-
res pobres, dos 43 milhões que vivem com menos de
um dólar, dos 15 milhões de jovens analfabetos e dos
milhares que vivem embaixo das marquises, como
podemos observar em São Paulo, onde 7 mil pessoas
vivem nas ruas. É para esses que precisamos de um
novo momento na história do Brasil.

Espero que, a partir de hoje, possamos criar
essa nova química. Se há problema de eficiência, va-
mos criar um movimento de avaliação não apenas do
FAT e do Programa de Erradicação do Trabalho Infan-
til, mas de todos os programas sociais. Vamos criar o
orçamento social, vamos fazer uma implementação
adequada e, digamos, no tamanho correto de um pro-
grama de renda e de cidadania, porque o que existe
não alcança a vida dos milhões de pobres deste País.
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Sr. Presidente, eu não perco as esperanças e,
com quem quer que seja, estarei disposta ao diálogo
para podermos continuar nessa luta de fazer com que
aqueles que não têm, não sabem e não são possam
ter algum sentido de cidadania dentro dos programas
sociais, econômicos e políticos de todos os governos.

Não faço o discurso de que uma pessoa só é
responsável. Faço o discurso de quem uma vez, as-
sumindo o governo, no primeiro ano, talvez possa di-
zer que é um problema de eficiência; no segundo ano,
talvez ainda possa continuar fazendo essa afirmação,
desde que tenha uma política montada em cima de
uma tartaruga; agora, no quinto ano, continuar com o
problema de eficiência, eu diria que não é só eficiên-
cia, mas que está faltando coerência para com aque-
les que precisam de políticas sociais eficientes e poli-
ticamente corretas.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA MARINA SILVA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

OFÍCIO Nº 156/2000

Brasília, 23 de março de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Fernando Henrique Cardoso

Presidente da República Federativa do Brasil

Praça dos Três Poderes

Palácio do Planalto

70150-900 – Brasília – DF

Excelentíssimo Senhor Presidente

Qual a maneira mais eficaz de erradicarmos a pobreza,

promovermos o crescimento com justiça, tornarmos a economia

brasileira mais saudável e competitiva? É através de uma coorde-
nação adequada e responsável da coordenação de alguns instru-
mentos de política econômica, dentre os quais de um bem defini-
do programa de renda mínima e do salário mínimo cujo valor

Vossa Excelência está por definir hoje. A instituição e universali-
zação da garantia de renda mínima para as famílias que tenham

renda até meio salário mínimo mensal per capita e crianças em

idade escolar, em todo o Brasil, depende de uma melhor formula-
ção e aplicação da Lei nº 9.533/97 e de recursos que poderão ser

criados justamente através do Fundo de Combate à Pobreza.

Constitui uma das principais proposições do Bloco de Opo-
sição, acatada pelo Relator Roberto Brant da Comissão Mista de

Combate à Pobreza, que pelo menos 75% dos recursos do Fun-
do de Combate à Pobreza sejam transferidos diretamente às fa-
mílias com renda abaixo de meio salário-mínimo (ou da linha de

pobreza que se defina) e que tenham crianças até 16 anos. Essa

também foi a forte recomendação feita pelo Presidente do IPEA,

Roberto Borges Martins e de quase todos economistas que pres-
taram depoimento perante aquela comissão.

A geração de recursos da ordem de R$ 4 bilhões, dos qua-
is R$ 3 bilhões passariam a ser transferidos diretamente para es-
sas famílias pode significar a aplicação mais rápida do que origi-
nalmente prevista e através de uma fórmula de benefício mais ra-
cional do que a definida na Lei (533/97 que autoriza o Governo

Federal a financiar em 50% os municípios que adotem o PGRM

associado à educação. Essa fórmula já foi objeto de aprovação

de lei pelo Senado, em novembro último, dependendo agora de

aprovação pela Câmara dos Deputados.

Assim, se uma família estivesse recebendo o equivalente

a um salário mínimo da ordem de R$150,00, com mulher e quatro

crianças, ela teria o direito de receber um benefício definido pela

forma B=0,40 (NX meio salário-mínimo – Renda Familiar) ou seja

0,40 (6x R$ 75,00-R$150), o que daria R$120,00 adicionais e sua

renda passaria a ser de R$150,00 mais R$120,00, portanto

R$270,00.

Se Vossa Excelência examinar o que ocorre nos países

desenvolvidos atualmente, praticamente todos combinam a defi-
nição do salário mínimo com programas de garantia de renda

mínima, imposto de renda negativo, crédito fiscal por remunera-
ção recebida e variantes. O Brasil, ao deixar de levar isto em con-
sideração está se atrasando de maneira absurda.

Coloco-me á disposição de Vossa Excelência para debater

o assunto em maior profundidade.

Ao ensejo renovo protestos de consideração. – Senador

Eduardo Suplicy .

Durante o discurso da Sra. Marina Sil-
va, o Sr. José Alencar, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Emília
Fernandes.

Durante o discurso da Sra. Marina Sil-
va, a Sra. Emília Fernandes, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sr. José
Alencar.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pela Srª 1ª Se-
cretária em exercício, Senadora Emilia Fernandes.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 139, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, sejam solici-

tadas ao Ministro da Fazenda as seguintes informa-
ções:

1 – Por que o Departamento de Fiscalização
(Defis) do Banco Central do Brasil, em evidente des-
cumprimento de ordem judicial proferida pelo Juízo
da 15ª Vara Civil de São Paulo, nos autos de ação nº
50.071/99, ajuizada pelos acionistas minoritários do
Banco Santander Noroeste S/A, negou-se, em
27-12-99, a designar agentes da Regional de Fiscali-
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zação de São Paulo (REFIS) para acompanhar Ofici-
ais de Justiça em diligência de Busca e Apreensão de
Documentos na sede do Banco Santander Brasil
S/A?

2 – O Diretor de Fiscalização de Banco Central e
a chefe do serviço de Fiscalização tomaram conheci-
mento das denúncias dos acionistas minoritárias do
Banco Santander Noroeste S/A, que foram encami-
nhadas ao Banco Central do Brasil, relatando as irre-
gularidades existentes no processo de incorporação
desta instituição financeira por seu acionista controla-
dor (Banco Santander Brasil S/A)?

3 – Por que até hoje o Banco Central do Brasil
não apresentou nenhuma resposta em conclusão às
denúncias supramencionadas, que foram encami-
nhadas àquela Autarquia em julho de 1999?

4 – Por que o Banco Central homologou a incor-
poração acima referida, no dia 28 de dezembro de
1999, mesmo estando em curso na mencionada au-
tarquia a apuração das violações legais, objeto das
denúncias dos acionistas minoritários?

5 – Diante da gravidade dos fatos narrados nas
denúncias, a pré-qualificação do Banco Santander
Brasil S/A no leilão de venda do Banespa não deveria
ser suspensa enquanto estiver em curso a apuração
das denúncias, tendo em vista o desrespeito desta
instituição em relação aos acionistas minoritários?

6 – Existe alguma relação de parentesco entre a
Srª Tereza Grossi e o Sr. Oswaldo Grossi, membro do
Conselho de Administração do Banco Santander Bra-
sil S/A e Diretor de Relações com o Mercado da mes-
ma instituição?

Justificação

Os acionistas minoritários do Banco Santander
Noroeste S/A constataram o desvio de ativos do anti-
gos Banco Noroeste no período de maio/95 a janei-
ro/98. Também verificaram um aumento de capital e a
conseqüente diluição da sua participação.

É importante que os acionistas controladores
das instituições financeiras internacionais, quando
atuando no Brasil, tenham o mesmo respeito para
com os acionistas minoritários brasileiros que têm
para com os acionistas minoritários de seus países
de origem. Essa questão adquire maior importância
quando se nota que o Banco Santander é um dos pre-
tendentes a adquirir o controle do Banespa, que pos-
sui milhares de acionistas minoritários. Cabe ressal-
tar que na Espanha, país de origem do Santander, o
Banco, ao realizar suas assembléias, convoca todos
os acionistas minoritários e as realiza em locais com

grande capacidade de público, possibilitando a todos
o direito de acompanhar os trabalhos.

Considerando as referidas irregularidades e
considerando o disposto na Constituição Federal, as
informações aqui solicitadas serão de fundamental
importância para que o Senado da República possa
esclarecer e se posicionar acerca de homologação da
operação e incorporação supracitada.

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. – Se-
nador Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 140, DE 2000

Solicita informações ao Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
sobre os investimentos com recursos
públicos através do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 2º, da Constituição Federal e nos arts. 215, I a e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, que
ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio, Doutor Alcides
Tápias, as seguintes informações:

1) Relação de todos os empréstimos contrata-
dos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econô-
mico e Social, nos últimos cinco anos (1995-1999),
separadamente por: ano; região geográfica do País,
tipo de empresa (pública ou privada); área da econo-
mia e origem do capital, se nacional, estrangeiro ou
misto, neste último caso o percentual de um e de ou-
tro. Contendo ainda, as seguintes informações:

– Identificação do programa a que está afeto a li-
nha de crédito;

– Valor do empréstimo;
– Origem do recurso;
– Prazo para pagamento;
– Estimativa de empregos gerados.
2) Solicito que as informações acima sejam for-

necidas em papel e também em forma magnética.

Justificação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social – BNDES, cumpre um papel fundamen-
tal na execução da política de desenvolvimento eco-
nômico do Governo.

Com a abertura da economia do País, tornou-se
necessária uma política direcionada ao fortalecimen-
to das empresas nacionais, colocando-as em condi-

MARÇO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 61



ções de se estabelecer num mercado muito mais
competitivo.

Interessa-nos conhecer não só o montante des-
ses investimentos, mas também as condições em que
está sendo em prestado o dinheiro público, o direcio-
namento por setor de atividade e por região do País.

As informações que ora solicitamos são de fun-
damental importância para que possamos refletir me-
lhor e formar uma opinião clara sobre o papel do
BNDES.

Sala das Sessões 23 de março de 2000.– Sena-
dor Ademir Andrade.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Os re-
querimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi-
mento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Emilia Fer-
nandes.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 141, DE 2000

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

Interno, que seja consignado um Voto de Congratula-
ção ao Senador José Roberto Arruda, pelo lança-
mento de seu livro, Lúcia, a mãe de Glauber.

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. – Se-
nador Francelino Pereira.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Será
cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – O Sena-
dor Moreira Mendes enviou à Mesa proposição que,
em face do disposto no art. 235, inciso III, alínea a, do
Regimento Interno, será lida na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – O Srs.
Senadores Ernandes Amorim, Luzia Toledo, Romero
Jucá e Lúcio Alcântara 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, volto a tratar
nesta Casa de assunto da maior importância para o
Brasil e especialmente para a Amazônia – a borra-
cha natural.

Mais uma vez o setor enfrenta crise, que vem se
repetindo anualmente, por responsabilidade exclusi-
va do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,

setor governamental, responsável pela administração
da borracha e de seu desenvolvimento.

O setor da borracha natural é o único setor pro-
dutivo da base agrícola brasileira que não deve nada
ao Governo e por isso não procura o Governo para
pedir, como outros segmentos, perdão de dívidas
contraídas com bancos oficiais; redução de juros, di-
latação de prazo de dívidas e outras benesses. O pro-
blema do setor da borracha, portanto, não é causado
por processo de endividamento, mas, por mais para-
doxal que pareça, é causado por ser ele credor do
Governo, tudo em conseqüência de uma Lei
(9.479/97) concebida na Casa Civil da Presidência da
República, que obriga as usinas de beneficiamento
de borracha a antecipar com recursos próprios a sub-
venção criada pela lei aos produtores de borracha,
entregarem a borracha às indústrias consumidoras
(pneumáticos e artefatos), para em seguida se res-
sarcirem do valor da subvenção, que a lei e seu regu-
lamento determinam que seja feito no prazo de dez
(10) dias, obrigação legal que, infelizmente, o Gover-
no não respeita, atrasando o pagamento da subven-
ção em média seis (6) meses em cada exercício, com
base em regulamento conflitante que criou especial-
mente para burlar a lei e seu regulamento e fugir de
sua responsabilidade como agente pagador da sub-
venção.

Recentemente, estive com o Ministro Pratini de
Moraes, levando o Presidente da Associação de Pro-
dutores de Borracha Natural do Brasil, para tratar da
crise do setor da borracha, pedindo providências ime-
diatas para evitar o colapso do setor e a reversão da
crise imposta pelo Governo.

Até o presente momento nada foi feito de concre-
to, o que nos leva a admitir que não há nenhum interes-
se do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do
próprio Ministro Pratini de Moraes em abortar a crise de
sua inteira responsabilidade, demonstração de que o
Governo brasileiro ignora o setor da borracha natural,
apesar do seu valor econômico, social, ambiental e de
segurança nacional, ou, talvez porque a indústria de
pneumáticos, o segmento mais importante da cadeia
produtiva da borracha natural para o Governo, já foi
atendida e premiada com uma desregulamentação, po-
dendo importar livremente a borracha do sudeste asiáti-
co, produzida com base em dumping social (processo
escravocrata branco) e profundos e significativos subsí-
dios governamentais.

O que o setor da borracha quer e reivindica junto
ao Governo, é poder trabalhar, produzir borracha e re-
ceber o dinheiro de sua produção que o Governo bra-
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sileiro, através do Ministério da Agricultura e do Abas-
tecimento retém ilegal e indevidamente. Não é justo,
sério nem honesto, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Sena-
dores, o Governo brasileiro obrigar em lei aos benefi-
ciadores de borracha anteciparem com seus próprios
recursos a subvenção aos produtores, financiarem as
poderosas multinacionais de pneumáticos e levarem
cinco, seis, sete e oito meses para receberem o fruto
do seu trabalho. Tudo porque assim querem alguns
setores do Governo, e não dão ao Ministro da Agricul-
tura e do Abastecimento a necessária autonomia
para resolver o problema.

Que o governo brasileiro ignore o setor da borra-
cha, o banco genético de Hevea Brasilienses – a se-
ringueira, os seringueiros, os seringalistas, os produ-
tores e os beneficiadores de borracha, deixando-os
órfãos de linhas de crédito oficial para custeio, comer-
cialização e investimentos, e sujeitos ao ataque pre-
dador da borracha asiática, apesar de absurdo e in-
sensato, poder-se-ia admitir. Entretanto, sufocar, ma-
tar o setor por falta de pagamento de uma subvenção
que já foi paga ao produtor, desrespeitando uma lei,
é, data vênia, irresponsabilidade criminosa que ma-
cula a imagem do Poder Executivo e, em especial, o
Ministro da Agricultura e do Abastecimento, que não
merece essa mácula.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, recebemos ofício da
Associação dos Aposentados da Universidade Fede-
ral do Espírito Santo – ASAUFES, subscrito por sua
dedicada diretora-presidente, a senhora Ilza Miranda
Bitran, encaminhando abaixo-assinado de numero-
sos filiados daquela atuante entidade, pleiteando do
Senado Federal a rejeição da Proposta de Emenda
Constitucional 136, de 1999, ora sob o exame de Co-
missão Especial da Câmara dos Deputados.

Trata-se de iniciativa do Poder Executivo, objeto
da Mensagem 1.542/99, dispondo ”sobre a contribui-
ção para manutenção do regime de previdência dos
servidores públicos, dos militares da União e dos mili-
tares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territóri-
os“, que conta, naquela Casa, com parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação, pela ad-
missibilidade.

Quer-se, objetivamente, acrescentar disposi-
ções ao artigo 40, da Carta Magna, com as modifica-
ções promovidas pelas Emendas Constitucionais
3/93 e 20/98, de sorte a aplicar as suas disposições
”aos aposentados e pensionistas da União, dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios, aos quais é
assegurado regime de previdência de caráter contri-
butivo, observados critérios que preservem o equilí-
brio financeiro e atuarial“.

Também, após consignar que as disposições do
artigo 40 aplicam-se ”aos militares e a seus pensio-
nistas“, e que poderá ser instituída contribuição, co-
brada dos servidores, para o custeio, em seu benefí-
cio, de sistemas sociais de saúde, prevê que a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ”pode-
rão instituir contribuição, mediante lei, cobrada de
aposentados e pensionistas dos Três Poderes, para
manutenção de regime de previdência“.

Por fim, estabelece que a nova contribuição
será inicialmente igual à do servidores públicos e dos
militares em atividade, não incidindo sobre a parcela
menor do que 600 reais do provento ou pensão, e que
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ”pode-
rão instituir, para os aposentados e pensionistas, a
mesma alíquota cobrada dos servidores ativos, ou
manter as alíquotas anteriormente fixadas“.

Alega o Poder Executivo, em favor do acolhi-
mento de sua proposta, a necessidade de promover a
correção de distorções do sistema previdenciário dos
servidores públicos e de assegurar ”maior flexibilida-
de à política de recursos humanos“, assim contribuin-
do para a ”melhoria dos resultados fiscais“.

No ano passado, estimava-se que a demanda
de financiamento para a previdência dos servidores
públicos da União seria da ordem de 19,4 bilhões de
reais, soma equivalente a algo em torno de 2% do
Produto Interno Bruto – PIB.

Garante-nos o Governo que tal montante ultra-
passaria o total de gastos com a Saúde e a Educação,
tal como previsto no Projeto de Lei Orçamentária para
o corrente exercício, não se contando que, somados
os gastos dos Estados e dos Municípios, o valor total
ultrapassaria 36 bilhões de reais.

O gasto de cerca de 23,2 bilhões de reais, com
inativos e pensionistas federais, em 1999, teria bene-
ficiado um contingente de apenas 918 mil pessoas.
Nos governos estaduais, os gastos teriam chegado a
19,6 bilhões de reais, atendendo a cerca de 1 milhão
e 300 mil pessoas. A previdência social dos trabalha-
dores da iniciativa privada, por sua vez, teve uma des-
pesa de 58 bilhões de reais, no período, atendendo a
18 milhões e 700 mil beneficiários.

Conclui, daí, o Executivo, que ”a agregação da
previdência dos servidores públicos federais e esta-
duais“ demonstra que apenas 10,8% do total de be-
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neficiários consumiram cerca de 42,5% da despesa
previdenciária, enquanto os da iniciativa privada, re-
presentando 89,2% do total de beneficiários, teriam
consumido tão-somente 57,5% da despesa.

Considera, conseqüentemente, que uma mino-
ria tem absorvido ”parcela crescente dos recursos pú-
blicos, mediante processo de socialização dos dese-
quilíbrios no sistema previdenciário dos servidores“,
reduzindo ”a disponibilidade de recursos para o cus-
teio e investimento em áreas que beneficiam direta-
mente a população, como assistência social, saúde,
educação, combate à pobreza e infra-estrutura“.

Reconhece, ademais, que, enquanto o número
de servidores ativos foi reduzido em 9,5%, o de apo-
sentados e pensionistas experimentou aumento de
67,3%. Há dois anos, a relação entre contribuintes e
beneficiários era de praticamente um trabalhador ati-
vo para cada inativo e pensionista. No corrente ano,
espera-se que existam mais trabalhadores aposenta-
dos e pensionistas do que em atividade.

Dessa forma, ”como o sistema funciona em regi-
me de repartição, onde os ativos financiam os inati-
vos, a diminuição no fluxo de entrada no serviço públi-
co e o aumento do fluxo de saída para a aposentado-
ria significa, necessariamente, o agravamento dos
desequilíbrios do sistema, pois teremos menos ativos
trabalhando para sustentar um número cada vez mai-
or de inativos“.

Julga condenável, por isso, a precocidade das
aposentadorias, explicada pelo estímulo à inatividade,
uma vez que, ao se aposentar, o servidor recebe au-
mento em sua renda líquida, pois deixa de contribuir
para a Previdência e o seu benefício é equivalente à últi-
ma remuneração, numa demonstração de que se paga
mais para os que já não estão trabalhando do que para
aqueles que ainda permanecem em atividade“.

Finalmente, enfatiza que ”a contribuição dos
servidores públicos inativos é de fundamental impor-
tância para o esforço de saneamento das contas pú-
blicas do País, principalmente para corrigir distorções
que não existem em qualquer outro país do mundo“.
E, como último argumento favorável à proposta, ali-
nha o de que, se os inativos têm garantido pela Carta
Magna o direito a toda e qualquer vantagem concedi-
da aos servidores em atividade, ”é razoável que se
igualem também nos deveres“.

Em sentido oposto, a inicialmente citada Associ-
ação dos Aposentados da Universidade Federal do
Espírito Santo adverte que a Proposta de Emenda
Constitucional 136/99 cria para o Poder Executivo fe-

deral a possibilidade de mais uma vez investir no pro-
pósito de efetivar a redução dos proventos dos servi-
dores públicos inativos e das pensões, mediante a
instituição de Contribuição para o Plano de Segurida-
de Social – PSS, desconhecendo que não são eles os
”culpados pelas onerosas dívidas contraídas pelo Go-
verno Federal, ao longo do tempo“.

Defendendo a prevalência dos atuais termos
constitucionais, sobretudo quanto à eficácia do direito
adquirido e à irredutibilidade dos salários, a Associa-
ção reporta-se a estudo do Dr. Vítor José de Castro,
professor aposentado da Fundação Educacional do
Distrito Federal, que, em brilhante exposição de moti-
vos aos parlamentares federais, opõe-se ao sacrifício
do poder aquisitivo dos servidores públicos aposenta-
dos e pensionistas.

Em sua argumentação, lembra o aviltamento da
condição financeira dos servidores públicos, há cinco
anos sem reajuste salarial, apesar de uma inflação
acumulada superior a 70%; o aumento do Imposto de
Renda para 27,5%; o aumento da contribuição para a
previdência, de 6% para 11%; a incidência da CPMF e
de taxas públicas em patamares estratosféricos; o au-
mento de mais de 50% nos combustíveis, em apenas
um ano; e a brutal desvalorização da moeda, com
suas graves conseqüências.

Para o Professor Vítor José de Castro, até mes-
mo alguns governadores juntam-se à insensibilidade
da área federal, apoiando a ”sádica idéia de desvincu-
lar o salário dos aposentados e pensionistas dos cri-
térios vigentes para ativos e inativos“.

Conseqüentemente, não se há de aceitar o ”ca-
ráter confiscatório“ de projetos que oneram ”salários
já tão espoliados“, principalmente num País em que,
”para cada real arrecadado, um e meio é sonegado“;
metade das grandes empresas não pagam impostos;
40% dos bancos deixam de recolher os tributos devi-
dos; e mais de 100 bilhões de reais, devidos à Fazen-
da, permanecem nas mãos de sonegadores e espe-
culadores, amparados por liminares judiciais.

Além disso, se a dívida previdenciária supera
100 bilhões de reais, juntando-se a mais 60 bilhões
de reais de outras modalidades de contribuições soci-
ais que continuam nos cofres dos devedores, é de se
perguntar ”onde está a lógica das alegações políti-
co-econômicas“ que procuram sustentar a aprovação
da proposta ?

Conclui o professor que, no caso de o Congres-
so Nacional acolher a iniciativa, teremos, como con-
seqüência imediata, ”o agravamento da recessão, da
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inadimplência, das concordatas, das falências, do de-
semprego, dos despejos, do abandono, do desespe-
ro e da fome“, caminhando o País para o aumento da
violência, ”que encontra na pobreza e na miséria o
seu ambiente mais fértil“, de que seriam ”as principais
vítimas os brasileiros mais humildes, que nunca fo-
ram servidores públicos“.

Em resumo, prega a Associação dos Aposenta-
dos da Universidade Federal do Espírito Santo que a
nossa Lei Maior não deve ser alterada para atender a
políticas econômicas de momento, que objetivam
subtrair conquistas constitucionais dos servidores,
como as do direito adquirido e da isonomia, porquan-
to, se à contribuição previdenciária renovada deve ha-
ver a contrapartida de novo e não previsto benefício,
não se a pode utilizar com a finalidade única de au-
mentar a arrecadação, caracterizando confisco.

A esse respeito, o ex-Ministro Marcelo Pimentel,
do Tribunal Superior do Trabalho, considerou inacei-
tável a afirmação de que o inativo usufrui de algum
privilégio, quando se beneficia de um direito que foi
constituído no cumprimento de um contrato, que o
obrigou a pagar para merecer a aposentadoria. Na
sua condição de inativo, ”nenhum outro benefício terá
como obter doravante. Logo, estaria contribuindo
para nada, o que acabaria por redundar em um im-
posto sem causa“.

Concluímos, Sr. Presidente, o nosso pronuncia-
mento, consignando total solidariedade aos termos
do documento da Associação dos Aposentados da
Universidade Federal do Espírito Santo, que configu-
ram como ”desrespeito aos direitos dos servidores
públicos e pensionistas a possibilidade de diminuição
dos seus rendimentos“.

E lembramos que, não faz muito, o Congresso
Nacional, que agora reexamina a proposta de cobran-
ça de nova contribuição previdenciária dos servidores
inativos e pensionistas, decidiu, majoritariamente, no
sentido de que o Governo deveria manter a isenção,
inclusive para atender ”ao trabalho e esforço dos par-
tidos que o apóiam“.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, já há muito tempo se
fazia necessária a reformulação dos fundos constitu-
cionais de desenvolvimento, a saber, o Fundo Consti-
tucional de Financiamento do Norte (FNO), o do Nor-
deste (FNE) e o do Centro-Oeste (FCO).

Ao longo de praticamente toda a década de 90,
muitos de nós, – representantes das regiões Norte,

Nordeste e Centro-Oeste, – com bastante freqüência,
assomamos a esta tribuna para protestar contra os al-
tos encargos financeiros incorridos pelos mutuários
de recursos alocados a esses fundos, o que causava
inadimplência e baixa utilização do dinheiro disponí-
vel. Sabedores das dificuldades desses mutuários, –
pela vivência que temos de nossas bases, de uma
maneira que é vedada ao tecnocrata puro conhecer
–, insistíamos em que, enquanto se mantivesse o al-
tíssimo custo dos empréstimos, os fundos constituci-
onais não lograriam desenvolver as regiões mais po-
bres. Em outras palavras, esses fundos continuariam
a falhar em sua missão constitucional de serem agen-
tes da superação dos desequilíbrios regionais.

Graças ao empenho pessoal do Ministro da
Integração Nacional, o Senador Fernando Bezerra,
contando com a compreensão e a sensibilidade do
Presidente da República e do Ministro da Fazenda,
esse quadro mudou. E para muito melhor.

Desde meados de janeiro último, quando foi pu-
blicada a Medida Provisória nº 1.988-16, tornaram-se
muito mais favoráveis ao tomador de recursos os cus-
tos dos empréstimos, além de ter sido aberto cami-
nho para a renegociação, a prorrogação e a composi-
ção da dívida passada.

A Medida Provisória atende às duas reivindica-
ções básicas que se fazia: juros baixos e fixos. No que
se refere às operações rurais, estabeleceram-se cin-
co faixas, de acordo com o tamanho do tomador de
empréstimos: agricultores familiares; miniprodutores;
pequenos produtores; médios produtores e grandes
produtores. Nos empréstimos a esses agricultores in-
cidem, numa escala crescente, juros fixos, respecti-
vamente, de 5, 9, – 10 e meio, – 14, e 16% ao ano. No
que se refere a operações industriais, agroindustriais
e de infra-estrutura de turismo, as faixas são quatro:
microempresa; empresa de pequeno porte; empresa
de médio porte e empresa de grande porte. Os juros
respectivos são 9, 11, 15 e 19% ao ano. Essas novas
condições são extensivas, desde que o mutuário ma-
nifeste interesse, aos empréstimos concedidos antes
da MP ter entrado em vigor.

Cumpre dizer que precauções foram tomadas no
caso de haver mudança imprevista no rumo da inflação
e dos juros no Brasil, pois é obrigação do administrador
público sério estar preparado para o pior, ainda que
nada indique um cenário desfavorável. Assim é que a
MP inclui artigo que estabelece a revisão anual dos en-
cargos financeiros dos empréstimos sempre que a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP) apresentar variação
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acumulada superior a 30%. Todavia, um eventual au-
mento de encargos não pode ser percentualmente su-
perior à elevação da referida taxa.

Como novidades da MP estão a possibilidade
dos fundos financiarem projetos de infra-estrutura,
justamente uma das carências das regiões mais po-
bres, e a previsão de bônus para os mutuários adim-
plentes, de forma a incentivar financeiramente o pa-
gamento em dia dos empréstimos.

Faço votos, – e esta é uma advertência, séria
advertência – de que a aplicação do dinheiro empres-
tado seja rigorosamente fiscalizada pelas entidades
competentes, de modo a evitar que esse dinheiro ba-
rato, a juros fixos, tão importante para nosso desen-
volvimento, seja utilizado para outros fins que não os
expressos em lei, como, por exemplo, investimento no
mercado financeiro. Levanto essa questão porque
essa prática já ocorreu com muita freqüência no pas-
sado e é sempre uma possibilidade num País como o
nosso, em que a ineficiência do Poder Judiciário em
fazer cumprir a lei é evidente e está sob os olhos de
todos.

Fico contente em ver que os fundos constitucio-
nais de desenvolvimento, agora, poderão cumprir a fi-
nalidade para a qual foram instituídos pela Constitui-
ção de 1988. No Brasil, tem-se dificuldade em cobrar
encargos financeiros razoáveis do setor produtivo.
Isso, porque os juros são altos. Os juros têm caído
desde o começo do ano; a desvalorização do real o
permitiu. Porém, eles ainda são muito altos. Tem-se
assistido, no Governo do Presidente Fernando Henri-
que, a um esforço brutal para colocar a Administração
Pública em ordem, a uma preocupação constante
com as contas públicas, com o equilíbrio das contas
públicas; que vai desde o reconhecimento de dívidas
existentes, mas que eram negligenciadas, passando
pela privatização de empresas estatais, que muito
oneravam as finanças do Estado, até a tentativa de re-
verter a situação crônica de déficit de algumas rubri-
cas orçamentárias, como a Previdência Social.

E esse é o caminho para baixar os juros no Bra-
sil, que são conseqüência do desequilíbrio financeiro
do Estado e da falta de credibilidade que esse dese-
quilíbrio causa no que se refere à solvência da dívida
pública. Não há outro caminho para baixar os juros.
Se fosse possível baixar juros por decreto, já se o te-
ria feito. Quem diz o contrário está sendo vítima da ig-
norância ou da demagogia.

Porém, por mais que fosse – e efetivamente é –
difícil cobrar juros baixos num país de altas taxas de

juro, o Governo se moveu na direção correta neste
caso. Pois, no que diz respeito aos fundos constituci-
onais, por sua própria finalidade, deve haver subsídio
nesses empréstimos, e mesmo um subsídio alto. Não
faz sentido cobrar de um pequeno produtor rural ou
mesmo de um grande empreendedor que se dispõe a
investir em regiões atrasadas taxas de juro que se-
quer se aproximem das altas taxas praticadas no
País. Apenas deve-se ter o cuidado de diferenciar o
pequeno do grande, nas condições do empréstimo; a
isso a Medida Provisória esteve atenta.

Por fim, peço às autoridades competentes que
se dê ampla divulgação a essas novas medidas para
que nossos empreendedores, pequenos e grandes,
possam fazer maior uso do dinheiro disponível, com a
finalidade de desenvolver nossas regiões, separando,
assim, o fosso enorme que ainda existe entre elas e
as regiões mais prósperas do País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à tribu-
na desta Casa para fazer alguns comentários sobre a
questão agrária brasileira e sobre os esforços que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso vem fazendo
desde o seu primeiro mandato, no sentido de promo-
ver uma reforma agrária justa e resolver, em definiti-
vo, o problema da posse da terra e dos conflitos rurais
em nosso País.

Ao longo de todo o nosso processo histórico, os
problemas agrários brasileiros sempre foram coloca-
dos de maneira oposta e conflitante entre os chama-
dos ideais de esquerda e os ideais conservadores. Os
primeiros, sempre defenderam mudanças radicais na
estrutura agrária nacional, e os segundos, que viam
nessas idéias, pelo menos até a derrocada da União
Soviética, um cheiro forte de comunismo no campo,
temiam pelo fim dos velhos privilégios que os favore-
ceram durante séculos. Portanto, apesar das profun-
das mudanças políticas e ideológicas verifica-
das no mundo nos últimos dez anos, esse impor-
tante antagonismo ainda resiste até hoje, embo-
ra com outras conotações.

O que restou desse conflito, que atraves-
sou séculos e que continua tirando o sono dos
grandes e médios proprietários e ceifando a
vida de muitos trabalhadores rurais, é o esgota-
mento total das relações sociais, políticas e
econômicas que sempre predominaram no cam-
po. Estas, em permanente contradição com o
avanço da globalização, não têm mais condi-
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ções de existir, pois a evolução fantástica das
forças produtivas capitalistas gerou novos parâ-
metros, que definem a reprodução do capital
com muito mais rapidez, eficiência, qualidade e
competitividade.

Dessa maneira, a velha e secular injustiça
social derivada do monopólio da terra no Brasil,
inclusive passando de pai para filho, está com
os dias contados. Além disso, com as referidas
transformações mundiais, os velhos dogmas
também mudaram. Por exemplo, a chamada
esquerda, que não admitia que uma reforma
agrária pudesse ser feita em um regime liberal.
Hoje, ao contrário, já é majoritária nesse meio a
posição de que a superação da exploração do
homem do campo pode ser atingida sem a
ocorrência da revolução ou da luta armada.
Cer tamente, ainda ouvimos aqui e ali,
sobretudo entre os setores mais or todoxos do
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra (MST), discursos radicais,
convocações revolucionárias e palavras de
ordem completamente ultrapassadas para o
momento em que vivemos. Todavia, nos meios
acadêmicos mais progressistas, entre setores
políticos e religiosos de vanguarda, e na quase
totalidade das organizações sociais mais
impor tantes do País, a defesa é por uma
reforma agrária democrática, e pela ação
exemplar da justiça na punição dos crimes que
são cometidos contra trabalhadores rurais.

Apesar dos esforços desenvolvidos pelo
Governo Federal e pelos setores democráticos
de nossa sociedade, no sentido de avançar
com a reforma agrária e acabar com a injustiça
no campo, a violência rural envolvendo
fazendeiros, jagunços e pistoleiros contra os
sem-terra, tem ocupado quase que diariamente
as manchetes dos jornais nacionais e tem
deixado centenas de mortos de ambos os
lados.

Todavia, essa onda de violência não pode
ser vista como um fenômeno isolado ou
simplesmente como conseqüência apenas da
disputa superficial pela posse da terra. As
causas reais da violência existente no campo
são muito mais profundas e, em grande par te,
são decorrentes do conjunto dos enormes
problemas sociais e institucionais que temos,
da vergonhosa impunidade nacional que
protege pecuaristas, grileiros e madeireiras em
suas atividades ilícitas, e da própria fraqueza

do Estado, que ainda não tem capacidade
suficiente para coordenar a vida social da
Nação em sua totalidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
constantemente, líderes sindicais são
assassinados nas zonas rurais do Brasil,
provocando veementes protestos
internacionais e deixando o Governo em
situação delicada. Só para relembrar alguns
casos que chamaram a atenção mundial nos
últimos anos, não podemos nos esquecer do
Padre Josimo Morais, vigário de São Sebastião
do Tocantins, assassinado enquanto defendia
posseiros de um ataque de jagunços, em 1986.
Dois anos depois, às vésperas do Natal de
1988, em sua própria casa, era assassinado o
líder rural Chico Mendes, então Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri,
no Acre. Como é do conhecimento de todos,
Chico Mendes sustentava uma luta perigosa
contra os pecuaristas, que aumentavam os
seus rebanhos e as suas pastagens
incendiando a floresta, destruindo os
seringais, atemorizando as populações locais
e ameaçando índios e seringueiros.

Em 1991, acontece o assassinato do
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Rio Maria, no Pará, e do líder do
Sindicato de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Em
agosto de 1995, em Rondônia, considerada como
uma das fronteiras agrícolas mais violentas do
Brasil, 187 policiais militares, protegidos por
decisão judicial concedida pelo então juiz da
comarca de Colorado, Glodner Luiz Pauleto, na
tentativa de desalojar setecentas famílias que
ocupavam a fazenda Santa Elina, na região de
Corumbiara, mataram a tiros cerca de quarenta
sem-terra e entre os mortos se encontravam
várias crianças. Finalmente, o mais chocante dos
conflitos envolvendo policiais militares e
sem-terra, aconteceu em 1996, em Eldorado dos
Carajás, no Pará, onde pequenos proprietários e
trabalhadores rurais, durante muitos anos,
lutavam contra o avanço indiscriminado do
latifúndio. No dia do massacre, 1.500 sem-terra
bloqueavam a rodovia PA-150 em protesto contra
o descaso do Governo em relação aos graves
problemas rurais existentes. Naquele dia,
policiais militares e jagunços a soldo dos grandes
fazendeiros da região, diante das câmeras de
televisão, dispararam suas armas contra homens,
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mulheres e crianças, matando dezenas de
pessoas.

Segundo dados divulgados em vários
estudos acadêmicos sobre conflitos recentes de
terras no Brasil, nos últimos dez anos,
aconteceram 976 crimes, a maioria cometidos
por policiais, militares e civis, a serviço de
madeireiros e pecuaristas. Nesse mesmo
período, foram registrados 5.567 choques
violentos.

Apesar das manchas de sangue que
marcam profundamente a luta pela justiça
social no campo e que envergonham ainda
mais a imagem do Brasil no exterior, devemos
reconhecer que o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso assentará mais
gente no meio rural do que todos os governos
que o antecederam nesses últimos trinta anos.

Segundo declarações recentes do
Ministro Raul Jungmann, do Desenvolvimento
Agrário, nos próximos três anos, mais 200 mil
famílias serão assentadas. Para isto, o
Ministro conta com um orçamento global de
R$ 13 bilhões e com as ações do Banco da
Terra. Dessa maneira, até o final do seu
mandato, o Presidente Fernando Henrique
poderá declarar o assentamento de 600 mil
famílias em todo o País, como dissemos
antes, quase três vezes mais do que as 218
mil famílias que foram assentadas nos trinta
anos anteriores ao seu Governo.

Durante o seu primeiro período
presidencial, a reforma agrária investiu 7,5
bilhões de reais e contemplou um milhão e
meio de trabalhadores rurais, que passaram a
ter dignidade, a levar uma vida decente com
suas famílias e a trabalhar em sua própria
terra. Vale ressaltar que esse número de
assentados representou uma média de 72 mil
famílias por ano, ou seja, dez vezes mais do
que todos os assentamentos que foram feitos
desde o aparecimento do Estatuto da Terra,
em 1964.

Por outro lado, o grande objetivo que o
Governo tem agora é o de descentralizar a
reforma agrária para envolver diretamente
outros atores nessa grande cruzada em
direção ao desenvolvimento socioeconômico
sustentável do meio rural. Para tanto, a decisão
é a de criar conselhos municipais que, por sua
vez, decidirão sobre os novos assentamentos

que deverão ser feitos; prestarão assessoria
agrícola aos novos agricultores; ensinarão
técnicas adequadas de exploração do solo;
indicarão o tipo de cultura mais apropriado
para uma determinada área; e ajudarão na
abertura de mercado para os produtos que
serão produzidos nos assentamentos.

Como podemos constatar, a reforma
agrária do Governo é muito mais abrangente
do que a simples distribuição de terra e muito
mais séria do que as ações paternalistas que
sempre predominaram no passado. O que se
pretende realmente, além do assentamento, é
dar todas as condições ao trabalhador rural
para que ele possa superar os graves
problemas sociais que o afligem, praticando
agricultura familiar rentável, altamente
produtiva e eficiente.

Seguindo esse roteiro, os novos
assentamentos terão apoio de até cinco mil
reais por família para instalação; demarcação
topográfica; construção de casa; elaboração de
plano de desenvolvimento; implantação de
infra-estrutura básica como estradas, água e
energia; titulação imediata; e prazo de dois anos
para que cada novo agricultor deixe o programa
de reforma agrária e fique vinculado à órbita do
Ministério da Agricultura, como agricultor
familiar.

Sr. Presidente, Sras. e Senhores
Senadores, a reforma agrária que está sendo
realizada no Brasil, dentro da lei e da ordem, sem
radicalismos, com responsabilidade e com
racionalidade, assegura ao homem do campo o
acesso democrát ico à terra, que deixará de
ser um pr ivi légio dos poderosos para se
tornar um direito de todos. Por tanto, o
Governo tem plena consciência de que está
diante de uma grande opor tunidade histór ica,
que é a de dar cidadania a milhões de
brasi leiros que começam a par t icipar da vida
ativa do País.

Muito obrigado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encer-
rar os trabalhos, lembrando as Srªs e os Srs. Se-
nadores que constará da sessão deliberativa or-
dinária da próxima terça-feira, dia 28, a reali-
zar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:
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ORDEM DO DIA

1’

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 16 minuos.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR GERALDO MELO, NA SESSÃO NÃO
DELIBERATIVA DO DIA 20-3-2000, QUE,
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
PUBLICA-SE NESTA EDIÇÃO:

O SR. GERALDO MELO (PSDB –
RN. Pronuncia o seguinte discurso.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores,
venho a esta tribuna, pois, como de há-
bito, quando recebo missões do Sena-
do Federal para ir ao exterior, cumpro,
ao regressar, a rotina de apresentar à
Casa um relatório sobre o trabalho que
tenha sido realizado.

Recentemente, o nosso Presidente, Anto-
nio Carlos Magalhães, honrou-me com a de-
signação para representar esta Casa ou participar
da sua representação em dois eventos no exterior.
Ao primeiro compareci ao lado dos Senadores José
Agripino e Agnelo Alves, que comigo constituem,
com muita honra certamente para todos e indiscuti-
velmente para mim, a representação do meu Esta-
do, o Rio Grande do Norte, nesta Casa, a uma ceri-
mônia celebrada na Cidade do Vaticano, de que
participou também, como chefe da delegação bra-
sileira, o nosso colega Senador Fernando Bezerra,
na condição de Ministro de Estado e de represen-
tante do Presidente da República.

Na cerimônia, presidida pelo Santo Padre, o
Papa João Paulo II, ocorreu a beatificação de trinta
mártires norte-rio-grandenses, sacrificados no iní-
cio do século XVII, em função da sua fé católica.

Devo consignar, em primeiro lugar, a emoção
que sentimos todos nós, como brasileiros e especi-
almente como filhos do Rio Grande do Norte assis-
tindo àquela cerimônia. Em segundo lugar, desejo
deixar registrado um fato, que acho de justiça, em
relação à eficiente presença da Embaixada do Bra-
sil perante a Santa Sé, à frente da qual está o
Embaixador Marco César Naslausky, pelo notável
trabalho de organização — integrada com o ceri-
monial do Vaticano — que soube dar assistência,
com uma equipe numericamente pequena, a todos
os brasileiros presentes, assim contribuindo muito
para o êxito dos múltiplos eventos que integraram a
programação. A ação do Embaixador Naslausky,
tanto quanto a do Embaixador do Brasil na Itália,
Paulo Tarso Flecha de Lima, demonstram o grande
valor e a grande importância que têm para o Brasil

e para os brasileiros a presença do Itamaraty nes-
ses países.

Uma palavra especial quero deixar também
em homenagem ao imenso trabalho que a nossa
Embaixatriz na Itália está realizando na restaura-
ção do prédio da Embaixada do Brasil, em Roma, o
Palácio Pamphili, comprado na década de 50 por
apenas US$1 milhão, a sua aquisição, à época, sa-
crificou o futuro do nosso então embaixador, acu-
sado — por ignorância e por paixão — de haver
desperdiçado uma quantia que era registrada como
uma fortuna.

O Palácio Pamphili não pode hoje ser avalia-
do, do mesmo modo que não há critério para se
atribuir um valor a determinados monumentos his-
tóricos pelo que eles representam. Quanto vale o
Coliseu Romano? Quanto vale o Arco do Triunfo?
A mesma pergunta se pode fazer em relação ao
Palácio Pamphili. Mas há quem afirme que, se o
Governo brasileiro quisesse vender aquilo que cus-
tou à época US$1 milhão e que, imaginava-se, re-
presentava um gasto supérfluo e desnecessário, o
referido palácio não poderia ser vendido hoje por
menos de US$300 milhões.

É de justiça assinalar a dedicação quase obs-
tinada com que, sob a liderança do nosso embaixa-
dor, a embaixatriz do Brasil, Lúcia Flecha de Lima,
em Roma, está realizando o trabalho de restaura-
ção de uma obra que pertence ao patrimônio brasi-
leiro e que, portanto, pertence ao povo brasileiro,
que está sendo restaurada não apenas na sua dig-
nidade mas também no seu valor patrimonial.

Queria deixar esse registro feito ao relatar ao
Senado a missão que cumpri em Roma na viagem
que realizei no início deste mês, juntamente com
os Senadores José Agripino e Agnelo Neves.

A segunda tarefa, realizei uma semana depo-
is em Paris, onde estive representando o Senado
Federal, na impossibilidade do comparecimento do
Presidente Antônio Carlos Magalhães. E uma vez
que S. Exª acaba de chegar a este plenário quero
dizer-lhe que me sinto profundamente honrado pela
distinção que me conferiu designando-me para re-
presentar o Senado Federal e o nosso Presidente,
em uma reunião a que o Senado francês empres-
tou enorme importância, e, dentro dela, ao Brasil,
já que coube ao representante brasileiro proferir o
discurso inaugural dos debates que ali acontece-
ram.

Algumas vezes aqui no Brasil se discute a
questão do bicameralismo e, em nome de senti-
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mentos democráticos discutíveis, há quem defenda
o unicameralismo como solução parlamentar. Essa
é uma tese que hoje está na contramão da História.

Na década de 1970, havia no mundo apenas
40 países cujos parlamentos funcionavam no siste-
ma bicameral. Hoje, já estão com duas Câmaras
integrando os seus Parlamentos 67 países. Doze
outros Estados nacionais estudam hoje a implanta-
ção de uma segunda Câmara em seus Parlamen-
tos.

Compareceram a essa reunião, com exceção
dos Estados Unidos, cujos líderes políticos esta-
vam e ainda estão envolvidos no processo de elei-
ções primárias, praticamente todos os países, visto
que faltaram apenas seis.

Ali estavam, além de Canadá, México, Brasil,
Bolívia, Chile, países como a Inglaterra, com a sua
Câmara dos Lordes, a Espanha, França, Alema-
nha, Bélgica, Áustria, Holanda, Itália, o Japão e a
Índia, entre tantos outros. Todos esses países, na
verdade, participaram dos debates.

Não posso deixar de registrar, mais uma vez,
a distinção com que foi tratado o Brasil, distinção
que considero, em primeiro lugar, uma homenagem
ao nosso País, que transita entre o Primeiro Mundo
e os países emergentes; e foi, naturalmente, uma
homenagem ao Presidente do Parlamento brasilei-
ro, o primeiro convidado para essa reunião. Fui em
substituição a Sua Excelência.

A reunião foi aberta pelo Presidente do Sena-
do francês, e o representante do Brasil foi o primei-
ro orador da reunião. Penso que era preciso con-
signar esse ponto – que não tem nenhuma relação
comigo, mas com o nosso País. É um testemunho
da importância e do respeito com que o Brasil foi
tratado naquela reunião. No fim dos trabalhos,
aprovou-se por unanimidade um documento –
subscrito por todos os presidentes de Senados ali
presentes – que encaminho formalmente ao Presi-
dente do Senado para que lhe dê o destino ade-
quado.

Faço esta comunicação à Casa – como é meu
costume – para que, ao sermos designados pelo
Senado para representações, não pareça que haja
qualquer outra preocupação ou interesse que não
seja o de representar bem esta Casa e o País,
cada um procurando fazer o melhor possível. Eu,
nas minhas limitações, fiz o melhor que pude.

Farei dois registros antes de concluir. Primei-
ramente, agradeço ao Presidente Antonio Carlos

Magalhães pela assistência que tive não apenas na
preparação dessa viagem, mas pelo fato de ter per-
mitido que o seu Chefe de gabinete, o Embaixador
César Moreira, me acompanhasse para que, com a
sua competência e a sua experiência em assuntos
diplomáticos, prestasse valiosíssima ajuda durante
minha missão na França.

Em segundo lugar, trago uma palavra de ho-
menagem e de agradecimento ao Embaixador do
Brasil na França, pela atenção, pelo cuidado, pela
eficiência com que a Embaixada se colocou à dis-
posição da representação do Brasil. Ao Embaixa-
dor Marcos Azambuja e à nossa Embaixatriz na
França quero deixar consignados os meus agrade-
cimentos.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Concede-me V. Ex.ª um aparte?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – É
uma boa oportunidade de ouvir V. Ex.ª, que certa-
mente vai transformar essa simples comunicação
em algo de maior valor.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Senador Geraldo Melo, daqui, acompanhei a pre-
sença do Senado brasileiro na reunião em Paris, e
fiquei cada vez mais orgulhoso de tê-lo como com-
panheiro de Mesa, na Vice-Presidência, e por ter
dado a oportunidade a V. Ex.ª de fazer, com o bri-
lho que lhe é próprio, o pronunciamento que cabe-
ria ao Brasil realizar naquela reunião. V. Ex.ª, com
muita competência e com muita capacidade, que é
muito própria da sua personalidade, de unir, teve,
em torno de sua pessoa, realmente um apoio unâ-
nime nessa conferência. Isso é muito bom para V.
Ex.ª, mas é muito melhor para o Senado do Brasil.
V. Ex.ª cumpriu a missão de uma maneira notável e
faz justiça, em nome do Brasil, a duas embaixadas
que funcionam bem no exterior – a Embaixada de
Paris, com Marcos Azambuja, excelente Diplomata;
e a de Roma, onde V. Ex.ª esteve, em outra mis-
são, mas com o mesmo brilho, com o Embaixador
Paulo Tarso Flecha de Lima, que é talvez uma das
figuras maiores, senão a maior, do Itamaraty. O tra-
balho que ele desenvolve, com o apoio decidido da
sua esposa, a Embaixatriz Lúcia Flecha de Lima,
de recuperação do Palácio Doria Pamphili, é um
trabalho notável, e todos que vão a Roma sentem a
transformação desse Palácio. O próprio Presidente
Fernando Henrique Cardoso me disse, com profun-
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da admiração, o que se estava fazendo na Embai-
xada de Roma com o apoio de empresas que tal-
vez jamais apoiariam não fosse a credibilidade do
Embaixador. Daí por que o pronunciamento de V.
Ex.ª tem muito valor – primeiro, porque é de V. Exª;
segundo, porque é a justiça que V. Ex.ª faz a em-
baixadores brasileiros que ajudam o nosso País no
exterior, dando-lhe a repercussão indispensável.
Parabéns a V. Ex.ª por sua atuação, sobretudo em
Paris.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Sr.
Presidente, sinto-me desvanecido e orgulhoso e
por que não dizer envaidecido com as palavras que
acabo de ouvir que além de pertencerem a meu
pronunciamento pertencerão às melhores lembran-
ças que vou guardar para o futuro. Muito obrigado
pela generosidade de V. Exª.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Permite
um aparte, Senador?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) –
Ouço o Senador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Meu caro
Senador Geraldo Melo, nunca é demais registrar a
competência de V. Ex.ª e o brilho com que V. Ex.ª
representou o Senado em Paris. Gostaria também
de registrar o acerto do Presidente Antonio Carlos
Magalhães ao enviar V. Exª, como Vice-Presidente,
com a experiência e com a cultura que tem, para
desenvolver essa missão que representava todos
nós. Mas não quero me ater a esses dois aspectos
que são de domínio comum. Quero registrar um as-
pecto que V. Exª mencionou ao final, até para que
se faça justiça ao Senado e à classe política. V.
Exª, ao terminar sua exposição, registrou que a fa-
zia para que amanhã não se viesse dizer qual o
motivo da ida a Paris, desse tipo de viagem oficial.
Eu gostaria de lembrar que sou Senador há cinco
anos e durante esse tempo vejo que o Senado

exerce missões como essa em que V. Exª o repre-
sentou, e há cinco anos não se vê na imprensa
uma alusão a qualquer tipo de viagem desnecessá-
ria, a qualquer tipo de gasto, a qualquer tipo de
ação que num passado não tão distante a impren-
sa registrava, para desprazer da classe política. A
ida de V. Exª e a forma como o Presidente Antonio
Carlos Magalhães define esse tipo de viagem ofici-
al talvez sejam um marco. E, mais do que isso, é
importante que se ressalte, para se fazer justiça, a
postura do Senado e a postura dos Senadores que,
como V. Exª e o Presidente Antonio Carlos Maga-
lhães, engrandecem esta Casa. Meus parabéns
pela viagem e pelo resultado.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) –
Agradeço muito suas palavras, Senador Romero
Jucá. Faço um único comentário, concordando in-
teiramente com a observação de V. Exª: é neces-
sário que se compreenda que o mundo globaliza-
do, gostemos ou não disso, está nascendo vigoro-
samente, vertiginosamente. O fato de não estar-
mos presentes a certos eventos, constitui um
dano muito maior aos interesses brasileiros do
que o fato de fazermos um pequeno esforço e
comparecer a reuniões nas quais se tecem, se
constróem, se elaboram soluções que, mais cedo
ou mais tarde, terminam por afetar também a vida
do povo brasileiro.

É claro que muitas reuniões podem ser apre-
sentadas revestidas de uma importância que não
têm. É preciso portanto, ter o senso de responsabi-
lidade, que esta Casa e o nosso Presidente têm
revelado na seleção daquilo de que precisamos
participar.

Eram as informações que queria prestar a
esta Casa. Desejo encerrar as minhas palavras
com renovado agradecimento ao nosso Presidente
pelo seu depoimento e ao Senador Romero Jucá
pelo aparte, que muito me honraram.

Muito obrigado.
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Ata da 21ª Sessão não Deliberativa
em 24 de março de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Carlos Patrocínio e Ramez Tebet

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

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

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário em exercício, Senador Ra-
mez Tebet.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECER Nº 255, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 71, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

A Senadora Heloísa Helena com base no art.
50, § 2º da Constituição Federal e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminha a esta
Mesa o Requerimento nº 71, de 2000, no qual solicita
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Pedro
Malan, pedido de cópias de todos os documentos re-
lacionados com o processo nº 13802.000402/97-16,
da Receita Federal.

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do
Poder Executivo, bem como com as normas de ad-
missibilidade exigidas pelo Ato da Comissão Direto-
ra nº 14, de 1990, razão pela qual manifestamo-nos
favoravelmente ao encaminhamento do Requeri-

mento nº 71, de 2000, ao Senhor Ministro de Estado
da Fazenda.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator.

PARECER Nº 256, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 73, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

A Senadora Heloísa Helena com base no art.
50, § 2º da Constituição Federal e no art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, encaminha a
esta Mesa o Requerimento nº 73, de 2000, no qual
solicita que seja encaminhado ao Senhor Ministro
de Estado de Desenvolvimento Agrário, Dr. Raul
Jungmann, solicitação de cópia atualizada do ca-
dastro fundiário nacional do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

A análise desses dados permite compreender
a situação, a evolução e a tendência da propriedade
fundiária no campo.

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de 1990,
razão pela qual manifestamo-nos favoravelmente ao
encaminhamento do Requerimento nº 73, de 2000, ao
Senhor Ministro de Estado de Desenvolvimento Agrário.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator.
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PARECER Nº 257, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 80, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Leomar Quintanilha com base no art.
50, § 2º da Constituição Federal, e no art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, encaminha a
esta Mesa o Requerimento nº 80, de 2000, no qual
solicita ao Senhor Ministro de Estado da Saúde as
seguintes informações referentes às atividades
envolvendo Organismos Geneticamente Modificados
(OGM):

1 – a relação dos produtos contendo organismos
geneticamente modificados ou derivados de OGM já
autorizados por esse Ministério;

2 – se esse Ministério conta com quadro técnico
especializado para uma atuação eficiente na área de
OGM, e como está estruturado e dimensionado esse
quadro técnico;

3 – se já foram elaborados normas específicas
referentes a alimentos contendo organismos
geneticamente modificados ou derivados de OGM;

4 – como está sendo realizada a fiscalização e o
monitoramento das atividades envolvendo OGM e o
contigente de pessoal envolvido;

5 – como tem se dado a capacitação dos
técnicos desse Ministério e a programação de
treinamento prevista para os próximos anos.

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem como as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de 1990,
razão pela qual manifestamo-nos favoravelmente ao
encaminhamento do Requerimento nº 80, de 2000, ao
Senhor Ministro de Estado da Saúde.

Sala das Sessão, 24 de março de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator.

PARECER Nº 258, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 82, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Leomar Quintanilha com base no art.
50, § 2º da Constituição Federal e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminha a esta
Mesa o Requerimento nº 82, de 2000, no qual solicita
ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente as
seguintes informações referentes às atividades en-
volvendo organismos geneticamente modificados
(OGM):

1 – se as liberações de OGM (liberações plane-
jadas e comerciais) autorizadas pela Comissão Téc-
nica Nacional de Biossegurança (CTNBio) foram ou
estão sendo objeto de licenciamento ambiental, con-
forme preconiza a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981, e a Resolução nº 237, de 19 de dezembro de
1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA);

2 – a relação das liberações já licenciadas e em
processo de licenciamento;

3 – se o Conama já editou resolução específica
para o licenciamento as atividades que envolvam or-
ganismos geneticamente modificados;

4 – se para o licenciamento ambiental dessas
atividades está sendo exigida a realização do Estudo
de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório
de Impacto no Meio Ambiente (RIMA);

5 – apresentar cópia dos termos de referência
do Eia/Rima relativos ao licenciamento de atividades
envolvendo OGM;

6 – se o órgão licenciador competente desse Mi-
nistério, o Instituto do Meio Ambiente e os Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), conta com quadro téc-
nico especializado no assunto;

7 – como está estruturado e dimensionado o
quadro técnico responsável pela análise dos proces-
sos de licenciamento ambiental referentes às ativida-
des envolvendo OGM;

8 – como está sendo realizada a fiscalização e o
monitoramento das liberações de OGM no ambiente
já autorizadas pela CTNBio, e o contingente de pes-
soal envolvido;

9 – como tem se dado a capacitação dos técni-
cos desse Ministério e a programação e treinamento
prevista para os próximos anos.

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder
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Executivo, bem como com as normas de admissibili-
dade exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14,
de 1990, razão pela qual manifestamo-nos favora-
velmente ao encaminhamento do Requerimento nº
82, de 2000, ao Senhor Ministro de Estado do Meio
Ambiente.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator.

PARECER Nº 259, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre
Requerimento nº 83, de 2000

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Ademir Andrade, com base no art.
50, § 2º, da Constituição Federal e nos arts. 215, I, a e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, requer
sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, Dr. Pedro Sampaio Malan, as seguintes in-
formações:

1 – A íntegra do documento feito pelo Ministé-
rio solicitando à Empresa de Consultoria Booz Allen
& Hamilton do Brasil a realização de estudos sobre
modelagem para a reestruturação da atuação das
instituições financeiras públicas federais;

Considerando os estudos apresentados pela
Empresa de Consultoria Booz Allen & Hamilton do
Brasil ao Ministério e que foram remetidos ao Comi-
tê de Coordenação Gerencial das Instituições Finan-
ceiras Públicas Federais (COMIF):

2 – Quais sugestões foram apresentadas para
implementações de políticas agrícola, habitacional,
de desenvolvimento regional, comércio exterior e de
acesso bancário à população e no que se refere à
concessão eficiente de crédito?

3 – Foram apontadas superposições de fun-
ções entre as instituições financeiras públicas fede-
rais? Em caso positivo, que tipo de superposições?
Entre quais instituições?

Sobre o Banco da Amazônia:

4 – Quais foram os pontos críticos identifica-
dos pelos consultores em relação à execução de
seus objetivos?

5 – Qual o diagnóstico em relação a sua cartei-
ra de crédito?

6 – O documento diagnóstico aponta necessidade
de reestruturação nas áreas meio? Em que setores?

7 – O que é apontado em relação às ativida-
des do Banco no mercado de fomento? E na área
comercial?

8 – O documento diagnóstico mostra que o
Banco sobrevive, enquanto instrumento de fomento,
sem carteira comercial?

9 – O diagnóstico aponta para reestruturação
nas agências? Em caso positivo, em quais aspec-
tos?

10 – O estudo aponta para redução de pontos
de atendimento? Em caso positivo, em quais locali-
dades? Por que razões?

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem como com as normas de admissibili-
dade exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14,
de 1990, razão pela qual manifestamo-nos favora-
velmente ao encaminhamento do Requerimento nº
83, de 2000, ao Senhor Ministro de Estado da Fa-
zenda.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator.

PARECER Nº 260, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 89, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Ademir Andrade, com base no art.
50, § 2º, da Constituição Federal e nos arts. 215, I, a
e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, re-
quer sejam solicitados do Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia, Dr. Rodolpho Tourinho Neto, os
devidos esclarecimentos acerca dos estudos em
elaboração e da proposta de portaria da Agência
Nacional do Petróleo (ANP) que regulamentará o
exercício da atividade de revendedor varejista de
combustíveis líquidos derivados de petróleo e outros
combustíveis automotivos, na qual solicita-se urgên-
cia na tramitação desta Proposição, tendo em vista
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que a ANP noticia que emanará o ato normativo no
próximo dia 3 de março deste ano.

Assim, considerando que o art. 12 da dita mi-
nuta de portaria, objeto de consulta pública pela
rede Internet, determina que as empresas distribui-
doras de combustíveis poderão ser proprietárias de
até dez por cento dos postos de revenda de sua
bandeira em cada Unidade da Federação, ou de
postos que sejam responsáveis por até quinze por
cento do volume de combustíveis comercializado
sob sua bandeira em cada Unidade da Federação,
que será definido como a menor das duas opções
mencionadas, indaga-se:

a) Como impedir que, dentro desses percentu-
ais, os postos das distribuidoras se concentrem
numa mesma área, que pode ser um bairro da capi-
tal ou um município de médio e pequeno porte, den-
tro do respectivo estado, dominando os preços na-
quele local?

b) Quantas são as distribuidoras existentes
hoje no mercado brasileiro, classificadas em (1) or-
dem de volume de negócios e (2) dominação de
mercado?

Considerando, outrossim, que os atuais postos
de revendas utilizam-se de “bandeiras de distribui-
doras”, indaga-se:

a) Quais as maiores bandeiras, em número de
postos de revendas existentes, e como encon-
tram-se repartidas pelo território nacional?

b) Existe carência em algum lugar do território
nacional de postos de combustíveis, onde e por-
quê? Ao contrário, há lugares com abundância?
Onde e porquê?

Por fim, considerando que com a nova Porta-
ria, se revogará a Portaria de nº 9, de 16 de janeiro
de 1997, que determina, em seu art. 10, que “é ve-
dado às distribuidoras o exercício da atividade de
revendedor varejista, salvo quando o posto revende-
dor se destinar ao treinamento de pessoal”, inda-
ga-se:

a) Como se manterá a obrigação das distribui-
doras de prestarem a assistência de treinamento de
pessoal aos revendedores que usam a respectiva
bandeira?

b) Quais os mecanismos para se evitar a verti-
calização do setor econômico, vez que, as distribuido-
ras poderão exercer a atividade de revendas, e serão
também, responsáveis pela exploração de petróleo e
quiçá o refinamento?

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem como com as normas de admissibili-
dade exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14,
de 1990, razão pela qual manifestamo-nos favora-
velmente ao encaminhamento do Requerimento nº
89, de 2000, ao Senhor Ministro de Estado de Minas
e Energia.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator.

PARECER Nº 261, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 96, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

A Senadora Heloísa Helena, nos termos do §
2º do art. 50 da Constituição Federal e do inciso I do
art. 216 do Regimento Interno, requer seja encami-
nhado ao Senhor Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Dr. Alcides Tápias, o
seguinte requerimento 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 ape-
nas para aqueles modelos movidos a combustíveis
renováveis e que o parque industrial brasileiro pro-
duz poucos automóveis neste padrão:

1 – Qual a produção de veículos movidos a
combustíveis renováveis no Brasil, por empresa,
marca e modelo (nos anos de 1999 e 2000, até o
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 a combustíveis
renováveis no País a curto prazo?

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
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cutivo, bem como as normas de admissibilidade exigi-
das pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de 1990, ra-
zão pela qual manifestamo-nos favoravelmente ao
encaminhamento do Requerimento nº 96, de 2000,
ao Senhor Ministro do Desenvolvimento Indústria e
Comércio Exterior.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator.

PARECER Nº 262, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 97, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

A Senadora Heloísa Helena, nos termos do § 2º
do art. 50 da Constituição Federal e do inciso I do art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal, requer
seja encaminhado ao Senhor Ministro da Justiça, Dr.
José Carlos Dias, o seguinte requerimento de infor-
mações:

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 à combustíveis renováveis e que o
parque industrial brasileiro produz poucos automóve-
is à álcool, e os modelos disponíveis não possuem
câmbio automático:

1 – Qual o número oficial de deficientes físicos
existentes no Brasil?

2 – Destes, quantos possuem carteira de habili-
tação?

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?

É o relatório.

II – Voto

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

mente ao encaminhamento do Requerimento nº 97,
de 2000, ao Senhor Ministro de Estado da Justiça.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator.

PARECER Nº 263, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 102, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Ademir Andrade, com base no art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal e nos arts. 215, I, a e 216
do Regimento Interno do Senado Federal, requer:

Considerando a competência do Ministério da
Fazenda no repasse dos recursos do Fundef, confor-
me prevê o art. 3º da Lei nº 9.424/96:

“Os recursos do Fundo previsto no art.
1º serão repassados, automaticamente,
para contas únicas e específicas dos Gover-
nos Estaduais, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, vinculadas ao Fundo, instituídas
para esse fim e mantidas na instituição fi-
nanceira de que trata o art. 93 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro e 1966.”

E ainda o art. 3º do Decreto nº 2.264/97:

“Compete ao Ministério da Fazenda
efetuar o cálculo da complementação anual
devida pela União do Fundo de Manutenção
do Desenvolvimento do Ensino Fundamen-
tal e Valorização do Magistério em cada
Estado e no Distrito Federal.”

Sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, Doutor Pedro Sampaio Malan, as se-
guintes informações:

1 – a totalidade dos recursos recolhidos pelo
Fundef dos Estados e Municípios, por Unidade da Fe-
deração;

2 – a totalidade dos recursos distribuídos pelo
Fundef aos Estados e Municípios, por Unidade da Fe-
deração, incluindo os do próprio Fundo e os relativos
à complementação por parte do Governo Federal;

3 – os valores dos recursos relativos à comple-
mentação por parte do Governo Federal aos Estados
e Municípios, por Unidade da Federação;

4 – dentro dos dados reais, quanto foi repassa-
do para ser gasto por aluno, nos Estados e Municípi-
os, por Unidade da Federação.

É o relatório.
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II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações as autoridades do Poder
Executivo, bem como com as normas de admissibili-
dade exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14,
de 1990, razão pela qual manifestamos-nos favora-
velmente ao encaminhamento do Requerimento nº
102, de 2000, ao Senhor Ministro de Estado da Fa-
zenda.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães,Presidente – Carlos Pa-
trocínio, Relator.

PARECER Nº 264, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 104, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Gerson Camata com base no art. 50,
§ 2º da Constituição Federal e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminha a esta
Mesa o Requerimento nº 104, de 2000, no qual solici-
ta ao Senhor Ministro da Justiça, Dr. José Carlos
Dias, as seguintes informações:

1 – Qual o efetivo da Polícia Federal que tem
prestado segurança pessoal a autoridades do Esta-
do do Espírito Santo, nos últimos seis meses?

2 – Quais as personalidades do Estado que
estão sendo protegidas?

3 – Quanto custa mensalmente aos cofres pú-
blicos tal proteção?

4 – Quem as solicitou e quem as concedeu?

5 – Se esses serviços de proteção pessoal es-
tão prejudicando as atividades normais da Polícia
Federal, tais como: combate ao crime organizado e
ao tráfico de drogas.

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como as normas de admissibilidade exigi-
das pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de 1990, ra-
zão pela qual manifestamo-nos favoravelmente ao
encaminhamento do Requerimento nº 104, de 2000,
ao Senhor Ministro da Justiça.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos Pa-
trocínio, Relator .

PARECER Nº 265, DE 1999

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 106, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

A Senadora Heloísa Helena com base no art.
50, § 2º da Constituição Federal e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminha a esta
Mesa o Requerimento nº 106, de 2000, no qual re-
quer que seja encaminhado ao Ministro das Relações
Exteriores, Embaixador Luiz Felipe Palmeira Lampre-
ia, solicitação de todas informações às quais o Minis-
tério tenha tido acesso referentes ao relatório que, se-
gundo notícias divulgadas pela imprensa, está sendo
analisado pelo Parlamento Europeu, e que apresenta
os resultados de investigações sobre a rede de espio-
nagem dirigida pela NSA (Agência Nacional de Segu-
rança dos EUA) chamado “Echelon”.

Requer, ainda, que o Ministério das Relações
Exteriores informe se solicitou formalmente ao Parla-
mento Europeu cópia do citado relatório, e se procu-
rou averiguar a procedência das denúncias sobre o
uso dessa rede de espionagem para obtenção de in-
formações sobre a licitação realizada pelo Governo
brasileiro para a contratação de empresa fornecedora
de bens e serviços para o Projeto Sivam e sobre a pri-
vatização de empresas estatais de telecomunica-
ções.

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 106,
de 2000, ao Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Ramez Tebet.

São lidos os seguintes:

OF. Nº 4/2000 – GLPSB

Brasília, 23 de março de 2000

Sr. Presidente,
Com cordiais cumprimentos, vimos pelo presen-

te, com base no disposto no art. 61 e seguintes do Re-
gimento Interno do Senado Federal, comunicar a V.
Exª o desligamento do Partido Socialista Brasileiro
(PSB) do Bloco Parlamentar de Oposição a partir do
próximo dia 27 de março do corrente.

Cordialmente, Senador Antonio Carlos Vala-
dares – Senador Ademir Andrade – Senador Ro-
berto Saturnino.

OF. Nº 5/2000 – GLPSB

Brasília, 23 de março de 2000

Sr. Presidente,
Com cordiais cumprimentos, vimos pela presen-

te, com fulcro no disposto no § 6º do art. 65 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, comunicar a V. Exª
a transferência da Liderança do Partido Socialista
Brasileiro (PSB) ao Exmº Sr. Senador Roberto Satur-
nino a partir do próximo dia 27 de março do corrente.

Cordialmente. – Senador Antonio Carlos Vala-
dares – Senador Ademir Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

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

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 28/2000 – GLDPT

Brasília, 22 de março de 2000

Sr. Presidente,
Comunico a V. Exª que estou indicando a Sena-

dora Emilia Fernandes para, em substituição ao meu
nome, compor a Comissão Mista destinada a analisar
a Medida Provisória nº 1.972-11, que dispõe sobre o
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Su-
perior e dá outras providências.

Ao ensejo, renovo protestos de estima e consi-
deração. – Senadora Heloísa Helena, Líder do Bloco
Parlamentar de Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Será
feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Ramez Tebet.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 74, DE 2000

Denomina “Aeroporto Jorge Teixei-
ra de Oliveira” o Aeroporto de Porto Ve-
lho, na Capital do Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Aeroporto Jorge Teixe-

ira de Oliveira” o Aeroporto de Porto Velho, no Estado
de Rondônia.

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

Justificação

A presente iniciativa tem o objetivo de homena-
gear a figura do Coronel Jorge Teixeira, um dos mais
ilustres homens públicos da história do Estado de
Rondônia.

Governador do então Território Federal de Ron-
dônia, cargo que assumiu em 1979, Jorge Teixeira
logo demonstrou sua incansável disposição de lutar
pelo desenvolvimento da região, ao tornar real o so-
nho dos rondonienses: ver sua terra transformada em
estado.

Como primeiro governador do estado, imprimiu
seu dinamismo no processo de criação do aparato
institucional que viabilizou o efetivo funcionamento do
novo estado, aí incluídas a instalação do Tribunal de
Justiça e da Assembléia Constituinte e a criação do
Banco do Estado de Rondônia e da Companhia de
Mineração de Rondônia. Entre outras realizações,
deu início à construção das usinas hidroelétricas do
Rio Ávila e de Samuel e da usina termelétrica Fausto
Vaz Guimarães, medidas de inegável importância
para o desenvolvimento da economia da região.

Lembramos, por oportuno, que foi ele, como go-
vernador, que inaugurou as instalações do então
Hangar do Governo, que veio a tornar-se o Aeroporto
de Porto Velho.

É com orgulho, portanto, que propomos dar o
nome de Jorge Teixeira ao principal aeroporto do esta-
do, como uma justa forma de perpetuar sua memória.

Ressaltamos que a proposição não acarretará
os problemas econômicos e de segurança que vitima-
vam outros projetos envolvendo a alteração de nome
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de aeroportos, uma vez que é preservada a designa-
ção original.

Nesse sentido, solicitamos a colaboração dos
nobres Parlamentares para a aprovação da presente
iniciativa.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. – Se-
nador Moreira Mendes.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
projeto que acaba de ser lido será publicado e remeti-
do à Comissão competente.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 142, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos da alínea a do art. 256 do

Regimento Interno, a retirada do Requerimento nº
116, de 2000, de minha autoria.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000.– Mari-
na Silva.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A Pre-
sidência defere o requerimento que acaba de ser lido.

Os Projetos de Lei do Senado nºs 149 e 320, de
1999, retornam à Comissão de Educação, em deci-
são terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Se-
nado Federal aprovou os Requerimentos nºs 71, 73,
80, 82, 83, 89, 96, 97, 102, 104 e 106, de 2000, de au-
toria dos Senadores Leomar Quintanilha, Ademir
Andrade, Gerson Camata e da Senadora Heloisa He-
lena, solicitando informações a Ministros de Estado.

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

– 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);

– Projeto de Lei do Senado nº 258, de 1999, de
autoria do Senador Gilvam Borges, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora nos ca-
sos de mutilação pós-cirúrgica, e de defeitos físicos,
genéticos ou decorrentes de acidentes de trabalho;

– Projeto de Lei do Senado nº 401, de 1999, de
autoria do Senador Ernandes Amorim, que concede
isenção de contribuição social para o produtor rural e
altera a alíquota do Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço – FGTS incidente sobre a remuneração de
empregados rurais e dá outras providências; e

– Projeto de Lei do Senado nº 470, de 1999, de
autoria do Senador Álvaro Dias, que altera o art. 11 da
Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, com vistas a fi-
nanciar a construção ou aquisição de moradias nas
áreas rurais.

Os Projetos de Lei do Senado nºs 32 e 258, de
1999, aprovados terminativamente pelas Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Assuntos
Sociais, respectivamente, vão à Câmara dos Deputa-
dos; os Projetos de Lei do Senado nºs 401 e 470, de
1999, rejeitados pela Comissão de Assuntos Econô-
micos, vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Encer-
rou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1995 (nº
1.681/91, na Casa de origem), que dá nova redação ao
§ 1º do art. 239 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia, opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1999
(nº 4.767/98, na Casa de origem), de iniciativa do Pre-
sidente da República, que estabelece normas gerais
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobili-
dade reduzida, e dá outras providências.

Ao projeto foram oferecidas quatro emendas,
que vão ao exame das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais.

São as seguintes as emendas recebidas:

EMENDAS (de plenário)

Oferecidas ao Projeto de Lei da Câ-
mara 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 reduzi-
da, e dá outras providências.

EMENDA Nº 4 – PLEN

Inclua-se no art. 11 do PLC nº 34, de 1999, o se-
guinte inciso V:
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“Art. 11. ...............................................
..............................................................
V – os edifícios públicos deverão afixar

indicações em braille nas entradas de todas
as dependências de uso coletivo."

Justificação

Esta emenda visa sanar uma omissão do PLS
nº 34/99, de maneira a beneficiar os portadores de
deficiência visual, facilitando seu deslocamento no in-
terior dos edifícios públicos.

Sala de Sessões, 24 de março de 2000. – Sena-
dor Roberto Saturnino.

EMENDA Nº 5 – PLEN

Acrescente-se no art. 13 do PLC nº 34, de 1999,
o seguinte inciso IV:

“Art. 13. ................................................
..............................................................
IV – os botões externos e internos dos

elevadores, com indicação dos números dos
andares, terão, adicionalmente, marcação
em braille."

Justificação

Esta emenda visa a sanar uma omissão do PLS
nº 34/99, de maneira a beneficiar os portadores de
deficiência visual, facilitando seu deslocamento no in-
terior dos edifícios públicos.

Sala de Sessões, 24 de março de 2000. – Sena-
dor Roberto Saturnino.

EMENDA Nº 6 – PLEN

Dê-se ao art. 15 do PLC nº 34, de 1999, a se-
guinte redação:

“Art. 15. Caberá ao órgão federal res-
ponsável pela coordenação da política habi-
tacional regulamentar as possibilidades de
financiamento, com recursos do Sistema Fi-
nanceiro da Habitação (SFH), da adequa-
ção de imóveis de uso privado às exigênci-
as contidas nesta lei.”

Justificação

O texto original do art. 15 e o oriundo da Câmara
dos Deputados incorrem no mesmo equívoco: esta-
belecem percentual para reserva imobiliária a fim de
atender aos portadores de deficiência. Apesar do mé-
rito social, a medida é complementamente inócua,
pois não há como o Governo obrigar a iniciativa priva-

da a congelar um número fixo de imóveis para uma
clientela com poder de compra incerto.

Muito mais efetivo para a salvaguarda dos direi-
tos dessa clientela é o próprio Estado garantir financi-
amento para as adequações necessárias nos imóveis
disponíveis no mercado.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. – Se-
nador Roberto Saturnino.

EMENDA Nº 7 – PLEN

Inclua-se no art. 21 do PLC nº 34, de 1999, o se-
guinte inciso:

“Art. 21. ................................................
..............................................................
IV – ao subsídio para obtenção de

equipamentos, instrumentos e materiais
destinados ao uso exclusivo e específico
das pessoas portadoras de deficiência."

Justificação

Tendo em vista a situação financeira da maioria
das pessoas portadoras de deficiência e dos altos
custo dos equipamentos por elas utilizados, torna-se
imprescindível a criação de programas de financia-
mento que viabilizem a aquisição subsidiada dos me-
canismos necessários à superação de eventuais difi-
culdades motoras e sensoriais.

Sala das Sessões, 24 de março de 2000. – Se-
nador Roberto Saturnino.

(Às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania e de Assuntos Sociais.)

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

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, desejo comunicar que, por de-
signação do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, Senador Ney Suassuna, nós, Senadores
de São Paulo – Pedro Piva, Romeu Tuma e eu -, parti-
ciparemos, amanhã, de audiência pública que será re-
alizada na Estação Experimental de Citricultura de Be-
bedouros, em cooperação com a Sociedade Rural Bra-
sileira e o CADE, cujo Presidente, Gesner de Oliveira,
designou dois membros, Conselheiros, Procurador e
assessores para dela participarem. Ouviremos os pe-
quenos, médios e grandes produtores de laranja.
Essa será uma primeira etapa de audiência.

Sr. Presidente, com relação ao requerimento
que acaba de ser lido, da Bancada do Partido Socia-
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lista Brasileiro, indicando para Líder o Senador Ro-
berto Saturnino e comunicando o desligamento do
Partido do Bloco de Oposição, gostaria de registrar
que nós, do Partido dos Trabalhadores, respeitamos
a decisão do Partido Socialista Brasileiro, em virtude
de algumas considerações que nos foram transmiti-
das pelos Senadores Roberto Saturnino, Ademir
Andrade e Antonio Carlos Valadares. S. Exªs avalia-
ram que ao PSB seria interessante ter condições de
se pronunciar pela palavra do seu Líder e não apenas
pela palavra do Bloco. Entretanto, S. Exªs fizeram
questão de ressaltar que pretendem manter afinidade
com o Partido dos Trabalhadores e com os demais
Partidos que formam o Bloco de Oposição.

Tendo em vista decisão semelhante do PPS,
gostaria de manifestar que nós do PT pretendemos
atuar com muita afinidade com o PSB, com o PDT e,
na medida do possível, com o PPS.

Era essa a comunicação que avaliei importante
ser feita, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-

cedo a palavra ao eminente Senador Ramez Tebet,
por permuta com o Senador Carlos Patrocínio.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho ouvido, nos
últimos dias, importantes pronunciamentos de emi-
nentes Colegas do Senado da República sobre a
Campanha da Fraternidade, que foi desencadeada
pela Igreja Católica há mais de 30 ou 40 anos e que,
sem dúvida, objetiva congregar, unir, levar sua solida-
riedade e aproximar os seres humanos.

Todos nós temos de louvar o enfoque verdadei-
ramente ecumênico da Campanha da Fraternidade
deste ano, em que mais de seis igrejas cristãs se as-
sociam à Igreja Católica, para, irmanadas, lutar, cada
vez mais, por um mundo melhor.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é impor-
tante que nos integremos, de corpo e alma, nessa
Campanha, principalmente porque estamos vivendo
um novo milênio, que desejamos seja melhor. Deseja-
mos que a humanidade seja mais próspera, mais fe-
liz, que não haja tanta miséria, tanta pobreza e tanta
injustiça social e que não exista mais a escuridão de
uma favela ao lado das luminárias de palácios pom-
posos e luxuosos.

Custamos a acreditar que até a assistência soci-
al vem sendo invertida no mundo em que hoje esta-
mos vivendo. Dói no coração de um ser humano ver o
que acontece, por exemplo, nas favelas das grandes
metrópoles deste País. Essas favelas abrigam cida-

dãos brasileiros humildes, verdadeiramente trabalha-
dores, mas abrigam também marginais, que são, às
vezes, os verdadeiros administradores dessas comu-
nidades. E isso acontece porque a miséria campeia;
porque quem lhes leva o remédio é o narcotraficante,
o bandido; porque quem, às vezes, leva-lhes o livro
escolar não é o Poder Público, mas sim aquele que,
desgarrado, explora o sofrimento do irmão, engana-o
e o ludibria quando lhe acena com esses pequenos
favores, que são importantes para aquelas famílias,
porque dizem respeito à sua própria sobrevivência.

Isso é triste, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res! Estamos vendo que o mundo está a necessitar,
cada vez mais, de união, de fraternidade. Vivemos
num clima de profunda violência no Brasil e no mundo
inteiro.

Nesta Casa, ainda nesta semana, ouvi, por
exemplo, o relato do Senador Ney Suassuna, que só
não perdeu seus familiares porque tem a graça de
possuir, como ele próprio afirmou, um carro blindado.
Quem não tem em sua família um caso para contar de
violência, de arbitrariedade ou de assalto?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que so-
nho bonito viver o novo milênio sem exclusão! Este é
um sonho que todos nós gostaríamos que se tornas-
se realidade: viver o ano 2000 – ano tão decantado e
tão comemorado – sem exclusões, sem subemprego,
sem desempregados, sem mendigos, sem crianças
nas ruas, sem crianças fora da escola, sem crianças
órfãs, sem crianças atiradas ao relento.

Devemos, sim, aderir a essa Campanha, que re-
presenta, no mínimo, uma esperança de dias melho-
res. Esse é um chamamento da sociedade brasileira e
do mundo inteiro, para que haja uma verdadeira co-
munhão entre os povos, uma verdadeira solidarieda-
de entre a nossa gente. Dignidade e paz, sim! Quanta
gente vive, hoje, Sr. Presidente, num mundo de indig-
nidade, num submundo, em favelas, excluídos, sem
ter o que comer, sem ter o que vestir! Então, no míni-
mo, a campanha comandada por essas Igrejas cristãs
objetiva aquilo que é indispensável para que possa-
mos obter dias melhores no mundo: a conscientiza-
ção da sociedade e dos países ricos, que precisam
ter compreensão com os países pobres. Estamos vi-
vendo num mundo cujo processo de globalização, eu
sei, é irreversível. Mas sei também – todos sabem –
que se trata de uma globalização tremendamente
cruel, que está subjugando cada vez mais os países
que querem crescer e se desenvolver.

Ainda ontem, estive na tribuna do Senado da
República falando sobre o salário mínimo, pedindo
aos Líderes e ao Presidente da República que não o
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regionalizassem – e felizmente não o fizeram -, pois,
do contrário, haveria um êxodo das cidades e Esta-
dos pequenos para locais mais ricos. E o Brasil é
imenso! O Brasil possui um território enorme, que pre-
cisa ser ocupado. Precisamos crescer, precisamos
nos desenvolver.

Sei que o salário mínimo anunciado, de
R$151, vem demonstrar que essa campanha da fra-
ternidade se torna, neste momento, cada vez mais
imperiosa, chamando todos para que nela se inte-
grem de corpo e alma, a fim de que possamos dar
as mãos aos nossos irmãos mais sofridos. Positiva-
mente, R$151 pode ser até o salário mínimo possí-
vel, mas é um salário mínimo ridículo. Houve au-
mento de R$0,50 por dia no salário do trabalhador
brasileiro. Como vamos, agindo dessa maneira, eli-
minar as injustiças sociais existentes no País?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não
poderia deixar, nesta manhã de sexta-feira, de re-
gistrar a minha solidariedade e o meu empenho.
Quero – e vou – me integrar nessa campanha,
como todos devemos fazer. Somos políticos, so-
mos responsáveis pelo destino dos nossos conci-
dadãos. Quem decide o valor do salário mínimo é a
classe política e, por isso, na maioria das vezes ela
não é compreendida, e a sociedade descarrega so-
bre ela suas angústias e sua dor.

A política é uma atividade que tem o poder de
decidir. Política, como dizia o saudoso Ulysses Gui-
marães citando um filósofo alemão, é questão de
vida ou de morte. É importante, sim, valorizar-se a
classe política, mas quando se vive um quadro de
extrema penúria, miséria e desigualdade, como o do
Brasil e de outros países do mundo, onde uns pou-
cos têm muito e a maioria nada tem, é muito natural
que haja, praticamente, uma revolta contra a classe
política, apesar do idealismo dos nossos esforços,
do nosso trabalho e da nossa luta.

Quem não quer um mundo melhor? Mas, Sr.
Presidente, é preciso trabalhar muito para que isso
aconteça; digo, até, que é preciso renúncia de parte
da sociedade, renúncia de poucos para que muitos
possam ter uma melhor qualidade de vida. Assim,
está duro sobreviver!

Sr. Presidente, temos dois Brasis, o pobre e o
rico, mas também os temos no sentido legal. Quem
analisar nossa Constituição constatará que vivemos
uma democracia perfeita, com as instituições e os
poderes funcionando livremente. Constitucionalmen-
te, o salário mínimo deve atender às necessidades
básicas e prementes de uma família brasileira, e

deve atender o indispensável à sobrevivência huma-
na: alimentação, saúde, educação, moradia e lazer.
Porém, na prática, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, positivamente isso não acontece: R$151 é
uma injustiça profunda contra a sociedade brasileira.

Teço essas considerações no instante em que
vejo quanto é oportuna a Campanha da Fraternida-
de – que existe há cerca de quarenta anos, por inici-
ativa da Igreja Católica –, à qual se juntam mais seis
Igrejas cristãs, com o objetivo de ajudar o nosso
próximo, de alertar todos, de chamar a atenção da
Humanidade: ”Um milênio sem exclusão“. Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quem nos dera! Que
Deus ajude que isso aconteça.

De minha parte, digo a V. Exª e às Srªs e aos
Srs. Senadores que me ouvem que vai ser muito di-
fícil que este milênio comece sem exclusão; vai ser
muito difícil levantarmos as mãos para o céu e dizer-
mos que, felizmente, todos nós conseguimos viver
em uma Pátria mais justa, mais humana, mais feliz e
mais cristã.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro Si-
mon. (Pausa.)

O Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente Ramez Tebet, gostaria de
enaltecer o pronunciamento de V. Exª. Na realidade,
todos devemos louvar, admirar e, sobretudo,
participar de maneira efetiva, envidando todos os
esforços possíveis para que possamos ter um novo
milênio, um novo século com o mínimo possível de
exclusão.

V. Exª assegura, com muita propriedade: ”É
muito difícil.“ Nós temos que mudar até as tendências
das pessoas para que possam não apenas exigir que
alguém faça alguma coisa pelo seu próximo, mas que
todos façam algo. É isso que desejam a Igreja
Católica e as demais Igrejas cristãs, envolvidas de
corpo e alma na Campanha da Fraternidade que se
iniciou na Quaresma em curso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma das
teorias que melhor analisam o processo de evolução
social da Humanidade é, sob meu ponto de vista, a
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formulada pelo ilustre pensador norte-americano
Alvin Tofler. Realmente, considero a idéia da
sucessão de ondas, de mudança, um modelo didático
perfeitamente acessível à compreensão de qualquer
cidadão comum.

Como alguns dos nobres Colegas talvez não
tenham lido Terceira Onda,e outros não se recordem,
resumo aqui os padrões de transformação que cada
onda, segundo Alvin Toffler, trouxe aos principais
aspectos da vida humana.

A primeira onda, baseada no extrativismo e na
agricultura, foi a mais demorada. Espraiou-se por
milênios, abrangendo não só a Pré-História, mas
também a Antigüidade e os séculos que se seguiram.
Essa onda prevaleceu até a metade da Idade
Contemporânea. Como as atividades eram
principalmente ligadas à terra, o símbolo da primeira
onda é a enxada.

A segunda onda é conseqüência da Revolução
Industrial, que se iniciou em 1760, na Inglaterra, de
onde se expandiu por todo o mundo. Trouxe em seu
bojo a urbanização, a burguesia e o capitalismo;
promoveu mudanças na estrutura agrária e o declínio
da terra como fonte de riqueza; a invenção das
máquinas que aceleram a produção; o uso de novas
fontes de energia; o desenvolvimento dos transportes
e da comunicação; a aplicação da ciência na
indústria. Como a sociedade industrial surgiu e teve
seu auge com a segunda onda, o símbolo que a ela
mais se adequa é a linha de montagem.

Por volta de 1950, desencadeia-se a terceira
onda, na qual predomina a sociedade do
conhecimento. A revolução da informação altera o
relacionamento dos indivíduos, não mais encurtando
as distâncias, mas eliminando-as. O computador é o
símbolo da atual era, na qual estamos inseridos.

A classificação das nações, de forma
abrangente, em Primeiro, Segundo e Terceiro
Mundos, corresponde às três ondas de Alvin Toffler,
de acordo com a atividade econômica predominante.
Países como o Brasil, no entanto, sofrem, no interior
de suas fronteiras, o embate dos três movimentos
citados. Esse verdadeiro conflito é o que mais
identifica a existência dos diferentes patamares
culturais e econômicos do nosso povo, comparados
pelos sociólogos à Índia, à Bulgária e à Bélgica.

Assim, como a economia brasileira se reflete no
modelo de Alvin Toffler, a educação apresenta as
mesmas características. Dessa forma, o Brasil
agrário precisa adaptar o ano letivo ao calendário
agrícola; o Brasil industrializado deve oferecer
disciplinas e cursos correspondentes às

necessidades do setor secundário da economia;
enquanto o Brasil da terceira onda utiliza os
computadores para elaborar os deveres de casa e
acessar novas informações e serviços.

Um ponto é, porém, indiscutível. A escola
tradicional, nos moldes daquela em que estudamos, e
que passou apenas pelas mudanças impostas pelas
reformas de ensino, está obsoleta. Neste mundo em
progressiva aceleração, várias profissões estão
desaparecendo; centenas, milhares de postos de
trabalho são rapidamente extintos; milhões de
trabalhadores se encontram repentinamente
desempregados e sem novas opções; milhares de
jovens, a cada ano, perambulam pelas ruas em busca
do sonhado primeiro emprego – e não encontram a
colocação.

Não se pode, no entanto, apenas culpar a
escola, já que, ao longo das décadas, ela cumpriu
fielmente a missão que lhe foi conferida: a de preparar
os alunos para tarefas rotineiras e repetitivas; para
cumprir determinações; a de treinar mão-de-obra
com baixa qualificação e, por isto mesmo, barata.

Entretanto, Sr. Presidente, o impulso da terceira
onda já se faz sentir. A criatividade, a inovação, o
interesse pela auto-superação e pelo
autocrescimento passaram a ser qualidades
procuradas pelos empregadores. A própria televisão
nos mostra isso, quando, por exemplo, anúncios
publicitários da empresa Shell, no canal Discovery,
apresentam jovens que há algum tempo seriam
chamados de hippies ou de ecologistas radicais e
hoje são biólogos, geólogos, gestores de programas
de proteção ao meio ambiente, etc.

Podemos notar, Srªs e Srs. Senadores, que a
escola tradicional seguia – e ainda segue – diretrizes
rígidas, capacitando os indivíduos para as profissões
específicas, com currículos e programas
padronizados em nível nacional. As empresas
definiam o número de vagas por ocupação e a escola
procurava preparar o material humano para suprir
essa demanda.

A escola de que precisamos vai muito além.
Para oferecer uma educação que corresponda às
expectativas da sociedade, a escola da terceira onda
deverá estar atenta às novas necessidades das
famílias e dos alunos e à realidade do mundo do
trabalho, em constante mutação.

Para atender a esse novo mercado de trabalho,
altamente competitivo, há necessidade de que a
escola proporcione aos estudantes a oportunidade de
desenvolverem novas habilidades. Dentre as
competências explicitadas por empresários atuantes,
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os estudiosos vêm destacando, como essenciais, as
seguintes:

1ª raciocinar, criar e inovar;
2ª trabalhar em equipe, em regime de colaboração;
3ª usar computador no seu trabalho;
4ª dominar uma segunda língua (de preferência

o inglês);
5ª assumir riscos; e
6ª tomar decisões e resolver problemas.
Segundo os especialistas da educação, em

breve, quem tiver uma formação muito verticalizada
poderá vir a ficar sem emprego. Uma das tendências
é que os estudantes universitários, em futuro
próximo, não mais se graduem em apenas um curso,
mas em três ou quatro opções profissionais distintas.
Outra tendência aponta para a possibilidade de 80%
dos empregos atuais desaparecerem, em médio
prazo, substituídos por novas profissões.

A esses desafios junte-se a opinião de vários
economistas, para quem considerar o emprego como
uma questão de demanda e oferta é uma visão
inteiramente superada. Defendem eles que o
importante agora é o crescimento; que, para crescer
mais, é preciso ter maior competitividade – o que só
se consegue com mão-de-obra qualificada. Logo, é
preciso reformular o ensino brasileiro e investir no
avanço educacional das novas gerações.

Segundo esse novo enfoque, busca-se valorizar
o ensino profissionalizante como uma alternativa para
os jovens. A profissionalização de trabalhadores e
estudantes passa a ser realizada em três níveis de
ensino diferentes: básico, técnico e tecnológico. Em
seis anos, e com recursos do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), deverá estar concluída a
reforma prevista pela Lei 9.394, de 1996. Essa
concentração de recursos no ensino
profissionalizante é, segundo o atual Ministro da
Educação, uma tendência cada vez mais difundida
nos países desenvolvidos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
trouxe-lhes esses comentários porque é com prazer
que constato que a terceira onda está chegando ao
Estado do Tocantins. Encontra-se em fase final de
construção a Escola Técnica Federal de Palmas,
incluindo cinco blocos, entre administração, salas de
aula do curso básico; laboratórios de saneamento e
informática; subestação de energia elétrica; depósito
de água, instalações telefônicas, etc.

Essa, Srs. Senadores, é a conclusão de uma
luta iniciada pelo Governador Siqueira Campos, em
1989, quando do seu primeiro mandato. Há onze

anos, portanto. As obras de construção da Escola
foram iniciadas em janeiro de 1995, após convênio
entre o MEC e a Prefeitura de Palmas, durante a
gestão do nosso jovem Senador Eduardo Siqueira
Campos.

Pelo cronograma de execução, até o próximo
dia 31 deste mês de março, estarão terminadas todas
as obras daquele estabelecimento de ensino, com
exceção do Ginásio de Esportes.

Segundo informações encaminhadas pelo
Professor Francisco Aldivino Tavares, assessor
especial da Secretaria de Educação do Estado e
responsável pelo acompanhamento do processo
de implantação daquela Escola Técnica, a
instituição iniciará seu funcionamento ministrando
os cursos:

– Básicos – com duração variada, destinados a
proporcionar ao trabalhador, qualquer que seja o
nível de escolaridade, conhecimentos que permitam
sua reprofissionalização, qualificação e atualização
para o exercício das profissões demandadas pelo
mercado do Estado de Tocantins. Os concluintes dos
cursos básicos receberão certificados de qualificação
profissional; e

– Técnicos – com duração de dois anos (1600
horas/aula), visando à formação, habilitação e
certificação de técnicos; destinados a jovens e
adultos que estejam cursando ou já tenham cursado
o ensino médio.

A partir do ano 2002 ou 2003, com a
implantação do CEFET – Centro Federal de
Educação Tecnológica –, a Escola Técnica Federal
de Palmas passará a oferecer, além dos cursos
básicos e técnicos, também cursos superiores
adequados às necessidades do mercado de trabalho
tocantinense.

Voltando ao Ensino Profissional a ser ministrado
nos cursos básicos e técnicos, é enorme a
expectativa da população da Capital do Estado do
Tocantins, pois é do conhecimento de todos que a
edificação do estabelecimento estará concluída até,
no máximo, o próximo mês de abril. Falta, portanto,
aproximadamente um mês.

Espera-se, portanto, que, no segundo semestre
deste ano 2000, as salas de aula sejam ocupadas por
alunos e professores, uma vez que os cursos serão
organizados em módulos didáticos, articulados e
integrados, e não mais em currículos e programas
rígidos.

Para que esse objetivo se realize, porém, há
necessidade de se superarem alguns obstáculos:
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1. Embora já haja uma relação de cursos de
interesse dos alunos e do empresariado, a definição
do número de cursos a serem inicialmente
implantados depende da criação do quadro de
pessoal da referida Escola. Esse está sendo o grande
problema hoje no Brasil, Sr. Presidente. Quando se
fala em criar quadro de pessoal, parece que o
Governo fica totalmente atemorizado.

2. Urge a nomeação de um Diretor-Geral pro
tempore, para ultimar os preparativos de
funcionamento da instituição, assim como a aquisição
dos equipamentos indispensáveis.

Caso essas contingências sejam solucionadas,
já no próximo semestre alguns dos cursos indicados
pela pesquisa começarão a ser ministrados, a
exemplo de informática, enfermagem, edificações,
saneamento, telecomunicações e turismo. Portanto,
Sr. Presidente, de acordo com as necessidades do
mercado de trabalho loco regional.

Acreditamos no interesse do Poder Executivo
em proporcionar as condições necessárias ao
funcionamento da Escola Técnica Federal de Palmas,
ainda neste ano 2000. Uma escola, Sr. Presidente,
sob todos os aspectos, moderna.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
seu pronunciamento na cerimônia de apresentação
do ”Avança Brasil“: Plano Plurianual 2000/2003 e do
Orçamento da União para o ano 2000, no Palácio do
Planalto, foi bastante enfático – e aqui lhes reproduzo
as palavras de Sua Excelência:

”Não vamos nos esquecer de que, com o
impulso que demos ao ensino primário, abrimos,
agora, uma pressão enorme sobre o ensino
secundário. (...) Estamos mudando a função do
ensino profissionalizante. (...) Estamos flexibilizando
os currículos. (...) Mas, em termos quantitativos,
precisamos aumentar, e muito, o número de
brasileiros e de brasileiras que têm acesso ao ensino
médio. É vergonhoso o nosso índice. (...)

Temos, hoje, 6 milhões e 700 mil crianças ou
adolescentes no ensino médio. A nossa proposta é de
que tenhamos 10 milhões de crianças no ensino
médio. (...) Para isso, temos recursos na proposta
desse Plano ”Avança Brasil“, de fazer 200 novas
escolas técnicas, nas quais vamos treinar 500 mil
alunos, em 4 anos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Escola
Técnica Federal de Palmas terá como missão
preparar, profissionalmente, mais de setecentos
jovens. É um contingente expressivo de brasileiros
que pretende trabalhar para o futuro do Estado e do
País. Esses estudantes, assim como a população

tocantinense, confiam nas palavras do Supremo
Mandatário: O Brasil está construindo uma nova
Nação, uma nova sociedade, um novo País, um País
que vai ser muito melhor do que o País que
herdamos.

Portanto, Sr. Presidente, aqui os meus apelos
para que as autoridades federais ligadas à educação
propiciem os recursos necessários, os meios, o
quadro de pessoal para que a Escola Técnica Federal
de Palmas comece a funcionar no segundo semestre
do ano em curso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Para-
béns a V. Exª pelo seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 143, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento

Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei
do Senado nºs 545, 665 e 681, de 1999, por versarem
sobre o mesmo assunto.

Senador Lúcio Alcântara.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O re-
querimento será publicado e posteriormente incluído
em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso II,
alínea c, item 8 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os Srs.
Senadores Francelino Pereira, Mauro Miranda e Lú-
cio Alcântara enviaram discursos à Mesa para se-
rem publicados, na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.

S. Exas serão atendidos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a cidade his-
tórica de Diamantina cede espaço, proximamente,
para ali se realizar reunião do Conselho Deliberativo
da Sudene, a entidade criada por Juscelino Kubits-
chek com a missão de arrancar do subdesenvolvi-
mento uma imensa região brasileira onde, não obs-
tante, continuam perdurando os mais preocupantes
níveis de desigualdades regionais no Brasil.

Falo do Nordeste, cujos problemas de desen-
volvimento se confundem com os que temos nas
áreas do Norte do Espírito Santo, no Norte de Mi-
nas, e aqui, neste Vale do Jequitinhonha, que tem
como porta de entrada a histórica e maravilhosa ci-
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dade de Diamantina, pela mãos da Unesco erigida à
condição de Patrimônio Histórico da Humanidade.

Essa vasta área, onde vive um terço da popu-
lação brasileira, tem sabido responder aos investi-
mentos que nela foram aplicados dentro dos meca-
nismos de renúncia fiscal, conduzidos pela Sudene.

Ainda recentemente, no dia 13 deste mês, seu
superintendente, Prof. Marcos Formiga, esteve em
Belo Horizonte, onde, em palestra na Federação
das Indústrias de Minas Gerais, mostrou, com dados
concretos, que as empresas implantadas com apoio
daqueles incentivos, vêm recolhendo aos cofres pú-
blicos de 3 a 5 vezes o montante dos recursos rece-
bidos através da Sudene.

Só o IPI gerado pelas empresas incentivadas
chega a 63,6% de todo o IPI da região, enquanto, de
ICMS, as mesmas empresas recolhem 59.7% do tri-
buto estadual recolhido pelo setor industrial.

Se é chegada a hora de modernizar a Sudene,
como se anuncia, também devemos ampliar o vis-
lumbre atualmente em foco, no que toca ao cumpri-
mento do que prevê a Constituição Federal em seu
art. 3º, inciso III, ao incluir expressamente, como um
dos objetivos fundamentais da República, a redução
das desigualdades regionais.

Recorro, mais uma vez, às estatísticas que o
Prof. Marcos Formiga revelou em sua palestra na
Capital mineira. Os dados chegam a humilhar, quan-
do indicam que no Nordeste o volume de incentivos
apresenta sucessivas quedas, passando de 13,9%,
em 1997, para 11,6% em 1999.

Ao contrário, no Sudeste, que é a região mais
desenvolvida do País, as cifras apresentam cresci-
mento, com um salto de 42,8% em 1997 para 49,8%
no ano passado.

É bom destacar: quase a metade dos incentivos
fiscais no Brasil contemplaram a região Sudeste!

Como lembrou o Superintendente Marcos For-
miga, a decisão de incluir uma parte de Minas na
área de atuação da Sudene inspirou-se na sua se-
melhança com o Nordeste. Por isso, empenhei-me
profundamente para que esse objetivo fosse alcan-
çado, numa luta iniciada antes mesmo da minha pri-
meira eleição para Deputado Federal, em 1962.

Agora, quando o Conselho Diretor da entidade
reúne-se em terras mineiras, é oportuno lembrar que
a luta mais do que nunca precisa ter seqüência.

A Sudene implantou na região mineira aqui refe-
rida 226 projetos industriais, agroindustriais, agrope-
cuários, agrícolas, de turismo, de telecomunicações e

de energia. O valor chega R$7 bilhões e 660 milhões.
Desses, 163 projetos foram concluídos, 50 excluídos
e 13 se acham em implantação.

Desenvolver o Nordeste e as extensões minei-
ras e capixabas da Sudene é um imperativo do Brasil
atual, que precisa crescer, mas de forma harmônica,
para que, efetivamente, possa ser alcançado o ideal
que inspirou o criador da Sudene, o estadista Jusceli-
no Kubitschek.

É também em homenagem a esse grande brasi-
leiro que a reunião do Conselho da Sudene vai ter lu-
gar em sua cidade natal, Diamantina, no ano do cen-
tenário de nascimento de Juscelino.

Ao final, desejo incorporar a este pronuncia-
mento o discurso que o Deputado Federal mineiro
Cleuber Carneiro proferiu por ocasião da sessão
com que a Câmara dos Deputados comemorou o
40º aniversário de criação da Sudene. Com isso,
rendo homenagem a uma das mais expressivas fi-
guras da política mineira e nacional, que é esse filho
da região mineira da Sudene, ali eleito.

Senhor Presidente, Srªs e Srs. Deputados, a
criação da Sudene foi uma resposta à constatação
de que as diferenças regionais deveriam ser minimi-
zadas, como base para o desenvolvimento equilibra-
do da economia nacional.

Havia, como há hoje, a percepção de que a re-
gião Nordeste necessitava de uma intervenção cria-
tiva por parte das políticas públicas para que fosse
rompido o círculo vicioso da miséria que aprisionava
milhões de famílias brasileiras.

A falta de chuvas e de terras em condições óti-
mas para a agricultura, a concentração de renda e a
predominância de agropecuária de subsistência de-
veriam ser substituídas por atividades que aproxi-
massem o Nordeste dos centros mais dinâmicos da
economia nacional.

Passados quarenta anos, podemos dizer que
foi possível avançar bastante e, também, que muito
ainda resta por fazer. De certa forma, os mesmos
objetivos se renovaram, no contexto da globaliza-
ção, que trouxe ao País novos paradigmas de efi-
ciência e produtividade.

À distância entre o Nordeste e o Centro-Sul do
País acrescentou-se a distância em relação aos
centros financeiros e tecnológicos mundiais. Mais do
que nunca, tornam-se imprescindíveis políticas de
desenvolvimento regional que amparem os setores
menos produtivos e sirvam de alavanca para a cria-
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ção de um modelo econômico includente e au-
to-sustentável.

A Sudene tem atuado nas áreas de capacita-
ção de mão-de-obra, produção e armazenamento
de informações, planejamento e programação de
obras e serviços. Foram desenvolvidos projetos de
incentivo agrícola e de irrigação, e nos setores de
energia elétrica, saneamento, transporte e turismo.
Foi também montada uma base de dados estatísti-
cos e um sistema de contas regionais para acompa-
nhar a evolução socioeconômica da área analisada.

Desde o início dos trabalhos da autarquia, o
Nordeste aumentou de 13% para 16% sua participa-
ção no PIB nacional. O Fundo de Investimentos do
Nordeste–FINOR já financiou mais de dois mil proje-
tos, responsáveis pela geração de cerca de 400 mil
novos empregos diretos, com a injeção de mais de
R$13 bilhões na economia regional.

Em relação à economia mineira, que acompa-
nhamos mais de perto, os avanços foram muito signi-
ficativos.

Em 1998, o Vale do Jequitinhonha passou a
fazer parte da área de atuação do órgão, junto com
o Norte de Minas, incluído desde o início. Desde en-
tão são 140 municípios, com uma população de
mais de dois milhões de pessoas beneficiadas pelos
programas da Sudene.

Naquela região, prevaleciam a pecuária de
corte, a cultura algodoeira e a agricultura de subsis-
tência. A atividade industrial era incipiente e destina-
va-se a processar algodão e produtos alimentícios
tradicionais. Fabricava-se tela de algodão em Mon-
tes Claros, aguardente de qualidade na zona ribeiri-
nha do São Francisco, em Januária, em Salinas e
açúcar em Bocaiúva.

Os incentivos fiscais e os programas de plane-
jamento da Sudene permitiram a criação de um par-
que industrial com elevado nível organizacional e
tecnológico, em Montes Claros, a Capital da Sudene
em Minas, Pirapora e Várzea da Palma, principais
pólos. Foram implantadas indústrias químicas, mecâ-
nicas e metalúrgicas, de transporte e de material ele-
trônico, sem falar da produção têxtil com grande im-
pacto na geração de emprego. Hoje, espera-se e pe-
de-se também uma atuação mais difusa e diversifi-
cada para todos os Estados e tantos municípios,
quanto possível.

Foram, no total, 226 projetos implantados em
Minas Gerais, nos mais diversos setores econômi-
cos, com um total de investimentos de R$7,5 bilhões
(22% oriundos do Finor). Deve-se ressaltar que

mais de 700 empresas, da indústria, agropecuária e
construção civil beneficiam-se atualmente dos in-
centivos de reinvestimento, redução e isenção do
imposto de renda. Os novos projetos em implanta-
ção irão demandar investimentos totais de R$5,8 bi-
lhões.

No aspecto social, o impacto da Sudene tem
sido enorme. Foram gerados, através dos incentivos
do Finor, 56 mil empregos diretos e 225 mil empregos
indiretos. No norte de Minas, 78% da população eco-
nomicamente ativa (360 mil pessoas) vinculam-se a
projetos da Sudene.

São muitas realizações, em todas as áreas.
Sem aprofundarmos em detalhes, citamos algumas:
expansão das linhas de transmissão de energia; im-
plantação dos sistemas de DDD e DDI na telefonia
regional; implementação da rodovia BR-135; viabili-
zação da Ponte de Maria da Cruz (Prodetur); cursos
de alfabetização em convênios com Senar e Se-
brae; implantação de silos e armazéns municipais e
estímulo ao desenvolvimento de distritos industriais;
aproveitamento racional de recursos hídricos, atra-
vés de poços, açudes e barragens.

São dados que comprovam a importância da
atuação da Sudene em Minas Gerais, hoje com um
homem de bem como diretor, o ilustre Dr. Roberto
Amaral. E quanto mais aprofundarmos a análise da
economia nordestina, mais ficaremos convencidos
de que a região tem dado respostas altamente posi-
tivas aos estímulos que recebe.

A decisão de transformar a Sudene numa
agência de desenvolvimento abre novas perspecti-
vas para a participação das empresas privadas no
fortalecimento da infra-estrutura produtiva da região.
Nesse contexto, merece apoio o Plano de Desenvol-
vimento do Nordeste, que inclui o Norte do Espírito
Santo, o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha.
Sem dúvida, temos com ele maiores possibilidades
de inserir os programas estaduais nos programas de
modernização da economia nacional.

Faço aqui também, por dever de justiça, um
registro especial do Banco do Nordeste, no contexto
da Sudene.

Vivemos um momento de inflexão na História
brasileira. Vemos que o perfil da economia nacional
sofre mudanças, com impactos ainda não totalmen-
te previsíveis sobre a sociedade. É portanto, impres-
cindível que as lideranças políticas das regiões me-
nos desenvolvidas saibam articular-se para definir
um modelo de desenvolvimento mais justo e equili-
brado.
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Para que o Brasil reencontre os caminhos do
crescimento e da harmonia social, não tenhamos
dúvida de que precisamos atualizar os ideais pro-
gressistas que motivaram a criação da Superinten-
dência do Desenvolvimento do Nordeste.

Em nome do PFL de Minas Gerais, lembrando
e homenageando JK, do Nordeste de Celso Furtado
e de todos os cidadãos brasileiros interessados no
futuro desta Nação, saúdo a Sudene, com respeito,
na certeza de sua revitalização e eficácia, já que im-
portante para o Brasil.

Muito obrigado.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo na tarde
de hoje a tribuna desta Casa para falar sobre o
Mercoeste, bloco integrado pelos Estados do Cen-
tro-Oeste e por três Estados do Norte do Brasil, e
também para registrar o transcurso do seminário
realizado no Senai de Taguatinga no qual se discu-
tiu uma nova fase do projeto de alavancagem des-
se importante e novo pólo de desenvolvimento re-
gional.

O Mercoeste é um esforço de articulação pla-
nejada, liderado pelas entidades representativas do
setor produtivo do Distrito Federal e dos Estados do
Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Tocantins e Goiás que visa a aglutinar as forças em-
presariais, políticas e comunitárias do Oeste brasile-
iro com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento
auto-sustentado dessa imensa região.

O Oeste brasileiro ocupa 27% do território na-
cional, abrangendo uma área de 2 milhões 282 mil
160 quilômetros quadrados. É uma região que pos-
sui um mercado produtor e consumidor de mais de
13 milhões de habitantes e que se afirma, atualmen-
te, como a principal área de expansão econômica
do Brasil, inserida no centro dos eixos de desenvol-
vimento inter-regional existentes no País.

Conhecedoras de todas essas potencialida-
des, desde setembro de 1997, as Federações de
Indústrias da região vêm envidando esforços para a
formação do Mercoeste e a criação de políticas co-
muns para o desenvolvimento e a integração dos
Estados participantes.

Ao longo dos últimos anos, veio sendo discutida,
formulada e testada experimentalmente uma propos-
ta de estratégia para alavancar o crescimento do oes-
te brasileiro com o aproveitamento de forma conjunta,
tanto das potencialidades quanto das diferenças de
cada um dos Estados participantes.

Foi então elaborado, pelos Departamentos Re-
gionais do Senai das sete unidades da Federação
envolvidos, um projeto estratégico, denominado Ala-
vancagem do Mercoeste, que contou com o apoio
do Departamento Nacional da entidade e da Fede-
ração das Indústrias de cada Estado (Fibra, Fieac,
Fieg, Fiems, Fiemt, Fiero e Fieto).

A metodologia que o sustenta foi inicialmente
restada e validada no Distrito Federal, sob a denomi-
nação de Projeto-Piloto DF 2000, “um projeto de de-
senvolvimento regional competitivo, sistêmico e en-
dógeno”, capaz de promover o tão buscado, desen-
volvimento sustentado, tanto em nível local quanto re-
gional.

A orientação fundamental desse projeto é o in-
cremento da competitividade regional do oeste bra-
sileiro em padrões internacionais, com base em ex-
periências e modelos bem-sucedidos de desenvolvi-
mento regional, implantados na Itália e na Alemanha
– países que também possuíam acentuadas dispari-
dades regionais.

Senhor Presidente, todas as iniciativas foram
amplamente discutidas entre 13 e 17 de março, no
seminário realizado no Senai de Taguatinga, com a
definição das cadeias produtivas que serão estuda-
das em cada um dos demais Estados do Mercoeste,
nos moldes do trabalho desenvolvido com êxito no
Distrito Federal, em 1999.

O seminário contou com a participação dos re-
presentantes das federações de indústrias, dos go-
vernos dos sete integrantes do bloco e de técnicos
do Ministério da Integração Nacional e de entidades
parceiras como o Sebrae.

Durante a semana de encontros, foram ampla-
mente discutidos conceitos como integração, com-
petitividade e desenvolvimento regional, destacan-
do-se como principais os seguintes temas: agências
regionais de desenvolvimento, eixos nacionais de
desenvolvimento, o modelo italiano, competitividade
empresarial e políticas participativas de desenvolvi-
mento.

Senhoras e Senhores Senadores, a expansão
das ações do Projeto Alavancagem do Mercoeste
para os demais Estados deverá ser iniciada no pre-
sente ano e exigirá atuação, concomitante dos parti-
cipantes, em face da complementariedade e integra-
ção de suas economias.

Como representante de Goiás nesta Casa, eu
não poderia deixar de destacar a importância do

100 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO  2000



Mercoeste para meu estado e as ações que lá já es-
tão sendo implementadas.

O Governo e as lideranças políticas e empre-
sariais de Goiás têm tanta consciência da importân-
cia da formação desse bloco que já está em marcha
a abertura do escritório do Mercoeste em Goiânia,
tendo sido iniciado o levantamento, em território goi-
ano, das principais cadeias produtivas a serem in-
centivadas no contexto do novo bloco regimental.

Esse levantamento tem por objetivo mapear as
principais atividades econômicas do estado e a atua-
ção dos empresários locais, assim como detectar
quais as novas oportunidades de negócios que se
apresentam.

Senhor Presidente, para mim, que fui um incen-
tivador do Mercoeste, desde a primeira hora, é motivo
de grande satisfação vê-lo começar a tornar-se reali-
dade.

Na Fase I das atividades do Mercoeste, serão
estudadas prioritariamente as cadeias produtivas
consideradas integradoras, como a da agroindústria
e a do turismo.

Sem sombra de dúvida essas áreas de ativida-
de econômica se destacam como prioridades, pois o
Oeste brasileiro é a maior região produtora de grãos
da América do Sul, possuindo a maior área agricultá-
vel disponível hoje no mundo (cerca de 110 milhões
de hectares) e concentrando 40% do rebanho nacio-
nal de gado, além de possuir uma das melhores opor-
tunidades de expansão da indústria do turismo no
País, representada pela região do Pantanal Ma-
to-Grossense.

Ao concluir, gostaria de registrar, com satisfa-
ção, que não tem faltado ao Mercoeste o apoio de ins-
tituições governamentais, de organismos de fomento
e de lideranças políticas e empresariais, numa de-
monstração de que o desenvolvimento do Oeste bra-
sileiro e a melhoria das condições de vida do povo da
região são capazes de reunir Governo e sociedade ci-
vil em torno de um mesmo objetivo.

Finalmente, gostaria de parabenizar os presi-
dentes de todas as Federações de Indústrias dos
Estados integrantes do bloco regional pelos esfor-
ços envidados e desejar pleno êxito à nova e decisi-
va fase de implantação do Mercoeste, que ora co-
meça a se concretizar.

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há 156 anos,
o Padre Cícero Romão nascia na cidade de Crato,
no Ceará. Filho de religiosos, desde muito cedo foi
introduzido na Igreja, fé que se cristalizou com a sua
ida para o seminário, onde se ordenou sacerdote no
ano de 1865.

Fixou residência na cidade de Juazeiro, na
qual celebrou a sua primeira missa em 1871, a con-
vite do Professor Semeão Correia de Macedo. Des-
de então, deu início a uma obra que se perpetuou
graças a um incansável trabalho junto às comunida-
des carentes e à sua preocupação em restabelecer
a ordem e os bons costumes naquela cidade.

A natureza afável e fala mansa foram pouco a
pouco atraindo um número maior de fiéis para a sua
paróquia. Histórias de milagres começaram a surgir
em torno de seu nome e, a partir de então, milhares
de pessoas começaram a chegar àquela localidade
em busca de curas e de assistência espiritual.

Chamado a falar sobre os acontecimentos
que começaram a marcar a pequena cidade do in-
terior cearense, uma comissão de inquérito com
sacerdotes competentes, Padre Cícero acabou
sendo suspenso da Ordem e proibido de oficiar
atos religiosos.

O seu reconhecimento veio algum tempo de-
pois. À medida que o tempo passava aumentava o
número de fiéis em busca dos milagres a ele atribuí-
dos, transformando-o num verdadeiro santo para o
povo cearense.

Nesta data, 24 de março, a população de Jua-
zeiro comemora os 156 anos de nascimento do Pa-
dre Cícero, o ”Patriarca de Juazeiro“, com uma série
de homenagens contando a sua história e os seus
feitos.

Esta é a homenagem que presto ao homem
que até hoje leva esperança e fé ao coração de mi-
lhares de peregrinos que visitam anualmente aquela
cidade.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 9 horas e 48
minutos.)
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Ata da 22ª Sessão Não Deliberativa
em 27 de março de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

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

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

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

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

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 93, de 2000 (nº 381/2000, na origem), de
23 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 40, de 1999 (nº 4.418/98, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica à Sociedade de Assistência aos Cegos de
Fortaleza, sancionado e transformado na Lei nº
9.963, de 2000, de 23 de março de 2000.

PARECERES

PARECER Nº 267, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 474,
de 1999, de autoria do Senador Tião Via-
na, que “Institui o Dia Nacional de Vaci-
nação contra a Hepatite B”.

Relator: Senador Geraldo Althoff

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei, originário do Senado
Federal, de autoria do Senador Tião Viana, que “insti-

tui o Dia Nacional de Vacinação contra a Hepatite B”,
determinando que esse dia seja comemorado, anual-
mente, no primeiro sábado do mês de maio (art. 1º) e
que “a vacinação contra a Hepatite B obedecerá, no
que couber, ao Programa Nacional de Imunização, do
Ministério da saúde” (parágrafo único).

Na justificação, o Senador Tião Viana alerta
para o fato de que treze milhões de brasileiros – que
corresponde a oito por cento da populaçao total
com menos de quarenta anos de idade já tiveram
contato com o virus da Hepatite B, sendo que 3,3
milhões desses, pelo menos, tornaram-se portado-
res do vírus.

Esses dados emergem de pesquisa realizada
junto a 3.654 pessoas pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro, sob a coordenação do Prof. Edmil-
son Migowski, nas cidades de Porto Alegre, Rio de
Janeiro, Fortaleza e na região norte do Estado do
Amazonas. Nessa pesquisa, a regiãp norte do Ama-
zonas aparece como “líder nacional”, de vez que
21,4% das pessoas ali pesqusadas eram portadoras
do vírus.

O Senador lembra que, em 1976, informação di-
vulgada pelo Instituto Evandro Chagas, de Belém
(PA) um dos laboratórios de referência do Ministério
da Saúde na área de virologia –, apontava uma taxa
de infecção de 13,4% em regiões do Estado do Acre.
Atualmente, estima-se que dez por cento da popula-
ção total acreana esteja contaminada, o que corres-
ponde a cinqüenta mil pessoas. Apenas em 1997, na-
quele estado, duzentos obitos estiveram associados
à infecção pelo vírus da hepatite B.

Ressalta o autor da propositura que, em 1990, o
Plano Qüinqüenal do Ministério da saúde tinha como
meta vacinar a totalidade de população amazônica,
no período de cinco anos (até 1995). Ademais, a re-
dução em oitenta por cento do número e infectados
pelo vírus da hepatite B, em todo o mundo, foi mera
estabelecida pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), a ser alcançada por meio da realização de
campanhas nacionais de vacinação, em cada um dos
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países-mmebros, entre os quais o Brasil. No entanto,
cinqüenta por cento das crianças da Amazônia brasi-
leira continuam sem imunização.

Na condição de médico infectologista, o Sena-
dor Viana dá seu testemunho pessoal, alertando para
a gravidade da infecção pelo vírus da hepatite B,
agente de patologias graves e mortais, como a cirrose
hepática e o câncer de figado. Esclarece, por fim, que
a relação benefício/custo da vacinação generalizada
da população brasileira é elevada, porque são eleva-
dos o custo das freqüentes internações e do trata-
mento dos doentes e a perda de produtividade decor-
rente de uma doença cuja transmissão pode ser facil-
mente evitada.

II – Análise

A justificação demonstra, de forma inequívoca,
o mérito da iniciativa do ponto de vista da saúde públi-
ca. Todavia, não podemos nos furtar à evidência das
dificuldades envolvidas em sua operacionalização.
Com efeito, a instituição de um dia específico para a
realização de vacinação contra a hepatite B exigiria a
extensa mobilização de recursos financeiros, materi-
ais e humanos, bem como de toda a estrutura das re-
des de saúde do País.

Tendo em vista a existência do Dia Nacional de
Multivacinação, instituído e implementado duas ve-
zes ao ano pelo Ministério da Saúde, parece-nos
oportuno e conveniente que o Dia Nacional de Vaci-
nação contra a Hepaite B com ele coincida, o que per-
mitiria obter não apenas a otimização de rcursos e do
esforço como a garantia de oportunidade para as
duas doses que são recomendadas para o sucesso
dessa imunização.

É preciso atualizar, ainda, o nome do programa
sob cuja égide se executará a atividade prevista no
projeto: a vacinação contra a hepatite B é, a partir do
Plano Plurianual para 2000 a 2003, atividade do “Pro-
grama de Prevenção e Controle das Doenças Imuno-
preveníveis”, sob responsabilidade do Mnistério da
Saúde.

III – Voto

Nesse sentido, louvando a iniciativa do nobre
Senador Tião Viana, somos pela aprovação do PLS
nº 474, de 1999, com a emenda que apresentamos a
seguir:

EMENDA Nº 1 – CAS

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 474, de 1999, a se-
guinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional
de Vacinação contra a Hepatite B, a imple-
mentar-se em conjunto com o Dia Nacional
de Multivacinação.

Parágrafo único. A vacinação contra
a hepatite B obedecerá às normas do Pro-
grama de Prevenção e Controle das Doen-
ças Imunopreveníveis, do Ministério da
Saúde."

Sala da Comissão, 22 de março de 2000. –
Osmar Dias , Presidente – Geraldo Althoff, Relator
– Sebastião Rocha – Carlos Bezerra – Geraldo
Cândido – José Alencar – Juvêncio da Fonseca –
Moreira Mendes – Luiz Pontes – Tião Viana
(abstenção) – Jonas Pinheiro – Luzia Toledo –
Heloísa Helena – Lúcio Alcântara – Djalma Bessa
– Leomar Quintanilha.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 474,
DE 1999, APROVADO PELA COMISSÃO
DE ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO

DO DIA 22 DE MARÇO DE 2000

Institui o Dia Nacional de Vacinação
contra a Hepatite B.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional de Vacina-

ção contra a Hepatite B, a implementar-se em conjun-
to com o Dia Nacional de Multivacinação.

Parágrafo único. A vacinação contra a hepatite
B obedecerá às normas do Programa de Prevenção e
Controle das Doenças Imunopreveníveis, do Ministé-
rio da Saúde.

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

Sala da Comissão, 22 de março de 2000. –
Osmar Dias – Geraldo Althoff.

PARECER Nº 268 DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 22, de 1999,
de autoria do Senador Romaro Jucá que
denomina Rodovia Governador Hélio
Campos trecho da BR-174.

Relator ad hoc: Senador Hugo Napoleão

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Educação o Projeto de
Lei nº 22, de 1999, do Senador Romero Jucá, para
exame e parecer em caráter terminativo.

A iniciativa tem por objetivo denominar: “Rodo-
via Hélio Campos” o trecho da BR-174 situado entre o
Marco BV-8 e a divisa entre os Estados do Amazonas
e de Roraima. Pretende, assim, homenagear o ho-
mem público que foi Hélio Campos.

Afirma o autor que, tendo sido por duas vezes
governador do então Território Federal de Roraima,
Hélio Campos criou a Companhia de Água e Esgoto,
a Compamhia de Eletricidade e o Banco de Roraima,
e implantou as bases, para a transformação do Terri-
tório em Estado. Foi, além disso, Deputado Federal
por duas legislaturas e Senador, tendo falecido no iní-
cio de seu mandato.

O Projeto não recebeu emendas no prazo regi-
mental.

III – Análise

É com convicção que afirmamos que a figura do
Governador Hélio Campos não apenas reúne os atri-
butos que se exigem para uma homenagem dessa
magnitude. É também o nome mais indicado para dis-
tinguir a BR-174, pois assim como essa rodovia, que
amplia as fronteiras da região, foi Hélio Campos um
marco no desenvolvimento do Estado de Roraima.

A denominação das rodovias federais é regula-
mentada pela Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979.
Estabelece essa lei que as estações terminais, obras
de arte e trechos de via Sistema Nacional de Trans-
portes terão denominação consoante com a nomen-
clatura estabelecida pelo Plano Nacional de Viação.
Define ainda que, mediante lei especial, um trecho de
rodovia poderá ter, supletivamente, a designação de
um fato histórico ou de nome., de pessoa falecida que
haja prestado relevante serviço a nação ou a humani-
dade.

Em ambos os casos, dispõe a lei que será ouvi-
do previamente o órgão adinistrativo competente.

A iniciativa em exame trata, efetivamente, de
oferecer denominação suplementar à rodovia, asse-
gurando a manutenção de sua designação oficial –
BR-174-definida no Plano Nacional de Viação(PNV).

Nesse sentido o Projeto de Lei em exame, aten-
de satisfatoriamente aos princípios de constitucionali-
dade e de juridicidade requeridos.

Em observância aos termos do art. 9º, da Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, no
entanto, recomenda-se a eliminação da cláusula re-
vogatória, expressa no art. 3º do Projeto.

III – Voto

Em razão dos argumentos expostos, somos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 22, de 1999, com
a emenda que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1 – CE

Suprima-se o art. 3º do Projeto de Lei nº 22, de
1999.

Sala da Comissão, 14 de março de 2000. – Djal-
ma Bessa, Presidente Eventual – Hugo Napoleão,
Relator ad hoc – José Jorge – Geraldo Althoff –
Eduardo Siqueira Campos – Luiz Otávio – Geraldo
Lessa – Gerson Camata – Bello Parga – Geraldo
Cândido – Alvaro Dias – Emília Fernandes – Agne-
lo Alves – Romeu Tuma – Íris Rezende.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 22, DE 1999

Denomina Rodovia Governador Hé-
lio Campos trecho da BR-174.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Rodovia Governador

Hélio Campos” o trecho da Rodovia BR – 174 com-
preendido entre o Marco BV – 8 e a divisa dos Esta-
dos do Amazonas e Roraima.

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

Sala da Comissão 14 de março de 2000. – Djal-
ma Bessa, Presidente – Hugo Napoleão, Relator.

TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 22, DE 1999

“Denomina Rodovia Governador Hé-
lio Campos trecho da BR-174".

O Congresso Nacional, decreta:
Art. 1º Fica denominado “Rodovia Governador

Hélio Campos” o trecho da Rodovia BR-174 compre-
endido entre o Marco BV-8 e a divisa dos Estados do
Amazonas e Roraima.

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

Sala da Comissão 14 de março de 2000. – Djal-
ma Bessa, Presidente – Hugo Napoleão, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dispõe sobre a denominação de
vias e estações terminais do Plano Naci-
onal de Viação, e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º As estações terminais, obras de arte ou

trechos de via do Sistema Nacional de Transporte te-
rão a denominação das localidades em que se encon-
trem, cruzem ou interliguem, consoante a moneclatu-
ra estabelecida pelo Plano Nacional de Viação.

Parágrafo único. Na execução do disposto nes-
te artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o
órgão administrativo competente.

Art. 2º Mediante lei especial e observada a regra
estabelecida no artigo anterior, uma estação terminal,
obra de arte ou trecho de via poderá ter, supletiva-
mente, a designação de um fato histórico ou de nome
de pessoa falecida que haja prestado relevante servi-
ço à nação ou à humanidade.

Art. 3º São mantidas as denominações de esta-
ções terminais, obras de arte e trechos de via aprova-
das por lei.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo, inclu-
sive, o inciso de sua execução.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO – Presi-
dente da República. – Eliseu Resende.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

....................................................................................
Art. 9º Quando necessária a cláusula de revoga-

ção, esta deverá indicar expressamente as leis ou
disposições legais revogadas.
....................................................................................

PARECER Nº 269, DE 2000

Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 360, de 1999,
de autoria do Senador Nabor Júnior, que
Denomina Governador Edmundo Pinto
trecho da rodovia BR-364.

Relator ad hoc: Senador Gerson Camata

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 360, de 1999, é
submetido à apreciação da Comissão de Educação,
em termos de decisão terminativa. Trata-se de projeto
de autoria do nobre Senador Nabor Júnior, que visa
denominar “Rodovia Governador Edmundo Pinto” o
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trecho da rodovia federal BR – 364, compreendido
entre as cidades de Porto Velho, no Estado de Ron-
dônia, e Rio Branco, no Estado do Acre.

Estabelece o art. 2º do projeto em apreço que “a
solenidade que consubstanciará esta homenagem
será realizada na cidade de Rio Branco, em data a ser
estabelecida pelo Ministério dos Transportes”.

Justifica o ilustre autor do Projeto que o Brasil
em particular, a região Amazônica, ainda devem uma
homenagem expressiva à memória do Governador
Edmundo Pinto, que consolidou uma das mais bri-
lhantes carreiras políticas do País. Homem público de
sólidos princípios democráticos, dedicou-se à imple-
mentação de projetos desenvolvimentistas, voltados
para o bem-estar coletivo. Coube ao ex-governador,
morto tragicamente há sete anos, a conclusão das
obras da BR-364.

Complementa, ainda, o nobre Senador Nabor
Júnior que nada mais coerente ou mais lógico, por-
tanto, do que vincular para sempre o nome do grande
e saudoso estadista – trágica e precocemente rouba-
do de nosso convívio – à maior obra consolidada em
sua breve e promissora gestão à frente do governo do
Acre".

II – Análise

O tema tratado no projeto de lei objeto deste pa-
recer – denominaçao de rodovias federais – é regula-
mentado pela Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979.
Esta lei estabelece que as estações terminais, obras
de arte e trechos de via do Sistema Nacional de
Transporte terão denominação consoante com a no-
menclatura estabelecida pelo Plano Nacional de Via-
ção. Estatui, também, que um trecho de rodovia po-
derá ter, supletivamente e mediante lei especial, a de-
signação de um fato histórico ou de nome de pessoa

falecida que haja prestado relevante serviço à nação
ou à humanidade.

Coerente com tais requisitos, a proposição do
nobre Senador Nabor Júnior enaltece devidamente a
extraordinária figura política do ex-governador do
Estado do Acre, Edmundo Pinto, fazendo justiça a
esse cidadão acreano de sólidos princípios democrá-
ticos e de significativas realizações voltadas para as
obras sociais e de interesse sanitário. É, pois, extre-
mamente meritório o projeto de lei que ora se aprecia.

Entretanto, deve-se suprimir do projeto a refe-
rência à solenidade que consta do art. 2º, por não se
prestar a objeto de lei, mas de simples ato administra-
tivo.

Finalmente, para adaptar a proposição aos dita-
mes da Lei Complementar nº 95, de 1998, deve-se
igualmente eliminar do projeto o art. 4º, que trata da
revogação das disposições em contrário.

III – Voto

Em face do exposto, concluo este parecer pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 360, de
1999, com as emendas que se segue.

EMENDA Nº 1 – CE

Suprima-se o art. 2º.

EMENDA Nº 2 – CE

Suprima-se o art. 4º.
Sala da Comissão, 14 de março de 2000, – Djal-

ma Bessa, Presidente eventual – Gerson Camata,
Relator ad hoc – José Jorge – Geraldo Althoff –
Eduardo Siqueira Campos – Luiz Otávio – Hugo
Napoleão – Geraldo Lessa – Bello Parga – Geraldo
Cândido – Álvaro Dias – Emília Fernandes – Agne-
lo Alves – Romeu Tuma – Íris Rezende.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 360, DE 1999

“Denomina a rodovia Governador
Edmundo Pinto trecho da BR-364.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Rodovia Governador

Edmundo Pinto” o trecho da rodovia federal BR-364,
compreendido entre as cidades de Porto Velho, no
Estado de Rondônia e Rio Branco, no Estado do Acre.

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

Sala da Comissão, 14 de março de 2000. – Djal-
ma Bessa, Presidente – Gerson Camata – Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dispõe sobre a demoninação de
vias e estações terminais do Plano Naci-
onal de Viação, e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º As estações terminais, obras de arte ou

trechos de via do Sistema Nacional de Transporte te-
rão a denominação das localidades em que se encon-
trem, cruzem ou interliguem, consoante a nomencla-
tura estabelecida pelo Plano Nacional de Viação.

Parágrafo único. Na execução do disposto nes-
te artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o
órgão administrativo competente.

Art. 2º Mediante lei especial, e observada a re-
gra estabelecida no artigo anterior, uma estação ter-
minal, obra de arte ou trecho e via poderá ter, supleti-
vamente, a designação de um fato histórico ou de
nome de pessoa falecida que haja prestado relevante
serviço à nação ou à humanidade.

Art. 3º São mantidas as denominações de esta-
ções terminais, obras de arte e trechos de via aprova-
das por lei.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa ) dias, estabelecendo, inclu-
sive, o início de sua execução.

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

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO – Presidente
da República, Eliseu Resende.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

....................................................................................
Art. 9º Quando necessária a cláusula de revoga-

ção, esta deverá indicar expressamente as leis ou
disposições legais revogadas.
....................................................................................

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

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

São lidos os seguintes:

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

OF. Nº 3/00 – PRES./CAS

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento

Interno do Senado, comunico a Vossa Excelência que
esta Comissão, em reunião no dia 22 de março de
2000, aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de
Lei do Senado nº 474, de 1999, que “Institui o Dia Na-
cional de Vacinação contra a Hepatite B”, de autoria
do Senador Tião Viana, nos termos da Emenda nºs 1
– CAS.

Atenciosamente, – Senador Osmar Dias – Pre-
sidente.

OF. Nº CE/3/2000

Em 20 de março de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vos-
sa Excelência que esta Comissão aprovou, em reu-
nião realizada no dia quatorze (14) próximo passado,
o Projeto de Lei do Senado nº, 22 de 1999, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Romero Jucá
que, “Denomina Rodovia Hélio Campos trecho da
BR-174".

Atenciosamente, – Senador Freitas Neto – Pre-
sidente da Comissão de Educação.
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OF. Nº CE/4/2000

Em 20 de março de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vos-
sa Excelência que esta Comissão aprovou, em reu-
nião realizada no dia quatorze (14) próximo passado,
o Projeto de Lei do Senado nº 360 de 1999, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Nabor Júnior
que, “Denomina Governador Edmundo Pinto trecho
da BR-364.”

Atenciosamente, – Senador Freitas Neto, Pre-
sidente da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os expe-
dientes lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com re-
ferência ao expediente lido anteriormente, a Presi-
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o pra-
zo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que os
Projetos de Lei do Senado nºs 22, 360 e 474, de
1999, cujos pareceres foram lidos anteriormente, se-
jam apreciados pelo Plenário.

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

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 75, DE 2000

Altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho
de 1973, que “estatui normas regulado-
ras do trabalho rural e dá outras provi-
dências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973,

passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

Art. 4º ..................................................
..............................................................
Parágrafo único. Condomínios de pro-

dutores rurais, estabelecidos com a finalida-
de única de contratação de mão-de-obra
temporária, são equiparados, em termos de
arrecadação previdenciária, aos produtores
rurais individuais. (NR)

Justificação

Conforme informações veiculadas pela Funda-
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(FIBGE) foi constatada, pelo segundo ano consecuti-
vo, queda no contingente de empregados com cartei-
ra de trabalho assinada: A longa trajetória de cresci-
mento na formalização do emprego agrícola foi inter-
rompidaa com a queda de 3,2%, ocorrida de 1996
para 1997, sendo que, de 1997 para 1998, a retração
foi mais acentuada (8,8%). Entre os empregados sem
carteira de trabalho assinada, a redução foi de 4,3%,
de 1997 para 1998.

A redução do número de empregados no cam-
po, em parte devido à adoção de tecnologias poupa-
doras de mão-de-obra, como a mecanização intensi-
va, motivou um êxodo sem precedentes no mundo
moderno.

Uma breve análise dos dados censitários histó-
ricos indica que em 1940, dos pouco mais de 40 mi-
lhões de residentes, 68,7% viviam no meio rural. Em
1970 esse percentual era de aproximadamente 44%
e, em 1996, o Censo informou que apenas 21% da
população ainda vivia no campo. Tais números indi-
cam a magnitude da migração e a necessidade ur-
gente de estabelecer políticas capazes de manter
essa força de trabalho ocupada e longe da marginali-
dade dos grandes centros urbanos.

A proposta em análise busca incentivar o em-
prego no meio rural, garantindo aos empregados os
benefícios da Previdência Social, ao mesmo tempo
que permite aos empregadores rurais custos compa-
tíveis com a sazonalidade da atividade rural.

Em face do exposto, esperamos a aprovação
deste projeto, na certeza de que trata de assunto de
grande relevância econômica e social para o setor
agrícola, especialmente para os trabalhadoes rurais
temporários.

Sala das Sessões 27 de março de 2000. – Se-
nador Arlindo Porto.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Estatui normas reguladoras do tra-
balho rural e dá outras providências.

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

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há ora-
dores inscritos.
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Por permuta com o Senador Francelino Pereira,
concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. S.
Exª dispõe de vinte minutos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribu-
na do Senado Federal para falar sobre um problema
grave e preocupante, que precisa ser atacado com vi-
gor em nosso País: a desnutrição infantil.

No Brasil, à semelhança do que ocorre em ou-
tros países em desenvolvimento, a desnutrição infan-
til e a mortalidade em decorrência de infecções a ela
associadas estão intimamente relacionadas a práti-
cas alimentares insuficientes e a condições socioeco-
nômicas e ambientais a que nossas crianças estão
submetidas.

Apesar de os esforços do Governo estarem sen-
do compensados, nos últimos anos, com a melhora
de alguns de nossos indicadores sociais (tais como
mortalidade infantil, desnutrição, peso ao nascer, co-
bertura vacinal), o Brasil, infelizmente, ainda apresen-
ta elevados índices de desnutrição infantil e indicado-
res de saúde, de educação e de saneamento básico
verdadeiramente incompatíveis com o nosso estágio
de desenvolvimento econômico.

Paradoxal e injusto, o Brasil é um País rico, mas
com um número imenso de pobres e desnutridos. Se
deixarmos de lado os indicadores econômicos e le-
varmos em conta os índices de bem-estar social, ve-
remos que nosso País ocupa um modesto 68º lugar
no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano –
IDH, da Organização das Nações Unidas.

Nesse estudo da ONU, em que 175 países são
analisados sob a ótica de sua qualidade de vida, o
Brasil ficou com o índice de 0,783, sendo considerado
um país de desenvolvimento médio, em situação mui-
to pior do que a de vizinhos nossos, como o Chile, em
30º lugar, e a Argentina, em 38º lugar.

Srªs e Srs. Senadores, considero uma vergonha
para todos nós o fato de o Brasil ser um dos 9 países
da América Latina a integrar a lista elaborada pela
FAO, de 88 países do mundo, em que existem popu-
lações vítimas de escassez de alimentos.

Como o Brasil pode pretender ingressar no Pri-
meiro Mundo, se aqui existem tantos cidadãos priva-
dos de alimentação, um direito básico e fundamental
de todos os seres humanos, pois é condição essenci-
al para a preservação da vida?

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Eminente Senador Gerson Camata, concluirei o pró-

ximo parágrafo e, em seguida, conceder-lhe-ei, com
muita honra, o aparte, já que estou tratando de um as-
sunto em relação ao qual, tinha certeza absoluta, V.
Exª haveria de fazer sua intervenção porque, tam-
bém, preocupa-se com a questão.

Como não sermos considerados subdesenvol-
vidos, se os segmentos mais pobres da nossa popu-
lação sofrem de desnutrição ou de má nutrição crôni-
ca e têm carências nutricionais importantes que com-
prometem sua capacidade, limitam seu desempenho
pessoal e profissional e minam suas condições de sa-
úde?

Feitas essas duas perguntas, concedo o aparte
ao Senador Gerson Camata, a quem peço que me
ajude a respondê-las.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Carlos Patrocínio, V. Exª sabe que responder a tais
perguntas é um pouco complicado. Acompanho a sua
atuação parlamentar. Como médico dedicado princi-
palmente à medicina de caráter social, sempre atuan-
do nas áreas mais pobres da Federação, fazendo da
sua medicina um sacerdócio, V. Exª faz também, na
sua atuação parlamentar, um trabalho paralelo ao que
realiza na sua profissão, sempre se dedicando aos te-
mas sociais. V. Exª traz ao debate hoje um dos mais
importantes problemas sociais que o Brasil enfrenta:
o da subalimentação das crianças brasileiras, um pro-
blema que começa no útero da mãe nas camadas
mais pobres. Várias tentativas, para minorar esse
problema, foram feitas no Brasil ao longo do tempo. V.
Exa se recorda que, ao tempo do Governo José Sar-
ney, foi criado o vale do leite, um programa instituído
nas áreas mais pobres, cujo objetivo era a distribui-
ção gratuita de leite às crianças menos favorecidas. O
vale do leite tornou-se uma moeda paralela, que ser-
via para compra de cigarro, cachaça etc. Como talvez
nem 50% das pessoas que o recebiam compravam
leite, vários municípios contrataram fiscais, com a fi-
nalidade de conscientizar os comerciantes a não rea-
lizarem essa troca. No entanto, lembro-me de repor-
tagens de rádio, jornal e televisão, à época, nelas al-
guns comerciantes diziam que trocavam apenas 10%
por leite e o resto, por bebidas, cigarros ou por outro
tipo de alimento. Agora, vemos esse esforço do pró-
prio Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos
Magalhães, de se recolher do orçamento recursos
para o combate à pobreza. É uma outra tentativa para
o Brasil. Mas, V. Exª disse – e creio que começa por aí
– que, se não for com um grande, um amplo programa
de educação, será muito difícil romper essa situação.
Nesse ponto, recordo-me do falecido Senador João
Calmon e da insistência com que se batia sempre
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pela necessidade de educação. Depreendemos na li-
ção dos grandes sociólogos e historiadores que vári-
os países conseguiram superar a pobreza, proporcio-
nando um pouco de alimentação melhor aos seus
compatriotas menos favorecidos, por meio da educa-
ção, pois o cidadão educado, além de saber do que
precisa, tem melhores condições de lutar pelo que de-
seja. Acompanhando essa preocupação do País, que
V. Ex.ª observa como médico, e analisando principal-
mente o ensino de nível médio, constatamos que
aquilo que a Constituinte de 1988 destruiu o atual Mi-
nistro está recuperando. A referida Constituinte conti-
nha uma emenda muito boa, de autoria do Deputado
Osvaldo Coelho, que obrigava a aplicação de 75%
dos recursos da emenda Calmon à educação no ensi-
no básico. O que ocorre hoje é o contrário. O ensino
universitário, que é minoritário, pois só se destina às
elites, consome 75% do orçamento do Ministério da
Educação e, no ano 2010, todo o orçamento. Portan-
to, não vai sobrar dinheiro para o ensino básico. O
quadro da educação no Brasil tenderá a piorar se não
forem tomadas providências, tendo em vista reformar
a Constituição de 1988. O atual Ministro conseguiu
ampliar a base de ingresso de crianças na escola pú-
blica. Hoje, 98,7% das crianças em idade escolar es-
tão freqüentando a escola, embora esta não seja da
melhor qualidade do mundo, e tendo acesso à meren-
da escolar, o que já é significativo em vista do que se
vinha fazendo. Embora tenhamos graves problemas,
nos contentamos em saber que ensaiam-se algumas
medidas para tentar minorar o mais grave e o mais
sério problema brasileiro. Nenhum país é digno deste
nome se não consegue pelo menos saciar a fome da
classe menos favorecidas da sua população. O dis-
curso de V. Exª já é também um passo. Quando V.
Exª me faz essas perguntas e eu as respondo, V. Exª
sobe mais um degrau na tentativa de, como todos nós
brasileiros, recuperar o tempo que perdemos, melho-
rando a qualidade de vida, o índice de desenvolvi-
mento humano das nossas populações. Cumprimen-
to-o. A sua linha de atuação parlamentar é a do médi-
co que dedicou sua profissão a suavizar as dores dos
menos favorecidos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço, eminente Senador Gerson Camata, pelo
aparte. Provoquei V. Exª, exatamente para que luzes
dessa natureza viessem à baila. De fato, V. Exª foi ao
cerne da questão, citando a educação, o elemento
principal para minimização da pobreza, da deficiência
alimentar e da desnutrição. V. Exª citou exemplos
marcantes, como o da participação do eminente De-
putado Osvaldo Coelho, de Petrolina, Pernambuco,

que consignou, na Constituição, a exigência do per-
centual para o ensino fundamental. V. Exª, agora, tem
dúvida sobre se o referido percentual será aplicado
na sua integralidade, uma vez que o ensino de tercei-
ro grau está a consumir todos os recursos destinados
ao ensino em nosso País cada vez mais. Tanto é que,
tenho certeza, o modelo do ensino de terceiro grau no
Brasil deverá sofrer modificações.

V. Exa também citou o exemplo do tíquete do lei-
te que o Presidente José Sarney dava às famílias
mais pobres. Muitos cidadãos ao invés de comprar o
leite para os seus familiares, trocavam-no, muitas ve-
zes, por pinga, cachaça e outros tipos de alimento.

Eminente Senador Gerson Camata, há um vas-
to programa de distribuição de cesta básica no nosso
Estado do Tocantins, por ocasiões especiais, Dia das
Mães, no Natal, quando o coração da humanidade
parece se abrandar mais. Nesses ocasiões, distribuí-
mos essas cestas básicas, e um cidadão conseguiu,
com o auxílio de sua família e mais uns apaniguados,
obter 50 tíquetes e abrir um pequeno armazém com
as cestas básicas. (Risos). Ao saber disso, tomamos
as providências para fechar esse armazém e mandar
o cidadão para a cadeia, porque aquelas destina-
vam-se às pessoas mais carentes.

Discrepâncias, disparates desta natureza exis-
tem no Brasil. Tenho até me questionado, eminente
Senador Gerson Camata. Ao darmos tíquete de leite,
tíquete de cesta básica, estamos sustentando a po-
breza e não acabando com ela. Temos de procurar
mecanismos diversos para poder conferir cidadania
ao povo brasileiro mais pobre. Estou justamente fa-
lando desse assunto tendo em vista que vários movi-
mentos se deflagram no País para terminar com essa
desigualdade social, que nos envergonha a todos.
Por isso estou citando o termo desnutrição. E desnu-
trição em criança é algo irreversível, provocando se-
qüelas por toda a vida.

Sendo assim, quero repisar esse tema do Fun-
do para Erradicação da Pobreza. Espero que o Fundo
não seja para dar cesta básica, mas para abrir frentes
de trabalho, melhorar a questão da habitação em nos-
so País fazendo casas populares, pôr o cidadão para
trabalhar e ganhar o seu sustento e o de sua família.
Repito: tenho medo de que estejamos sustentando a
pobreza.

Por outro lado, temos a beleza da campanha da
fraternidade, patrocinada por todas as igrejas cristãs
deste País, além de vários programas como por
exemplo o Comunidade Solidária. Sabemos que
quem alimenta a maioria dos famintos neste País é o
povo brasileiro com sua bondade.
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Sr. Presidente, atualmente tenho quatro casas,
que me trazem uma despesa muito grande. Tenho
uma casa em Brasília – apesar de não ser minha –
onde moro com minha família que, certamente, me dá
despesas; possuo também uma casa na minha cida-
de, Araguaína, no Estado de Tocantins; obrigatoria-
mente tenho de ter uma casa na Capital do Estado e
tenho ainda uma casa em uma pequena fazenda,
onde moram algumas pessoas que sustento. Graças
a Deus, sempre há um, dois, três ou quatro pratos a
mais na mesa dessas casas que administro.

E se acredito não haver uma fome tão intensa
em nosso País é porque jamais vi um brasileiro recu-
sar-se a dar um prato de comida para o seu irmão ou
para um semelhante. Entretanto, não basta isso para
resolver o nosso problema. Por esse motivo, chamo a
atenção para o índice de desnutrição das nossas cri-
anças que ainda é muito grande. Eminente Senador
Gerson Camata, fiz todas essas considerações por
ter apreciado muito o aparte de V. Exª.

Sr. Presidente, sabemos muito bem que a des-
nutrição tem profundas raízes socioeconômicas, sen-
do conseqüência direta do crescimento da pobreza e
do desemprego no País e das péssimas condições
sociais em que vivem tantos milhões de brasileiros.
Nenhum de nós ignora que a desnutrição é debilitante
para qualquer ser humano, em todas as faixas etárias
da existência. Segundo o relatório Situação Mundial
da Infância,publicado pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância – Unicef –, a desnutrição é uma das pi-
ores conseqüências da pobreza. Ela é considerada
“uma emergência silenciosa”, pois ocorre e persiste
independentemente de guerras, catástrofes ou de ex-
trema escassez de alimentos.

Os estudiosos afirmam, porém, que a desnutri-
ção atinge principalmente os fetos – portanto, como já
assinalou o Senador Gerson Camata, antes do nasci-
mento –, as crianças nos primeiros anos de vida e as
mulheres em fase de gestação ou de amamentação,
com carências que refletem diretamente na saúde de
seus filhos. A maior incidência de morte neonatal é,
evidentemente, em razão da má nutrição da parturi-
ente. Alerta-se para o fato de que a desnutrição é infi-
nitamente mais perversa e mais grave quando aco-
mete crianças, pois, nesse caso, seu potencial des-
trutivo é verdadeiramente arrasador. Crianças desnu-
tridas adoecem com freqüência e têm muito mais pro-
babilidade de morrer em conseqüência de doenças
comuns na infância. Se sobreviverem, poderão cres-
cer com incapacitações físicas e comprometimento
de capacidades físicas e mentais importantes.

Sr. Presidente, é realmente lamentável que o
Brasil ingresse no século XXI sem conseguir obter re-
sultados minimamente condizentes com sua posição
econômica no cenário mundial no que se refere ao
combate à desnutrição infantil. As estatísticas nacio-
nais apontam a existência de um número vergonhoso
de crianças menores de cinco anos desnutridas ou
subnutridas vivendo principalmente na Região Nor-
deste, a mais pobre do País e que V. Exª conhece
como poucos. Os índices de mortalidade infantil e, na
infância, os indicadores de peso e altura na Região si-
nalizam que o Nordeste brasileiro tem uma situação
inaceitável, principalmente em sua área rural. Embo-
ra sejam imensas as diferenças entre o Nordeste e as
nossas demais Regiões, há também um número ex-
pressivo de crianças desnutridas vivendo nos bolsões
de miséria que proliferam em todo o território nacio-
nal. É dramático saber que essas crianças, muito pro-
vavelmente, terão seu desenvolvimento físico, mental
e intelectual significativamente afetados e compro-
metidos para o resto da vida.

Sras e Srs. Senadores, as razões da existência e
da persistência dos elevados índices de desnutrição
em nosso País têm sido profundamente analisadas,
chegando-se ao diagnóstico de que o maior entrave
para a solução desse grave problema é o fato de as
políticas públicas não darem a devida prioridade às
nossas crianças.

Na edição especial dos Cadernos do IPEA, com
uma coletânea dos documentos intitulada Comunida-
de Solidária – Interlocução Política, está textualmente
preconizado que “é necessário efetivar políticas soci-
ais públicas que garantam a redução da morbimortali-
dade infantil, com ênfase na nutrição”. Não parece
haver muita dúvida sobre o que é necessário fazer
para melhorar o nível de saúde de nossas crianças. O
problema é que as ações necessárias, bem conheci-
das das nossas autoridades, “dificilmente, são imple-
mentadas na escala adequada.” E não o são, segun-
do o diagnóstico dos técnicos do IPEA, porque “as po-
líticas públicas têm sido fragmentadas, desarticula-
das, mal formuladas e excessivamente centralizadas,
ignorando as especificidades regionais e locais.”

Entre os técnicos e estudiosos do problema, é
consensual a opinião de que deveriam ser implemen-
tadas políticas públicas efetivamente direcionadas
para a melhoria da renda familiar e para a elevação
do nível de escolaridade materna. Está comprovado
que mães sem escolaridade ou com um a três anos
de estudo apresentam 11 vezes mais chances de te-
rem seus filhos desnutridos, se comparadas a mães
com 12 ou mais anos de escolaridade. As políticas
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públicas deveriam incluir também medidas visando à
promoção do emprego e à qualificação profissional,
política de renda mínima, aumento da oferta de ali-
mentos, reforma agrária e universalização dos servi-
ços de saneamento básico, com ênfase no abasteci-
mento de água potável.

No âmbito mais específico das ações de saúde,
recomenda-se a implementação de políticas voltadas
para a promoção da saúde da criança, tais como: o
acompanhamento do crescimento e do desenvolvi-
mento; assistência pré-natal, ao parto, ao puerpério;
a promoção do aleitamento materno; a vigilância a cri-
ança de risco; a suplementação alimentar e nutricio-
nal; a imunização, a prevenção e o controle das doen-
ças prevalentes na infância.

Se as medidas de ataque ao problema são co-
nhecidas e muitas vezes implementadas, quais as ca-
usas de sua baixa efetividade? Por que não se conse-
gue acabar com a desnutrição infantil no País, Sr.
Presidente?

A mencionada publicação do Ipea, no capítulo
dedicado à saúde da criança, diagnostica vários en-
traves: a descontinuidade das políticas, a reduzida
parceria entre Governo e sociedade, a escassez e a
má aplicação dos recursos, a eficácia relativa da polí-
tica de distribuição gratuita de alimentos, o baixo nível
de escolaridade das mães e outros.

Srªs e Srs. Senadores, muito ainda poderia ser
dito sobre o diagnóstico do problema da desnutrição
infantil no País e o receituário para combater esse
mal que tem vitimado tantas crianças brasileiras. O
problema é tão complexo e envolve tão múltiplos fato-
res, que seria impossível examiná-lo em todos os
seus aspectos, neste momento.

Gostaria de ressaltar, entretanto, que considero
imprescindível que a redução da morbimortalidade in-
fantil passe a ser uma prioridade estratégica nacional
do Estado e da sociedade brasileira.

Como bem diagnosticaram os técnicos do Ipea,
até agora, “os atores sociais envolvidos no processo
de formulação ou execução das políticas públicas
têm exercitado muito pouco o trabalho de parceria en-
tre Governo e sociedade, fundamental para potencia-
lizar os escassos recursos disponíveis”.

Por essa razão, ao concluir meu pronunciamen-
to, gostaria de fazer um apelo ao Governo Federal e
aos Governos Estaduais... E aqui abro um parêntese,
Sr. Presidente. Tem-se desenvolvido um programa
muito interessante no Estado de Tocantins, denomi-
nado “Multimistura”, aquele que aproveita alimentos,
como, por exemplo, a folha da mandioca, a casca da
batatinha, e faz uma alimentação balanceada, segui-

da por nutricionistas com resultados espetaculares.
Talvez nem precisemos consignando recursos para
comprar alimentação para as nossas crianças; basta
acabar com o desperdício e poderemos concedendo
à criança uma alimentação própria para sua idade.

Por essa razão, gostaria de fazer um apelo ao
Governo Federal e aos Governos Estaduais e Munici-
pais para que, em estreita parceria com a sociedade
brasileira, intensifiquem o combate à desnutrição in-
fantil em nosso País, fruto direto da deficiente gera-
ção e distribuição de renda, e da falta de acesso ade-
quado aos serviços básicos de saúde.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado!

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE RE-
FERE O SR. SENADOR CARLOS PATRO-
CÍNIO EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Cadernos

COMUNIDADE SOLIDÁRIA

Edição especial

2 – Saúde da Criança

Cosenso Geral

É necessário efetivar políticas sociais públicas
que garantam a redução da morbi-mortalidade infantil
com ênfase na nautrição.

As causas da morbi-mortalidade e da desnutrição infantil
são múltiplas e remetem , entre outros, a fatores socioeconômi-
cos ambientais e biológicos. Em que pesem os indicadores socia-
is (mortalidade infantil, desnutrição, peso ao nascer, cobertura
vacinal,etc.) terem melhorado sensivelmente nos últimos anos,
seus níveis ainda não são congruentes com o estágio de desen-
volvimento econômico do País.

Na realidade, todos sabem o que é necessário fazer para
melhorar o nível de saúde das crianças. Não obstante, as ações
necessárias para tanto dificilmente são implementadas na escala
adequada. Há os que dizem acontecer isso por insuficiência de
recursos. Outros afirmam que os recursos são essencialmente
mal aplicados. Entretanto, todos parecem concordar que o maior
entrave tem sido a falta de prioridade para a criança.

As políticas púlicas tem sido fragmentadas, desarticuladas
mal focalizadas e excessivamente centralizadas, ignorando as
especificidades regionais e locais. Alguns apontam como mais
um entrave a descontinuidade dessas políticas. Entre outros fato-
res, essa situção gera uma descrença na população que com
isso particpa menos, quer como utilizadora, quer como efetivado-
ra dos programas.

Setores importantes ressaltam que os atores sociais envol-
vidos no processo de formulação ou execução das políticas públi-
cas têm exerrcitado muito pouco o trabalho de parceria entre Go-
verno e Sociedade, fundamental para potencializar os escassos
recursos disponíveis.

Questão frequentemente levantada é a falta de avaliação
das ações emprendidas, o que prejudica a sua eventual correção.

Com relação às ações de saúde em especial, aponta-se
para a má-qualidade dos serviços prestados. com diferenças re-
gionais.
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Por exemplo, as análises dos dados estatísticos disponíve-
is indicam sempre a situação desfavorável das crianças nas re-
giões Norte e Nordeste do País. A baixa e a efetividade das
ações tambem são apontadas como problemas.

Historicamente, a prioridade real no país tem sido o atendi-
mento da demanda espontânea em detrenimento de ações e ser-
viços com maior impacto no nível da saúde coletiva. Em resumo:
a orientação prevalecente tem sido a de primeiro pagar os presta-
dores de assistência médico-hospitalar do SUS e, com o pouco
que sobra, financiar ações e programas capazes de influir nos in-
dicadores de saúde. Daí porque o Brasil continua na desconfortá-
vel situação de conviver com a malária e outras endemias, com a
reintrodução do dengue e do cólera e,ainda, com a elevada taxa
de mortalidade por doenças evitáveis.

No tocante à questão alimentar e nutricional, alguns con-
cluem que a política de disponibilidade de alimentos no domicílio,
como a distribuição gratuita de alimentos, pouco contribuiu para
reduzir a desnutrição infantil. Consideram estes que o problema é
essencialmente de geração e distribuição de renda e de falta de
acesso a serviços básicos de saúde. Outros, por sua vez, alegam
que não existe no País uma política explícita de redução da des-
nutrição infantil.

Entretanto, a maior parte dos atores envolvidos com a
questão reconhece a necessidade de uma política de alimenta-
ção e nutrição que incorpore a distribução gratuita de alimentos
com contrapartida sociais, a orientação alimentar que leve em
conta o aproveitamento de alimentos regionais e locais, o comba-
te ao desperdicio e a introdução de alimentos alternativos e com-
plementares. É consenso que a merenda escolar constitui um
programa fundamental nessa área.

Está comprovado ainda que a desnutrição infantil asso-
cia-se fortemente à escolaridade materna: mães sem escolarida-
des ou com um a três anos de estudo apresentam onze vezes
mais chances de terem seus filhos desnutridos quando compara-
das com mães com doze ou mais anos de escolaridade.

Frente ao diagnóstico esboçado acima, é consenso que a
redução da morbi-mortalidade infantil deve ser uma prioridade es-
tratégica nacional, do Estado e da Sociedade. Também é con-
senso que as políticas públicas prioritárias devem ser todas
aquelas que envolvam os condicionantes biológicos, socioeconô-
micos e ambientais voltados para reduzir os agravos da mor-
bi-mortalidade infantil, dentro dos conceitos de intersetorialidade,
integralidade e resolubilidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

É consenso, igualmente, o estímulo à elaboração e à exe-
cução de políticas e programas integrados, intersetoriais e inte-
rinstitucionais que promovam a saúde da criança de forma apro-
priada às condições e realidades locais, envolvendo os mais dis-
tintos atores sociais. Enfatiza-se aqui a necessidade da descen-
tralização e da parceria.

Aponta-se como condição para reverter o quadro de mor-
bi-mortalidade na infância a existência de recursos suficientes (fi-
nanceiros, humanos, organizacionais, institucionais, etc.) sufici-
entes. No entanto, considera-se que o provimento de tais recur-
sos não é obrigação exclusiva do Estado, mas também da Socie-
dade.

Considera-se que deveriam ser implementadas políticas
públicas direcionadas efetivamente para a melhoria da renda fa-
miliar e elevação do nível de escolaridade, sobretudo materna.
Isso deveria incluir, dentre outras, medidas que visam à promo-
ção do emprego e à qualificaão profissional, políticas de ren-
da-mínima, aumento da oferta de alimentos, reforma agrária e
universalização dos serviços urbanos, principalmente o sanea-
mento básico, com ênfase no abastecimento de água potável.

No âmbito mais específico das ações de saúde, há um en-
tendimento quanto à necessidade de implementar políticas volta-
das para a promoção da saúde da criança, tais como: o acompa-
nhamento do crescimento e do desenvolvimento; a assistência
pré-natal, ao parto e ao puerpério; a promoção do aleitamento
materno; a vigilância da criança de risco; a suplementação ali-
mentar e nutricional; a imunização; e a prevenção e controle das
doenças prevalentes na infância. Há aqueles que defendem tam-
bém o planejamento familiar.

Para tanto, é preciso investir em modelos preventivos de
saúde. Nesse sentido, há consenso quanto ao fortalecimento da
estratégia do Ministério da Saúde de implementação dos Progra-
mas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e de Saúde da
Família (PSF), com incentivo às iniciativas municipais e comuni-
tárias, envolvendo os serviços de saúde e os sisitemas de forma-
ção e capacitação do pessoal de saúde. A recente iniciativa de
criação dos pólos de formação, capacitação e educação perma-
nente em saúde da família pelo MS (REFORSUS) é um passo
significativo nessa direção. A parceria com a Pastoral da Criança
também se insere no contexto.

O Projeto de Redução da Mortalidade Infantil (PRMI) do
MS é considerado, por alguns, como uma proposta técnica bas-
tante adequada para enfrentar a maioria das causas da mor-
bi-mortalidade na infância, carecendo, no entanto, de um reforço
por parte dos três níveis de governo, e de um envolvimento maior
da sociedade.

Com relação à área de alimentação e nutrição, sugere-se
um conjunto de ações voltadas para: o incentivo ao aleitamento
materno; a distribuição de merenda escolar para as crianças em
creches e pré-escolas; a recuperação de crianças desnutridas,
getantes e nutrizes em risco nutricional – a partir do Programa de
Combate à Desnutrição Materno-Infantil do MS; o estímulo a ou-
tras ações que utilizem alimentos regionais e de alto valor nutriti-
vo ou à suplementação alimentar emergencial; o desenvolvimen-
to de políticas de apoio nutricional com enfoque educacional,
transformando, por exemplo, professores e alunos em multiplica-
dores de orientação alimentar; a potencialização do SISVAN
como instrumento de planejamento, acompanhamento e avalia-
ção de programas de alimentação e nutrição; e, por último, o con-
trole e combate às carências nutricionais específicas (bócio endé-
mico, anemia ferro-priva, hipovitaminose A, etc.).

Alguns consideram que, para efetivar políticas públicas efi-
cazes de alimentação e nutrição, é necessário assumir a dimen-
são familiar ou domiciliar como alvo privilegiado dos programas.

Finalmente, todos parecem concordar que é preciso elabo-
rar e implementar políticas especialmente destinadas a crianças
em creche e pré-escola, tendo em vista a tênue intervenção esta-
tal nessa área.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Conce-
do a palavra à Senadora Emilia Fernandes. (Pausa)

Concedo a palavra ao Senador José Alencar.
(Pausa)

Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
(Pausa)

Concedo a palavra ao Senador Renan Calhei-
ros.

S. Exª disporá de vinte minutos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a rede mundi-
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al de computadores é, inquestionavelmente, um dos
mais eficientes instrumentos de comunicação dos
tempos modernos. Sua universalidade e agilidade
propiciam a integração e a instantaneidade necessá-
rias ao atendimento das mais diversas demandas so-
ciais.

A Internet, Sr. Presidente, é um vocábulo e um
conceito que, progressivamente, vai-se incorporando
ao quotidiano de milhares de pessoas no Brasil. A
rede de computadores que globaliza e compartimen-
taliza o mundo tem uma concepção anárquica que
pretende fugir de qualquer mecanismo de controle ou
mesmo de punição. Nós, como legisladores, temos a
obrigação e o compromisso de não permitir que isso
aconteça.

Não obstante todas as virtudes inegáveis da
Internet, é cada vez mais freqüente o uso indevido da
rede, um espaço virtual que traz comodidade, rapi-
dez, mas que ainda é carente de segurança. É natural
que os atos ilícitos se reproduzam na rede com a
mesma freqüência que ocorrem em nosso cotidiano.

Recentemente, uma invasão inviabilizou a ope-
ração normal de um grandesite norte-americano. Até
declarações do Presidente Bill Clinton foram adultera-
das na Internet. No Brasil, mesmo em escala menor,
vários sítios da Internet já foram invadidos, e as ativi-
dades deles foram suspensas em virtude dos piratas
cibernéticos.

Estima-se que o número de usuários da Internet
no Brasil está em torno de oito milhões de pessoas,
número que, no mundo, sempre registrou progressão
geométrica. A grande maioria dos países, inclusive da
América Latina, já adotou ou adaptou legislações no
intuito de capitular, prever e punir os ilícitos pratica-
dos pelo computador.

A Organização das Nações Unidas reconheceu
que esse tipo de delito, os chamados cibercrimes, se
constitui em sério problema e necessita de uma tipifi-
cação penal de forma a inibir o crime e uma punição
que atinja os piratas cibernéticos, os chamados “hac-
kers”. Além de preservar a inviolabilidade de informa-
ções pessoais, precisamos estar atentos ao chamado
ciberterrorismo, delito que se constitui em uma inva-
são de determinada base de informações com o intui-
to de prejudicar o andamento normal dos serviços, in-
clusive os essenciais, com prejuízos para aqueles
que, eventualmente, nem sabem o que é Internet.

No ano passado, quando ainda ocupava o Mi-
nistério da Justiça, essas novas modalidades crimino-
sas foram exaustivamente debatidas no encontro de
Ministros da Justiça e Procuradores Gerais, promovi-
do pela Organização dos Estados Americanos. O

Brasil estava, então, concluindo a reforma do seu Có-
digo Penal, enrugado pelo tempo.

Como não há crime sem uma lei que o defina, es-
tou agora apresentando à Casa um projeto de lei tipifi-
cando cerca de 20 novos ilícitos, todos cometidos por
meio do computador. Para os delitos cometidos em um
ambiente virtual, precisamos de punições reais.

O projeto está dividido em sete grupos de deli-
tos: os crimes contra a inviolabilidade de dados, con-
tra a propriedade e o patrimônio, contra a honra e a
vida privada, contra a vida e a integridade física das
pessoas, contra o patrimônio fiscal, contra a moral pú-
blica e contra a segurança nacional, todos eles crimes
com pena de detenção, reclusão e multa.

Sr. Presidente, destinamos atenção especial –
porque o mereceram – aos delitos cometidos contra
concessionárias de serviços públicos, como distribui-
dora de energia elétrica, centrais telefônicas e outros.
As penas cominadas a quem cometer tais crimes se-
rão agravadas.

Hoje, para sabotar o funcionamento de uma dis-
tribuidora de energia, já não é preciso, por exemplo,
colocar uma bomba numa central de transmissão;
basta invadir o recinto e desviar o sistema, e haverá
prejuízos significativos para a população e, evidente-
mente, para a concessionária de energia.

Sr. Presidente, eu espero contar com o apoio de
todos os partidos na votação desse projeto. Eu tenta-
rei recolher a assinatura dos Líderes pessoalmente,
para que a tramitação desse projeto seja em caráter
de urgência urgentíssima, tendo em vista, que a ne-
cessidade é reconhecida por todos. É desnecessário
frisar que, por ser obra humana, o projeto está aberto
a sugestões para que seja aprimorado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Renan Calhei-
ros, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao eminente Senador Eduardo Siquei-
ra Campos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, ocu-
po a tribuna nesta tarde para abordar alguns temas
que V. Exª, na condição de representante de nosso
Estado, trouxe recentemente ao Plenário. São temas
de grande interesse da população do jovem Estado
do Tocantins.
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Em primeiro lugar, quero retomar um assunto
especial: a criação da universidade federal do Tocan-
tins. Nesse particular, continuamos a ser uma exce-
ção inaceitável, sob qualquer ponto de vista, sob
qualquer aspecto: o Tocantins é um Estado para o
qual a União ainda não dedicou o que já dedica aos
demais. Decorridos quase doze anos da criação do
Estado do Tocantins e depois das várias iniciativas do
Governo do Estado, da nossa Bancada, de V. Exª e
dos demais representantes, ainda não conseguimos
sensibilizar o Ministro da Educação e o Presidente da
República para a necessidade de criarmos a universi-
dade federal do Tocantins.

Palmas é um pólo alternativo, que cresce a uma
taxa de 30% ao ano, e, não temos nenhuma dúvida –
uma vez que temos um processo de crescimento or-
ganizado e uma capital que conta com um plano de
desenvolvimento competente, bem estudado – de
que, se não estivéssemos lá cumprindo essa função
e ajudado a redirecionar os fluxos migratórios do
País, certamente essas quase 200 mil pessoas, que
hoje vivem em Palmas, estariam talvez na periferia de
Brasília ou, quem sabe, de São Paulo ou até mesmo
inchando um outro grande centro urbano. Palmas é
realmente uma opção extraordinária.

Exatamente por termos atingido esses níveis de
crescimento, conseguimos impressionar os observa-
dores, os nossos embaixadores e todas as pessoas
que visitam a cidade de Palmas em busca de conhe-
cer essa grande avalanche de oportunidades de em-
prego e de crescimento que vem caracterizando não
só Palmas como todo o Estado do Tocantins.

Temos dito sempre que este é o novo Brasil, é o
Brasil das Tordesilhas, que ainda não descobrimos;
se ainda não o descobrimos, não estamos sabendo
aproveitar todo o rico e belo potencial de que dispõe o
nosso Estado, a nossa região. Exatamente por isso
faz-se imprescindível a implantação da universidade
federal do Tocantins por parte do Governo Federal.

Sr. Presidente, na próxima quinta-feira, deixarei
esta Casa, e, sobre a minha saída, pretendo voltar à
tribuna para dar uma satisfação mais abrangente ao
Senado, agradecendo aos meus pares por esses
poucos meses de convívio, pouco mais de um ano,
para cumprir uma missão com prazo determinado.
Em breve retornarei. Eu me afasto, Sr. Presidente,
deixando tramitando nesta Casa o projeto de lei que
cria a universidade federal do Tocantins, apresentado
no ano passado. Trata-se de um projeto de lei autori-
zativo. Sei que existe, tanto na Câmara dos Deputa-
dos como nesta Casa, uma corrente contrária aos
projetos de leis autorizativos. Sobre isso falou muito

bem Josaphat Marinho, deixando registrado um pare-
cer sobre a questão dos projetos de leis autorizativos.
Ora, quantas escolas técnicas federais, quantas uni-
versidades foram criadas, há dez ou vinte anos, por
força de projetos de leis autorizativos? O próprio
Orçamento da União é decorrência de um projeto de
lei autorizativo. Eu me coloco radicalmente contra a
tese de que o projeto de lei autorizativo não tem subs-
tância, não devendo sequer tramitar, conforme exter-
na um parecer que circula na Câmara dos Deputados.

Como afirmei, sobre isso falou quem entende,
falou bem o Senador Josaphat Marinho. Temos diver-
sas escolas técnicas federais e diversas universida-
des, frutos de projetos de leis autorizativos de iniciati-
va de parlamentares, que, valendo-se da sua sensibi-
lidade, do seu conhecimento, do convívio com a po-
pulação de suas regiões, propiciaram a criação de
instituições dessa natureza. Temos um exemplo no
Tocantins: a Escola Agrotécnica Federal de Aragua-
tins, projeto de iniciativa do então Deputado Siqueira
Campos, extraordinariamente bem implantada, bem
gerida, prestando um grande e relevante serviço à co-
munidade, atendendo a estudantes do Maranhão, do
Pará, enfim de toda a nossa região do Bico do Papa-
gaio.

Colocar-se contrário ao instituto do projeto de lei
autorizativo, no meu modesto entendimento, é cerce-
ar, retirar de nós, parlamentares, uma de nossas inici-
ativas, na qual não há qualquer prejuízo senão o
exercício do nosso poder de pressão ou de sensibili-
zar as autoridades, o Presidente da República, como
é, agora, o caso da criação da universidade federal do
Tocantins.

Esse projeto vai continuar tramitando, Sr. Presi-
dente, mesmo na minha ausência, tendo em V. Exª
um dos grandes baluartes dessa luta pela criação da
universidade federal do Tocantins, bem como o Sena-
dor Leomar Quintanilha e os demais parlamentares
de nossa Bancada. Tenho certeza de que o Presiden-
te da República, um dos grandes professores univer-
sitários deste País, um grande sociólogo, um homem
de larga tradição na área da educação, não deseja in-
gressar na história como alguém que deixou escapar
a oportunidade de proporcionar a criação da nossa
universidade.

É de se registrar, Sr. Presidente, que já temos o
campus, um investimento na estrutura física e temos
um grande investimento na área científica e tecnoló-
gica, na qual o Estado vem investindo através da Uni-
versidade Estadual de Tocantins. E há uma disposi-
ção em lei, votada pelos Deputados da Assembléia
Legislativa, no sentido da doação para a União de
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todo esse patrimônio a ser incorporado ao patrimônio
da futura universidade federal do Tocantins. Portanto,
nem mesmo da alegação de que isso implicaria gas-
tos pode o Governo Federal se valer.

Tenho, assim, absoluta certeza e convicção de
que não seremos cerceados do direito de vermos im-
plantada a nossa universidade.

Sr. Presidente, falarei agora sobre a Escola Téc-
nica Federal de Palmas – uma iniciativa de minha au-
toria –, assunto que V. Exª também abordou. Essa es-
cola entrará em atividades no segundo semestre des-
te ano, no mês de agosto. Começamos a obra, prova-
velmente, no final do ano de 1993; portanto, há seis
anos brigamos por recursos federais para finalizar a
construção das instalações da Escola Técnica Fede-
ral de Palmas. Não há o que discutir com relação à re-
levância, à importância e aos serviços que serão
prestados pela Escola Técnica aos jovens de Palmas
e do Tocantins.

Todavia, é preciso fazermos uma cobrança mui-
to dura do Ministério da Educação a fim de que a
Escola Técnica Federal possa receber tudo aquilo
que já receberam as demais escolas técnicas federa-
is, de modo a que tenha a sua implantação imediata,
a efetivação de seus quadros funcionais, em suma, o
investimento mínimo que deve fazer o Governo Fede-
ral em uma iniciativa como essa.

Os cursos previstos para a Escola Técnica Fe-
deral também serão de fundamental importância para
a construção da sociedade de Palmas, para a forma-
ção dos nossos jovens, milhares de estudantes, mi-
lhares de famílias, que estão inseridos nos 30% de
crescimento anual. Digo sempre e reafirmo que pode
parecer – ainda mais para os que vivem em Brasília –
que estaria ocorrendo um outro amontoado de pesso-
as dispersadas naquela espécie de assentamento,
onde se ganha o lote e depois briga-se pela in-
fra-estrutura. Isso, absolutamente, não é o que acon-
tece em Palmas. Temos grande orgulho da forma com
a qual estamos erguendo a nossa capital – de forma
planejada, com grandes redes de saneamento bási-
co, água tratada, em áreas que ainda estão em fase
de ocupação. Portanto, temos algo de muito precioso
a preservar.

Brasília tem sido, para nós, um exemplo de que
não podemos ser premidos pela realidade da especu-
lação imobiliária. É preciso que o administrador esteja
trabalhando com seus olhos voltados para o futuro,
para impedirmos que Palmas seja apenas mais um
amontoado urbano.

E o Tocantins, Sr. Presidente, talvez, se olhado
com um pouco mais de atenção, poderá ser tomado

como exemplo para este País em várias iniciativas.
Repito: é um Estado que gasta menos de 45% com
folha de pagamento; é um Estado que tem um per-
centual do seu orçamento comprometido com o maior
programa de renda mínima que se faz voltado para as
crianças, neste País – são trinta mil crianças. Se, na
mesma proporção, nos mesmos moldes, o Governo
Federal tivesse assumido um programa como esse e
estivesse atendendo, com o orçamento que tem, o
que o Tocantins atende, para uma população de um
milhão e duzentas mil pessoas que lá vivem, teríamos
4,5 milhões de crianças atendidas por esse progra-
ma.

Brigamos e discutimos muito. Falou-se muito
sobre o valor do salário mínimo. Lá, no nosso Tocan-
tins, há mais de três anos, o piso mínimo para o servi-
dor público, para todos aqueles que prestam serviços
para o Governo, é de R$ 240,00. Mas isso não é de
agora, Sr. Presidente, já ocorre há mais de três anos.
Temos, sim, um Estado saudável, equilibrado. Mas,
como um ente da Federação, não podemos, em hipó-
tese alguma, por melhor que seja a nossa convivên-
cia com o Governo Federal, mesmo na condição de
integrantes da nossa base parlamentar, abrir mão de
algumas questões básicas.

O primeiro pronunciamento que fiz nesta Casa
foi rechaçando de forma veemente a privatização da
Caixa Econômica, do Banco do Brasil; também de for-
ma veemente, defendi a criação da nossa Universida-
de Federal e a privatização da Ferrovia Norte-Sul. E
têm sido esses, Sr. Presidente, os temas básicos que
nos têm trazido à tribuna.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me
V. Ex.ª um aparte, eminente Senador Eduardo Siquei-
ra Campos?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço com muita alegria o aparte de V. Ex.ª, ilus-
tre Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Eminente Se-
nador Eduardo Siqueira Campos, V. Ex.ª está para
deixar esta Casa não pelo termo do seu mandato,
mas convocado que foi pelo Governador do Tocantins
para exercer mais uma relevante função pública na-
quele Estado. Se, por um lado, regozijo-me com essa
nova função a ser exercida por V. Ex.ª, por outro, lasti-
mo a sua ausência daqui. Somos amigos, companhe-
iros de Parlamento e do Partido da Frente Liberal. V.
Ex.ª, que exerce uma função relevante na liderança
do Colégio de Líderes do PFL e conosco tem comun-
gado a filosofia e o programa do Partido e exercido,
com extrema competência e dedicação, o seu man-
dato, é para nós, por isso mesmo, uma ausência mui-
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to sentida. Estou seguro de que, a exemplo do que
aconteceu na Prefeitura de Palmas, quando V. Exª
teve um desempenho extraordinário, embora muito
moço, madrugando na vida pública, seguramente re-
petirá esse desempenho, já agora com mais expe-
riência na Secretaria de Estado que irá ocupar. Vem
V. Exª de uma escola notável, na qual eu também es-
tive matriculado, a escola do Governador Siqueira
Campos, seu pai ei meu amigo dileto, foi meu Colega
na Câmara, fomos Deputados juntos, exercemos jun-
tos a liderança na Câmara e estávamos sempre pro-
pugnando pelo que havia de melhor na vida pública
brasileira. Ocupando essa nova função, estou seguro
de que haverá um acréscimo na administração exem-
plar que se exerce no Estado de Tocantins. Siqueira
Campos, quando foi ser Governador, pela primeira
vez, já levou do Congresso Nacional uma experiência
significativa; porém, muito mais do que isso, ele leva-
va a paixão pelo Estado que criara e pelo qual pôs até
em risco a sua própria vida com a greve de fome que
fez. Chegando ali, criou o Estado que surgiu como a
Fênix, do nada. Surgiu de um cerrado. Ali está a belís-
sima Capital, Palmas, o Estado crescendo, dando
exemplo de administração e de progressão na sua
economia e na sua administração. Oxalá todos nós
pudéssemos ter um estágio sob a direção do Gover-
nador Siqueira Campos. Aí, sim, teríamos passado
pela escola da vida pública, que foi a escola que se
implantou ali. Portanto, se, de um lado, V. Exª deixará
saudade nesta Casa, por outro, estamos certos de
que irá brilhar de novo na ação pública no seu Estado,
Tocantins.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agradeço, Senador Edison Lobão, um velho
amigo não apenas da família Siqueira Campos, mas
também do Estado do Tocantins, em função de todo o
apoio que emprestou à criação da nossa causa.

Eu aduziria aos argumentos, agradecendo a
gentileza e a generosidade de V. Exª, apenas mais
um argumento. Quando da nossa separação de Go-
iás, até mesmo para que se pudesse fazer uma divi-
são satisfatória dos bens – o que, aliás, até hoje não
foi feito –, constatou-se que o Tocantins era pouco
mais de 4% da economia do Estado de Goiás. Hoje,
retomados os trabalhos dessa Comissão, já somos
mais de 30%, se os Estados estivessem juntos. Saí-
mos de 4%, de uma rede precária de pouco mais de
oitenta quilômetros asfaltados, para superarmos a
casa dos três mil quilômetros de novas estradas, sem
falar na energia, no saneamento básico, nas escolas.
Avançamos muito.

O que queremos é apenas aquilo que está na
própria Constituição, nas Disposições Transitórias.
Aliás, há de se registrar que a Advocacia-Geral da
União reconheceu, recentemente, há pouco mais de
um mês, que tudo o que dispõe o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias com relação ao Estado
do Tocantins é dever da União. Ficou um saldo, um
débito da União num investimento que estaria hoje
nos níveis aproximados de R$1,2 bilhão, que deviam
ter sido aplicados nesses 12 anos, fato que não ocor-
reu. Então, permanecemos com algo que considera-
mos saudável para o Estado. Optamos por não ter ne-
nhum servidor pago pela União. Não merecemos,
como os Territórios que se transformaram em Estado,
todo aquele suporte que ainda hoje permanece em al-
guns deles – a sua folha paga pela União. Isso foi
bom para o Tocantins. Não tivemos um banco do
Estado; portanto não tivemos um banco quebrado
nem processo de privatização.

Quando aprovamos aqueles R$2 bilhões para
Santa Catarina, eu disse para alguns Colegas que tal-
vez tivéssemos cometido uma injustiça com o nosso
povo. Se tivéssemos criado um banco e ele quebras-
se, estaríamos também aqui aprovando R$2 bilhões
para sanear, investir e, de algum forma, levando di-
nheiro da União para o Tocantins. Mas não é essa a
nossa filosofia.

Sr. Presidente, meu Colega de Bancada e de re-
presentação, Carlos Patrocínio; meu querido Presi-
dente Antonio Carlos Magalhães, um dos grandes
amigos e sustentadores das nossas lutas perante o
Governo Federal, grande conhecedor dos nossos
problemas, um amigo que costuma nos visitar no
Estado, detonou a primeira implosão de rochas da
memorável Usina Luís Eduardo Magalhães, esteve
conosco e está presente na luta pela criação da Uni-
versidade Federal do Tocantins. Saiba V. Exª que me
orgulho muito de guardar até hoje a minha ficha de fili-
ação partidária assinada pelo memorável e saudoso
Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Sr. Presidente, é com essa forma humilde, com
esse meu jeito de peregrinar pelos corredores desta
Casa, de correr atrás dos nossos interesses, Senador
Carlos Patrocínio, que trago novamente esses assun-
tos, bem como falou V. Exª sobre a questão da multi-
mistura.

Eu, como Prefeito, tive o prazer de levar à Drª
Clara Brandão, que naquele tempo era ainda muito
desconhecida no País, a não ser por aqueles estudio-
sos da alimentação da criança, que me apresentou
um processo absolutamente impressionante: retira-
va-se das folhas da mandioca, da casca de ovo joga-
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do fora e da casca de outras leguminosas, a poderosa
multimistura, que fiz questão de implantar em todas
as escolas públicas municipais de Palmas.

E sobre isso, para terminar, deixo um relato pes-
soal: tenho um filho que já vai fazer...

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Concederei com grande prazer, mas não posso
sair da tribuna sem ouvir o meu querido Presidente
Antonio Carlos Magalhães.

E, para terminar, deixo mais este exemplo, um
relato pessoal, já que o Senador Carlos Patrocínio
trouxe para a tribuna a questão da multimistura: te-
nho, Presidente Antonio Carlos Magalhães, meus no-
bres Pares, um garoto, que adotei como meu filho. Eu
o conheci com apenas três ou quatro meses de idade,
e talvez ele fosse mais um desses que entram na tris-
te lista infindável dos que morrem por desnutrição.
Conheci aquela criança e rapidamente o acolhemos
como nosso filho. Formalizei um processo de adoção
e tenho por ele um orgulho enorme. Mas o que fiz pe-
las escolas públicas de Palmas, levando para lá a
multimistura, pratiquei em casa com ele; ou seja, ele é
o exemplo vivo de uma criança saudável, inteligente e
perfeita. Muitos dos médicos que o analisaram em
seus primeiros meses de vida disseram que, talvez,
ele tivesse sido prejudicado de forma definitiva. No
entanto, dou esse depoimento para dizer que a multi-
mistura foi um instrumento poderoso que fez o jovem
Guilherme me dar a alegria do seu convívio hoje e ser
um dos meus filhos.

Ouvirei o Senador Moreira Mendes, e peço a pa-
ciência de V. Exªs para que este humilde orador não
perca a oportunidade de incluir, em sua passagem
por esta Casa, o aparte do Presidente, Senador Anto-
nio Carlos Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Peço
que os apartes sejam breves.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RR) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, vindo do aeroporto para
cá e ouvindo a Rádio Senado, detive-me no seu pro-
nunciamento e farei dois pequenos comentários em
virtude da exigüidade do tempo. O primeiro relacio-
na-se à universidade, uma luta de que tenho partici-
pado, escutando atentamente nesta Casa não só os
seus discursos, mas também os do nobre Senador
Carlos Patrocínio. E quero dizer que sou solidário
nessa batalha – como, aliás, já tenho demonstrado
em várias outras ocasiões. Penso que se comete uma
injustiça – para não dizer discriminação – com o Esta-
do do Tocantins. Ao adentrar este recinto, tomei co-

nhecimento de que o eminente Senador nos está dei-
xando para assumir, pelo que entendi, uma Secreta-
ria de Estado em Tocantins. De um lado, fico triste,
porque perderemos o convívio e a participação de um
Senador brilhante, jovem, competente, cavalheiro,
excelente colega, que sempre soube tratar seus Pa-
res com cortesia e atenção. Por outro lado, fico feliz,
como disse o Senador Edison Lobão, porque V. Exª
vai cumprir mais uma etapa de sua vida pública, de-
sempenhando um papel relevante no seu Estado. Te-
nho convicção e certeza que se haverá bem nessa
nova missão, porque já demonstrou, em vários outros
cargos que ocupou, assim como aqui no Senado, que
é competente e capaz. Deixo, portanto, uma mensa-
gem de solidariedade com relação à universidade; de
apreço e afeição a V. Exª como colega; e de felicidade
em sua nova empreitada. Que V. Exª tenha sucesso e
possa, com seu trabalho e com sua dedicação, dar
algo mais ao povo do seu Estado, que V. Exª soube
sempre tão bem representar nesta Casa.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Muito obrigado, Senador Moreira Mendes, meu
grande colega do Partido da Frente Liberal, com
quem tenho tido uma grande convivência e também
uma grande admiração por V. Exª, bravo representan-
te do Estado de Rondônia; agradeço suas palavras
gentis.

Ouço agora o Presidente do Senado Federal,
Senador Antonio Carlos Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Meu caro Eduardo Siqueira Campos, eu não poderia,
de modo nenhum, deixar de expressar, neste instan-
te, o meu elogio, a minha palavra, sobre a sua atua-
ção. Pode-se dizer até que se surpreende, talvez os
que não o conhecessem ficassem surpresos, mas na
realidade V. Exª, em pouco tempo, tornou-se um dos
melhores Senadores desta Casa, pelo seu trabalho,
pela sua luta em defesa do Tocantins, mas, sobretu-
do, pela sua serena atitude e o bom senso, sempre,
sempre ao seu lado nas suas decisões. V. Exª tem
tradição: seu pai é um político que honra o Tocantins e
o cenário político brasileiro. E o Tocantins é um exem-
plo para o Brasil, porque eu mesmo tenho lutado junto
ao Governo Federal para que se pague o que o To-
cantins tem direito – não é nenhum favor –, mas mes-
mo assim a administração sem receber o devido auxí-
lio tem-se mostrado altamente competente e, sobre-
tudo, respeitada pelo seu povo. V. Exª vai agora para
uma missão. Eu só posso lhe desejar êxito, mas que
esse êxito ocorra totalmente até outubro para que V.
Exª volte ao nosso convívio, vitorioso como sei que
será, pela sua capacidade política e pelo entrosa-
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mento perfeito que tem com o seu pai, que é uma das
coisas também que muito ajuda a política do Tocan-
tins. Quero lhe dizer que, em qualquer momento que
V. Exª se encontre no Tocantins, ou em qualquer par-
te, serei um seu amigo, um seu colega a aplaudi-lo e a
lhe fazer justiça no Brasil inteiro. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agradeço-lhe, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, e tenho certeza de que qualquer brasileiro se
sentiria honrado de poder merecer de V. Exª as pala-
vras que a mim, por generosidade, dedica.

Realmente, após anos, como seu admirador, a
história me deu esta oportunidade de conviver com V.
Exª nesta Casa. E quero deixar aqui registrado o tes-
temunho do quanto V. Exª tem-se dedicado às causas
do Tocantins como um todo. Muito obrigado pelas pa-
lavras.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, já com a benevolência de V. Exª,
também não posso deixar de ouvir o Senador Pedro
Simon e, em seguida, finalizar meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Pen-
so que os eminentes Senadores estão achando que
V. Exª já está se despedindo deste Plenário. V. Exª
ainda se comprometeu a fazer um discurso no decor-
rer desta semana, na quarta-feira. Isso é apenas uma
aviso aos Srs. Senadores que terão outra oportunida-
de de aparteá-lo. Mas V. Exª tem tempo à disposição
para conceder os apartes.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Também
quero trazer a V. Exª o respeito, a admiração e os vo-
tos de que seja muito feliz na sua nova empreitada. V.
Exª é um jovem que já presidiu Palmas e tem todas as
condições de liderança no seu Estado. Tenho dito mu-
itas vezes que Tocantins é um Estado interessante.
Geralmente, os Estados nascem sob luta interna mui-
to grande. Foi difícil a caminhada para a criação do
Estado de Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso
não admitia, em hipótese nenhuma, sua saída. No
caso do Tocantins foi diferente. Goiás aceitou, enten-
deu... Dizem alguns até, com um pouco de ironia, que
Goiás achava que Tocantins era uma região tão difícil,
tão distante, com uma terra que respondia tão pouco
à atividade do homem, que não valia muito a pena lu-
tar por ela. Não acredito! Mas, na verdade, Tocantins
saiu, com a unanimidade de Goiás, favorável. O To-
cantins é o exemplo do futuro deste País com sua
agricultura explodindo, colhendo duas safras por ano.
Nós do Rio Grande do Sul temos que nos cuidar: em
Tocantins há duas colheitas por ano do arroz agulhi-

nha, que só nós produzíamos, dando demonstração
da enorme da capacidade de ação do nosso País. A
criação de Tocantins, praticamente, foi a gota d’água
para que o Centro-Oeste explodisse no grande futuro
mercado exportador de produtos agrícolas País. V.
Exª é um jovem num Estado jovem com um futuro
pela frente. Devo dizer que estou me preparando
para ir à tribuna hoje. E, quando V. Exª diz que adotou
uma criança, e essa criança, hoje, é, junto com os ou-
tros filhos, a alegria da sua casa, tenho uma admira-
ção ainda mais profunda por V. Exª, porque vejo o
exemplo de um pouco daquilo que vou falar ou tentar
falar hoje. Na Campanha da Fraternidade deste ano,
estamos tentando chamar a atenção exatamente
para isto: paz e dignidade para o povo, um povo sem
exclusões, que possa, segundo sua capacidade, se-
gundo sua possibilidade, fazer sua parte pela melho-
ria do País. Mas nenhuma outra ação pode ser mais
excepcional do que a de V. Exª: mudar o destino de
uma criancinha de três meses. Está lá sua filha, estu-
dando, com todas as perspectivas da humanidade a
seu dispor, ao contrário dos milhões de brasileiros,
que nascem sem futuro em razão do nosso egoísmo.
Sei que V. Exª sai para cumprir uma missão e sei que
haverá de desempenhar-se muito bem. Sei que, jo-
vem e brilhante como é, haverá de cumprir muitas ou-
tras missões de seu Estado e de seu País. Entendo
que, com essa fé e esse espírito de solidariedade que
demonstra, serão muitos promissores os caminhos
que, se Deus quiser, V. Exª haverá de percorrer. Mui-
to obrigado.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Igualmente agradeço as palavras de V. Exª,
também muito generosas, com relação à minha pes-
soa.

Também, há muito, guardo admiração por sua
extraordinária história. Só posso dizer que o desen-
volvimento da agricultura do Tocantins dá-se funda-
mentalmente em razão das grandes colônias de gaú-
chos espalhadas pelo nosso território. São influentes
e participativos de todo o processo.

Do ponto de vista pessoal – já que V. Exª vai tra-
zer o assunto da solidariedade para a tribuna – o
exemplo de Guilherme, meu filho, encorajou-me a
uma segunda experiência. Recolhi uma outra criança,
Sr. Presidente, esta já com sete anos de idade, das
ruas de Brasília, pois considerava inadmissível ver
aquela criança pedindo esmola exatamente na porta
de um estabelecimento de ensino particular – do qual
eu era o dono. Descobri que ele tinha 14 irmãos e que
o pai era uma dessas pessoas que ganham um lote
em uma invasão e passam para outra invasão espe-
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rando outro lote. Consegui entrar em acordo com a fa-
mília da criança: proporciono-lhe escola particular –
não a nossa, mas outra – a fim de que cresça em um
ambiente sem interferência da família. Ele dorme em
minha residência de segunda a sexta-feira e passa os
finais de semana com sua família. Já se vão dois
anos: ele hoje tem nove anos de idade.

Certa vez li uns dizeres interessantes no plásti-
co de um veículo, talvez de um médico: “Se você tem
problemas, não tome Lexotan; adote uma criança”.
Posso deixar o testemunho nesta Casa de que não há
experiência mais gratificante para o ser humano. Não
me refiro à primeira adoção. Da primeira vez, não foi
apenas adoção. Sabedor da sua condição, meu filho
costuma dizer: “Eu vim para esta casa trazido por um
anjinho; não nasci de semente na barriga, como os
demais, mas nem por isso deixo de ser uma criança
feliz”. Isso ele repete na escola – as professoras são
testemunhas. Já o André, em cartas que às vezes me
escreve, diz que estou dando a ele a oportunidade
que os outros 14 irmãos não têm.

Sem dúvida alguma, Senador Pedro Simon, não
será apenas com gestos como esse que haveremos
de refazer o País. É preciso a postura corajosa de um
Governo ousado que tenha a consciência de que não
podemos admitir o Brasil, jovem como é, na situação
triste de abandonar seus próprios filhos num território
tão rico, tão vasto e de tantos horizontes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-

cedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fico satisfeito de
ver, segunda-feira, como se fosse um cidadão do bai-
xo clero do Senado como nós, o Presidente Antonio
Carlos Magalhães a assistir à sessão. Eu lhe agrade-
ço. Soube agora da decisão da Mesa de publicar –
não todo, porque não é o interessante – a base do do-
cumento “Dignidade Humana. 2000, um Novo Milênio
sem Exceções”. É o documento da Campanha da
Fraternidade, este ano organizado não pela Igreja
Católica, mas pelo Conselho das Igrejas Cristãs, em
que vêm a debate as discussões da hora que esta-
mos vivendo e dos momentos que estamos a viver.

Considero feliz e oportuna essa campanha. A
Igreja, já há algum tempo – desde 1964, se não me
engano – vem fazendo a Campanha da Fraternidade.
A Quaresma, para nós cristãos, é tempo de medita-
ção: lembra os 40 anos em que o povo judeu viajou
pelo deserto em busca da terra prometida e lembra os
40 dias em que Cristo ficou jejuando no deserto, so-

frendo as tentações do demônio, antes de iniciar sua
caminhada rumo à morte e ressurreição.

Que bom que nesses dias da Quaresma seja-
mos chamados a meditar sobre nosso dia, nossa vida
e sobre a realidade do mundo e do País! Que bom
que estejamos a nos aprofundar sobre aquilo que
acontece no nosso País e a pensar sobre o que pode-
mos fazer para alterar a realidade!

Os objetivos da caminhada da fraternidade são:

– Propor uma prática de vida em que
os valores morais e éticos exaltem a digni-
dade da pessoa, evitem as exclusões que
marginalizam pessoas e grupos, criem con-
dições de paz na convivência cotidiana;

Lutar por políticas sociais e demográfi-
cas e promover a solidariedade e a partilha
no respeito aos direitos fundamentais à sub-
sistência e às condições sustentáveis de
vida digna para todos, contra o apartheid
social e econômico;

– denunciar a violação dos direitos hu-
manos e as ameaças à dignidade, em todos
os âmbitos e níveis: comportamentos, orga-
nização da sociedade, políticas, legislação,
administração e prática da justiça;

– opor-se a qualquer forma de violên-
cia contra as pessoas, a qualquer estrutura
concreta de violência, a qualquer exclusão e
intolerância;

– favorecer as soluções não violentas
dos conflitos sociais, solicitando as media-
ções, opondo-se ao uso desnecessário da
força, colocando-se em defesa dos mais fra-
cos e ameaçados na sua dignidade e nos
seus direitos;

– promover o diálogo, incentivando o
respeito à liberdade de consciência e à li-
berdade religiosa, na busca da verdade que
liberta e salva, denunciando toda e qualquer
competição religiosa ou ideológica;

– valorizar a contribuição indispensá-
vel da mulher nas igrejas e na sociedade,
na busca da superação dos papéis cultural-
mente impostos;

– defender os direitos das minorias frá-
geis e marginalizadas, contra as discrimina-
ções raciais, étnicas, culturais e religiosas.

Sr. Presidente, esse é o objetivo, esse é o de-
bate. Essas são as teses, esse é o significado. Se
nos aprofundarmos nesse texto, vamos nos chocar
com ele, pois chama a atenção para o dia-a-dia do
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nosso povo, para as injustiças que se multiplicam
em todas as horas, para as violências cometidas em
todas as horas. E a nossa indiferença é total e abso-
luta, em todas as horas.

Esse texto nos mostra que, na verdade, as ex-
clusões estão em todos os lados que olharmos. No
entanto, nós avançamos, seguimos adiante sem de-
las tomar conhecimento. Lá pelas tantas, falamos, cri-
ticamos. A sociedade de modo geral, os intelectuais,
a grande imprensa, políticos, empresários exigem,
cobram do Estado ações que já deveriam ter sido pra-
ticadas. “Como não se faz? Como ainda há gente na
rua e miseráveis dormindo à luz da lua?” Contudo, na
verdade, poucos de nós, meu bravo Senador Siqueira
Campos, fazem alguma coisa. Na verdade, muito
pouca gente faz, e somente aquilo que pode, aquilo
que tem condições de fazer.

Respondendo ao meu aparte, V. Exª disse que
não será com gestos iguais aos seus que se mudará
a situação. Permita-me divergir de V. Exª: principal-
mente com atos, com gestos iguais aos de V. Exª é
que cada um fará a sua parte.

Passei outro dia na Asa Sul, e a vitrine de uma
butique de cachorro de luxo me chamou a atenção.
Entrei e fiquei impressionado com o que vi. Verifiquei
os preços e indaguei: há clientes para isso? Respon-
deram-me que já estavam inaugurando a terceira
casa. Olhei as roupinhas, as jóias mais caras e per-
guntei se aquilo tinha saída. Disseram-me que as rou-
pinhas mais sofisticadas eram as de maior saída. E fi-
quei a analisar algo que, desde quando eu era crian-
ça, ouvia do Senador Alberto Pasqualini – passa-
ram-se 50 anos, mas naquela época já se falava nis-
so –: uma sociedade que valoriza mais os cachorros
de raça do que a criatura humana é algo que não tem
justificativa.

Por isso, Sr. Senador, V. Exª não deve ter feito
por seu filho de sangue – quanto mais para o adotivo
– o que aquela senhora da sociedade do Rio de Jane-
iro fez: uma festa de aniversário para sua cadelinha,
cujos convites eram tremendamente disputados pe-
las pessoas, segundo reportagens publicadas pelas
revistas. Foi realmente uma festa de grande esplen-
dor, e o high society, a alta sociedade do Rio de Ja-
neiro estava presente. É que a alma humana, se não
é chamada, se não se compenetra do que é, fica no
egoísmo, no individualismo. Quando perguntaram à
dona da cadelinha por que não adotava uma criança,
ela respondeu que a cadelinha só fazia o que ela que-
ria, que a agradava e que não lhe causava nenhum
problema. Sendo assim, por que adotaria ela uma cri-
ança, se depois poderia se arrepender? Vejam os se-

nhores a indiferença, a insensibilidade da alma huma-
na da sociedade em que vivemos.

Esse livro chama a atenção para as desigualda-
des e para os muros que estão sendo feitos em torno
dessas desigualdades. É impressionante que esteja-
mos partindo para que os dois mundos, cada vez
mais, sejam dois mundos. O que há de mais chique
na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Brasília, no Rio
de Janeiro e em São Paulo são os condomínios fe-
chados. Hoje, para os afortunados, felicidade é morar
num condomínio fechado. Estive num desses, por
acaso: uma enorme área perto de Campinas, casas
bonitas, um dos mais modernos campos de pólo do
mundo. As pessoas moram ali e vão para São Paulo e
de lá voltam de helicóptero. Os muros que o cercam
são de não sei quantos metros de altura. Ali há outra
sociedade, com outra organização: polícia interna,
clube interno, vida interna. Eles estão ali. A última
idéia que tiveram foi a de estudarem condições para
criar uma escola só para os condôminos, longe da ci-
dade, que não tenha muitos alunos, apenas alunos
que não criem desníveis entre si.

Essa sociedade está aumentando, Sr. Presiden-
te. Aqui em Brasília, é impressionante! No Rio Grande
do Sul, chama a atenção. Os desníveis são criados
de tal maneira que chama a atenção o choque entre
os que têm e os que não têm.

Dizem os jornais: “A taça da desigualdade é
nossa”. Nesse artigo, afirma o jornalista César Fonse-
ca, comentando dados do IPEA:

Os resultados do estudo revelam que,
em 1998, cerca de 14% da população brasi-
leira população brasileira viviam em famílias
com renda inferior à linha da indigência e
33% das famílias, com renda inferior à linha
da pobreza. Assim, cerca de 21 milhões de
brasileiros podem ser classificados como in-
digentes e 50 milhões como pobres. Ou
seja, 71 milhões de pessoas no País estão
praticamente afastadas do mercado de con-
sumo, de bens duráveis, os que realmente
dinamizam a demanda global da economia.

Este é o Brasil. Este é o nosso retrato. Esta é a
nossa realidade.

Quando, na primeira campanha do Presidente
Fernando Henrique Cardoso – sociólogo, intelectual,
ex-Ministro da Fazenda, exitoso do Plano Real –, lhe
perguntaram qual o plano de Governo da sua campa-
nha, Sua Excelência abriu os dedos da mão: agricul-
tura, saúde, educação, moradia e segurança.
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Para resolver os problemas relativos a esses
cinco dedos da mão do Senhor Fernando Henrique
Cardoso não são necessários dólar, globalização, ca-
pital estrangeiro ou auxílio externo. Basta ter vontade
política.

Sua Excelência encaminha-se para a metade
do segundo mandato, abana a mão, mas ainda não
se dispôs a levantá-la de novo para mostrar aqueles
indicadores e dizer: “Nestes meus quase seis anos de
mandato, a fome diminuiu, a agricultura avançou, a
moradia popular tirou muita gente da rua, a seguran-
ça nos dá o direito de respirar, e a saúde melhorou”.

Pelo Plano Plurianual ou a denominação que se
queira dar ao programa – não sei se é Brasil em Ação
–, o Governo tira R$40 bilhões. O PSDB, o PFL e o
PMDB defendem, com unhas e dentes, esse projeto
por ser muito importante essa quantia, ainda que ve-
nha do Fundo de Amparo ao Trabalhador, de cortes
na saúde e na educação. O Governo precisa desse
dinheiro. Segundo Senador Lauro Campos, esse di-
nheiro servirá para pagar a dívida externa. Já os ho-
mens do Governo dizem que ele dará mais agilidade.

Quando o Sr. Antonio Carlos Magalhães lançou
o Projeto do Fundo da Fome e a então Líder do PT,
Senadora Marina Silva, criou a Comissão para deba-
ter essa tese, parecia que iríamos viver um momento
diferente na história do Senado. Mas o resultado foi
pífio, cruel, insignificante. Espero que esta Casa vote
no plenário a emenda que destina, dos R$ 40 bilhões
que o Governo tem – não sei para fazer o quê –, R$
10 bilhões para o Fundo da Pobreza.

É claro que cada um de nós representa um
Estado. Mas, Sr. Presidente, caminho de madrugada
pelas ruas de Brasília não apenas por exercício físico.
Gosto de caminhar e fico de olhos abertos, meditan-
do, pensando, refletindo. Dá dó de ver como tem au-
mentado o número de famílias que dormem nas por-
tas dos prédios, nas beiradas das igrejas, embaixo
das árvores. Criancinhas de meses estão ali, sem ne-
nhuma perspectiva e sem nenhuma garantia.

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço o
aparte do nobre Senador Lauro Campos.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Nobre
Senador, não resisti ao desejo de aparteá-lo, tentan-
do seguir sua caminhada que começou tão cedo e
que, para alegria nossa, ainda há de prosseguir por
muitos quilômetros, por muito tempo e por muito es-
paço na vida pública brasileira. Cada vez que V. Exª
fala, busco, no fundo da minha memória, algumas
lembranças que fazem com que eu sinta uma admira-

ção cada vez maior por V. Exª e uma afinidade que
me envaidece. Quando V. Exª falou sobre uma socie-
dade que tem como seu amigo predileto o cão, a soci-
edade “americanalhada” que se globaliza, recorda-
va-me de que, há trinta, quarenta anos, alertava os
meus alunos para esse fato. A prioridade de algumas
sociedades capitalistas que transformaram o próximo
em inimigo é o cachorro. Quanto às lojas caninas, eu
costumava brincar – há 30 anos – que, além dessas
lojas, dessas butiques de cachorros, a cachorrada é
agraciada com terapeutas especializados. Recente-
mente, li no livro “Os japoneses e a história do Japão”,
Volume 2, pág. 284, que os japoneses, hoje, gastam
em média 18.500FF – cerca de U$3,600 – por ano.
Um cachorro no Japão tem o custo médio mensal de
U$300! Nessa cesta de consumo, incluem-se massa-
gens relaxantes, sauna e alimentação. Trata-se de
uma sociedade que cresceu “pra cachorro”, como eu
costumava dizer há 30 anos. Esse problema que V.
Exª aborda hoje é de suma importância, bem como
esse outro que V. Exª conseguiu trazer com muita feli-
cidade. Além de a prioridade envergonhada ser prati-
camente os cachorros, enquanto a humanidade in-
fantil passa fome, percebemos também que há outra
prioridade, aquela a que V. Exª se referiu. No Orça-
mento da República, mais de setecentos bilhões se-
rão destinados à especulação. Do nosso PIB, mais de
setecentos bilhões constituem especulação, paga-
mento de juro, rolagem da dívida. E os trezentos bi-
lhões restantes se destinam ao mundo real, a satisfa-
zer os gastos com educação, saúde e manutenção da
máquinas estatal. Vivemos uma época em que ho-
mens com a lucidez e a sensibilidade de V. Exª são
necessários para tentar acordar esta sociedade e fa-
zer com que ela retorne a trilhas humanas, siga os ca-
minhos humanos que V. Exª, paripateticamente, corta
em Brasília, nas madrugadas em que seu pensamen-
to se libera para as coisas boas da vida.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Emi-
nente Senador Pedro Simon, o tempo de V. Exª está
esgotado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-
dente, pelo amor de Deus, termino logo. Estou real-
mente angustiado, porque meu tempo está passan-
do; a lista de oradores é enorme, a sessão está tão
cheia que não gostaria de tê-la apenas para mim.

Sr. Presidente, fique tranqüilo, todos os orado-
res terão tempo de falar até às 18 horas e 30 minutos.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Pedro Simon, permite-me um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com prazer.

MARÇO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 125



O Sr. Tião Viana (Bloco/PT- AC) – Senador,
quero solidarizar-me com V. Exª pelo pronunciamen-
to. É muito importante, para quem assiste diariamen-
te às sessões do Senado Federal, ver essa persisten-
te demonstração de solidariedade aos humildes por
parte de V. Exª, exemplo de vida que é, cristão, nunca
se cansando desse debate. Também lamento profun-
damente que 35 mil crianças – dados da Organização
Mundial de Saúde – morram por dia em nosso plane-
ta; que a África subsaariana tenha a receita anual de
US$600 milhões – a metade da receita do Estado do
Texas – e que 90% das crianças africanas sejam por-
tadoras de doenças convulsivas, epilepsia ou disrit-
mia elevadas, com convulsões quase diárias, sem
acesso a um remédio chamado Fenobarbital, um anti-
convulsivante cuja caixa não custa sequer R$6,00.
Num debate com o Ministério da Saúde, o Diretor da
Organização Panamericana de Saúde afirmou cate-
goricamente que, de cada três crianças que morrem
hoje, uma poderia ter sua morte evitada se medidas
simples de intervenção do Estado, com prioridade
para as políticas públicas, tivessem sido tomadas pe-
los governos nos últimos anos. Noventa e cinco por
cento das mortes de crianças de até cinco anos estão
concentradas nos países do Terceiro Mundo. Fico
profundamente perplexo com esse fato e lamento
muito que o Orçamento Geral da União não tenha
como prioridade absoluta o orçamento social, como
V. Exª mencionou: o combate à fome e a miséria, que
é um grito inaceitável em nosso País. Parabéns, Se-
nador. Deixo registrada a reafirmação de minha soli-
dariedade e admiração.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado, Senador.

Somos Senadores de vários Estados, mas po-
demos dar o exemplo aqui em Brasília.

Presidente Antonio Carlos Magalhães, podería-
mos convocar o ilustre Governador Roriz, do Distrito
Federal, e lhe propor, com recursos do Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza e alguma verba a
mais, a construção, no Distrito Federal – a exemplo
do que vem sendo feito em outros Estados, como no
Rio Grande do Sul –, de duas ou três casas-lares e a
criação de rondas noturnas que, após as vinte e três
horas, percorreriam as ruas de Brasília recolhendo as
famílias, crianças que ali estivessem, e as levariam
para essas casas, onde teriam banho, roupa, comida
e uma cama para dormir. Já seria uma grande coisa,
Sr. Presidente, um grande início.

O número não é tão elevado assim, embora,
brutalmente, estando expostos quase que em uma vi-
trine, chamem a atenção. Ao lado dessa providência,

quando acordassem, poderiam ter sua situação lega-
lizada: uma carteira de identidade e, talvez, até uma
carteira de trabalho.

Não entendo e não posso aceitar que pessoas
olhem, vejam e não façam nada. Esse é um projeto
válido, que poderia ser feito, inclusive, com o patrocí-
nio e a colaboração do próprio Congresso Nacional.

Pretendo voltar a esta tribuna, porque gosto da
posição que as Igrejas estão assumindo, meu nobre e
querido Senador do meu bravo e querido Acre, gosto
da posição agressiva que está sendo assumida. Não
é mais aquela posição de irmos ao culto, darmos uma
esmola, e pronto: cada um fez a sua parte. Não. Hoje,
há a grande tentativa de mostrar que temos que ser
atuantes, e que somos co-responsáveis por este Bra-
sil que está aí.

Sr. Presidente, como diz um amigo meu, se não
lutamos para transformar o Brasil, por grandeza, por
espírito público, por amor à nossa Pátria, nós, por
mais dinheiro que tenhamos e por melhor que seja a
nossa situação familiar, deveríamos fazê-lo para res-
guardar nossos filhos e nossos netos. Levo minha so-
lidariedade ao querido Senador Ney Suassuna. S.
Exª teve que andar com carro blindado para salvar
sua esposa, e mesmo assim, quase que o fatal acon-
tece. Se não lutarmos por um Brasil mais fraterno, por
uma sociedade mais justa e mais humana, não tere-
mos condições de garantir que nossos filhos, que
nossos netos, ali adiante, não serão vítimas dessa vi-
olência, dessa loucura.

Leio aqui o que seria o hino da Campanha da
Fraternidade: “Somos gente da esperança que cami-
nha rumo ao Pai. Somos povos da aliança que já
sabe aonde vai. Para que o mundo creia na Justiça e
no Amor, formaremos um só povo, num só Deus, num
só Pastor. Todo irmão é convidado para a festa em co-
mum: celebrar a nossa vida. Onde todos sejam um.
De mãos dadas, a caminho, porque juntos somos
mais, para cantar o novo Hino da Unidade, Amor e
Paz.”

Que bom se essa Campanha da Fraternidade ti-
vesse um pouco mais de recepção! Que bom se a
grande imprensa brasileira desse a cobertura neces-
sária! Que bom se os meios de comunicação também
aproveitassem esses dias da Quaresma para cinco
minutos, não mais do que isso, Sr. Presidente, de um
projeto, de uma idéia, de uma filosofia destinada à
unidade pela paz.

Voltarei a esta tribuna, apresentando algumas
propostas, mas encerro, aqui, atendendo à solicita-
ção do Sr. Presidente, com o meu abraço às igrejas
cristãs pelo grande trabalho que estão fazendo nes-
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ses dois mil anos, sem exclusões, dois mil anos, sem
excluídos!

Muito obrigado, Sr. Presidente!

Durante o discurso do Sr. Pedro Si-
mon, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência solicita aos Srs. Líderes que
encaminhem, até amanhã, os nomes dos membros
da Comissão Mista que emitirá parecer sobre a Medi-
da Provisória do Salário Mínimo.

Embora o Regimento Interno faculte a esta Pre-
sidência fazer, hoje, porque já decorreram 48 horas, a
designação, aguardaremos a manifestação dos Srs.
Líderes até amanhã. Se amanhã os Líderes não indi-
carem os nomes da Comissão, a Presidência do Con-
gresso Nacional o fará.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador Morei-
ra Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronun-
cia o seguinte o discurso.) – Sr. Presidente, Sras e Srs

Senadores, ao anunciar, dias atrás, um pacote de
ação contra a violência, o Presidente Fernando Henri-
que Cardoso respondeu ao clamor das ruas que pede
um fim à escalada da violência que tornou cada cida-
dão refém do próprio medo, ante a brutalidade desco-
munal dos facínoras que infestam o País.

Concorre para essa tomada de posição, a dis-
posição de Ministros convocados para ajudar no que
podemos considerar uma verdadeira estratégia de
guerra. Do outro lado da rua, temos um inimigo pode-
roso, bem aparelhado e preparado para disputar –
sem nenhuma comiseração – qualquer ação que po-
nha em risco o espaço conquistado sob a intimidação
de suas indefesas vítimas.

Queiramos ou não, estamos enfrentando um ini-
migo interno tão ou mais letal que o exército fardado
de um inimigo externo. É um paradoxo que temos que
aceitar, sem esconder a cabeça feito avestruzes.

Por certo que as raízes da violência não são tão
gratuitas, e são muitas, como todos sabemos. Por
certo que com mais educação e saúde os índices de
criminalidade seriam outros. Ainda dentro do contexto
social, podem ser alinhados o setor econômico e polí-
tico.

A violência está embutida no campo, nas ruas,
nos presídios, nas escolas, em toda parte. E por fazer
parte do nosso cotidiano, começa a nos entediar. Per-

demos o sentido de buscar uma saída. Estamos
como que paralisados diante do perigo. Mesmo com
medo de sermos a próxima vítima, estamos absor-
vendo o clima como uma fatalidade que pode aconte-
cer a qualquer momento.

Por certo que minhas palavras não visam levan-
tar comoção, muito menos despertar a atenção pelo
lado dramático. Os senhores trazem para cá o mes-
mo sentimento de ansiedade e perplexidade vivencia-
dos em suas regiões. Estamos todos, do norte ao sul
e do leste ao oeste do País, vivendo o mesmo pesa-
delo. Estamos igualmente somando os nossos esfor-
ços aos que o Governo enceta para minimizar o qua-
dro aterrador por que passa o País. Faço-o, porém,
com o propósito de aumentar os gritos de alerta que
se ouvem não só das cidades, como do campo. É pre-
ciso dar um basta em todas as formas de violência. E
a melhor forma de combatê-la é a denúncia.

Mas, ao chamar para si a responsabilidade de
dar um basta à inércia que alimenta as conquistas
desses bandidos, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso sacudiu também o ânimo dos Governado-
res, que, atônitos com a audácia dos malfeitores, per-
dem-se, culpando-se uns aos outros pelo problema
dos políticos e das idéias teóricas, que em nada con-
tribuem para buscar soluções efetivas.

Nessa busca, a pergunta que se faz é: por que a
preocupação do Presidente, ou melhor, de todos os
brasileiros, encontra discursos contrários, como os
que levantam a voz contra a integração das Polícias
Civil e Militar com órgãos federais – isso quando o pa-
cote antiviolência que está sendo elaborado baliza o
papel das Forças Armadas como uma forma de apoio
às ações policiais, estando descartada a sua presen-
ça direta nas ruas?

Diante do perigo de a sociedade render-se à im-
potência da segurança que está a sua disposição,
não poderia deixar de saudar com entusiasmo o tran-
quilizador anúncio do Presidente da República. Ele
chega exatamente quando a violência faz mais uma
de suas vítimas, a poucos metros do Palácio do Pla-
nalto.

Quinta-feira, dia 23, a esposa e um filho do Se-
nador Ney Suassuna foram atacados a tiros, no Rio
de Janeiro, por bandidos que fizeram da Cidade Ma-
ravilhosa o paraíso do crime organizado e do narco-
tráfico. Graças a Deus, escaparam ilesos, devido à
blindagem do veículo em que viajavam. Sua senhora,
há alguns anos, juntamente com os três filhos do ca-
sal foram assaltados. Em seu Estado, essa senhora
já havia sido vítima de outro assalto, tendo os ladrões
levado-lhe o carro.
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O nobre Senador emocionou este plenário ao
registrar a comoção que estava sofrendo, lembrando
que o gosto mais amargo da violência foi vivenciado
mais duramente quando a sua primeira esposa foi as-
sassinada a tiros durante um assalto ocorrido tam-
bém no Rio de Janeiro. Nessa ocorrência, o Senador
teve um braço quebrado a tiro.

Mais que a minha solidariedade pessoal, a de
seus Pares desta Casa e da população de sua queri-
da Paraíba, todo o Brasil também está entristecido
com o drama do Senador Ney Suassuna. Por uma cu-
riosidade do destino, o eminente Parlamentar levara
a plenário um pronunciamento em que trataria exata-
mente da escalada da violência. Ao se referir a essa
guerrilha urbana, cujo único ideal é o de se alimentar
com a desgraça do cidadão brasileiro, Suassuna in-
dagou sobre o que é hoje a maior preocupação do ci-
dadão brasileiro: “– Afinal, de que vale todos os de-
mais bens, se perdemos aquele que é o mais precio-
so e condição de usufruto de todos os demais, qual
seja, a própria vida?”

Para quem sentiu na carne a perda de um ente
querido e viu-se na iminência de repetir o mesmo cal-
vário, identificou-se com o drama do Senador Ney Su-
assuna que mostra que a violência não escolhe mais
alvos nem prioriza o objetivo de sua motivação crimi-
nosa. De tão repetitiva, a violência está ficando bati-
da. É contra esse absurdo que devemos estar aten-
tos.

Ao dar um basta à corrupção, ao crime organi-
zado e aos demais componentes da violência, o Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso também refe-
riu-se ao descaso, ressalvando que a solução do pro-
blema não pode ser encontrada apenas pelo Gover-
no, mas pela mobilização de toda a sociedade. Se o
Governo não está de braços cruzados nesse mister e
tenta fazer alguma coisa, esta também deve ser uma
preocupação da população. É só com a reunião des-
sas forças que poderemos enfrentar, como disse, um
inimigo que não tem cara; portanto, que está disper-
so, pulverizado em facções, dentro dos subterrâneos
em que se escondem por todos os recantos do País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, permi-
tam-me lembrar que a violência, em nosso meio, tem
sido a tônica dos que acreditam que o crime compen-
sa. Isso porque o crime tem tido o respaldo das be-
nesses da lei para as vítimas da violência. À sombra
de uma Justiça que deveria ser cega para quem in-
veste contra os seus ditames, ela se mostra de olhos
bem abertos para criminosos, estupradores e trafi-
cantes de drogas, mas bem fechados para quem grita
pelos direitos humanos. Com esse “aliado” a seu fa-

vor, os guardiões das favelas, dos que invadem esco-
las e espaços, onde o Estado tem deixado de exercer
a função de garantir e proteger a integridade de pes-
soas de bem, sentem-se mais abrigados.

O programa de combate à violência vem ao en-
contro do anseio de uma sociedade que se sente de-
samparada, que não tem a quem recorrer, a quem gri-
tar por socorro. Entre as medidas anunciadas, a mais
importante é a que determina o desarmamento. Essa
medida é discutível? É! Desde que aceitemos que la-
var sangue com sangue resolve a questão ou que
concordemos que só a violência pode combater a vio-
lência, uma população armada para fazer o que a po-
lícia não tem condições de realizar. Essa proposta é
tão radical quanto a que prega mais policiais, dotados
de armamentos mais pesados, para uma repressão
mais rígida ou a que se aventura no campo penal, pe-
dindo punições mais duras, como a adoção de pena
de morte e prisão perpétua.

Tenho certeza de que o Governo logrará êxito
nessa espinhosa questão, e o povo brasileiro saberá
apoiar as medidas que forem apresentadas para
combater essa que é a maior preocupação dos cida-
dãos brasileiros. Sem violência, nossos filhos pode-
rão voltar das escolas sem medo de perder a inocên-
cia nas garras de um estuprador, de um aliciante de
drogas, sem trocar a fantasia dos sonhos infantis pela
imagem apelativa do bandido mais procurado pela
polícia. E nós, o povo, poderemos recuperar o direito
de ir e vir com mais segurança, caminhando no rumo
certo e deixando para trás a desordem e a anarquia.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Moreira
Mendes, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao eminente Senador Lauro Campos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, durante mais
de cinco anos de exercício do mandato que me foi
conferido pelo esclarecido eleitorado de Brasília, nem
sequer uma vez tratei de assuntos paroquiais. Ne-
nhuma vez me referi, seja positiva, seja negativamen-
te ao governo do meu colega de Partido e da Univer-
sidade de Brasília Cristovam Buarque.

Na primeira campanha, trabalhei até a exaus-
tão. Senti que depois de cumprida a minha missão
pessoal, de ter conseguido a minha vitória, como o
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Senador mais votado, até então, de Brasília, poderia
recolher-me ao descanso. Mas não o fiz.

Três vezes por noite, eu fazia discursos, esgota-
va a minha capacidade física no sentido de auxiliar na
vitória daquele que, então, era meu amigo, meu com-
panheiro na Universidade de Brasília. Três vezes por
semana, eu o recebia em minha casa, acompanhado
de sua esposa, e traçávamos juntos o caminho de
sua vitória.

Também o companheiro Chico Vigilante esteve
comigo, diariamente, diuturnamente, em duas cam-
panhas que lhe foram vitoriosas. Silenciei-me durante
os quatro anos de seu mandato, porque não concor-
dei com sua atitude em relação aos sindicatos que o
haviam elegido. E ele seguia, já de longe, as perspec-
tivas do Governo Federal e de sua aproximação
àquela área, farejando de alguma forma aquilo que
seria a inexorável, para os fracos, dominação das de-
terminações do neoliberalismo: a venda de empresas
estatais, o combate à desarticulação dos sindicatos a
fim de que fossem enxugadas as folhas de pagamen-
to e que fossem reduzidos não apenas o número de
funcionários por meio das diversas formas de demis-
são – demissões ditas voluntárias, ditas racionais
para enxugar as folhas de pagamento, demissões fei-
tas de acordo com a Lei Camata, que considero uma
das mais desumanas formas de conceder prioridade
às coisas em detrimento das pessoas. Não mais do
que 60% das receitas para o pagamento das pesso-
as; mas, em relação ao pagamento dos juros da dívi-
da, em relação ao pagamento dos empreiteiros não
há limites neste País – um País que deu prioridade
envergonhada às coisas, ao dinheiro, aos juros e à
agiotagem; um País que se deixou dominar e que não
encontrou uma reação por parte do Governo de Bra-
sília. E tantos outros fatos me distanciaram.

De modo que, em quatro anos, apenas me avis-
tei com ele quatro vezes. A última para dizer que eu
seria anticandidato e que sabia que teria uma derrota
completa, mas que, para mim, a derrota era algo con-
tumaz e gostava – e hoje, confirmo –, mais de minhas
derrotas do que de minhas vitórias.

Na primeira vez que fui derrotado, tendo sido o
segundo candidato mais votado em Brasília, quando
havia três vagas, dizia que o que perdi é como se fos-
se um pedaço de uma unha que deveria ser cortada
ou dos meus poucos fios cabelos que também deveri-
am ser aparados. Não senti nada com a perda. Não
tenho vocação política, não tenho desejo de poder.
Não sei mandar no próximo – e nem gosto de fazê-lo.
Gosto de respeitar o próximo, não de mandar nele.
Não conduzo ninguém. Os meus alunos me ouviram

falar centenas de vezes: não sou guru de ninguém;
sou um crítico da sociedade. E faço essa crítica sem
procurar tirar qualquer proveito.

O meu livro principal levei trinta anos para publi-
cá-lo, produzindo-o e deixando-o na gaveta. O sim-
ples fato da criação intelectual me deu tantos orgas-
mos que não precisava do aplauso ou da crítica de
ninguém. Naquele momento, eu me bastava.

Isso é algo realmente que contraria uma cabeça
marxista, que sabe que é preciso conhecer o mundo
para transformá-lo. Eu só transformava meu mundo
pequeno na sala de aula e percebi que deveria sair da
minha torre de marfim no dia em que, em vez de argu-
mentos como resposta aos meus, recebi ameaça de
morte nos idos de 1974. Então percebi que as idéias
que nutria e que transmitia aos meus alunos apenas
numa sala de aula eram perigosas, ainda que quase
silenciosas.

A minha inserção partidária também é das mais
estranhas que conheço. Nunca exerci um cargo no
Partido. Nunca votei em ninguém, nem em mim mes-
mo dentro do Partido. Talvez porque poucos compa-
nheiros tinham mais de 35 anos de idade, vi-me dian-
te da contingência de ser candidato a Governador,
tendo mais tarde renunciado a essa candidatura, e a
Senador, candidatura que levei até o fim. Quando era
candidato a Governador, todo dia dizia a minha mu-
lher e a meus filhos: “Se eu vencer a eleição, estarei
perdido”. Por quê? Como poderia enfrentar o meu
ex-aluno Fernando Collor de Melo com a sua exultân-
cia, com a sua exuberância, com as suas oscilações
psicológicas, com as suas fases de euforia de moder-
nismo, de abertura do Brasil para a penetração orgás-
mica do capital estrangeiro? Como eu poderia ser Go-
vernador no Distrito Federal, que, naquela ocasião,
dependia do Governo Federal, tendo em vista que
cerca de 60% dos seus recursos eram federais. Se eu
vencer estou perdido! Dizia eu.

Jamais pleiteei trilhar a estrada do poder. Tam-
bém a subserviência não me agrada. Com o compa-
nheiro Lula, que muito prezo e admiro, só tive quatro
contatos superficiais. Nunca quis ser eminência par-
da de ninguém. Também não sou guru também da-
queles que têm prestígio e que poderão chegar ao po-
der um dia. Conservo a minha estatura normal e con-
servo e também a minha integridade.

Um dia, quando se reuniram quatrocentos cole-
gas da Universidade de Brasília para prestigiar meu
nome numa candidatura, o Prof. Dércio Munhoz, ami-
císsimo meu, homem admirável, íntegro, disse que
havia uma virtude em mim que ele mais admirava: a
coerência. Eu respondi depois, na minha hora de fa-
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lar, depois que o Prof. Cristovam Buarque começou a
sua fala, naquele dia, dizendo: “Hoje, vou dizer por
que tenho inveja do Lauro Campos” – esta foi a sua
primeira frase, inesquecível.

A coerência é a virtude das virtudes. Por mais
que Sócrates tivesse falado e discorrido sobre as vir-
tudes, para mim, na prática, a coerência foi a virtude
eleita por ele. Na hora de sua morte, entregaram-lhe a
chave da liberdade e da vida, que o livraria da cicuta e
do abraço de Thánatos, a morte. Ele disse: “Eu conti-
nuarei ateniense e não bárbaro. Serei fiel às minhas
idéias e aos meus companheiros. Eu prefiro a morte à
incoerência.”

Muitas alegrias tive em minhas derrotas e até
mesmo esse afastamento que impediu que eu falasse
um minuto sequer, durante cinco anos de mandato,
sobre a minha problemática, sofrida e injustiçada ci-
dade de Brasília, que escolhi para morar, há 40 anos,
a cuja inauguração assisti, cuja efervescência pre-
senciei, cujas chaminés de poeira vermelha – parecia
que estávamos numa olaria imensa, cheia de chami-
nés e de poeira –, envolviam a todos. Aqui tive o sos-
sego que me permitiu vencer um pouco as minhas in-
suficiências intelectuais, a minha burrice. Lutei contra
ela, e aqui foi um campo de luta muito propício para
que eu fizesse isso. Fui derrotado obviamente, mas
lutei contra a minha burrice.

Na última campanha, não ajudei em nada, não
participei. Na primeira, Cristovam Buarque foi eleito,
Chico Vigilante também foi; na segunda, não partici-
pei de nenhum comício. E por mera coincidência – só
pode ser por mera coincidência – e só pode ser coin-
cidência, porque não tenho absolutamente nenhum
prestígio para mudar os destinos e o resultado de
uma eleição –, vi esses dois candidatos serem derro-
tados. A Srª Maria Abadia, sim, – dizem todos os jor-
nais – decidiu as eleições passadas. Quem sou eu
para ter tamanho prestígio. No entanto, por mera co-
incidência, ao não apoiar o nome do Professor Cristo-
vam Buarque para Governador nem sequer o nome
do meu querido amigo Chico Vigilante, assisti à derro-
ta dos dois; mas o fiz do lado de cá, do lado da platéia
silenciosa, porque não participei nem me desgastei
em nada durante aquela campanha.

Vejo agora, com tristeza, que talvez eu devesse
fazer aquilo que na realidade fiz: votei – e vou confes-
sar – em Orlando Carielo, candidato do PSTU, para
Governador de Brasília. Pois bem; se realmente não
gostarem da minha independência, promovam a mi-
nha mudança de dependência partidária, expulsan-
do-me do PT. Contudo, não me mudo, porque, como

já me transformo todos os dias, não preciso fazer
strip teases e mudanças rápidas.

No dia 02 de dezembro, um companheiro nos-
so, jardineiro, foi assassinado ao participar de um gru-
po de manifestantes que pleiteava a mais do que jus-
ta reivindicação: reposição salarial. Assim, vejo que
este País foi assolado pela violência. Quando me mu-
dei para Brasília, dormia com as portas e as janelas
abertas. Não havia roubos, assaltos, tampouco de-
semprego. O trabalhador estava empregado e fazia
horas extras; outros ganhavam a “dobradinha”, ou
seja, dois ordenados. Naqueles tempos iniciais, não
se poderia supor que esta cidade se desenvolveria
com essa feiúra e com essa agressividade.

Sempre considerei que a agressão está no capi-
tal, que exclui o próximo e afeta uma grande parte da
população, aquela que o meu santo de cabeceira,
Thomas Morus, denominava de “a mais estimável e
numerosa parte da população”. Afirma o referido es-
critor que “o capitalismo condena, de forma inexorá-
vel, à pobreza e à miséria”. Dizia ainda ele: “enquanto
o quinhão da parte mais estimável e numerosa da po-
pulação for constituído de pobreza, miséria e injusti-
ça, haverá sempre essa agressividade”.

Os bandidos que invadem, que se apropriam,
que cercam, que excluem, depois se julgam assalta-
dos. O assalto não começou de baixo; o assalto, eu o
vi começar e progredir de cima para baixo. De modo
que, então, essa situação agora mostra que, mais
uma vez, a violência parte não daqueles que a queri-
am praticar, através de um movimento de centenas
de grevistas desarmados, a reivindicação de seus di-
reitos conspurcados, aviltados. Cinco anos sem repo-
sição salarial: isso não é uma violência; isso não
constitui a violência. Nós nos acostumamos com a vi-
olência institucionalizada. Arrancar de uma popula-
ção R$151 bilhões para pagar os juros da dívida inter-
na e da dívida externa e ver essa dívida crescer dia a
dia: isso não é uma violência. Mas passaremos aos
nossos filhos e aos nossos netos esses encargos. Só
vemos a violência naqueles que, violentados, assal-
tam-nos nos sinais; vemos a violência da mesma for-
ma como também só enxergamos a nossa velhice no
rosto dos outros. Assim, só encaramos a nossa vio-
lência quando ela volta como um bumerangue. Não
deixamos, há décadas, abrirem-se oportunidades de
emprego para aqueles que queriam, com enxada na
mão, fazer uma reforma agrária. Eles foram para os
grandes centros; as indústrias, de início, os absorve-
ram com salários miseráveis e, depois, com a crise,
os expulsaram: 1,5 milhão de trabalhadores sem em-
prego em São Paulo.
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O desemprego chamado ficcional, aquele tem-
po que o trabalhador passa desempregado, entre o
momento em que perdeu o emprego até encontrar
uma outra ocupação, é, agora, de 54 semanas. Cin-
qüenta e quatro semanas! Quem perde o seu empre-
go está condenado a viver ou a morrer. Qual é o tra-
balhador brasileiro que tem, na sua poupança, em
seu patrimônio, recursos que possam ser vendidos a
fim de que ele, durante 54 semanas, em média, sus-
tente a sua mulher e seus filhos?

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Se V. Exª
me permite, justiça seja feita: não fecha um ano; para
tanto faltam cinco dias.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Agradeço o cálculo de V. Exª; esse cálculo da dor,
esse cálculo da injustiça.

E pagamos a ele R$151,00. E V. Exª, Senador
Pedro Simon, disse, na quinta-feira, que seriam
R$150,25 – eu me lembro. E vieram, não os
R$150,25, mas R$151,00 redondos.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – O que foi
uma má idéia.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Sim, Excelência; uma má idéia, não há dúvida algu-
ma.

Como se pode, então, sobreviver por 54 sema-
nas procurando emprego, sem encontrar? Isso é uma
violência.

Quando eu estava na Inglaterra estudando e fu-
gindo, em 1976, pude ver que lá os trabalhadores in-
gleses desempregados recebiam uma toll, uma pen-
são. Eles colocavam o dinheiro no bolso, deixavam o
endereço de onde estariam na Espanha e iam passar
as férias do desemprego na Espanha. Essa pensão
correspondia a muitos salários mínimos brasileiros.

Numa situação dessa, numa sociedade agredi-
da como a nossa, marginalizada, excluída, na qual os
trabalhadores querem, de todo jeito, encontrar não
mais um trabalho, porque não há ocupações com car-
teira de trabalho assinada, mas encontrar uma forma
de sobrevida, já que têm de se manter durante 54 se-
manas sem matar ninguém, sem roubar de ninguém,
sem agredir ninguém, nós, os insensíveis, os julga-
mos quando transgridem alguma lei, quando come-
tem algum assalto, como se eles fossem pessoas, se-
res humanos em condições de laboratório, em condi-
ções de laboratório, em condições normais. Não en-
tramos na pele deles para falar, como um dia o Gene-
ral Geisel falou: “Eu também faria isso! Eu também
mataria, para evitar a fome de um filho meu, se esti-
vesse desempregado.” O General Geisel, o alemão, o
frio, apenas para avaliarmos o grau de frieza e de cru-

eldade que entrou na alma de grande parte da socie-
dade brasileira.

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) – Se-
nador Lauro Campos, V. Exª me permitiria um aparte?

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Pois não, concedo um aparte ao Senador José Ro-
berto Arruda.

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) –
Apenas peço licença para um aparte porque vi que V.
Exª partiu, agora, para uma análise de âmbito nacio-
nal, e, sobre essas questões, ainda hoje vou tecer al-
gumas considerações. Em relação ao assunto que V.
Exª abordou antes sobre a não participação de V. Exª
na última eleição, como fui candidato ao Governo,
gostaria apenas de registrar que somos adversários,
pensamos diferente a grande maioria das coisas,
mas é do meu dever, aqui, reconhecer a coerência de
V. Exª. Eu, como adversário em outros pleitos, tenho
que reconhecer que, realmente, V. Exª sempre exer-
citou essa qualidade que manifesta no discurso,
como basilar do seu comportamento. Mais do que
isso, ao fazer a sua avaliação do último pleito e ao di-
zer de público como encaminhou seu voto como cida-
dão e como líder político que é, V. Exª, mais uma vez,
registra e confirma essa linha de coerência. Pode-se,
portanto, discordar de V. Exª, mas não se pode negar
essa qualidade que é intrínseca à sua vida pública.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – V.
Exª é testemunho de que não participei da segunda
campanha.

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) – É
verdade. Sou testemunha disso e faço esse registro
com muita alegria. Fui candidato, no primeiro turno
das eleições em Brasília, mereci a confiança de 21%
do total de eleitores do Distrito Federal, que conside-
rei, de certa forma, uma homenagem à minha cora-
gem de disputar uma eleição contra dois outros candi-
datos muito mais conhecidos do que eu, porque eles
dois já haviam exercido a função de Governador de
Brasília. Marquei a minha posição por um projeto dife-
rente do que eles dois apresentavam. No segundo
turno, é comum ainda hoje, quando passo pelas ruas,
as pessoas me cobrarem dizendo que, se eu tivesse
apoiado sicrano, ele teria ganho a eleição. Da próxi-
ma vez, direi que eles devem cobrar, primeiramente,
do Senador Lauro Campos, porque, no exercício da
sua coerência, teve publicamente – tenho que reco-
nhecer – uma posição que marcou. Da mesma forma,
no primeiro turno, afirmei que, se não fosse para o se-
gundo turno, iria respeitar a consciência de cada um
dos eleitores que tivessem votado em mim. Eles que
escolham, no segundo turno, a maneira que conside-
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rarem mais adequada para o seu voto, até porque,
quando somos merecedores da confiança de um elei-
tor, isso não nos dá o direito de decidir, em nome
dele, um voto em outro momento. Acredito que seja o
que mais ou menos se passou com V. Exª. Quando V.
Exª não saiu candidato para marcar uma posição que
considerava correta, também se afastou do processo,
com as características que já sublinhei. O aparte basi-
camente, Senador Lauro Campos, é para registrar
que, como adversário, reconheço essa qualidade,
além de outras, da coerência em V. Exª.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Agradeço muito o testemunho de V. Exª, para mim
muito importante para confirmar minhas palavras.

Sr. Presidente, gostaria de concluir, dizendo que
a agressão que no dia 2 de dezembro recaiu sobre
um funcionário da Novacap até hoje não foi apurada.
O Sr. Joaquim Roriz assumiu uma posição contra a
qual nada falei de início. Todavia, após três meses
sem qualquer providência, hoje, parece que foi como
uma medida protelatória para não apurar, nomeou
uma comissão de três cidadãos preclaros. Após emi-
tirem seu parecer a respeito dos acontecimentos,
apontando culpados na cercanias do próprio Palácio
do Buriti, o Sr. Joaquim Roriz, que esperava com pa-
ciência inesgotável o resultado do inquérito, ras-
gou-o, não quis saber daquele resultado e passou a
desconfiar das pessoas que havia nomeado, dizendo
que uma delas era comunista, pertencia ao PCdoB.
Este senhor era um advogado que a Ordem dos
Advogados de Brasília indicou para fazer parte da co-
missão de três pessoas que iriam investigar imparci-
almente os nefastos acontecimentos.

Agora, com dois Secretários de Estado envolvi-
dos, com agressividade, o Sr. Joaquim Roriz está
mais uma vez contra aqueles que lhe cobram resulta-
dos, investigações. Cada vez mais, Joaquim Roriz se
compromete com o seu silêncio quem, de qualquer
forma, participa do evento criminoso, ainda que ele
não tenha dado ordens para que fossem armados
com tiro real os fuzis que dispararam, matando um
funcionário, fazendo arrancar o globo ocular de mais
dois outros e ferindo mais 32 funcionários. Ainda que
essa barbaridade não tenha sido ordenada direta-
mente por ele e nem por seus dois Secretários, que
presenciaram os fatos, agora, o seu silêncio, a sua
desídia e a sua inação os tornam parcialmente res-
ponsáveis pelos acontecimentos que abalaram, com
violência, a vida de Brasília a partir do dia 2 de de-
zembro.

Sr. Presidente, muito agradecido pela sua pa-
ciência. Vim aqui hoje para falar a respeito do debate

que tive com o ex-Ministro Delfim Netto sobre Marx,
na TV Senado, na semana passada, onde o conheci.
É uma pessoa com quem tenho grandes afinidades
intelectuais. Para mim, foi uma surpresa, um
strip-tease intelectual feito na minha frente pelo
ex-Ministro Delfim Netto. Ele realmente tem um co-
nhecimento amadurecido da obra de Marx, respeita
profundamente não só os ensinamentos de Marx no
século XIX como também a sua aplicação atual. Eu
teria muito a dizer a respeito desse interessante de-
bate que a TV Senado propiciou. Se eu tiver oportuni-
dade, eu o farei em outro dia, em outra hora.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Lauro Cam-
pos, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vi-
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra ao eminente Senador Amir Lando, por
vinte minutos.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras e Srs. Senadores, mais uma vez, volto a
esta tribuna para deixar arquivadas minhas palavras
nos Anais desta Casa, porque sei que nenhum efeito
a mais pode se extrair das palavras desta tribuna do
que o assento nos arquivos. Insensível é o Governo
quanto à questão que quero debater, e que, por diver-
sas vezes, esta tribuna foi a minha eterna e solitária
companheira: trata-se da reforma agrária, Sr. Presi-
dente.

Estamos diante de conflitos e tensões insuperá-
veis, sobretudo no meu Estado de Rondônia, palco de
tantas violências no passado, que ficaram definitiva-
mente sepultadas nas campas sem nome e sem re-
gistro fúnebre nos cartórios competentes – os indigi-
tados que sucumbiram nessa luta pela terra, pelo de-
sejo e o direito de semear e colher. Há um manda-
mento no Livro do Gênesis que diz: “Ide e ocupai a
terra inteira”. O imenso solo nacional, sobretudo o
solo amazônico, ainda em estado indevassado, ainda
virgem para essa ocupação do homem, as terras sem
braços e os braços sem terras se encontram naque-
les confins.

O que acontece, Sr. Presidente, Sras e Srs. Se-
nadores, é que o órgão responsável pela reforma
agrária, consoante estipula expressamente o Estatu-
to da Terra, diz que não se antecipa e nem previne os
conflitos; apenas comparecem as autoridades para
lavrar os óbitos, quando lavram.
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Temos dito que não se justificam acampamen-
tos de sem-terra em Rondônia, quando a terra é tan-
ta, fértil e benfazeja, quando a terra está esperando a
semente para florescer. O que se observa é a ausên-
cia de ação pública capaz de conduzir essa ocupação
de maneira racional e humana como preceitua o Esta-
tuto da Terra. A ausência do Incra e do Ministério da
Reforma Agrária poderia ser sintetizada em vários
decretos que não foram sequer executados; vários
decretos declarando de interesse social, para desa-
propriação, glebas do Estado de Rondônia, que não
foram sequer implementadas, caducaram.

Problemas fundiários permanecem, gerando
dezenas de conflitos, dezenas de mortos, e ainda não
houve ação pública capaz de debelar esses focos de
tensão, que continuam, que proliferam e que fazem
sempre a dor em cada lar, quando um membro da fa-
mília é abatido de maneira vil e cruel.

Assim é o Seringal Porto Franco, situado no Mu-
nicípio de Campo Novo, em Rondônia, uma área de
16 mil hectares. Até a sede do Município encrava-se
no corpo do imóvel. Área essa, num primeiro momen-
to, já transferida à municipalidade, sob condição, pelo
antigo proprietário, a fim de que a cidade pudesse
sentar definitivamente suas raízes em domínio parti-
cular. Todavia, a área permanece ainda sob ocupa-
ção desordenada de dezenas, centenas de posseiros
pequenos e grandes. Cada vez mais, os grandes vão
despejando, à força e por toda sorte de humilhação,
os pequenos trabalhadores que quiseram fazer da
gleba sobretudo um elo de libertação e de liberdade.
Não há ação pública capaz de acabar com esse esta-
do de coisas, de conflitos, de beligerância e de dano,
sobretudo, aos mais humildes.

Aqui, Sr. Presidente, quero ressaltar que essa
área vem, de longa data, de 1992, sendo teatro de
operações e violências, conforme esse livro negro
dos inquéritos e declarações policiais atesta e afirma:
várias mortes e tentativas de morte, tiros desfecha-
dos na escuridão da noite e, sobretudo, no abrigo do
lar das pessoas que lá foram ocupar um pedaço de
terra, até para tornar nacional o imenso território des-
te País.

Se não bastassem também, Sr. Presidente, fo-
tos estarrecedoras dos defuntos, fotos daqueles que
foram mortos nessa guerra nojenta e brutal pela pos-
se da terra, ainda mais uma vez trazem à nossa me-
mória e consciência todo o sofrimento desse batalhão
de reserva, condenado a esperar indefinidamente a
solução pacífica do trato de terra em que se assenta-
ram.

Sr. Presidente, visitando a região, tive a oportu-
nidade de verificar que, embora a ausência da ação
pública das áreas, mesmo desapropriadas, não foram
sequer transferidas definitivamente ao INCRA, por-
que não ousou imitir-se na posse; isso é um crime da
desídia, é um crime contra aqueles que estão ali
aguardando, que querem a paz com o título definitivo
de propriedade, como se fosse o título de alforria de
uma escravidão, de dependência a esse estado de
beligerância.

Sr. Presidente, as manchetes continuam: “Pos-
seiros temem pela vida do Padre”, “Exige-se a desa-
propriação”. Mais do que nunca, a violência é o tema
das manchetes: “CPT faz relato sobre a violência no
campo”, “Iminência de conflitos com posseiros”, “Crí-
ticas ao Incra”, “Incra diz que vai agilizar a desapropri-
ação”, “Incra vai desapropriar imóveis no Estado”,
“Buriti, distrito do abandono” – hoje já município do
abandono –, “Soluções para Buriti”, “OAB acompa-
nha luta pela terra em Buriti”.

A Polícia Federal, em certos momentos da crise
aguda, tentou debelar a violência. Mas, passados
tantos anos, ainda não se definiu nada.

Faço um apelo dramático ao Ministro da Refor-
ma Agrária e ao Presidente do Incra para que não
dêem as costas ao Estado de Rondônia. Afinal de
contas, Rondônia é um produto lídimo, genuíno da
Reforma Agrária. Foi o assentamento de mais de 200
mil famílias – assentamentos espontâneos e dirigidos
pela instituição oficial – que possibilitou a existência
do Estado de Rondônia.

Sobretudo na base da pequena sociedade, a
justiça social se materializa de maneira clara e con-
creta e exige ação pública para evitar conflitos, mor-
tes, sofrimento e dor.

Por isso, Sr. Presidente, quero mais uma vez di-
zer que é preciso sair da mídia e entrar para o campo.
Além de ultimar os processos de desapropriação em
curso, como é o caso da região de Campo Novo e Bu-
ritis, onde mais de 150 mil hectares foram desapropri-
ados, mas ainda não foi dada solução definitiva – mo-
rosidade incompreensível dos órgãos encarregados
pela reforma agrária.

Não se justifica que hoje, depois de mais de seis
anos de várias desapropriações, o Incra ainda não te-
nha titulado aqueles que estão ocupando terras regu-
larmente e não tenha repelido as grandes invasões
que a cada dia aumentam ante a falta de ação, a falta
de autoridade e a complacência do Incra e do Ministé-
rio da Reforma Agrária. Isso é inadmissível.

Encontramos lá, Sr. Presidente, homens, famíli-
as que já conseguiram o plantio de um milhão de pés
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de café com esforço próprio, independentemente de
ação do Governo ou de financiamento, já que não têm
acesso ao crédito por falta da titularidade do domínio.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permi-
te-me V. Ex.ª um aparte, eminente Senador Amir Lan-
do?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ouço,
com muita satisfação, o aparte de V. Ex.ª.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Eminente
Senador Amir Lando, V. Ex.ª aborda novamente, des-
te plenário e com muita propriedade, um tema palpi-
tante em todo o País, sobretudo em Rondônia. V. Ex.ª
conhece o problema com mais profundidade porque
ajudou a fazer a colonização do Estado, quando fun-
cionário do Incra – aliás, brilhante advogado.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Generoso
é V. Ex.ª.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Concordo
plenamente com V. Ex.ª. Lamentavelmente, há omis-
são do Incra quanto à reforma agrária em Rondônia.
A mim me parece que há uma certa orquestração não
apenas do Incra nesse particular. Existe uma tendên-
cia em isolar o Norte do Brasil, os Estados que com-
põem a Região Amazônica, no sentido de mantê-los
afastados do desenvolvimento, haja vista que todas
as ações públicas sempre acabam, de alguma forma,
deixando de lado os Estados do Amazonas, de Ron-
dônia, do Acre, de Roraima, do Amapá nessa ques-
tão que envolve terra, ecologia e preservação do
ecossistema. Quero, aproveitando a oportunidade do
aparte que V. Exª me concede, registrar o meu repú-
dio. Não é possível que Rondônia continue a ser tra-
tada como quintal desta República. O caso de Buritis
e de Campo Novo, que conheço em detalhes – além
de Urupá e tantas outras regiões do Estado –, real-
mente não tem explicação. Não é possível aceitar que
o cidadão que lá está há doze, catorze ou até quinze
anos explorando sua terra até hoje não tenha o título
porque o Incra se omite. Nas desapropriações em
áreas já decretadas de utilidade pública não se avan-
ça na questão; em outras já arrecadadas, já de domí-
nio da União, continua o Incra da mesma forma não
dividindo a terra. Por que essa discriminação com
Rondônia? É a pergunta que faço. Portanto, quero re-
gistrar meu contentamento em ouvir V. Exª novamen-
te abordar o tema, pois é uma forma de alertar o Go-
verno brasileiro, alertar o Incra, alertar o Ministério da
Reforma Agrária, para a necessidade de tomar provi-
dências. Eminente Senador, tenho informações de
que há três anos não se coloca um centavo do Incra lá
para Rondônia para essas questões. A superinten-
dência em Rondônia vive em um marasmo; não faz

nada porque não há o que fazer e não há recursos
para fazer nada. Então, é importante o pronuncia-
mento de V. Exª nesta tarde, para registrar aqui vee-
mentemente nosso repúdio a esse descaso para com
Rondônia na questão da reforma agrária. E olhe emi-
nente Senador que estamos – Deus queira que não
aconteça – na iminência de um conflito seríssimo.
Não podemos nem de longe imaginar uma nova Co-
rumbiara no Estado de Rondônia. É o que se avizinha
em razão do descumprimento do acordo por parte do
Incra em relação a Urupá – assunto que tenho certe-
za de que V. Exª ainda vai abordar hoje.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Senador
Moreira Mendes, V. Exª dá um colorido especial ao
meu pálido discurso, quando traz esses eventos e an-
tecipa alguns pontos que pretendo abordar.

V. Exª falou com todas as letras que temos ainda
na memória quadros brutais de terror e violência que
aconteceram em Corumbiara, onde pelo menos onze
vidas foram ceifadas. A ação da Polícia Militar lá, que
num primeiro momento poderia ser chamada de le-
gal, foi extremamente cruel e deixou, para o Estado,
um saldo danoso para o Estado que a imprensa naci-
onal estampou. Não queremos chegar à situação de
mortes e de violência sem limite. Urupá, uma área de
aproximadamente 6.200 hectares, é uma fazenda, di-
ga-se de passagem, produtiva, que foi objeto de inva-
são por parte do MST. E quero dizer que só se justifica
uma invasão, porque não está fazendo nada, Sr. Pre-
sidente. Vou responder a indagação de V. Exª, Sena-
dor Moreira Mendes, de por que não se faz mais nada
em termos de reforma agrária em Rondônia. Vou lhe
dar uma resposta que o Ministro, de certa maneira,
estampou no Diário Oficial. Declarou S. Exª que na
Amazônia Legal, na cobertura florística da Amazônia,
fica proibida a decretação de interesse social de qual-
quer trato de terra para fins de reforma agrária. Quer
dizer, não quer mais desapropriar terras na Amazô-
nia. Fora a pequena área de cerrados emprestada
para a reforma agrária, toda Rondônia está coberta
por aquilo que é o ecossistema da mata amazônica.

Ora, Sr. Presidente, não se pode admitir isso. É
preciso continuar a ocupação, pois ela ocorre de qual-
quer maneira, seja de forma ordenada e dirigida ofici-
almente ou de maneira irregular e criminosa pelos in-
vasores. Sobretudo quem invade são os grandes pro-
prietários, que têm recursos para devastar a floresta,
semear pastagens e deixar que o gado se multiplique
tranqüila e pacificamente em cima das situações de
conflito daqueles que não têm um pedaço de terra
para plantar, dos sem-terra.
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É inadmissível, é incompreensível que Rondô-
nia, com tanta terra devoluta – lá com certeza há mais
de 14 milhões de hectares de terras devolutas – pró-
pria para a agricultura, deixe de ocupá-la racional-
mente e permita que seja objeto de invasão, enquan-
to os pobres, os miseráveis, os sem-teto, os
sem-terra, os sem-destino, os sem-futuro, os
sem-esperança são condenados à morte, como
aconteceu em Corumbiara, como pode acontecer
agora em Urupá, diante dessa invasão recente. Os
jornais estamparam na semana passada que o Juiz
da Capital, Dr. Pedro Couto, ordenou o despejo dessa
área da fazenda Urupá, que deverá ocorrer no máxi-
mo em vinte dias. Isso acontece porque foi frustrado o
acordo selado em 13 de dezembro de 1999, com a
participação do Estado de Rondônia, o pobre Estado
de Rondônia, que não tem recursos para investimen-
tos em nenhum setor, mas que estava contribuindo
com R$700 mil para ultimar a desapropriação que o
Incra deveria fazer, já que possui tais recursos. Sabe-
mos que os recursos não precisariam ser exigidos do
Estado, mas, nessa parceria, o Estado daria uma
contribuição. Entretanto, esse acordo foi frustrado,
porque o Incra não honrou com a sua parte.

E agora, depois do dia 29 de fevereiro, quando
se encerrava o prazo para a execução desse acordo,
o que aconteceu? As partes voltaram ao Poder Judi-
ciário, que nada mais fez do que confirmar uma deci-
são. Não quero entrar no mérito da questão, mas
essa decisão vai gerar conflitos e poderá repetir Co-
rumbiara, sim, com potencialidade de violência bem
superior. E a Polícia Militar está tentando, por todos
os meios, uma solução pacífica que evite o confronto
dos homens com os sem-terra, porque sabemos que
haverá reação e, com certeza, mortes.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ouço V.
Exª com prazer, nobre Senador.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Eminente
Senador Amir Lando, V. Exª é caracterizado pela vee-
mência, pela disposição e pela larga compreensão
dos problemas que o trazem à tribuna. V. Exª disse
que estava fazendo um pálido pronunciamento Esse
não é o seu estilo. Quando V. Exª chama a atenção da
tribuna, principalmente para a questão fundiária, é
como profundo conhecedor do problema, pois já mili-
tou como funcionário do Incra e atualmente é repre-
sentante do Estado de Rondônia. V. Exª tem todas as
condições – não só morais, mas intelectuais – de falar
sobre o assunto referente à questão agrária. Sem
sombra de dúvida, o Sr. Ministro Raul Jungmann de-

veria estar atento ao seu discurso. Sugiro a V. Exª
que encaminhe esse pronunciamento a ele. O que
está faltando de fato é uma mobilização nacional –
não só dos esforços federais, mas estaduais e muni-
cipais – para que se possa organizar a reforma agrá-
ria em curso. Portanto, congratulo-me com V. Exª, ex-
pressando minha admiração ao vê-lo assomando à
tribuna do Senado Federal para manifestar seus pen-
samentos e suas convicções. V. Exª é vibrante, atu-
ante e tem um discurso que realmente não deixa seus
aparteantes muito quietos. Estamos sempre atentos.
Portanto, seu pronunciamento não é pálido, mas co-
rado, viçoso, expansivo. V. Exª está de parabéns!

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Nobre Se-
nador Gilvam Borges, mais uma vez, com o conheci-
mento, experiência e sensibilidade que tem dos nos-
sos problemas da Amazônia, V. Exª não me deixa só
e vem em meu socorro, trazendo num aparte a solida-
riedade, não a este orador, mas à nossa gente e à
nossa terra.

V. Exª tem razão num ponto, embora seja extre-
mamente generoso para com o orador: este discurso
é corado. É corado, sim, de vergonha, nobre Senador
Gilvam Borges, por não se resolverem problemas de
fácil solução, problemas para os quais bastaria deter-
minação, como tivemos no passado.

Quando chegamos a Rondônia, em 1970, havia
um fluxo migratório de todos os recantos do Brasil,
com pretensões gigantescas de milhões e milhões de
hectares. Enfrentamos esse problema com uma es-
pécie de Exército Brancaleone. Enfrentamos os gran-
des latifundiários e fizemos a reforma agrária. Fize-
mos isso, sobretudo, resgatando as terras indevida-
mente apropriadas. Muitas delas haviam sido trans-
critas no registro imobiliário, mas promovemos ações
anulatórias, resgatando-as para o patrimônio público.
Fizemos isso também no Acre, nobre Senador Tião
Viana, e lançamos uma marca das terras públicas e
da função social da propriedade, porque sempre luta-
mos a favor da distribuição do solo pátrio, sobretudo
para aqueles que precisam plantar para comer.

Nobre Senador Gilvam Borges, estive por diver-
sas vezes com o Ministro da Reforma Agrária, Sr.
Raul Jungmann, e deixei selado o meu protesto. Dei-
xei para ele a lição de que dá para resolver os proble-
mas simplesmente ocupando as terras devolutas já
resgatadas ao domínio da União, porque promove-
mos essa discriminação e há um estoque de terras
disponíveis.

É preciso ação, determinação, mas não se pode
ficar preso ao Banco Mundial, ao FMI, que não que-
rem deixar que se ocupe a Amazônia. E digo de ma-
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neira clara e visível: os convênios que têm sido assi-
nados com o Banco Mundial têm demonstrado que é
impossível, é proibido ocupar a Amazônia, porque o
que se quer com as áreas de reservas ecológicas, flo-
restais, ambientais é meramente preservá-las para as
grandes potências, não com a finalidade de proteção
ao meio ambiente.

Somos favoráveis à proteção do meio ambiente,
mas em primeiro lugar está o homem que quer plan-
tar. E não vamos abrir mão dessa prioridade, funda-
mental para a humanidade. No mínimo temos uma
formação humanística que coloca o homem no centro
de todo projeto de civilização, o que deve ocorrer tam-
bém com relação à ocupação da Amazônia.

Por isso, Sr. Presidente, faço este apelo para di-
zer que é urgente a situação da Fazenda Urupá. A de-
socupação vai acontecer nos próximos dias. Com
certeza, se a Polícia Federal for lá, irá armada. Indo
armada, haverá confronto, e certamente amanhã ire-
mos todos a Rondônia, numa comissão especial,
para registrar e fazer o inventário lúgubre do conflito.

É isso que quero evitar, Sr. Presidente, fazendo
um apelo ao Sr. Ministro da Reforma Agrária e ao Sr.
Presidente do Incra para que dêem uma solução ur-
gente para essa situação de Urupá, como também
para as demais áreas aqui mencionadas, sobretudo
para a região de Buritis e Campo Novo. E assim, com
certeza, para felicidade dos rondonienses, haverá
paz, harmonia e bem-estar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-

cedo a palavra ao Senador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.

Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, como Líder do Governo nesta Casa, venho a esta
tribuna para desenvolver um raciocínio sobre a deci-
são do Governo anunciada na última sexta-feira, com
a presença dos líderes da base de sustentação na
Câmara e no Senado, sobre o novo salário mínimo e,
mais importante do que ele, sobre o novo mecanismo
que pretende o Governo aprovar no Congresso Naci-
onal, que permitirá aos Governadores estabelecerem
pisos salariais acima do salário mínimo, aumentando
o ganho real dos trabalhadores nos seus Estados.

É claro, Sr. Presidente, que todos gostaríamos
que o salário mínimo fosse maior que o estabelecido.
É claro também que o Plano Real, implantado há pou-
co mais de cinco anos, encontrou, na economia brasi-
leira, uma cesta básica de R$106 e um valor nominal
do salário mínimo de R$66. Nesses cinco anos, a
cesta básica subiu de R$106 para R$136, e o salário

mínimo, de R$66,00, para R$151. É claro que se trata
de um valor insuficiente e pequeno. Mas há um au-
mento real de 56% em relação ao aumento da cesta
básica.

A primeira conclusão é óbvia: a estabilidade
econômica permite um aumento real do poder de
compra do salário mínimo. A segunda conclusão tam-
bém é óbvia: o salário mínimo atual ainda continua
sendo muito pequeno, e outras medidas devem ser
tomadas para que ele possa crescer em termos reais.

O importante, Sr. Presidente, é que, estabeleci-
do esse salário mínimo, o Governo, por meio de um
projeto de lei complementar, abre a possibilidade
para que cada um dos Estados brasileiros possa es-
tabelecer pisos salariais acima do valor do salário mí-
nimo.

A primeira discussão é de caráter legal: algumas
pessoas levantaram a inconstitucionalidade da medi-
da. Mas ela é constitucional. Diz o parágrafo único do
art. 22: “Lei Complementar poderá autorizar os Esta-
dos a legislar sobre questões específicas das matéri-
as relacionadas neste artigo”. Uma das matérias es-
pecíficas, previstas no art. 22, inciso XVI, refere-se à
organização do sistema nacional de emprego.

Repito, então, que a Constituinte de 1988 já pre-
via, no parágrafo único do art. 22, que, por meio de
Lei Complementar, o Governo poderia descentralizar
essa decisão. Mais ainda, o Capítulo II, relativo aos
Direitos Sociais, art. 7º, inciso V, diz claramente que é
direito dos trabalhadores o “piso salarial proporcional
à extensão e à complexidade do trabalho”.

Ora, se o piso salarial é um direito do trabalha-
dor e se, no parágrafo único do art. 22, é claro que,
por meio de Lei Complementar, o Governo Federal
pode delegar aos Estados o poder de legislar sobre
questões específicas, fica evidente, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, que o Governo Federal, na im-
possibilidade concreta, real e objetiva de dar um au-
mento maior ao salário mínimo – em última análise, o
que todos desejávamos –, abriu a possibilidade para
que os Governadores dos Estados o fizessem. Têm
essa prerrogativa aqueles Estados que ajustaram e
colocaram em dia as contas públicas, que estão tra-
balhando com responsabilidade fiscal, que não pro-
duziram novas dívidas, que, mais do que isso, equaci-
onaram o déficit público e que têm condições objeti-
vas, tanto na máquina do Estado como no setor pro-
dutivo, de estabelecer piso salarial acima do salário
mínimo.

É preciso considerar que todas as discussões
que antecederam ao salário mínimo foram positivas.
Se líderes expressivos do País, inclusive da base de

136 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



sustentação do Governo e mais especificamente do
PFL e do PSDB, não tivessem levantado a tese dos
US$100, muito provavelmente a tecnocracia, a equi-
pe de Governo não teria produzido essa fórmula cria-
tiva e importante.

Assim, foi importante que discutíssemos as con-
dições de um aumento maior para o salário mínimo. E
foi importante também porque a discussão, em outros
tempos colocada em patamares irreais, veio, de for-
ma responsável, sensata e equilibrada, produzir uma
fórmula objetiva que, se não conseguiu ainda um au-
mento maior para o salário mínimo – o que desejáva-
mos –, criou um mecanismo objetivo e concreto de
aumento dos pisos salariais nos Estados.

Compete agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, a discussão em cada um dos Estados brasi-
leiros referente às condições reais de aumento de
seus respectivos pisos, de aumento de salário real do
trabalhador, sem desfigurar o equilíbrio fiscal do Esta-
do e sem afugentar o setor produtivo. Ninguém me-
lhor que o Governador de Estado e a Assembléia Le-
gislativa para estudarem e promoverem esse neces-
sário equilíbrio.

Portanto, o salário mínimo sai de uma discussão
simplesmente verbal para, agora, uma discussão ob-
jetiva. Não podem mais determinados líderes de Opo-
sição, que se notabilizavam por uma cobrança irreal
do salário mínimo, dirigir os seus reclamos apenas ao
Governo Federal. Deverão dirigi-los, a partir de ago-
ra, aos Srs. Governadores de Estado.

Descentralizada a decisão, está dividida a res-
ponsabilidade, como já mandava a Constituição de
1988.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Concedo o aparte ao Senador Maguito Vilela.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
José Roberto Arruda, acompanho atentamente o pro-
nunciamento de V. Exª, mas sou obrigado, embora
respeite a sua posição de Líder, a sua cultura e a sua
vivência na vida pública, a discordar frontalmente do
que V. Exª está abordando. O salário mínimo do Brasil
é o pior da América do Sul e um dos piores do mundo.
Ele é indutor de pobreza, de miséria e de fome no
Brasil. Não há Governador que pague salário mínimo
para os seus funcionários. Todos os funcionários de
Estado, geralmente, ganham muito mais que o salário
mínimo, e na União acontece o mesmo. O Governo
Federal, com essa medida de continuar com um salá-
rio mínimo de fome, vai induzir ainda mais a pobreza
e a reprodução da miséria e da fome neste País. V.

Exª, como engenheiro, não tenha dúvida: um salário
mínimo digno aumenta o poder de compra do traba-
lhador. Com isso, fortalece o mercado interno, força o
aumento da produção de alimentos no País e, conco-
mitantemente, gera mais empregos. É um equívoco
pensar que estabelecer salário mínimo digno e ho-
nesto cause problema para o Brasil. Pelo contrário,
fortalece muito mais o mercado interno, obriga uma
produção maior de alimentos e gera, inclusive, mais
empregos na agricultura, no campo. Essa filosofia do
nosso Governo atual, dos nossos Ministros, é total-
mente errônea. Tínhamos de pensar num salário mí-
nimo que realmente satisfizesse as necessidades bá-
sicas de uma família, porque esse não satisfaz. Ele
não é mínimo, é insuficiente. Agradeço o aparte con-
cedido. O Governo Federal tinha de ousar, adotando
um salário realmente digno. O Brasil não se arrepen-
deria disso. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Acolho o aparte do Senador Maguito Vilela,
mas confesso que não registro nenhuma discordân-
cia no seu conteúdo. Concordamos que o salário mí-
nimo é insuficiente.

Algumas pessoas perguntam: “Por que entra
Presidente, sai Presidente, de um Partido e de outro,
e não se eleva logo esse salário mínimo para R$500
ou, quem sabe, para R$1.000, para que as pessoas
vivam com dignidade?” Será que os Presidentes da
República, quando sentam na cadeira, viram maso-
quistas? Gostam de sofrer, de apanhar e de ouvir di-
zerem “por que esse Presidente não deu um aumento
maior”? Por uma razão absolutamente matemática: a
cada R$5 de aumento no salário mínimo, cresce o dé-
ficit público da Previdência, que já é grande, em R$1
bilhão. Para o pagamento dessa conta ou se emite
moeda, gerando inflação – e ninguém quer a volta da
inflação –, ou se aumentam, mais ainda, as dívidas.

Então, qualquer Presidente da República, seja
ele de qualquer partido, está encalacrado: quer au-
mentar o salário mínimo, mas, com responsabilidade,
não quer repetir fórmulas já gastas, do passado, em
que o aumento era irreal e o salário do trabalhador
era todo corroído pela inflação.

Senador Maguito Vilela, concordo com os adjeti-
vos que V. Exª emprestou ao valor do salário mínimo.
Parecia não haver nenhuma fórmula para sair desse
dilema, mas houve, agora, uma saída. O Governo Fe-
deral só pôde dar um aumento real de 5% ao salário
mínimo, que, convenhamos, é muito pequeno; só
pôde aumentar o salário mínimo em relação ao au-
mento da cesta básica, nesses cincos anos, em 56%.
Mas ninguém discorda de que houve aumento; ape-
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nas dizem, como V. Exª e com o que eu também con-
cordo, que é insuficiente.

Quando o Plano Real foi implantado, a cesta bá-
sica custava R$106. Hoje, ela foi para R$136, aumen-
tou R$30. O salário mínimo, quando a cesta básica
era R$106, era R$66 e passou para R$151. Portanto,
houve um aumento 56% superior ao aumento da ces-
ta básica. Mas ninguém come estatística, e a realida-
de é que R$151 hoje é muito pouco.

Qual foi a válvula aberta? Os Estados brasilei-
ros que podem – e como disse V. Exª muitos deles
tanto já podem que já o praticam –, estabelecerão pi-
sos salariais superiores ao mínimo e que não vão vi-
ger apenas no Estado, mas também servirão de refe-
rência para o setor produtivo.

Lembrando um caso ocorrido no Estado de V.
Exª, a Arisco, quando decidir abrir uma nova fábrica,
vai, obviamente, pesquisar o mercado de trabalho,
saber qual o piso salarial do Estado e onde poderá
obter melhor produtividade. O setor produtivo estará
num prato da balança, a querer gerar mais empregos,
e, no outro prato, há o desejo sincero, honesto – bem
traduzido aqui pelo Senador Maguito e que é o desejo
de todos nós –, de um piso salarial maior.

Agora, é preciso que se entenda que esse piso
salarial, se sugerido pelo Governador e aprovado
pela Assembléia Legislativa, não vigorará apenas
para o Governo, vai vigorar também para o setor pro-
dutivo.

Participei de um debate com o ilustre Deputado
Aloizio Mercadante. S. Exª me disse que se o Rio de
Janeiro concedesse um piso salarial de R$400 e o de
Rondônia, R$151, o trabalhador desse Estado iria
querer migrar para o Rio de janeiro. Respondi que se
isso acontecesse, antes do trabalhador, a empresa se
mudaria, levando em conta a mão-de-obra mais bara-
ta e a geração de empregos.

O Governador terá que aumentar o piso, o que
desejamos que faça, mas o patamar não é o infinito.
Por que não é o infinito? Pelo necessário equilíbrio do
desejo de uma renda real maior, com a necessidade
de crescimento do setor produtivo.

Acredito que estejamos falando a mesma lin-
guagem. Todos nós queremos um salário mínimo ma-
ior. Mas no momento em que este ainda não é o au-
mento desejado, ainda bem que se abriu uma válvula
para que cada Estado brasileiro, com a sua realidade,
com as desigualdades que conhecemos, possa esta-
belecer pisos superiores.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – V. Exª me
concede um aparte?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Concedo um a aparte a V. Exª.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre Sena-
dor José Roberto Arruda, V. Exª, com o brilho que lhe
é próprio, faz uma defesa sempre comovedora. Toda-
via, é evidente que temos que discordar. É sempre
constrangedor assistir ao talento em prol do impossí-
vel. Aqui estamos diante do impossível. Do ponto de
vista legal, os juristas do Palácio não andaram bem,
passaram informações a V. Exª de maneira parcial. V.
Exª fez uma referência ao parágrafo único do art. 22
da Constituição, da delegação de competências es-
pecíficas, próprias e exclusivas da União aos Estados
e em que circunstâncias. É evidente que a lei comple-
mentar há de se referir, mas ela não pode violar o tex-
to da Constituição. E quando a Constituição, não no
inciso VII, que trata do piso, mas no inciso IV do art.
7º, define o que é salário mínimo, ela estabelece, com
todas as letras – V. Exª a tem em mão e pode conferir
o texto –, que o salário mínimo será fixado por lei, na-
cionalmente. Então, o conceito de salário mínimo
está especialmente estipulado no inciso IV do art. 7º.
Conseqüentemente, a disposição geral do art. 22, pa-
rágrafo único, não ofende, não pode ser conflitante
com essa disposição própria. Trata-se do princípio
elementar de hermenêutica de que a norma geral não
revoga a especial. Se isso acontecesse, essa disposi-
ção geral estaria exatamente revogando esse concei-
to claro, insofismável do caráter nacional e de lei fe-
deral para o salário mínimo. Essa delegação só pode-
ria acontecer se assim entendesse o Poder Executi-
vo, mediante emenda constitucional, e não usando
essa válvula tão estreita, a qual agora se quer dar a
amplitude do art. 22, parágrafo único. Essa delega-
ção é impossível. Nesse ponto, se houver uma altera-
ção da letra própria do art. 7º, inciso IV – não vamos
entrar no mérito, como também não quero entrar no
mérito da discussão do salário mínimo. Eu poderia
pegar o piso do DIEESE, que não chega a R$1 mil,
mas ultrapassa a casa dos R$900. Esse é um concei-
to do que o salário mínimo deve ofertar, para satisfa-
zer as necessidades previstas de sobrevivência, as
necessidades vitais do trabalhador e da família, além
da educação, transporte, higiene, lazer – até este
está previsto. Ninguém vive de salário mínimo; ele é
uma referência. Esse número não pode ser levado a
sério, sabemos que é insuficiente. Não é salário míni-
mo e, sim, salário de extermínio. Talvez, nos campos
de concentração do holocausto, um preso custaria
mais caro para sobreviver naquelas condições de ex-
tinção do que o valor do salário mínimo em dólar. To-
dos estamos de acordo quanto à insuficiência do sa-
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lário mínimo. É evidente que temos de buscar, com
todo engenho e arte, uma fórmula para chegar a um
patamar de satisfação das necessidades vitais, ao
menos, do trabalhador e de sua família. Não concor-
damos com o valor do salário mínimo nem V. Exª,
como bem disse, não obstante se proponha à execu-
ção da impossível tarefa de defender as ações do Go-
verno nesse particular. V. Exª e o Governo encontra-
rão uma dificuldade intransponível à dificuldade cons-
titucional para alcançar o objetivo da delegação de
competência aos Estados. Ainda não dá! Pode-se al-
terar a Constituição.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Senador Amir Lando, agradeço suas palavras.
O único brilho que tenho é o da careca, em função da
iluminação muito forte que aqui se faz pela necessi-
dade da televisão.

Sem o brilho intelectual que V. Exª me conferiu,
peço, data venia, que V. Exª considere a discordân-
cia deste rábula. Discordo da interpretação legal de V.
Exª por uma razão: o salário mínimo é único para o
Brasil inteiro. Ninguém está discutindo isso. Não se
viola o § 4º do art. 6º. Na verdade, o que estamos fa-
zendo, por meio do dispositivo previsto no parágrafo
único do art. 22, é o estabelecimento de pisos salaria-
is diferentes para determinadas categorias, sempre
acima do mínimo.

Essa é a primeira discussão legal, mas passe-
mos à discussão real. Imaginemos que alguém dese-
jasse questionar juridicamente essa válvula. Se esse
alguém pensa como nós, ou seja, deseja que sejam
praticados, objetivamente, pisos salariais superiores,
e entra na Justiça com uma argüição de inconstitucio-
nalidade dessa válvula que permite o aumento, ele,
em tese, estaria confessando que não deseja o au-
mento, mas apenas a bandeira para continuar sem-
pre a pedir o impossível.

Neste caso, sim, essa tarefa seria impossível.

Também não concordo com V. Exª que estou
aqui exercendo uma tarefa impossível.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Não me refiro
a V. Exa, mas aos empresários que não querem pagar
o salário mínimo.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Perfeito.

Quero dizer, Senador Amir Lando, que nós to-
dos discordamos desse valor de salário mínimo. Gos-
taríamos que o País continuasse evoluindo – e conti-
nuará evoluindo – para que, gradativamente, possa-
mos conferir ao salário mínimo aumentos reais até
chegar a um patamar razoável.

Entretanto, enquanto isso não ocorre – respon-
dia eu ao Senador Maguito Vilela –, ficava o Presiden-
te da República, qualquer presidente, por exemplo, o
Presidente da República dos últimos cinqüenta anos,
sempre espremido. De um lado não tem dinheiro para
bancar o aumento real, de outro lado, a opinião públi-
ca deseja que ele dê um salário mínimo, por exemplo,
como o do Dieese, de aproximadamente R$900,00.

Como é que se sai dessa verdadeira cami-
sa-de-força que a realidade lhe impõe?

O País evoluiu tanto nesses doze anos que nos
distam da Constituinte de 1988, a estabilidade econô-
mica produziu tantas mudanças que se está fazendo,
por meio desse projeto de lei complementar, a maior
mudança estrutural no que diz respeito a ganho do
trabalhador. O Governo Federal está dizendo: “Eu
pude agir até aqui, mas não posso impedir que deter-
minados Estados que ajustaram a máquina pública,
que pagaram as suas dívidas, cujos setores produti-
vos já têm condições de pagar valores maiores, o fa-
çam. Não posso impedir que isso ocorra. Ao contrá-
rio, desejo que isso ocorra”.

Portanto, Senador Amir Lando, procedeu a essa
descentralização, que espero seja aprovada pelo
Congresso Nacional. E que todos esses reclamos,
antes dirigidos ao Governo Federal, sejam divididos
entre os Governos Estaduais e que cada Governador
– pesando a sua responsabilidade e a importância do
setor produtivo, tendo em vista a geração de empre-
go, de um lado, e a importância de o trabalhador ga-
nhar, em termos reais, um salário melhor, de outro –
possa estabelecer, de acordo com a realidade do seu
Estado, pisos salariais. O Governo Federal, porém,
tomou um cuidado: pisos salariais sempre superiores
ao salário mínimo.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permi-
te-me V. Ex.ª um aparte, eminente Senador José Ro-
berto Arruda?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Concedo a aparte a V. Ex.ª, ilustre Senador Mo-
reira Mendes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Fazendo soar
a campainha.) – A Mesa comunica ao eminente Sena-
dor José Roberto Arruda que, embora respeitando o
conteúdo que V. Ex.ª traz a este Plenário e a respon-
sabilidade que tem em apresentá-lo ao Senado Fede-
ral, ainda há dois oradores inscritos, o seu tempo já
está ultrapassado.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Pois não, ilustre Presidente. Encerro meu pro-
nunciamento. Antes de fazê-lo, porém, gostaria de –
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se V. Ex.ª me permitir – ouvir o eminente Senador Mo-
reira.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – Com certeza.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Serei bre-

ve, ilustre Senador José Roberto Arruda. Quero regis-
trar que, contrariamente ao que pensam os dois ilus-
tres Senadores que me antecederam nos apartes,
concordo plenamente com o que diz V. Exª, que, aliás,
o faz com muito brilhantismo. Entendo que a proposta
do Governo é inteligente, ousada e avança na linha de
modernização do Estado brasileiro. Precisamos que-
brar esses tabus. Mais uma vez, o Presidente Fernan-
do Henrique dá uma demonstração inequívoca de que
pretende efetivamente levar este País à modernidade.
V. Exª foi muito claro, explanando, mostrando, de-
monstrando que estamos avançando, ao contrário do
discurso da Oposição de que estamos regredindo.
Aproveito o ensejo, para abordar outra questão, relaci-
onada ao salário mínimo. Todo o nosso problema está
na vinculação. É preciso desvincular, como está sendo
proposto hoje. Mas, na verdade, o salário mínimo não
é o de R$150,00 ou o de R$130,00 ou o de R$136,00,
porque temos de levar em conta os outros direitos as-
segurados ao trabalhador, de forma indireta, e que im-
plicam em custos financeiros para quem paga o salário
mínimo, sobretudo na iniciativa privada. Nem sempre
o Governo, mas a iniciativa privada ainda tem os en-
cargos do Fundo de Garantia, do descanso, do afasta-
mento, enfim, de muitos outros. O certo seria transfor-
mar isso tudo em dinheiro, em salário real no bolso do
trabalhador. Dever-se-ia deixar de lado tantos direitos,
menos direito e mais dinheiro no bolso do trabalhador.
Concordo com V. Exª. Entendo que o Governo está no
caminho certo.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Agradeço o aparte e o socorro do Senador Mo-
reira Mendes.

Peço desculpas ao Senador Maguito Vilela por
não poder lhe conceder um segundo aparte, mas te-
remos outras oportunidades para discutir esse tema.

Reitero aqui, Sr. Presidente, concluindo, o resu-
mo da minha exposição: o salário mínimo está muito
abaixo do nosso desejo. Só que antes dava-se o salá-
rio mínimo pequeno e não tinha saída. Com esse pro-
jeto de lei complementar, o Governo Federal está
abrindo uma possibilidade para que os Governadores
de Estado que realmente estiverem insatisfeitos com
o salário mínimo possam conferir aumentos maiores.
Aos Governadores que, publicamente, já manifesta-
ram o desejo de estabelecimento de pisos salariais
acima do salário mínimo os meus sinceros cumpri-
mentos. Aos outros Governadores, o desejo de que

encontrem fórmulas próprias, com responsabilidade
mas com criatividade, para que o trabalhador do seu
Estado possa ter rendimentos mais dignos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Rober-
to Arruda, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – Concedo a
palavra ao nobre Senador Ademir Andrade por vinte
minutos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs Senadores, farei um esforço
para usar apenas 10 minutos a fim de permitir ao Se-
nador José Fogaça o uso também da palavra nesta
sessão.

Pretendo tratar da questão do BNDES, mas, di-
ante desse debate sobre o salário mínimo, que cha-
ma tanto a atenção do nosso País, desejo que essa
discussão possa efetivamente ser compreendida
pela sociedade brasileira. Essa discussão, pare-
ce-me absurda. Se se disser em qualquer país da Eu-
ropa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, ou
no parlamento europeu que estamos discutindo um
salário mínimo de cerca de US$80 e, ao mesmo tem-
po, um teto salarial do funcionalismo público brasilei-
ro que poderá atingir a casa dos R$25 mil, mais de
US$12 mil, realmente esse fato se apresentará como
algo absurdo.

E isso só ocorre em um país como o Brasil ou em
países semelhantes ao Brasil, em que o povo, lamen-
tavelmente, não alcançou um nível de compreensão
da importância da política na sua própria vida, porque,
se houvesse essa compreensão, essa discussão tão
absurda não estaria sendo travada. Ao alcançarmos o
teto, ganharemos 87 salários mínimos, enquanto que
no país mais capitalista do mundo, o dono do mundo,
aliás, os Estados Unidos, a diferença entre o que um
parlamentar federal percebe e o salário mínimo é de
apenas cinco vezes; no Brasil será de 87 vezes.

É evidente que, para uma população que sabe
que a Constituição da República lhe garante um salá-
rio mínimo que atenda às suas necessidades básicas
e às de sua família, em moradia, habitação, transpor-
te, educação, saúde, enfim, em todos os direitos que
a família tem, esse valor é absolutamente irreal den-
tro do que está sendo pago. Portanto, a Constituição
brasileira, nesse aspecto, é letra morta, e o povo, la-
mentavelmente, por falta de organização, por falta de
compreensão do processo, não reage. Isso jamais
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aconteceria na França, na Itália, na Bélgica ou na Suí-
ça, porque, nesses países, o povo está bem mais in-
formado e reagiria com muito maior firmeza a uma
discussão tão absurda como a que se trava no Brasil
neste momento.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se V.
Exª for breve, concederei o aparte, com muita satisfa-
ção.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Serei bre-
ve. Quero apenas concluir o meu raciocínio. É interes-
sante – e o próprio Líder do Governo reconhece: 150
milhões de brasileiros, se forem questionados hoje,
responderiam que o salário mínimo atual é de fome e
de miséria. Ora, se o Governo deseja resgatar a sua
popularidade e a sua credibilidade, sabe que 150 mi-
lhões de brasileiros têm essa opinião e não reage nem
ousa, é porque não quer realmente. Considerando-se
que, no Brasil, está aumentando drasticamente a cri-
minalidade, a fome, a pobreza e a miséria, nunca po-
deríamos admitir um salário nesse nível. Que me des-
culpem todos aqueles que pensam de modo contrário,
e são pouquíssimos: tenho a absoluta convicção de
que a esmagadora maioria do povo brasileiro está
pensando que esse salário é de fato ridículo e insensa-
to sob todos os aspectos. Muito obrigado.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra-
deço a V. Exª. Creio, nobre Senador, que toda esta
discussão é muito positiva, pelo menos é nova. Pela
primeira vez, o Brasil inteiro está compreendendo o
processo. Antes, os fatos ocorriam às escondidas. Os
marajás, os funcionários de R$50 mil, de R$60 mil,
isso tende a acabar. Embora a discussão ainda seja
absurda, já é uma discussão mais aberta, já é uma
discussão nova.

Com relação a que cada Estado possa ter o seu
salário, podemos até, do ponto de vista político, con-
cordar com a iniciativa do Presidente Fernando Henri-
que Cardoso, mas talvez seja necessário mudar a
Constituição para que isso possa ocorrer. A forma de
agir com relação ao processo, politicamente, é corre-
ta. Concordamos com ela, entendemos que os Esta-
dos poderiam ter essa independência para estabele-
cer, tanto para o setor privado, quanto para o setor pú-
blico, o seu próprio salário mínimo. Mas não se pode
fazer isso sem mudar a Constituição brasileira, que
exige um salário mínimo unificado em todo o Brasil. E
a lei complementar não pode, efetivamente, passar
por cima da Constituição. Portanto, parece-me ser
um pouco demagógica a solução apresentada pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, quero fa-
lar aqui sobre o BNDES, sobre as denúncias em rela-
ção ao BNDES. Apesar de o Banco ter sido criado
para promover o desenvolvimento, para diminuir as
diferenças regionais a partir da disponibilização de re-
cursos a regiões menos desenvolvidas, privilegian-
do-as, ao longo desses últimos cinco anos do Gover-
no Fernando Henrique Cardoso, a instituição tem to-
mado um caminho, segundo a imprensa noticia, dife-
rente daquele para o qual foi criado.

O primeiro aspecto é a denúncia de financia-
mentos a empresas estrangeiras que compram patri-
mônio público brasileiro: as empresas de telecomuni-
cações, de energia elétrica, as distribuidoras estadu-
ais em todos os Estados do Brasil, os próprios bancos
vendidos, os bancos estaduais, os bancos regionais,
enfim, há uma denúncia generalizada sobre um vulto-
so financiamento do BNDES destinado a empresas
estrangeiras que estão comprando o patrimônio naci-
onal; e denúncias de que essas empresas estrangei-
ras estão trazendo para cá os seus profissionais para
assumirem cargos de direção que eram de brasilei-
ros. Isso foi motivo de reação até do próprio Ministério
do Trabalho, depois de denúncias que fizemos aqui
no Congresso Nacional.

Agora surge uma outra denúncia: em um pro-
grama de termoelétricas que o Brasil pretende cons-
truir, seriam financiadas 51 termoelétricas com recur-
sos do BNDES, só que, conforme noticiam os jornais,
dessas 51, apenas 18 seriam de capital nacional, 18
seriam de capital estrangeiro e o restante, de capital
misto. O que significa que há privilégio no que se refe-
re ao financiamento das empresas estrangeiras. Te-
nho em mãos o jornal Folha de S.Paulo com a se-
guinte manchete: “Estrangeiros dominam o novo pro-
jeto do BNDES na construção das termoelétricas que
se pretende fazer no Brasil.”

E, por último – e talvez mais grave –, a questão
do financiamento do ensino de nível superior. Foi cria-
do um programa, e o Ministro Paulo Renato festeja,
que passou de 500 milhões para 750 milhões, para fi-
nanciar o ensino de terceiro grau, basicamente para
reforma de equipamentos e financiamento de equipa-
mentos de universidades públicas e privadas. Lamen-
tavelmente, o que a imprensa informa é que nenhuma
universidade pública, até agora, conseguiu qualquer
financiamento do BNDES. Há um pedido da Escola
Superior Naval que, até o presente momento, não foi
atendido. É realmente um absurdo muito grande que
coisas desse tipo estejam acontecendo.

O articulista Elio Gaspari publicou um artigo de-
nominado “A escola pública vira sucata. A privada ga-
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nha BNDES”. Entre muitos comentários extremamen-
te positivos, que não pretendo ler aqui, ele coloca que
a universidade pública brasileira, em 1995, consumia
2,94%, quase 3% dos recursos da União. Hoje, nos
cinco anos do Governo Fernando Henrique, redu-
ziu-se quase à metade, baixando para 1,73%. Reduzi-
ram-se em mais de 60% os recursos gastos pela uni-
versidade pública no nosso País nos últimos cinco
anos, apesar da inflação de quase 70% desse período.
Elio Gaspari faz uma série de considerações; é um ar-
tigo extremamente interessante, que eu gostaria de
ver transcrito nos Anais do Senado da República.

Em função de todas essas denúncias, Sr. Presi-
dente, estou apresentando um requerimento de infor-
mação ao Ministro Pedro Malan, em que requeiro um
estudo, com a equipe que temos na nossa assesso-
ria, da relação de todos os empréstimos contratados
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social nos últimos cinco anos, separadamente, por
ano, por região geográfica, tipo de empresa, se públi-
ca ou privada, área de economia e origem do capital,
se nacional, estrangeiro ou misto – nesse último caso,
o percentual de um e de outro – e outras informações.
Aí teremos dados suficientes para uma análise fria,
isenta da questão, porque os noticiários, muitas ve-
zes, podem não ser corretos. Queremos a identifica-
ção do programa afeto à linha de crédito, o valor do
empréstimo, a origem do recurso, o prazo para paga-
mento, as taxas de juros cobradas e a estimativa de
empregos gerados em cada um deles. Estamos soli-
citando ao Ministro da Fazenda que nos envie os da-
dos de forma eletrônica, para que possamos traba-
lhá-los com mais facilidade, pois o volume de informa-
ções é muito grande. É obrigação do Ministro nos res-
ponder isso por meio eletrônico, para que possamos
trabalhar da melhor forma, estudar e trazer ao Con-
gresso Nacional a realidade do BNDES e a que está
se prestando: se aos interesses do nosso País ou se
aos interesses do capital estrangeiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE RE-
FERE O SR. SENADOR ADEMIR ANDRA-
DE EM SEU PRONUNCIAMENTO:

“A ESCOLA PÚBLICA VIRA SUCATA
A PRIVADA GANHA BNDES”

Élio Gaspari

A doutor Alcides Tápias já disse que “o BNDES não é hos-
pital”. Poderia perguntar o que vem a ser o pomposo Programa
de Recuperação e Ampliação de Meios Físicos das Instituições
de Ensino Superior.

Na semana passada o ministro da Educação, Paulo Rena-
to Souza, festejou-o por conta da ampliação de sua carteira de

empréstimos, de R$500 milhões para R$ 750 milhões. Trata-se
do velho dinheiro camarada, a juros de 16% ao ano para os afor-
tunados, enquanto uma empresa daquela que só serve para pa-
gar impostos não consegue se financiar por menos de 30%.

Esse programa tem dois anos e é um retrato da política de
gogologia do Governo, associada ao desmanche da universidade
pública. No papel, ele se destina a financiar a construção e a re-
forma de escolas superiores públicas e privadas.

Lorota. Já emprestou R$194 milhões a 20 escolas superio-
res. Quantas universidades públicas? Zero. Há outros 20 pedi-
dos, para mais R$181 milhões. Quantas escolas públicas? Só a
Escola Naval. Até aí o BNDES e o MEC estão apenas iludindo a
escumalha. Dizem que criaram um programa para reequipar as
faculdades públicas e privadas, mas o dinheiro saiu só para as
instituições particulares. Isso num cenário em que a participação
das instituições federais de ensino superior nas despesas da
União caiu de 2,94% em 1995 para prováveis 1,73% em 1999.
(Noves fora a despesa com inativos e precatórios). O dinheiro da
patuléia foi para as escolas que cobram mensalidades e com isso
faturam R$5 bilhões por ano. As gratuitas, que pertencem ao
povo, atendem cerca de meio milhão de pessoas (33% das matrí-
culas) e são responsáveis por 90% da produção científica nacio-
nal, ficaram de fora.

De fora ficaram porque dentro nunca estiveram. Como as
universidades públicas não podem dar garantias patrimoniais,
nunca passou pela idéia do BNDES emprestar-lhes um só tostão.

A coisa piora quando se ouve o que disse o ministro da
Educação. Ele relacionou a linha de financiamento do BNDES ao
interesse das escolas privadas de livrar-se das más avaliações
que receberam do MEC. Disse assim: “O ministério não só apon-
ta os problemas, mas também oferece recursos”. Quando um alu-
no tira nota baixa é reprovado. Quando sua família não tem di-
nheiro para pagar a escola, ele corre o risco de ser posto para
fora. Quando é a faculdade quem leva bomba, vem o MEC com o
dinheiro do BNDES para socorrê-la.

A lista das 20 escolas privadas que já receberam dinheiro
do banco não permite que se recrimine genericamente o progra-
ma. Pelo contrário. Há as faculdades privadas pedagógicas, as-
sim como há as privadas hidráulicas. Oito financiamentos foram
para universidades comunitárias do Sul do País. Os R$27,5 mi-
lhões emprestados à Unisinos, bem como os R$24,9 milhões da
Universidade de Santa Cruz do Sul indicam que o programa,
mesmo sendo discriminatório, não é uma torrefadora de dinheiro
público. O programa é discriminatório porque nenhuma das esco-
las financiadas tem o seu campus em estado de miséria igual ao
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Em dois casos, só um exame dos processos poderá lançar
luz sobre os negócios. A Universidade Brás Cubas, de Mogi das
Cruzes, levou R$7,2 milhões, mas já foi pilhada fazendo vestibu-
lar de odontologia sem ter o curso aprovado pelo MEC. A Univer-
sidade Bandeirantes, de São Paulo, conseguiu R$11,5 milhões.
Esteve encrencada com o Conselho Nacional de Educação
(CNE), acusada de estar se transformando numa rede de fran-
quais. Instalações não lhe faltam, pois até shoppingcenter tem no
campus. O CNE solicitou, sem sucesso a abertura de um inquéri-
to para apurar irregularidades de sua administração. Assim, en-
quanto um ramo da administração pública quer regular a sua
ação, outro entrega-lhe dinheiro do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT).

O BNDES informou também que está estudando a possibi-
lidade de vir a financiar os compradores de imóveis das universi-
dades públicas. É delírio. Se a Universidade Federal do Rio de
Janeiro está caindo aos pedaços porque não pode dar o seu pa-
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trimônio imobiliário como garantia ao BNDES, isso nada tem a
ver com emprestar dinheiro a juros baratos aos eventuais com-
pradores de seus terrenos. Maracutaia. O cidadão que compra
um terreno de Jack, o Estripador ou de uma universidade federal
é apenas um cidadão que compra um terreno, para ganhar dinhe-
iro. O BNDES não tem porque financiá-lo. Nesse ritmo, o BNDES
jamais chegará a hospital. Será um cabaré para quem lhe toma o
dinheiro e necrotério para o patrimônio da Viúva.

Vem aí o carnaval e, com ele, sempre há quem pense em
aproveitar o Tempo para ler um livro. Para quem tem interesse
em saber o que estão fazendo com o ensino superior brasileiro,
vai aqui uma sugestão agreste. Tente achar “Universidade em
Ruínas – Na República dos Professores”, organizado pelo profes-
sor Hélgio Trindade. São só 222 páginas. Por tristes, podem ser
rapidamente compensadas pela batucada.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – V. Exª
será atendido, na forma do Regimento Interno.

Com a palavra, o Senador José Fogaça.
S. Exª dispõe de 16 minutos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da mesma forma,
venho tratar da questão do salário mínimo. Sou, como
os demais oradores, adepto de uma posição extrema-
mente crítica e da mais aguda insatisfação com o va-
lor do salário mínimo no Brasil.

Como houve somente reajustes anuais do salá-
rio mínimo no período em que houve estabilidade da
moeda, ou seja, de 1995 para cá, se fizermos uma re-
trospectiva e uma avaliação, veremos que, em todos
os anos, repete-se a mesma situação: em 1995, um
salário mínimo muito baixo; em 1996, um salário míni-
mo considerado muito baixo; em 1997, também; em
1998 novamente um salário muito baixo; em 1999, da
mesma forma e, agora, no ano 2000, ele foi fixado em
R$151,00, quantia absolutamente insatisfatória, ab-
solutamente incabível para o que pretende o salário
mínimo, que é atender o mínimo necessário para a
sobrevivência de uma família.

Portanto, não há nada de novo quanto a isso; o
valor do salário mínimo é muito baixo. É injustamente
baixo. É baixo e injusto na sua própria natureza.

No entanto, em 2000, último ano do século
XX, surge uma pequena novidade: uma mínima
fresta, uma pequena brecha, uma estreita fissura,
que nos deixa antever ou vislumbrar alguma possi-
bilidade nova. É a isso que quero me referir. Além
da fixação de um salário mínimo muito baixo, há
algo de novo na proposta apresentada para o ano
2000? A resposta, no meu entender, é sim. Real-
mente, pode haver algo de novo e possivelmente
mais promissor na proposta apresentada para o sa-
lário mínimo no ano 2000.

A Constituição Federal, no art. 7º, inciso IV, dis-
põe que o salário mínimo tem de ser nacionalmente
unificado. Disse-me um empresário de São Paulo que
não entende por que o salário mínimo é de R$150,00.
Segundo ele, qualquer empresa em São Paulo, pe-
quena, média ou grande, poderia perfeitamente pa-
gar um salário mínimo de R$300,00 ou R$350,00. E
ainda me disse que se alguém procurar um trabalha-
dor para cumprir oito horas de jornada de trabalho,
seis dias por semana, portanto, para 44 horas sema-
nais, em São Paulo, não conseguirá alguém aceite
receber o atual salário de R$136,00 ou o de
R$151,00. Por quê? Porque o limite da oferta de
mão-de-obra é o limite da sua existência; ou seja, por
esse valor, não há oferta de mão-de-obra. Conse-
qüentemente, não há empregados que queiram esse
tipo de emprego, para receber R$136,00 por mês.
Disse-me, ainda, aquele empresário, que mesmo
uma pequena empresa se quiser ter um funcionário
para trabalhar 44 horas por semana, terá de pagar
R$300,00 ou R$350,00 e até, em algumas regiões,
R$400,00 por mês, para ter um trabalhador de servi-
ços gerais. Com isso, ele dá uma medida de qual é o
salário mínimo real, verdadeiro, efetivo, em São Pau-
lo; é aquele determinado pela lei da oferta e procura
da mão-de-obra. Não há mão-de-obra, possivelmen-
te, em boa parte da cidade de São Paulo, para aten-
der à demanda de quem pague apenas R$136,00 por
44 horas de trabalho.

Segundo um jornalista econômico com quem
conversei, em certas regiões do País onde há alguns
municípios extremamente pobres, que não têm renda
e onde a prefeitura é a única fonte de emprego, a úni-
ca garantia da existência de uma renda mínima na ci-
dade, o salário mínimo de R$136,00 já é extrema-
mente inviável.

E é esse o parâmetro do Brasil. O parâmetro do
Brasil é essa prefeitura de uma cidade pobre, de uma
região qualquer do País, que evidentemente paga o
salário mínimo muito mais para que as pessoas não
morram de fome, com frentes de trabalho, do que pro-
priamente por considerá-lo a forma mais justa de re-
munerar o trabalho de um cidadão.

Como podem esses dois brasis conviver? Eles
podem e devem conviver. Mas, imaginemos que o
Presidente da República fixasse como salário míni-
mo aquilo que é pago em São Paulo, R$400 por mês.
Imaginemos que o salário de R$400,00, que é abso-
lutamente razoável em São Paulo, fosse o salário
mínimo nacional. O que ocorreria com a prefeitura
que mencionamos? Na verdade, não se trata apenas
de um exemplo, pois há várias prefeituras nessa si-
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tuação espalhadas pelo interior do Brasil. Os empre-
gos artificiais das frentes de trabalho, criados para
que as pessoas não morressem de fome, desapare-
ceriam porque a prefeitura não poderia pagar
R$400,00 e manter o mesmo número de emprega-
dos. Necessariamente, para pagar R$400,00 demiti-
ria mais da metade dos funcionários das frentes de
trabalho. Esse, infelizmente, é o Brasil em que vive-
mos, essa é a realidade, que nos causa grande tris-
teza e que nos obriga a ter um salário mínimo nacio-
nal unificado. Justamente porque o salário mínimo
nacional tem que ser unificado é que precisa ser ni-
velado pela mais baixa forma de pagamento existen-
te no País. O parâmetro é sempre o de nivelar por
baixo, porque seria impossível para as prefeituras de
cidades pobres nivelar por cima, ou seja, pelos
R$400,00. Essa é a prisão a que temos de nos sub-
meter, essa é a camisa-de-força dentro da qual te-
mos que ficar amarrados?

Pois ouso dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que surgiu, pela primeira vez, a possibilidade de rom-
per essa prisão, de romper essa camisa-de-força, e,
possivelmente, sem deixar de atender a um salário
mínimo nacional unificado, fixado pelo Governo Fe-
deral, pela União. Pela primeira vez há uma brecha,
uma pequena fissura: a possibilidade de antever um
salário mínimo de R$400,00, por lei, em São Paulo;
de R$250,00, por lei, na Bahia.

E, aí, entra a discussão do ponto de vista jurídi-
co. Isso pode ocorrer segundo a Constituição brasilei-
ra? Tem a União o poder delegacional de transmitir
aos Estados a competência de legislar sobre ques-
tões específicas de Direito do Trabalho? Esta, a per-
gunta que tentarei responder. Na minha opinião, Sr.
Presidente, a resposta é sim.

A Constituição dispõe:

Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:

I – direito civil, comercial, penal pro-
cessual, eleitoral, agrário, marítimo, aero-
náutico, espacial e do trabalho.

Portanto, Direito do Trabalho – e aí se incluí o
salário mínimo – é matéria de exclusiva competên-
cia da União, só podendo ser objeto de legislação
gerada a partir do Governo Federal.

Todavia, há uma ressalva, estabelecida no pará-
grafo único do art. 22:

Art. 22. .................................................
Parágrafo único. Lei complementar po-

derá autorizar os Estados a legislar sobre

questões específicas das matérias relacio-
nadas neste artigo.

Portanto, aqui está expressamente prevista na
Constituição a existência de um poder delegacional
do Governo Federal e da União para os Estados.

Quais são as matérias relacionadas no art. 22?
Muitas e, entre elas, Direito do Trabalho. Salário míni-
mo é matéria inclusa no âmbito do Direito do Trabalho
e, portanto, a própria Constituição confere à União e
ao Governo Federal o poder delegacional de transmi-
tir aos estados federados competência de legislar so-
bre questões específicas – frise-se –, porque jamais
poderá haver uma delegação genérica, inespecífica,
de caráter amplo e geral. Por exemplo: não pode o
Governo Federal, a União, transmitir aos estados o
poder de legislar sobre o Direito do Trabalho em geral
– isso está vedado. Em matérias amplas e genéricas,
não é possível. Contudo, em questões específicas,
esse poder delegacional é conferido, pela própria
Constituição, à União para transmiti-lo aos estados.
Ou seja: pelo art. 22, parágrafo único, sobre questões
explícitas, específicas, determinadas, rigorosamente
definidas, como no caso do salário mínimo, o poder
delegacional existe, e os estados podem legislar nes-
sas hipóteses.

É importante ressaltar que, ao delegar essa
competência, a União não pode fazê-lo por via de lei
ordinária ou por medida provisória; é preciso, sim,
uma lei complementar. Este, um ponto muito impor-
tante.

Por outro lado, o fato de autorizar os estados a
legislar sobre a matéria específica – salário mínimo –
não exclui da União o dever de estabelecer um salário
mínimo nacional unificado, que é este de R$151,00,
tão crítica e injustamente baixo, como nós todos aqui
demonstramos, no debate que se estabeleceu nesta
Casa.

É ruim, mas está fixado o salário mínimo nacio-
nal unificado.

Ainda mais: tem essa autorização caráter coer-
citivo, impositivo, compulsório? Não! Se um gover-
nador quiser se omitir, quiser se isentar desse papel,
ele poderá fazê-lo. Ou seja: ele pode não usar a au-
torização e simplesmente não legislar sobre salário
mínimo. Nesta hipótese, ou ainda, naquele estado
em que o governador não tomou a iniciativa de envi-
ar uma lei à assembléia legislativa, naquele estado
especificamente, vigorarão os R$151,00. Portanto, a
lei complementar não pode ter caráter coercitivo;
não pode obrigar o governador a fazer uma lei que
ele não quer fazer. Ele tem, pois, essa possibilidade.
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Com a possibilidade, é claro, ele passa a ter o dever
moral, mas pode se escusar desse dever se assim
entender.

Será preciso também regulamentar as questões
relativas à contribuição previdenciária a partir dessas
variáveis ou em face dessas variantes do salário míni-
mo.

Em último lugar – e atenção para este dado que
é da maior importância –, devo alertar para o debate
que vemos ser travado em torno dos governos esta-
duais, da máquina pública estadual. Nessa oportuni-
dade, ouvimos sempre: “Eu, governador, pago tanto.
Eu, governador, posso pagar tanto porque meu esta-
do está com as contas em dia e organizadas; o meu
estado não tem dívidas.” Atenção: o poder que o go-
vernador passa a ter de legislar, de enviar matéria à
assembléia legislativa do seu estado, para que ela a
transforme em lei, é de caráter geral, ou seja, erga
omnes, vale para todos.

Quando um governador manda uma lei, fixando
um salário mínimo estadual, este será aplicável ao
setor público, à estrutura administrativa do seu gover-
no, bem como será aplicável às empresas privadas. A
iniciativa privada também estará submetida ao parâ-
metro do salário mínimo estadual.

Portanto, a discussão não está apenas em sa-
ber se o governo do estado poderá pagar o salário mí-
nimo então fixado aos funcionários públicos; a discus-
são também tem que incluir a avaliação sobre saber
se a estrutura das empresas, para garantir o mesmo
nível de emprego, pode pagar o salário mínimo esta-
belecido pela lei a ser aprovada pela assembléia le-
gislativa.

Essa é uma discussão que, tenho certeza, irá se
desdobrar em muitas e sucessivas análises e deba-
tes que serão feitos através do tempo.

Sr. Presidente, por oportuno, quero aqui, desde
logo, elogiar a postura do Governador Mário Covas.
S. Exª, ao ver surgir a possibilidade de ampliar esse
salário mínimo tão baixo, tão criticado e tão criticável,
oferecido pelo Governo Federal, ao invés de ficar tris-
te, regozijou-se dizendo: “temos aqui, marcadamen-
te, uma iniciativa que favorece o princípio federativo
da autonomia dos estados”. Assim, ao contrário de
ver nisso um encargo, um peso, um ônus, ele viu nis-
so um caminho para um novo pacto federativo, o que
é realmente da maior importância. Cumprimento, por
isso, a atitude, a palavra e o posicionamento do Go-
vernador Mário Covas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a história
do salário mínimo é a mesma. Ele é muito baixo mais

uma vez. Todavia, diferente do ano anterior, do ante-
rior ao anterior, diferente do anterior ao anterior...,
neste ano há uma pequena brecha, uma estreita fis-
sura que permite que o salário mínimo se torne maior
do que R$151,00.

Quem não quer caminhar por essa brecha, abrir
esse dique e deixar passar as águas quer que o salá-
rio mínimo fique nos baixíssimos R$151,00.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Foga-
ça, o Sr. Tião Viana, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Ademir
Andrade, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Sobre
a mesa, projeto de lei do Senado que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 76, DE 2000

Define e tipifica os delitos informáti-
cos, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Constitui crime de uso indevido da infor-

mática:
§ 1º contra a inviolabilidade de dados e sua co-

municação:
I – a destruição de dados ou sistemas de com-

putação, inclusive sua inutilização;
II – a apropriação de dados alheios ou de um

sistema de computação devidamente patenteado;
III – o uso indevido de dados ou registros sem

consentimento de seus titulares;
IV – a modificação, a supressão de dados ou

adulteração de seu conteúdo;
V – a programação de instruções que produzam

bloqueio geral no sistema ou que comprometam a
sua confiabilidade.

Pena: detenção, de um a seis meses e multa.
§ 2º contra a propriedade e o patrimônio:
I – a retirada de informação privada contida em

base de dados;
II – a alteração ou transferência de contas repre-

sentativas de valores;
Pena: detenção, de um a dois anos e multa.
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§ 3º contra a honra e a vida privada:
I – difusão de material injurioso por meio de me-

canismos virtuais;
II – divulgação de informações sobre a intimida-

de das pessoas sem prévio consentimento;
Pena: detenção, de um a seis meses e multa.
§ 4º contra a vida e integridade física das pes-

soas:
I – o uso de mecanismos da informática para ati-

vação de artefatos explosivos, causando danos, le-
sões ou homicídios;

II – a elaboração de sistema de computador vin-
culado a equipamento mecânico, consituindo-se em
artefatos explosivo;

Pena: reclusão, de um a seis anos e multa.
§ 5º contra o patrimônio fiscal:
I – alteração de base de dados habilitadas para

registro de operações tributárias;
II – evasão de tributos ou taxas derivadas de

transações “virtuais”;
Pena: detenção, de um a dois anos e multa.
§ 6º contra a moral pública e opção sexual:
I – a corrupção de menores de idade;
II – divulgação de material pornográfico;
III – divulgação pública de sons, imagens ou in-

formação contrária aos bons costumes.
Pena: reclusão, de um a seis anos e multa.
§ 7º contra a segurança nacional:
I – a adulteração ou revelação de dados decla-

rados como reservados por questões de segurança
nacional;

II – a intervenção nos sistemas de computado-
res que controlam o uso ou ativação de armamentos;

III – a indução a atos de subversão;
IV – a difusão de informação atentatória a sobe-

rania nacional.
Pena: detenção, de um a dois anos e multa.
Art. 2º Os crimes tipificados nos §§ 1º a 3º são

ações penais públicas condicionadas a representa-
ção e as demais ações penais incondicionadas.

Art. 3º Qualquer um desses crimes que venha a
ser praticado contra empresa concessionária de ser-
viços públicos, sociedaddes de economia mista ou
sobre qualquer órgãos integrante da administração
pública terão suas penas aumentadas para dois a
seis meses e multa, nos casos os §§ 1º e 3º e de um
ano e seis meses a dois anos e seis meses e multa
nos demais casos.

Art. 4º Caso seja praticado qualquer um dos cri-
mes titificados nesta Lei como meio de realização ou

facilitação de outro crime, fica caracterizada a cir-
cunstância agravante qualificadora, aumentando-se
a pena de um terço até a metade.

Art. 5º Todos os crimes por uso indevido de
computador estão sujeitos a multa igual ao valor do
proveito pretendido ou do risco de prejuízo da vítima.

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

Justificação

O espaço cibernético é um mundo virtual onde
os defeitos e os atos ilícitos dos seres humanos se re-
produzem com a mesma facilidade como as suas vir-
tudes e suas atividades lícitas.

O uso da tecnologia e informática é um instru-
mento que facilita o desenvolvimento social e cultural
da sociedade, permitindo que um número crescente
de pessoas tenham acesso a esta tecnologia, utili-
zando-a nas suas diversas atividades, como educati-
vos, comerciais, industriais e financeiras, entre ou-
tras.

Paralelamente a este avanço tecnológico surgi-
ram novas formas de conduta antisocial fazendo dos
equipamentos de informática, meios de delinqüência
e de infrações.

Entre as condutas ilícitas mais comuns que
constituem os chamados “delitos informáticos” estão:
o acesso não autorizado a computadores e sistemas
eletrônicos, a destruição e alteração das informa-
ções, a sabotagem por computadores, a intercessão
de correio eletrônico, a fraude eletrônica e a transfe-
rência ilícita de fundos.

A Organização das Nações Unidas reconheceu
que este tipo de delito é um sério problema, já que vá-
rios países não adequaram suas legislações median-
te a criação de novos tipos penais e procedimentos
de investigação. Países membros da União Européia
tem uma regulamentação mais abrangente no campo
da informática, incluindo a segurança de dados, as
criações intelectuais relativas a informática, defrau-
dação informática, entre outros. Estabelecem como
condição de acesso aos seus arquivo policiais que o
país solicitante tenha legislação protetora da privaci-
dade informática. A Alemanha, a França e a Áustria
criaram uma lei específica para tal, enquanto que os
Estados Unidos, a Argentina e a Espanha optaram
por inclusão em seus Códigos Penais.

A tipificação desse tipo de delito pelas legisla-
ções de todos os países é medida urgente e que não
pode esperar mais. Como afirmativa disso tivemos re-
centemente a invasão dos principais sites da rede
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mundial de computadores “Internet”, que sofreu ação
dos chamados “hackers” ou piratas cibernéticos.
Essa ação, embora não tenha chegado a atingir dire-
tamente aos consumidores, impediu a oferta de servi-
ços, pois tiraram os sites do ar. É difícil medir a di-
mensão de uma ação desta e de outras modalidades
de ataque, como as realizadas por piratas chineses
que invadiram páginas do Governo Americano para
protestar contra o bombardeio da Embaixada da Chi-
na em Belgrado, ou a suspensão das atividades do
Lloyds em Londres ao descobrir invasão de hackers,
e ainda a constatação da American Express e da Dis-
cover que vários números de seus cartões haviam
sido descobertos e publicados ensejando sua substi-
tuição. Estes são exemplos recentes e é preciso que
estejamos preparados para aplicar a punição devida
a este tipo de delito, desencorajando qualquer condu-
ta incentivada por esses piratas cibernéticos, até ago-
ra de difícil identificação, mas não é, de forma algu-
ma, tarefa impossível. Acresça-se ainda que, a tipifi-
cação desse delito, possibilitará, inclusive, a repara-
ção de danos prevista no Direito Civil, pois é princípio
fundamental do Direito Penal: “não há crime se não
há lei que o defina”.

Uma questão tem sido suscitada em razão das
características peculiares ao cometimento deste tipo
de delito: a possibilidade de ser feito à distância, en-
volvendo diversos países, motivo pelo qual surgem
dificuldades vinculadas ao Direito Internacional, em
especial no que diz respeito a quem compete investi-
gar e punir tais ilícitos. Assim, há que se considerar
sempre os princípios que determinam a jurisdição in-
ternacional para sua aplicação em nosso território.

Assim sendo, faz-se mister a tipificação deste
tipo de delito, bem como a sua punição, cuja penali-
dade deve ser estabelecida de forma a desincentivar
o seu cometimento.

Procuramos tipificar cada delito, utilizando clas-
sificação similar àquela adotada pelo Códitgo Penal
Brasileiro, bem como para o critério básico de aplica-
ção da pena, sempre sem prejuízo da punibilidade
aplicável a cada caso, quando de sua utilização para
cometimento de outros crimes já tipificados pelo Có-
digo Penal.

Em razão do exposto, entendemos que este
projeto ao definir como conduta delituosa determina-
dos procedimentos até agora não tipificados no nosso
Direito Penal, pretende preencher uma lacuna exis-
tente no ordenamento jurídico, colocando nosso país
em igualdade com outros tantos.

Isto posto, é de suma importância contarmos
com o apoio imprescindível dos nobres colegas na
aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 27 de março de 2000. – Se-
nador Renan Calheiros.

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

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – O pro-
jeto lido será publicado e remetido às Comissões
competentes.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – A Pre-
sidência lembra ao Plenário que o tempo destinado
aos oradores da Hora do Expediente da sessão deli-
berativa ordinária de amanhã será dedicado a home-
nagear o centenário do nascimento do sociólogo Gil-
berto Freire, de acordo com o Requerimento nº 57, de
2000, do Senador José Jorge e outros Srs. Senado-
res.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida homenagem.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Não
há mais oradores inscritos.

O Sr. Senador Edison Lobão enviou discurso à
Mesa para ser publicado, na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.

S. Ex.ª será atendido.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presi-

dente, Srªs. e Srs. Senadores, a Folha de S.Paulo
acaba de divulgar uma pesquisa sobre o desempe-
nho dos atuais ministros de Estado, entre outros tópi-
cos levantados nessa consulta popular levada a efei-
to em todo o País.

Tais pesquisas, pela sua importância e até mes-
mo por sua influência junto à opinião pública, têm de
ser severamente avaliadas para se saber, preliminar-
mente, da autenticidade do trabalho realizado. As re-
alizadas pelo jornal Folha de S.Paulo, pela tradição
com que se efetivam com a maior correção, merecem
o melhor acatamento.

Cobrindo todo o País, a última pesquisa do refe-
rido jornal registra detalhes que, especialmente para
nós políticos, já sabíamos de antemão iriam se confir-
mar, o que avaliza outras tendências que até então ig-
norávamos.

É o caso, por exemplo, do ministro Rafael Gre-
ca, do Esporte e Turismo, que tem recebido, com re-
percussões na imprensa, uma injusta carga de críti-
cas. No entanto, na avaliação da pesquisa Folha de
S.Paulo, Sua Excelência aparece numa situação pri-

MARÇO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 147



vilegiada, ganhando um reconhecimento popular que
o coloca em quinto lugar entre os ministro de melhor
desempenho, à frente de outros dezenove ministros
ou equivalentes.

Nessa pesquisa que estamos analisando, Sr.
Presidente, causou-me enorme satisfação o reconhe-
cimento popular ao excepcional trabalho desempe-
nhado pelo ministro Sarney Filho, do Meio Ambiente.
Não houve propriamente surpresa nesse reconheci-
mento, pois é realmente notável o desempenho do
ministro maranhense, mas poderiam prejudicá-lo na
avaliação os enormes obstáculos enfrentados por
sua pasta ministerial, provocados especialmente pe-
los interesses contrariados de poderosas forças que
tentam dilapidar o patrimônio natural de nosso País.

A excepcional administração de Sarney Filho
em Ministério tão difícil não constituiu surpresa para
os maranhenses, que já conhecem a perseverança
com que Sua Excelência busca efetivar objetivos
pré-traçados e o dinamismo jovem que o move nas
missões de que se incumbe. Sua Excelência, que já
era motivo de orgulho para um Maranhão que o tem
como um dos seus filhos mais ilustres, vem reiteran-
do, no desempenho do Ministério do Meio Ambiente,
as suas reconhecidas características de dinamismo,
de bom senso e de grande eficiência como homem de
administração.

Nessa pesquisa da Folha de S.Paulo, Sr. Presi-
dente, os ministros José Serra (Saúde), Pedro Malan
(Fazenda), Paulo Renato Souza (Educação) e Pi-
menta da Veiga, além dos anteriormente citados, tam-
bém ocupam lugares de destaque na preferência das
opiniões. Isso significa que, ao contrário do que al-
guns podem pensar, o povo brasileiro continua atento
ao desempenho da administração pública federal,
oferecendo a cada um dos membros do governo o jul-
gamento que lhe pareça o mais justo.

Como maranhense, Sr. Presidente, sinto-me
feliz por ver que a opinião pública brasileira, ouvida
em todos os quadrantes do país, alça o meu jovem
conterrâneo Sarney Filho entre os ministros de
Estado de atuação mais destacada, confirmando o
juízo que, nós políticos, já fazíamos sobre a sua no-
tável e dificílima administração no Ministério do
Meio Ambiente.

Cumprimento o jornal Folha de S.Paulo pelo
trabalho realizado e, aos componentes do atual go-
verno, o meu aplauso pelas missões tão árduas que
estão a seu cargo na administração pública.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando as Sras e aos Srs Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã,
a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 55, DE 1995

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 55, de 1995 (nº 21/95, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Emissora Fandango Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Cachoeira do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, tendo

Parecer favorável, sob nº 212, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador José Fogaça,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

– 2 –

PARECER Nº 229, DE 2000
(Escolha de autoridade)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 229,
de 2000, da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator: Senador Jorge Bornhausen, sobre a Mensagem
nº 91, de 2000 (nº 362/2000, na origem), de 13 de
março do corrente ano, pela qual o Presidente da Re-
pública submete à deliberação do Senado Federal a
escolha da Senhora Tereza Cristina Grossi Togni,
para exercer o cargo de Diretora do Banco Central do
Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 52
minutos.)
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Ata da 24ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 29 de março de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 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 – Artur da Tavola – Bello Parga –
Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner –
Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff –
Geraldo Cândido – Geraldo Lessa – Geraldo Melo –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa
Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader
Barbalho – Jefferson Peres – Jonas Pinheiro –
Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alencar –
José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge –
José Roberto Arruda – 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 – Moreira Mendes
– Nabor Júnior – 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 74 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 94, DE 2000
(Nº 392/2000, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los

de que me ausentarei do País no período de 3 a 7 de
abril de 2000, para realizar visitas à República da Costa
Rica e à República Bolivariana da Venezuela.

A visita de estado bilateral à Costa Rica será a
primeira de caráter oficial de um Chefe de Estado
brasileiro à região centro-americana. Ao retribuir a visita
ao Brasil, em setembro de 1997, do ex-Presidente José
Maria Figueres, minha viagem deverá assinalar o
renovado interesse brasileiro em aprofundar os laços de
cooperação e amizade com aquele país.

No dia 5 de abril, realizar-se-á também na capital
costarriquenha a Cúpula de São José, ocasião na qual
manterei encontros com meus homólogos de Belize,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicarágua, Panamá e com o Chanceler da República
Dominicana. Ao final da reunião de Cúpula, será
aprovada Declaração que entre outros temas,
enunciará as principais áreas em que deve ser
aprofundada a cooperação brasileira com os países
representados na Cúpula de São José.

A visita oficial à Venezuela, a convite do
Presidente Hugo Chávez, se insere no âmbito do
contínuo aprofundamento das relações bilaterais e tem
por objetivo o intercâmbio de idéias sobre temas
relevantes da agenda bilateral, bem como outros de
especial importância nos âmbitos regional e multilateral.

Em Caracas, deverei igualmente, acompanhado
pelo Presidente venezuelano, encerrar a VI Reunião
dos Ministros das Relações Exteriores dos Países
Membros do Tratado de Cooperação Amazônica
(TCA). Nessa Reunião, os Chanceleres dos oito
países membros (Brasil Bolívia, Colômbia, Equador,
Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) deverão adotar
importantes decisões para reforçar esse relevante
instrumento para o desenvolvimento sustentável de
suas respectivas regiões amazônicas.

Brasília, 29 de março de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

254 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 255



256 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 257



258 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 259



260 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 261



262 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 263



264 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 265



266 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 267



§ 2º Os incentivos regionais compreenderão,
além de outros, na forma da lei:

I – igualdade de tarifas, fretes seguros e outros
itens de custos e preços de responsabilidade do
poder público;

II – juros favorecidos para financiamento de
atividades prioritárias;

III – isenções, reduções ou deferimento
temporário de tributos federais devidos por pessoas
físicas ou juridicas;

IV – prioridade para o aproveitamento
econômico e social dos rios e das massas de água
represadas ou represáveis nas regiões de baixa
renda, sujeitas a secas períodicas.

§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União
incentivará a recuperação de terras árdidas e
cooperará com os pequenos e médios proprietários
rurais para o estabelecimento, em suas glebas de
fontes de água e de pequena irrigação.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça,
e Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
será publicado e remetido à Comissão competente.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 146, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 215, inciso II,

alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal,
esclarecimentos sobre quais os estudos em curso
para que, com a maior brevidade possível, as
instalações desta Casa sejam adequadas para
assegurar o livre tráfego dos portadores de
deficiência em suas dependências.

Justificação

Transcorrida mais de uma década da
promulgação da nossa Carta Cidadã, como ela se
referia o ilustre Deputado Ulisses Guimarães, quase
nada mudou na concepção de nossas cidades e na
mentalidade de nosso povo com relação aos direitos
ali assegurados aos cidadãos brasileiros portadores
de deficiência.

Os constituintes deflagraram um processo que
precisa ser consolidado na prática, com o Poder
Público, em todas as esferas de governo, tomando a
dianteira das ações que garantirão a esses brasileiros
se integrarem plenamente à sociedade e o primeiro

passo é promover as adequações necessárias para
que seja exercido o primordial direito de ir e vir. Sem
que possa locomover-se livremente a pessoa não
pode trabalhar, estudar, ter lazer, como também fica
impossibilitada de interagir com os parlamentares,
seus legítimos representantes, e exercer a legítima
defesa de seus interesses.

Reitero que minha preocupação justifica-se pela
falta de atenção à questão, considerando-se que no
Congresso Nacional inúmeros são os lugares
inalcançáveis aos portadores de deficiência, a
começar pelas galerias do Plenário.

Por todo o exposto, considero ser da maior
relevância a obtenção das referidas informações.

Sala das Sessões, 29 de março de 2000. –
Senador Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência defere o requerimento que acaba de ser
lido.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Encerrou-se, ontem, o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999 –
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes
de Barros, que altera o inciso V do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990;

– Projeto de Lei do Senado nº 214, de 1999 –
Complementar, de autoria do Senador Álvaro Dias e
outros Srs. Senadores, que altera a Lei nº 4.320, de
1964, instituindo instrumento que garanta o equilíbrio
fiscal estrutural dos diversos entes da Federação e dá
outras providências.

O Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999 –
Complementar, não tendo recebido emendas, será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O Projeto de Lei do Senado nº 214, de 1999 –
Complementar, recebeu uma emenda que vai ao
exame da Comissão de Assuntos Econômicos.

É a seguinte a emenda recebida:

EMENDA (DE PLENÁRIO)

Apresentada ao Projeto de Lei do
Senado nº 214, de 1999-Complemantar,
de autoria do Senador Álvaro Dias e
outros Senhores Senadores, que altera a
Lei nº 4.320, de 1964, instituindo
instrumento que garanta o equilíbrio
fiscal estrutural dos diversos entes da
federação e dá outras providências.

EMENDA Nº 1-PLEN
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Inclua-se o seguinte § 2º, ao artigo 43-A,
passando o parágrafo único a ser parágrafo primeiro:

“§ 2º Fica vedada a abertura de crédito
suplementar, por excesso de arrecadação,
sempre que o índice oficial de inflação
medido nos últimos doze meses ultrapassar
6% (seis por cento)”.

Justificação

A Presente emenda objetiva estabelecer
restrição à despesa efetuada pela União em situação
de elevação da inflação.

Ao se proibir a abertura de crédito suplementar
base em excesso de arrecadação, por certo haverá
uma redução da pressão de consumo, o que terá
efeitos imediatos sobre a pressão inflacionária.

Dessa forma, a presente proposição colaborará
para a manutenção da estabilidade da Moeda.

Sala das Sessões, 29 de março de 2000. –
Gerson Camata.

(À Comissão de assuntos Econômico.)

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

– Projeto de Lei do Senado nº 403, de 1999, de
autoria da Senadora Luzia Toledo, que dispõe sobre o
seguro obrigatório de pagamento das obrigações
trabalhistas relativas à rescisão contratual, e dá
outras providências;

– Projeto de Lei do Senado nº 604, DE 1999, de
autoria do Senador Álvaro Dias, que dispõe sobre a
alíquota aplicável à receita bruta mensal da Micro
empresa inscrita no SIMPLES – Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de
que trata a lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

O Projeto de Lei do Senado nº 604, de 1999,
aprovado terminativamente pela Comissão de
Assuntos Econômicos, vai à Câmara dos Deputados,
e o de nº 403, de 1999, rejeitado, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 28 de
março de 2000 e publicou no dia 29 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 2.011-6, que “Altera
dispositivos da Lei nº 9.615, de 24 de março 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
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Bernardo Cabral Bello Parga
Djalma Bessa Juvêncio da Fonseca

PMDB

Maguito Vilela Amir Lando
Renan Calheiros Gerson Camata

PSDB

Álvaro Dia sRomero Jucá

Bloco Oposição (PT/PDT)

Sebastião Rocha Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Luiz Otávio

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Clovis Volpi Rodrigo Maia
Marcus Vicente Pedro Canedo

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Germano Rigotto Alberto Mourão
João Magalhães Geovan Freitas

PFL

Ronaldo Vasconcellos Zezé Perrella

PT

Gilmar Machado Dr. Rosinha

PPB

Eurico Miranda Oliveira Filho

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 29-3-2000 – designação da Comissão Mista

Dia 30-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 3-4-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 12-4-2000 – prazo final da Comissão Mista
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Até 27-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 24 de
março de 2000 e publicou no dia 27 do mesmo mês
e ano, a Medida Provisória nº 2.020, que “Institui a
Gratificação de Incentivo à Docência 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

Hugo Napoleão Francelino Pereira
Edison Lobão Romeu Tuma

PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
José Alencar Amir Lando

PSDB

Sergio Machado Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Arnaldo Madeira
Roberto Jefferson Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Geddel Vieira Lima Milton Monti
Cezar Schirmer Fernando Diniz

PFL

Paes Landim Celcita Pinheiro

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Odelmo Leão Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 29-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 30-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 1º-4-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 10-4-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 25-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será
feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.

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

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

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a minha inscrição para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito para fazer sua comunicação na
prorrogação da Hora do Expediente.

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

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

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Da mesma
forma, baseado no art. 14 do Regimento Interno, peço
a minha inscrição para uma comunicação inadiável.

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

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

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

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
da mesma forma que os oradores que me
antecederam, solicito a minha inscrição para uma
comunicação inadiável.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Por
cessão do Senador Tião Viana, concedo a palavra ao
Senador Paulo Hartung, por vinte minutos.

270 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
estamos num ano de eleições municipais. Em
outubro, mais de 100 milhões de eleitores de todo o
País elegerão 5.500 prefeitos, o mesmo número de
vice-prefeitos e milhares de vereadores. A campanha
que antecede a eleição é, portanto, uma rica
oportunidade de se iniciar um debate profundo sobre
a situação das cidades – onde vive a grande a maioria
da população – e particularmente sobre a qualidade
de vida nos centros urbanos.

O Brasil viveu nos últimos 50 anos uma
mudança profunda no seu perfil socioeconômico, em
decorrência de uma série de fatos que empurraram
homens e mulheres do campo para as cidades, em
busca de esperança, de emprego, enfim, de melhores
condições de vida. Esse processo migratório deu-se
sem qualquer planejamento urbano, e o resultado são
cidades inchadas, sem infra-estrutura capaz de
oferecer dignidade de existência às suas populações.

É bom que se diga aqui, Sr. Presidente, que
alguns países também passaram por processo de
urbanização semelhante e mantiveram um padrão de
vida decente para os seus cidadãos. As autoridades
brasileiras não tiveram, porém, ao longo desses anos,
rapidez e sensibilidade para acompanhar, com
medidas efetivas, o fenômeno da migração
campo-cidade. O resultado é um processo caótico de
urbanização, que gerou o aparecimento de
aglomerações urbanas de diferentes tamanhos,
funções e níveis de importância e, principalmente, de
difícil gestão.

A taxa de urbanização do Brasil cresceu de
31,4% para 78,4% em 50 anos, multiplicando-se por
10 a população das cidades. Com isso, cerca de 125
milhões de pessoas moram nas cidades. Em
contrapartida, a taxa anual de crescimento da
população caiu de 2,5% para 1,4% nos últimos 20
anos. Isso quer dizer que a população brasileira
passou a crescer em ritmo menor desde a década de
70, mas esse crescimento se verifica
predominantemente nas cidades. É só fazer uma
leitura atenta do relatório da Comissão que estudou
as causas da miséria e da pobreza no Brasil para
verificar que os indicadores de miséria são mais
graves no campo, em termos de qualidade de vida,
mas, numericamente, a miséria, a pobreza, a fome, o
analfabetismo é maior nas periferias dos grandes
centros urbanos do nosso País.

Por isso, Sr. Presidente, um projeto nacional de
desenvolvimento urbano teria de dar prioridade a

uma política de saneamento, considerando a
preservação do meio ambiente; a uma política
habitacional, para reduzir o déficit de moradia, que
chega a seis milhões, no campo e na cidade; e a uma
política de ordenamento do sistema de transporte
público, que se tornou caro, irracional, desconfortável
e inseguro para os usuários.

Em primeiro lugar, abordo a questão do
saneamento, que traz conseqüências diretas ao meio
ambiente, à saúde do cidadão. Nos últimos trinta
anos, o Governo Federal aplicou algo em torno de
R$20 bilhões em recursos do FGTS e do Orçamento
Geral da União em obras nesse setor. O resultado foi
um aumento na oferta de serviços de saneamento,
entre 1991 e 1997, porém essa oferta foi de qualidade
duvidosa.

Vejamos alguns números: o déficit urbano na
oferta de serviços de abastecimento de água caiu de
14% para 8,8%, sem, no entanto, considerarem-se
aspectos qualitativos como a intermitência na
prestação do serviço; o déficit de esgoto sanitário foi
reduzido de 54% para 50,6%, mas estima-se que
apenas 10% dos esgotos recebiam no período – e
tenham certeza de que esse quadro não se modificou
até os dias atuais – algum tipo de tratamento; o déficit
na coleta de lixo caiu de 20% para 9,3%, mas
somente 29% do lixo recolhido – o número é
estarrecedor – tinha e tem destino adequado nas
cidades brasileiras.

Apesar dos bons resultados obtidos com
relação ao abastecimento de água, constata-se
enorme carência de serviços nos estratos sociais de
renda mais baixa e nível reduzido de cobertura na
coleta e tratamento de esgotos. O que se verifica com
isso é o lançamento de 90% dos esgotos coletados
sem tratamento adequado ou até mesmo in natura
nos mananciais, nas praias e na terra.

O fato mais recente de agressão ao meio
ambiente, noticiado pelas manchetes de jornais, é a
desatenção das autoridades com a Lagoa Rodrigo de
Freitas, no Rio de Janeiro, que corre o risco de virar
verdadeiro esgoto a céu aberto. Cartão postal do
Brasil, a Lagoa é um exemplo dos muitos casos de
poluição ambiental que ocorrem cotidianamente na
quase totalidade das cidades brasileiras. Em
determinadas abordagens, o caso da Lagoa parece
um número isolado, mas não é verdade.

Sr. Presidente, o sistema de saneamento do
nosso País foi concebido para garantir ao setor
público, representado por 27 companhias estaduais
de saneamento, a exclusividade na oferta, controle,
regulação e transferência de recursos orçamentários
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e financiamentos destinados ao setor. O caráter
monopolista dessas empresas resultou em
concessionárias ineficientes, se comparadas a
padrões internacionais. É muito simples comprovar
isso: é só fazer comparação entre o serviço prestado
por essas concessionárias aqui no Brasil e o serviço
prestado no resto do mundo, até mesmo na América
Latina.

O custo da ineficiência operacional vem sendo
repassado ao consumidor ou financiado com
recursos de natureza fiscal. Com isso, o preço médio
das tarifas estabelecidas no Brasil estacionou entre
os mais altos da América Latina. Essa ineficiência das
companhias de água e esgoto custa anualmente
R$1,5 bilhão, quantia considerável se considerado o
faturamento médio do setor em nosso País, que foi de
R$7,9 bilhões em 1997.

A falta de uma política de saneamento reflete-se
também no fraco desempenho da gestão de resíduos
sólidos nas cidades brasileiras, sobretudo na
disposição final do lixo urbano, gerando graves
problemas sanitários, tais como contaminação dos
mananciais e o agravamento das enchentes nos
principais centros urbanos do País. Estamos aí a ver
as notícias nos jornais, quase que mensais, de
episódios que destroem o patrimônio das famílias,
que levam doença e dificuldades de toda a ordem
para a população das cidades brasileiras. O município
responsável pela coleta e reciclagem do lixo carece,
em geral, de capacitação institucional e de suporte
financeiro e técnico para enfrentar o problema de
forma adequada.

Para agravar o quadro, entro na questão da
drenagem urbana. Até oito anos atrás, estimativas
oficiais indicavam que havia 45 milhões de habitantes
em nosso País não atendidos por sistemas de
drenagem urbana. A crescente impermeabilização
das superfícies, a utilização mista de sistema
existente (esgoto e drenagem) e a ausência de uma
política de uso do solo são hoje, Sr. Presidente, os
principais problemas da drenagem urbana, que se
acentua pela necessidade de soluções onerosas e
carência de investimentos, com reflexo direto em
setores como saúde e transporte.

Não é novidade, Sr. Presidente, para nenhum
dos Srs. e Srªs Senadoras que falta à grande parte
das cidades um plano diretor urbano, com uma
proposta concreta, clara, definida, de uso e ocupação
do solo. A multiplicação de periferias nas cidades
reclama um modelo de urbanização de favelas, onde
pesados investimentos, Sr. Presidente, não acabem –
como acontece nos dias atuais – sendo feitos em
áreas de ocupação, desordenadamente, servindo à

especulação imobiliária, tendo como resultado quase
sempre a expulsão dos antigos moradores, que
chegaram às áreas de mangue ou de morro,
alimentando esse círculo vicioso de concentração de
renda e de riqueza no nosso País.

Uma política habitacional, Sr. Presidente,
também se faz urgente.

O Sr. Geraldo Lessa (PSDB – AL) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) –
Concedo um aparte ao Senador representante de
Alagoas, Geraldo Lessa, com muito prazer.

O Sr. Geraldo Lessa (PSDB – AL) – Senador
Paulo Hartung, gostaria de parabenizá-lo pela
oportunidade de tratar desse assunto. O Senador é
um autor consultável e que conseguiu, na prática,
demonstrar efeitos e resultados, do ponto de vista de
ação objetiva, como gestor público; teve, talvez,
dentre as três ou quatro melhores, uma das melhores
gestões públicas dos últimos dez anos à frente da
Prefeitura de Vitória; conseguiu desenvolver uma
série de ações ligadas a esse assunto, que se
reverteram em benefícios objetivos não somente para
a qualidade de vida da sociedade, mas para um
aspecto importante, para o qual ainda não atentamos:
a captação de investimentos, para o desenvolvimento
da economia. Não se capta e não se desenvolve sem
trabalhar e pavimentar todo o campo de
infra-estrutura para que esses investimentos possam
cumprir a sua parte dentro do ciclo, da cadeia de
responsabilidades públicas e de investimentos do
segmento privado. Há pouco o Senador citava, com
muita propriedade, a Lagoa Rodrigo de Freitas e
falava também sobre a questão dos dejetos
industriais, que evidentemente está ligada
diretamente à questão de saneamento básico.
Podemos lembrar de duas situações geográficas bem
interessantes e marcantes e que foram de
repercussão nacional exata e tão-somente pelo fato
de estarem em um Estado tão importante – com
todos os méritos – como o Rio de Janeiro, que é o
portão de entrada do Brasil, já que o turismo receptivo
tem o Rio de Janeiro como o grande portão de
entrada, e estamos tratando da Lagoa Rodrigo de
Freitas e da Baía da Guanabara, que são dois cartões
postais brasileiros. Temos outras situações tão
graves, inclusive muito mais impactantes do ponto de
vista ambiental, que tem como grande vilão o
personagem saneamento básico e os problemas
gerados pela falta de infra-estrutura. Para melhor
exemplificar, chegamos a uma situação de impacto
social, ambiental e econômico no sistema lagunar no
Estado de Alagoas que acredito não haver nenhuma
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situação com tal índice de gravidade. Temos o
problema social de subsistência de várias
comunidades, que representam esses municípios
que circundam essa lagoa, hoje totalizam 70% da
população do Estado – a força de trabalho, porque a
pesca artesanal representa mercado de trabalho
direto para uma série de famílias alagoanas – e o
aspecto econômico, em razão do que ela representa
estrategicamente para o desenvolvimento do turismo
daquele Estado. Então, Senador, esta é uma
oportunidade enorme. Creio que essa preocupação
deve ecoar, e devemos dar um tratamento à altura do
que ela merece. Não estamos tratando apenas da
questão ambiental para corrigir as suas deformações,
mas para dar o tratamento adequado que o problema
merece pela importância que o meio ambiente exige.
Quando se trata desse problema, estamos tratando
de outros aspectos: da qualidade de vida, do social,
da sobrevivência, da geração de emprego e também
da questão econômica e de investimentos. O
pronunciamento de V. Exª é oportuno e de valor
universal. Parabenizo-o pelo seu pronunciamento e
pelo conhecimento que demonstra, que demonstrou
na prática à frente da Prefeitura de Vitória e ao longo
da sua vida pública. Parabéns.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Muito
obrigado, Senador Geraldo Lessa.

Estou falando sobre as eleições deste ano e
sobre o debate que a sociedade pode travar sobre a
qualidade de vida nas cidades brasileiras. Já falei
sobre a questão do saneamento, avançarei um pouco
na questão da habitação e ainda vou falar do
transporte coletivo urbano.

Sr. Presidente, a política de habitação também
se faz urgente. É o segundo ponto da minha
abordagem neste pronunciamento. O acesso à
moradia adequada continua sendo um problema no
Brasil, entre outros fatores, devido ao desequilíbrio
existente entre a oferta habitacional, cujo segmento
formal concentra-se nas faixas de renda média e alta,
e os déficits qualitativos e quantitativos mais
expressivos nas famílias de baixa renda.

A maior parte da produção de moradias em
nosso País, ao longo dos últimos trinta anos, por
incrível que pareça, deu-se à margem dos sistemas
oficiais de financiamento, dependendo, quase
sempre, da poupança familiar. Só para dar alguns
números, de 1964 a 1998, para ser mais preciso, o
Sistema Financeiro de Habitação construiu 6,3
milhões de moradias urbanas, contra 26 milhões
construídas pelas famílias com recursos próprios,
com as suas poupanças próprias.

O Sr. Carlos Wilson (PPS – PE) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) –
Aproveito este momento para conceder, com muito
prazer, um aparte ao Senador Carlos Wilson, meu
colega de Bancada.

O Sr. Carlos Wilson (PPS – PE) – Senador
Paulo Hartung, na verdade, não gostaria de
interromper o pronunciamento de V. Exª, que é um
especialista no assunto, como dito aqui pelo Senador
Geraldo Lessa, com muita propriedade, um homem
público vitorioso como Prefeito da Cidade de Vitória,
teve a experiência administrativa. Como
pernambucano, como homem de Recife, vejo que V.
Exª aborda questões pelas quais minha cidade sofre
muito. Ou seja, uma carência muito grande na área de
habitação – depois de Belém, o segundo maior déficit
de habitação numa capital é exatamente em Recife. O
saneamento é a parte mais cruel. Apesar de Recife
ser uma cidade muito bonita, posso dizer que só tem
20% da sua área saneada. De cada dez casas,
apenas duas dispõem de saneamento básico. O que
mostra que, na verdade, o Governo Federal durante
esses anos todos foi bastante cruel com a Cidade do
Recife e que também não houve, por parte daqueles
que tiveram o privilégio, a honra de ser prefeito da
cidade, o interesse de resolver uma questão que é
fundamental. Uma cidade sem saneamento é uma
cidade marcada pela doença, pela falta de turismo,
pela falta de tudo o que se possa conceber no
momento em que entramos no próximo milênio. V. Exª
vai abordar agora a questão do transporte coletivo, e
eu quero ouvi-lo. Lá em Recife enfrentamos, talvez,
um dos trânsitos mais caóticos do País por conta do
transporte alternativo, que não é regulamentado. O
transporte coletivo é ruim, e o transporte alternativo,
não sendo regulamentado, leva a cidade a enfrentar
uma situação de muita dificuldade. Então, eu quero
ouvir mais o seu discurso, porque sou um admirador
do trabalho que V. Exª desempenha nesta Casa. E,
mais ainda, porque sei que é um estudioso nessa
área de política urbana. E, quando V. Exª fala num
projeto de desenvolvimento urbano para o País, V. Exª
fala com muita propriedade. Então, eu vou ouvir o
Senador e parabenizo-o pela oportunidade, por abrir
um tema que é um tema da maior importância para
todo o povo brasileiro.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Muito
obrigado, Senador Carlos Wilson, pelas palavras
gentis, que só podem vir de um companheiro e de um
amigo.

Continuando, Sr. Presidente, o terceiro tema
desta discussão que trago a plenário é o

MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 273



estrangulamento do transporte urbano, o que
atormenta a vida das populações das grandes e
médias cidades. A predominância do uso de
automóveis gerou uma queda acentuada de
mobilidade e até de acesso urbano das pessoas,
estimulando a expansão das cidades e, por que não
dizer, a dispersão das atividades. Outro número que
reflete esse verdadeiro caos é o fato de, anualmente,
serem transportados no Brasil cerca de 2,8 bilhões de
passageiros em apenas 94 mil ônibus, pertencentes a
alguma coisa em torno de 1.800 empresas privadas.
O que se vê diariamente nas cidades, Sr. Presidente,
são trabalhadores e estudantes viajando em ônibus
superlotados, em condições absolutamente
desfavoráveis.

O transporte de passageiros sobre trilhos –
ferroviário e metroviário – atravessa grandes
dificuldades, tendo em vista a necessidade de
elevados investimentos para a sua manutenção,
ampliação, modernização e operacionalização. Isso
explica a ociosidade da capacidade instalada do
setor, que registrou, entre 1995 e 1997, uma queda
de 22% no número de passageiros transportados no
sistema metro-ferroviário. Sr. Presidente, é
importante ressaltar que esse sistema transporta,
hoje, algo em torno de 100 milhões de passageiros
por ano. Só para fazermos a comparação, o sistema
de transporte coletivo que usa o ônibus tem,
aproximadamente, 2,8 bilhões de passageiros/ano,
contra um sistema metro-ferroviário que transporta
aproximadamente 100 milhões de passageiros/ano, o
que mostra que os grandes centros urbanos do nosso
País, em termos de transporte coletivo, estão na
contramão de tudo o que vemos pelo mundo afora.

Sr. Presidente, além das estatísticas, a
realidade é que, na maioria das cidades, os órgãos
gestores do transporte e do trânsito estão
inadequadamente equipados técnica e
tecnologicamente, causando desperdícios na
utilização dos recursos. Tantas distorções, Sr.
Presidente, só poderiam ter elevado o consumo de
energia, por que não dizer um desperdício de energia,
gerando grandes prejuízos à operação do transporte
coletivo, traduzindo-se em aumento do tempo de
viagem e em baixa produtividade desse sistema que
temos nos centros urbanos do País.

O Governo investiu, nos últimos quatro anos,
aproximadamente R$4,2 bilhões na modernização
dos transportes de passageiros de algumas regiões
metropolitanas, etapa do processo de transferência
para os Estados federados dos sistemas da
Companhia de Transportes Urbanos (CBTU). Tais
recursos, Sr. Presidente, foram destinados a obras

emergenciais de recuperação, para que os serviços
pudessem atingir um padrão mínimo de
confiabilidade. Não foram, no entanto, investimentos
de longo prazo capazes de assegurar a
sustentabilidade futura desses sistemas que estão
sendo estadualizados. Exemplos temos todos os
dias, mas o exemplo da semana foi o incêndio a que
acabamos de assistir em Itaquera, São Paulo,
provocado pelos usuários que se revoltaram com a
quebra de uma composição.

Enfatizo neste pronunciamento, Sr. Presidente,
as questões do saneamento básico, habitação e
transporte, sem perder de vista as carências de
setores como saúde, educação e segurança pública,
que constantemente exigem novos e importantes
investimentos. Falar em segurança em nossos
centros urbanos é, de certa forma, refletir sobre a
violência e a impunidade que grassam na maioria dos
grandes centros urbanos no nosso País. Mas são
flagrantes as omissões da esfera federal nos três
setores aqui analisados com mais detalhes, o que
está agravando, de forma dramática, a vida nas
grandes cidades do nosso País. Trata-se de um
processo que eu poderia caracterizar como de
decadência social, decadência acentuada, que, num
contexto de globalização da economia, torna as
nossas cidades pouco competitivas, agregando essa
ineficiência àquele famoso custo Brasil.

Por tudo que expus, Sr. Presidente, fica claro
que falta ao nosso País uma ação coordenada em
relação aos gravíssimos problemas urbanos das
nossas cidades.

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

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) –
Concedo o aparte ao Senador Jefferson Péres, com
muito prazer.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Senador Paulo Hartung, no último sábado, participei
como palestrante do seminário promovido pelos
partidos de Oposição do Amazonas, abordando
exatamente o tema problemas urbanos. E, nas
minhas propostas, inspirei-me em grande parte na
sua administração em Vitória, a qual já conhecia por
ouvir dizer, mas que estudei mais detalhadamente no
impresso que V. Exª teve a gentileza de remeter-me.
De forma que V. Exª é realmente um expert no
assunto; fala de cátedra, porque, além de ser um
estudioso, demonstrou na prática o que foi capaz de
fazer, talvez até em condições adversas. V. Exª
levanta hoje dois pontos importantíssimos. Em
primeiro lugar, a necessidade imperiosa de planos
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diretores para as cidades, dispositivos da
Constituição Federal, constituições estaduais e leis
orgânicas que não vêm sendo cumpridos. E, em
segundo lugar, a prioridade absoluta para
saneamento básico, uma vez que recursos hídricos
estão na ordem do dia e serão o grande problema do
próximo milênio. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Eu é
que agradeço, Senador Jefferson Péres, as gentis
palavras.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) –
Permite-me um aparte, Senador Paulo Hartung?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) –
Concedo o aparte ao Senador Antero Paes de Barros,
com muito prazer.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) –
Senador Paulo Hartung, gostaria de cumprimentá-lo
pelo pronunciamento. Com a experiência
administrativa de ex-prefeito, V. Exª traz a esta Casa
um dos assuntos da maior importância e da pauta do
País: a questão do saneamento básico. Estamos
vivendo a época que contraria a política da
centralização da ditadura brasileira. Em 1964, houve
a estadualização da política de saneamento. Hoje,
está em vigor uma política de remunicipalização dos
serviços de água e esgoto, devolvendo aos
Municípios a autonomia dessa gerência. Tive a
oportunidade de participar do debate em que aqui
esteve o Presidente da Petrobras, quando a
Petrobras, com muita responsabilidade e respeito
pela opinião pública, assumiu aquele acidente que
aconteceu na Baía da Guanabara. No entanto, ali
ficava evidente uma falha, reconhecida pela própria
empresa, mas de uma empresa que, três ou quatro
meses antes, havia sido premiada na questão
ambiental, especialmente no caso do gasoduto
Brasil/Bolívia, com as providências que havia tomado.
Quero dizer que os temas do saneamento básico, do
meio ambiente e da habitação são importantes para o
desenvolvimento do País, para a geração de emprego
e para a melhor qualidade de vida. Estamos tendo, no
Senado Federal, um debate sobre as águas. Mas não
podemos debater o problema da água sem uma
política de saneamento básico. E precisamos discutir
urgentemente, dentro dessa política de
remunicipalização, se vai haver – está acontecendo
no meu Estado – a devolução dos serviços de água e
esgoto aos Municípios. Essa é uma tendência
nacional, mas é preciso verificar como caminharemos
com isso: exclusivamente com a municipalização, ou
o Município exercerá a municipalização apenas no
aspecto fiscalizador e de controle, partindo para a
descentralização desses serviços públicos

essenciais? Quero cumprimentar V. Exª por trazer
aquilo que espero seja o mote da disputa das idéias
na campanha eleitoral do ano 2000, porque são
temas importantes o transporte coletivo, a habitação
popular e o saneamento básico. Parabéns a V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) –
Agradeço o aparte.

Continuo. Sr. Presidente, por tudo o que expus,
já caminho para o final do pronunciamento. Fica claro
que falta ao nosso País uma ação coordenadora,
articuladora dos gravíssimos problemas urbanos das
cidades brasileiras. As experiências bem sucedidas
na urbanização de favelas, com a implantação de
projetos chamados multissetoriais integrados – nome
complicado para uma operação simples –, são
modelos a serem seguidos. E hoje temos boas
experiências de urbanização de favelas no norte do
País, no Nordeste, no Centro-Oeste, no sul do País,
no Sudeste, e assim por diante. É uma proposta, Sr.
Presidente, que trata da infra-estrutura
econômico-social simultaneamente e articula a
ocupação produtiva das comunidades beneficiadas
pela melhoria urbana. Junto com isso há a
implantação do banco do povo, conhecido por outros
como microcrédito, que permite a evolução do
trabalho e da renda. Essas experiências significam,
Sr. Presidente, uma luz na abordagem dos problemas
nos centros urbanos brasileiros. Posso até afirmar, é
uma maneira eficiente de combater a miséria e a
pobreza urbanas.

O baixo crescimento econômico dos últimos
anos, que redundou na redução de investimentos no
desenvolvimento municipal, teve como conseqüência
a queda da qualidade de vida nas cidades. Reflexo da
crise cambial, o ano que passou foi dramático para a
nossa economia. Houve cortes nos gastos que
deveriam ter sido aplicados nos setores urbanos do
nosso País.

As disfunções do processo de urbanização do
Brasil não podem ser exclusivamente creditadas à
insuficiência de investimentos nos centros urbanos.
Políticas e gestões inadequadas, combinadas com a
desarticulação das ações públicas, geram
desperdícios e deseconomias, tornando nossas
cidades menos competitivas e produzindo situações
socialmente perversas.

Este, no entanto, Sr. Presidente, é um ano de
boas perspectivas, na minha visão. Os indicadores
econômicos apontam para o equilíbrio das contas
internas e externas. Recentemente, aprovamos aqui
o controle de gastos das Câmaras Municipais. Por
sua vez, União, Estados e Municípios também terão,
na Lei de Responsabilidade Fiscal, em discussão
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nesta Casa, um instrumento de busca do equilíbrio
das suas despesas.

Precisamos aproveitar este momento de ventos
favoráveis para definir um projeto de política de
desenvolvimento urbano que envolva os Governos
federal, estaduais e municipais, acabando com o que
chamei aqui de 50 anos de degradação da qualidade
de vida em nossas cidades. Todos os três níveis de
governo podem contribuir na construção de um novo
caminho para as cidades brasileiras.

O próprio Congresso Nacional, Sr. Presidente,
tem muito a fazer. Exemplo é a necessidade de
romper com a prática de pulverização dos recursos
orçamentários, definindo prioridades claras, focando
as ações. Outro exemplo é a questão do saneamento,
já discutido neste pronunciamento, setor decisivo
para a saúde e a qualidade de vida das pessoas. A
falta de um marco regulatório para o setor e a
indecisão quanto à titularidade dos serviços inibe os
investimentos, que estão paralisados, tanto no setor
público, que tinha um papel fundamental, quanto na
esfera privada.

Destaco ainda, Sr. Presidente, desta tribuna,
que há uma missão do Governo Federal, que é
indelegável, de organizar e defender políticas claras e
entender que esta é uma questão fundamental para a
qualidade de vida do cidadão e para o
desenvolvimento do País.

Para finalizar, quero frisar que uma política de
desenvolvimento urbano tem de prever ações de
alcance nacional que induzam ao aumento da
competitividade das cidades, a partir de medidas que
melhorem a infra-estrutura e incrementem a
produção eficiente e eficaz de bens e serviços, que
são produzidos pelo setor público municipal e são
consumidos pelo cidadão. Assim, ficaria assegurada
a sustentabilidade da rede urbana do nosso País.

Era esta a contribuição que eu queria oferecer à
Casa neste ano de eleições municipais, porque
acredito que os partidos, as lideranças políticas, a
sociedade civil podem dar uma contribuição
importante na reflexão sobre esses últimos 50 anos
de urbanização e sobre esse verdadeiro caos em que
se encontram as aglomerações urbanas no nosso
País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Por
permuta com o Senador Moreira Mendes, tem a
palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs.

Deputados, Presidente desta Casa e do Congresso
Nacional, aqui compareço para testemunhar e
compartilhar com colegas a alegria de ter o
reconhecimento do povo da minha querida Bahia e de
parcela expressiva da população brasileira. Não vou
lamentar as agruras e decepções que sofri neste
meio século de embates na vida pública.

Escolhi a política, porque desde cedo entendi
que é nos riscos e desafios que envolvem a sua
prática, na controvérsia, no debate livre e
democrático, no conflito até, que podemos procurar o
consenso e alcançar o bem comum.

Faço política com amor, com paixão, com um
estilo próprio, condenado por alguns de meus críticos,
mas sempre de maneira franca, leal, aberta, sem
sofismas.

Digo o que penso, alto e bom som. Assumo
minhas responsabilidades no exercício de cargos
administrativos ou de mandatos eletivos. Reconheço
meus excessos, quando os cometo. E não traio meus
princípios nem meus amigos e correligionários. Sou
definitivamente leal. Leal ao meu Estado, leal à minha
Pátria.

Move-me, como a todas as Srªs e Srs.
Senadores, tão-somente o propósito de bem servir ao
nosso povo, a cada um de nossos Estados e ao
Brasil.

Acredito que estejam, como eu, satisfeitos pelo
que fazemos no Congresso.

Continuaremos a exercer nossos mandatos
sem desanimar, mesmo quando ouvimos, com
tristeza, críticas e acusações falsas e injustas ao
desempenho do mandato legislativo e às próprias
instituições às quais servimos.

Trabalhamos muito, intensamente, cada um
colocando, como todos os outros, com ardor, as suas
opiniões.

Nunca, Senhores – digo-o com estatísticas nas
mãos –, o Congresso trabalhou com tamanho
empenho, como nos últimos anos. Nunca se debateu
e se deliberou tanto em termos de quantidade e
qualidade. Reformas imprescindíveis à modernização
do Estado e à sua inserção na comunidade
internacional foram concluídas por nós,
Congressistas brasileiros.

Decidimos sobre milhares de projetos de lei,
realizamos CPIs que foram fundo em setores cruciais
para o funcionamento da Democracia. Promovemos
seminários e audiências públicas. Os números são
mais do que significativos. Os resultados são
honrosos para a Câmara e o Senado e proveitosos
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para o Brasil. E nos deixam em paz com a nossa
consciência. E felizes.

Estamos cumprindo com o nosso dever. Saímos
daqui, ao final de cada dia, certos de que fizemos o
melhor.

Mas pergunto: será que é assim que sente e
pensa o povo brasileiro?

Será que sabe o que somos e o que realizamos
em Brasília, no nosso dia-a-dia, no exercício do
mandato que nos foi delegado?

Não. Infelizmente, a resposta é não.

Num colegiado de 513 Deputados e 81
Senadores – entristeço-me, mas não há como negar
–, existem uns poucos que vieram a Brasília no
propósito de defender interesses que não são do
povo. E trazem, na bagagem, uma folha corrida
desabonadora. Podem ter burlado a legislação,
aproveitado brechas legais e usado o poder
econômico. Sim, isso também pode ser verdade, isso
também, infelizmente, existe.

Todavia, foram escolhidos livremente pelo povo.

Mas tais casos – tenho certeza – constituem
minoria. São residuais. E não tenho dúvida de que,
sempre, quando surgem denúncias, elas são
apuradas. As punições podem demorar em alguns
casos, mas são aplicadas. E se alguém consegue
escapar das sanções internas, acaba sendo
penalizado pelo eleitor, que sabe fazer justiça,
negando-lhe o voto e o conseqüente retorno ao
Parlamento, ao convívio de homens que respeitam o
mandato popular.

Contudo, Srªs e Srs. Senadores, o que se vê,
quotidianamente, é o povo brasileiro receber, de
forma sistemática e perversa, a informação de que a
exceção é a regra, a diminuta parte é o todo, e que o
corpo está integralmente contaminado.

Recebemos muitas críticas na nossa atividade,
inclusive na votação do Orçamento da União, que, na
minha opinião – continuo a dizer –, deveria ser
impositivo, mas é apenas autorizativo. Como é do
conhecimento geral, depende da vontade de
Ministros e do Presidente da República a liberação de
verbas relativas às emendas parlamentares.

Mas se há falhas no projeto de lei de Orçamento
da União, proposto pelo Poder Executivo, cabe ao
Congresso Nacional corrigi-las, pois podem originar
uma utilização irresponsável dos recursos públicos.

E a verdade é que existe essa forma irregular e
comprometedora do emprego dos recursos públicos,
e a Nação não quer mais aceitar – e tem esse direito –
essa prática tão destruidora.

Indago, porém: divulga-se, com o mesmo
espaço, a atuação operosa e produtiva do
Congresso?

Noticiam-se os debates, as grandes votações?
Não. Nada se fala e fica por isso mesmo.
Será que a Democracia ganha com essa atitude

– nem sempre correta – da mídia?
Não sei a quem interessa enfraquecer o

Congresso e a representação popular.
Sei – e a nossa experiência comum demonstra –

o desastre cívico que se verifica quando se
desmoraliza o Poder Legislativo, quando os
Parlamentos perdem o respeito da sociedade.

Somos um Poder aberto, tudo aqui é
transparente. Cidadãos aqui transitam livremente. A
população acompanha, ao vivo, nossos trabalhos,
pelo rádio e pela televisão, que foram criados para
ampliar a visibilidade do que fazemos.

Jornalistas cobrem, sem restrições de qualquer
espécie, nossas atividades nos plenários, nas
comissões e nos gabinetes.

Srªs e Srs. Senadores, fui jornalista, redator de
debates da Assembléia Legislativa da Bahia e
Deputado Estadual. Formei-me em Medicina e me
elegi Deputado Federal, a exemplo do meu pai. Fui
Prefeito, Governador três vezes, Presidente da
Eletrobrás, Ministro de Estado e Senador. Mas nada –
nada! – me honra mais do que ser Presidente do
Senado e do Congresso Nacional.

Exerço mandatos – reafirmo – com
responsabilidade, com dedicação e amor pelo que
faço. Enfrentei e enfrento as dificuldades inerentes à
administração e aos mandatos legislativos, com a
certeza de que nada é impossível quando se tem a
determinação de promover o bem público.

Nunca faltei ao compromisso de me empenhar
pela melhoria das condições de vida do povo da
minha terra e do Brasil. A cidade do Salvador – digo-o
com satisfação – começou a mudar de aspecto,
modernizou-se, transformou-se numa metrópole
vibrante e próspera durante a minha gestão.

Depois de meu primeiro mandato de
Governador, o Estado da Bahia cresceu
economicamente, suas finanças foram saneadas.
Nossos índices de saúde, educação, abastecimento,
habitação, emprego, entre outros, melhoraram, e
muito. Podem não ser os desejáveis, porém estão
criadas as condições que nos permitirão atingir níveis
mais elevados.

Cerquei-me, ao longo da minha vida – e isto é
importante –, de jovens técnicos sérios e competentes,
aplicados ao trabalho e dedicados à causa pública. É
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esse o meu maior orgulho na minha vida pública. Os
exemplos são múltiplos, seja nesta Casa, o Senador e
ex-Governador Paulo Souto, seja nos Ministérios, o
Dr. Raimundo Brito, o Dr. Rodolpho Tourinho, o
Senador Waldeck Ornelas, o Governador César
Borges, o Prefeito Imbassahy, e, na iniciativa privada,
José Mascarenhas, e tantos outros que eu
enumeraria. Orgulho-me de dizer que ninguém formou
no Brasil equipe melhor do que a que foi formada na
Bahia.

Alegra-me, e aos meus amigos e concidadãos,
ter a certeza de que jamais, em tempo algum,
provaram ou provarão as mentiras atiradas contra a
minha honra.

Isso simplesmente porque todas essas
acusações são falsas. Os fatos inventados,
obviamente, não existem. Nunca existiram. Jamais
me alcançarão, porque não há nada no meu caminho
capaz de macular meu nome como homem,
administrador e legislador.

Tentaram e tentarão sempre denegrir-me,
sabedores de que, infelizmente, neste País, onde a
mídia mancha a vida de qualquer um impunemente, o
ônus da prova da inocência cabe sempre ao acusado.

E ainda aparecem uns tipos estranhos,
comentaristas de TV, que ganham salários várias
vezes maiores do que o que recebem os
Congressistas, a depreciar a imagem de pessoas
sérias e do Parlamento.

Inútil querer me apontar agora como defensor
da censura à imprensa. Censurar não é o meu desejo,
nem nunca o será, por mais torpes que sejam as
inverdades e as intrigas publicadas a meu respeito.
Não quero a censura. Mas não pretendam
subtrair-me o direito de me indignar e de responder às
agressões recebidas!

Em alguns casos – admito – devo ter-me
excedido por força de injustiças contra mim
cometidas, e a reação terá sido além do que deveria.

Olho para este Plenário, Srªs e Srs. Senadores,
para os que me escutam, e pergunto: quantos dos
senhores já não foram injustiçados, agredidos por
adversários, pela mídia? Quantos já não passaram
por sofrimentos morais, junto com seus familiares, e
nenhuma sanção sofreram os detratores?

Recorro à Justiça e vou continuar recorrendo
mesmo que, muitas vezes, eu não acredite em seu
veredicto.

Será que adianta? Talvez sim, talvez não, mas
não me vou calar diante dos insultos e das tentativas
de desrespeito àquilo que considero mais importante
ao homem público: sua honra.

Repisam mentiras como se verdadeiros fossem
casos e acontecimentos que comprovei
exaustivamente não terem ocorrido ou existido.
Ignoram decisões da Justiça. Ignoram a verdade
documental.

Sei de alguns intrigantes, Parlamentares ou
não, que plantam notícias incorretas nos jornais,
principalmente entre colunistas. Sinceramente, tenho
pena deles, porque, em menos de 24 horas, sou
informado das intrigas e até das infâmias que
praticam. Não lhes tenho dado resposta, pois quando
o fizer o farei de forma fulminante. Contra as mentiras,
verdades. Verdades duras que até aqui, por piedade
cristã, não tenho proclamado.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o aparte a V. Exª, com prazer.

O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Ouvi as
referências que V. Exª fez ao trabalho da equipe que,
de alguma maneira, tem ajudado a construir o Estado
da Bahia da forma que todos nós desejamos. Para V.
Exª, é um justo motivo de satisfação ter formado uma
equipe capaz de ajudá-lo, mas eu diria que há algo
mais importante na sua vida pública. É verdade que,
nos últimos tempos, conseguimos fazer com que
aquele Estado obtivesse muito progresso. O Estado
da Bahia tem uma situação fiscal equilibrada,
reformou-se do ponto de vista administrativo,
progrediu, modernizou-se. V. Exª reconheceu que
ainda há o que fazer pela área social, mas as
condições estão criadas para que isso seja feito.
Entretanto, nada disso teria sido possível se não
houvesse um outro aspecto que considero muito
importante e que, graças a Deus, hoje está
culturalmente implantado na Bahia: o cuidado com a
administração pública, a moralidade administrativa,
que, durante todo esse tempo, tem sido praticada no
Estado. É a moralidade administrativa, a seriedade
com os recursos públicos – mais do que a própria
equipe que o tem ajudado –, que tem feito com que o
nosso Estado seja respeitado. V. Exª, ao longo de sua
vida pública, tem pugnado por isso. Neste momento,
não há nenhuma necessidade de declarar qualquer
solidariedade. A solidariedade, V. Exª a tem no olhar
amigo e confiante de cada um dos habitantes da
Bahia quando V. Exª percorre as suas diversas
cidades e as ruas da Capital e do interior do nosso
Estado. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Nobre Senador Paulo Souto, V. Exª me
comove com o seu aparte. V. Exª tem trabalhado
comigo – e há de trabalhar sempre – servindo ao
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Estado da Bahia e, agora, com muita eficiência, ao
Brasil. Também me serviu para que eu pudesse olhar
todos os nossos companheiros da Bahia, todos os
homens públicos competentes, Deputados que
honram seus mandatos, figuras que podem exercer
qualquer cargo público no Estado ou na União. Por
isso, eu os saúdo. Agradeço-lhes por suas
presenças, certo de que S. Exªs sempre continuarão
a ajudar a Bahia, em primeiro lugar, e, depois, a mim,
para, juntos, servirmos melhor a nossa terra.

Poucas pessoas talvez tenham tido a vida e o
seu patrimônio pessoal tão investigados como eu, em
devassas fiscais que só comprovaram a origem dos
meus bens, a minha honestidade e a veracidade das
minhas declarações do Imposto de Renda. As minhas
declarações de bens e rendimentos, aliás, sempre
estão à disposição dos meus difamadores e de
jornalistas comprometidos com interesses
inconfessáveis.

Pago um preço alto – eu sei – por ter trabalhado
no regime militar. Não abomino, como alguns outros,
o regime militar, que cometeu erros, mas que realizou
grandes coisas. Muito do ódio desses
pseudodemocratas vem daí, mas isso pouco me
importa, porque nada disso me atinge, sobretudo
porque, antes do regime militar, eu já era, no meu
Estado, consagrado nas urnas em várias eleições.

No início da década de 60, na extinta UDN, ao
lado de ilustres brasileiros, como Aliomar Baleeiro,
Milton Campos, Pedro Aleixo, Adauto Cardoso, Bilac
Pinto, Carlos Lacerda, entre tantos outros homens de
bem, combati a anarquia vigente, em discursos na
Câmara dos Deputados.

Embora apoiando a administração federal da
época, discordei, e muito, de alguns desvios do
movimento de março. V. Exªs talvez não saibam, mas
enfrentei generais, respondi a IPM, sofri retaliações.
Quiseram, por meio do Exército, impedir que eu
assumisse a Prefeitura de Salvador.

Corri riscos – e disso não me arrependo – ao
proteger pessoas perseguidas, ao ajudá-las com
trabalho e obras no Governo da Bahia, porque não
conseguiam sobreviver com suas famílias diante da
ira implacável de alguns militares.

O caso que eu gostaria de citar – há inúmeros
casos, e o próprio Mário Lima pode contar – é o de
Rubem Paiva, que desapareceu no regime militar
quando era o mais proscrito dos homens. Trabalhou
na Bahia. Trabalhou comigo na Prefeitura de
Salvador, por meio da sua firma, que tinha o nome de
Machado da Costa.

Esses são exemplos. Tive problemas com
generais, como o General João Costa, cuja voz pude
calar. Pude fazer com que ele não ousasse
desrespeitar o Deputado Federal que, naquele
momento, era Presidente da Arena. Os casos são
inúmeros.

Orgulho-me de, à época, contrariar orientação
do Governo de Brasília a respeito de condenados
pela Lei de Segurança Nacional, ao permitir que
saíssem para trabalhar fora da prisão ou estar com
suas famílias no fins de semana.

E os estudantes de então devem lembrar-se –
os políticos talvez se lembrem – de que foi o
Governador da Bahia que permitiu a realização de um
congresso da União Nacional dos Estudantes,
terminantemente proibido pelo Governo da
República, sob a alegação de que aquela entidade
era ilegal. Agi assim, não atendendo ao Presidente da
República, ao Chefe do Serviço Nacional de
Informações e ao então Ministro da Educação. O
congresso, realizado em 1979, representou um
marco do início de uma nova era democrática.

Naquele momento, poucos tiveram a coragem
de desafiar os mandamentos do poder central.

Nunca compactuei, nunca aceitei a tortura.
Sempre reneguei os torturadores.

Tudo isso faz parte da minha história.Muitos dos
que dela participaram estão vivos para testemunhar o
que estou afirmando; tenho muito prazer de citar,
entre esses, o meu querido e velho amigo Fernando
Santana.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Eminente
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Congresso Nacional, a par da lisura da vida pública
de V. Exª, eu gostaria de pinçar, em rápidas palavras,
o que V. Exª vem dizendo: o quanto V. Exª foi solidário
em momentos difíceis a determinadas pessoas.
Costumava dizer-me um estimado amigo comum, o
ex-Presidente Juscelino Kubitschek: “Estar cassado é
como se encontrar num leprosário, de onde todos
fogem”. Recordo o que disse o saudoso Senador
Darcy Ribeiro, sociólogo, educador e homem público,
na primeira eleição de V. Exª para esta Casa: “Vou
acompanhar Antonio Carlos Magalhães, porque, um
dia, quando eu estava proscrito, cassado, isolado, ao
passar num canto do Hotel Nacional, ele se dirigiu a
mim – o esquecido de todos – para me dar um abraço
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afetuoso, um estímulo, e para me oferecer seus
préstimos”. Esse é Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Muito obrigado. Esse testemunho do nosso
saudoso Colega Darcy Ribeiro é muito honroso para
mim. E como V. Exª também invocou o Presidente
Juscelino Kubitschek, posso dizer a este Plenário,
onde talvez poucos tenham conhecido o
ex-Presidente em sua intimidade, que ele me tinha
como um dos seus melhores amigos, como seu
confidente e como o homem que foi solidário com ele
até a sua morte.

Portanto, fico feliz de ressaltar esses aspectos,
porque eles não só me enchem de orgulho, como
também enchem de orgulho os homens de bem do
País, que querem saber da lealdade e dos princípios
ideológicos de cada um, mas que, sobretudo, querem
saber daqueles que não traem, que não intrigam e
que não vivem, por meio da bajulação, querendo
empurrar para baixo os que podem subir.

O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, quero apenas dar um
testemunho. Quando assumimos o Governo de Minas
Gerais, quando o povo, livre e espontaneamente,
manifestava-se em praça pública por meio de greves,
algumas até cruéis, tive oportunidade de fazer uma
referência ao nome de V. Exª. Quando, na Capital de
Minas Gerais, o povo mineiro realizou uma greve da
maior gravidade, envolvendo os trabalhadores do
meu Estado, e exigiu de mim uma explicação sobre o
que estava acontecendo, em razão da liberdade
existente no Estado para a realização da greve, eu
disse apenas uma frase: “Calem primeiro o gesto e a
voz do Governador Antonio Carlos Magalhães, que
está fornecendo alimentação aos rebeldes, aos
estudantes, no Centro Administrativo de Salvador, em
plena liberdade!”. E ninguém calou a sua voz, ninguém
calou o seu gesto e nem calou o grito e a voz de Minas
Gerais.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço ao querido amigo, Senador
Francelino Pereira, pelo seu aparte.

Vou esforçar-me por apressar o meu discurso,
tendo em vista que o Senhor Presidente da República
se reunirá com seus Líderes. Essa reunião deveria
ser realizada às 15h, mas Sua Excelência, tomando
conhecimento do meu discurso, mudou o seu horário
para às 16h. Não devo, portanto, abusar.

Importante para mim é que os baianos e muitos
brasileiros me conhecem, confiam em mim e estão
conscientes de que jamais os decepcionarei.

Srªs e Srs. Senadores, pertenço a uma
agremiação que compõe a base parlamentar do
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que é leal ao Presidente e com ele tem votado, como
ontem, na Câmara e no Senado.

O PFL é integrado por homens experientes,
cônscios de seus deveres para com o povo brasileiro.
Desde a primeira eleição do Presidente Fernando
Henrique, o PFL deu-lhe apoio, mas, nem por isso,
será subserviente a Sua Excelência.

Parece, contudo, que comete grave pecado se
suas idéias e propostas caem no gosto do povo, se
cresce a sua popularidade e se aumentam as suas
possibilidades de chegar ao poder, que é a legítima
aspiração de todos os partidos.

Esta é a aspiração do PFL: lutar para chegar ao
poder, o que é natural em todos os partidos políticos.
Mas nem por isso o PFL deve ser invejado. Deve ser
até estimulado, porque isso faz bem à democracia.

Para setores da imprensa, o PFL é o símbolo do
pragmatismo, quando não dizem que é o símbolo do
fisiologismo e que seus líderes devem ser
desmoralizados e contidos a qualquer preço.

Será que é porque não estamos afinados
ideologicamente com os que ainda comungam com a
manutenção de um apartheid? Devemos ser
execrados e nossas propostas rotuladas de
conservadoras ou demagógicas, conforme o gosto de
cada crítico?

Os mais radicais proclamam até ser nossa
intenção desestabilizar o Governo com a defesa de
um aumento do salário mínimo que traga benefícios
reais ao trabalhador.

O que acho inacreditável é que um
representante do Governo vá até a televisão – o
Ministro Francisco Dornelles – dizer que a oposição
perdeu porque defendia um valor para o salário
mínimo maior do que o definido pelo Governo. Nem a
Oposição perdeu nem o PFL. Perderam os
trabalhadores, perdemos nós todos, que somos
representantes do povo! Os que se vangloriam de
terem ganho ou de que vão ganhar – porque ninguém
sabe ainda – essa posição evidentemente cometem
equívocos.

Nós, independentemente de qualquer ideologia,
independentemente de qualquer partido, todos nós
deveremos ver que até os mais íntimos do Governo
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acham que R$151,00 não são um salário à altura do
que o povo brasileiro merece.

Quando o povo é o perdedor, é melhor a sua
companhia do que a dos que ganham diminuindo o
escasso pão dos pobres. O povo conhece a cara de
quem os derrota e os que com ele perderam, sabe o
povo, são os verdadeiros vencedores.

Srªs e Srs. Senadores, entro nesse assunto
porque, desde 1995, venho defendendo um aumento
do salário mínimo condizente com as necessidades
dos trabalhadores, o que foi bastante noticiado –
tenho mais de cinqüenta recortes da época. Se
insisto, acusam-me de estar querendo fazer a
popularidade do Presidente Fernando Henrique cair e
elevar a minha e candidatar-me à Presidência. Ora,
que tolos!

Não sou candidato a Presidente. Acho uns tolos
os que ainda pensam assim! Mas, na realidade, em
1995 foi mais difícil do que agora e se conseguiu
passar de R$72 para R$100, o que equivaleria, à
época, a US$112. Naquela época, o algoz na área
econômica era o hoje Ministro da Saúde, Senador
José Serra.

Todos os dias me atribuem uma conspiração
contra o Presidente. Sei que muita gente gostaria de
ver prosperar essa intriga.

Chega de perder tempo com coisas menores.
Discordamos, divergimos. Mas também afirmamos
recentemente, em discurso no Instituto Tancredo
Neves, o propósito que ambos temos de servir melhor
ao Brasil.

Fui, nos últimos dias, levianamente citado num
episódio que não deveria merecer nem a minha nem
a atenção dos Srs. Senadores, pelo inusitado que
encerra a acusação de uma pobre senhora revoltada
por questões pessoais.

Entretanto, os meus adversários e inimigos
deram curso, ampliaram e exploraram politicamente
as sandices levadas ao País inteiro pela mídia, como
se ataques odientos, engendrados para atender a
objetivos eleitorais ou financeiros adquirissem foro de
verdade. Só não sei ainda quem está pagando, mas
vou saber dentro em pouco.

De repente, 50 anos de vida pública que
considero absolutamente correta, de sacrifícios
pessoais e familiares, de conduta ética inatacável, de
bons serviços prestados ao meu Estado e ao País
são desconsiderados, e vejo o meu nome misturado
com o de pessoas que estariam, e estão,
comprometidas com ações condenáveis, essas, sim,
dignas não só da Justiça, mas da própria polícia!

INDIGNEI-ME. INDIGNADO ESTOU, como
certamente estarão aqueles que me conhecem bem
e sabem dos princípios morais que norteiam a minha
vida.

Hoje, os de boa-fé já não se enganam a respeito
de propósitos levianos.

Todas as pessoas citadas, inclusive o ex-marido
da ex-primeira-dama, já desmentiram de modo
taxativo as infâmias assacadas, o que o Sr. Celso
Pitta, aliás, fez de forma categórica na Comissão de
Assuntos Econômicos.

Entrei no Fórum de São Paulo pedindo punição
criminal. Se houver justiça, como acredito, a
condenação será inevitável.

Posso dizer, como o digo agora:
Desafio – ouçam bem! – os Ministros de Estado,

ex-Ministros, presidentes de autarquias e de bancos,
ex-Governadores, Prefeitos e ex-Prefeitos, enfim,
desafio qualquer pessoa que tenha tido uma parcela
de poder político ou administrativo que aponte um
caso, um só – um só! –, em que eu tenha feito
solicitações em favor de empresa ou empreiteira, em
qualquer tempo.

O desafio serve também para os
Parlamentares, aos decentes e também aos outros –
felizmente em número sempre bem menor –, para
que venham aqui apontar ou apresentar qualquer
documento que revele um deslize moral no meu
desempenho na função pública.

O mesmo desafio lanço ainda a outros que
gostam de insinuar mas não têm como contar casos
que comprometam a minha moral.

Sou decente porque sou decente!
E não aceito os que não sabem proceder

corretamente como a vida pública impõe.
Srªs e Srs. Senadores, estou feliz pelas

centenas de manifestações carinhosas recebidas no
Senado e vindas não só de baianos mas de
brasileiros de todos os Estados. Satisfeito sobretudo
com a minha consciência pelo que realizei e espero
realizar em favor do povo do meu País.

Um eminente baiano, que honrou a Bahia e o
Senado da República, Otávio Mangabeira, afirmou –
e neste instante desejo utilizar as suas palavras para
terminar:

Já agora a minha missão na atividade
política, podia eu dá-la por finda.

Não a dou. Não a dou porque não
quero. Não a dou porque não devo.

A deserção na batalha quando a
bandeira é a da Pátria, e sobretudo se esta
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se encontra em perigo, é a mais ignóbil das
ignomínias a que pode baixar a covardia.

Se algum dia, na vida pública, eu tiver
de faltar aos meus deveres de lealdade à
Bahia, aos meus deveres de lealdade ao
Brasil, só peço a Deus que me fulmine na
véspera.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Concedo a palavra, como Líder, ao Senador Jader
Barbalho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, na condição de Líder e de Presidente do
PMDB, sinto-me no dever de ocupar a tribuna do
Senado após o discurso pronunciado pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado
Federal. Não aparteei S. Exª para que tivesse a
chance de fazer a leitura do seu discurso e para que
pudéssemos atentamente ouvir seus argumentos.

Sr. Presidente, em nome do PMDB, desejo, em
primeiro lugar, manifestar ao Presidente do Senado
Federal e ao Senador representante da Bahia a
nossa solidariedade no que diz respeito às
especulações sobre o episódio relativo à Prefeitura
de São Paulo, que acabaram por envolver o nome do
Senador Antonio Carlos. E o faço sem o objetivo da
gentileza parlamentar.

Entendo que o Senador Antonio Carlos
Magalhães está sendo gratuitamente envolvido no
episódio relativo à Cidade de São Paulo. Entendo que
a ex-esposa do atual Prefeito, em face de seu estado
emocional, talvez mal orientada, gratuitamente
resolveu envolver o nome do Presidente do Senado
Federal, figura proeminente da política brasileira e
que portanto daria mais relevo e destaque às suas
acusações contra o ex-marido.

Portanto, em nome do PMDB, de sua Bancada
no Senado e do próprio Partido, transmito a minha
solidariedade ao Presidente Antonio Carlos
Magalhães em relação a esse episódio.

E digo a V. Exª, Senador Antonio Carlos – com
quem nem sempre temos coincidido em idéias e em
pontos de vista –, que, em relação a esse assunto, a
indignação de V. Exª é mais do que justa.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, fiz questão de
vir aqui para dizer que o PMDB entende que o
Presidente do Senado foi gratuitamente envolvido
nesse episódio. Creio até que seu nome possa ter
sido envolvido por outra pessoa que não merece o

mesmo conceito e o mesmo apreço que o Presidente
do Senado Federal.

Portanto, Senador Antonio Carlos, apesar de
algumas divergências que temos tido, sinto-me
confortável nesta tribuna para dizer a V. Exª, em nome
dos meus companheiros do Senado Federal, que não
imaginamos V. Exª envolvido nesse lamentável
episódio.

Por outro lado, Sr. Presidente, desejo aproveitar
esta intervenção para dizer ao Senador Antonio
Carlos, ao Senado, ao Congresso Nacional, à
imprensa e à sociedade brasileira que, em relação ao
salário mínimo, tema polêmico a que o Senador se
referiu, nós, do PMDB, consideramos R$151,00 muito
pouco. Consideramos R$180,00 ou R$177,00 muito
pouco também! Consideramos R$200,00 ainda muito
pouco também! E consideramos sem substância
alguma a discussão sobre estes números: R$151,00,
R$177,00 ou R$200,00. Todos nós temos a
obrigação, Executivo e Legislativo, de buscar o
melhor salário mínimo possível à economia brasileira.

Senador Antonio Carlos, meus Colegas de
Parlamento, quero dizer solenemente o seguinte em
relação ao assunto salário mínimo, para que se
encerre essa história de bons e maus, de sensíveis e
insensíveis: o que nos tocou na reunião de
quinta-feira com o Presidente da República foi a
manifestação do Ministro da Previdência, que é
Senador do PFL, é Senador pela Bahia, é Ministro de
uma área importante, correligionário de V. Exª. Foi ele
quem disse, naquela reunião, que cada R$5,00 de
aumento do salário mínimo implicaria R$1 bilhão de
déficit na Previdência Social – o que me tocou e me
convenceu. E emprestar solidariedade ao Presidente
da República foi a manifestação do seu
correligionário da Bahia.

Diante disso, Senador Antonio Carlos, depois
de ter reunido o meu Partido antes de vir a esta
tribuna, quero dizer a V. Exª que, se o Ministro da
Previdência Social, Senador Waldeck Ornelas, do
PFL da Bahia, vier dizer na Comissão que vai estudar
esse assunto que a Previdência não quebra, que não
tem problema nenhum, V. Exª me terá do seu lado,
apoiando os R$177,00, os R$190,00, os R$200,00 ou
onde se possa chegar; mas vamos terminar essa
brincadeira de tratar assunto tão sério da forma como
está sendo tratado.

O Ministro do PFL, que é Senador, que integra a
base do Governo, vai lá e diz, na presença do
Presidente da República, que a Administração não
agüenta. E diz isso para a base do Governo. E nós,
que somos obrigados a emprestar solidariedade ao
Governo, somos obrigados, junto à opinião pública, a
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ficar como insensíveis em relação a dar mais R$20,00
ou R$30,00 para os mais pobres deste País.

Não, Senador Antonio Carlos! Nós, do PMDB,
desejamos acompanhar o melhor, o maior salário
mínimo que a economia deste País possa suportar,
possa atender.O que não podemos é desconsiderar o
que ouvimos do Ministro da Previdência, que é do
Partido de V. Exª, que é um daqueles que V. Exª
preparou para a vida pública. E de fato cumprimento
V. Exª, que realmente preparou muito bons técnicos,
muitos homens públicos competentes. E digo isso
com sinceridade. Entre eles está o nosso colega
Waldeck Ornelas, de cuja competência somos
testemunhas.

Por conseguinte, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, como Presidente Nacional e como Líder
de um Partido que integra o Governo, devo levar em
conta o que foi dito pelo Ministro da Previdência numa
reunião da equipe econômica presidida pelo
Presidente da República: “Se o salário mínimo foi
maior do que R$151,00, a Previdência quebra”.

Aí, Senador Antonio Carlos, ocorre algo
profundamente paradoxal, que nos deixa perplexos,
sem sabermos o que fazer: V. Exª, a figura mais
importante do seu Partido - apesar de toda a
importância dos demais integrantes do PFL, que
merecem de nossa parte todo o apreço -, luta por um
salário mínimo maior, enquanto um Ministro do PFL
da Bahia, do PFL, diz ao Presidente da República:
-“Eu acho que não pode”.

Perdoe-me, Sr. Presidente, mas eu não poderia
deixar de registrar no Senado que se o Ministro
Waldeck Ornelas for à Comissão e disser que a
economia resiste, que a Previdência não quebra, nós,
Senador Antonio Carlos Magalhães, estamos
dispostos a acompanhar V. Exª. Mas, enquanto isso
não ocorrer, será problemático fazê-lo, porque há
solidariedade com o Governo, há solidariedade com o
Ministro, mas há a responsabilidade que temos que
ter.

Fica aqui, Sr. Presidente, solenemente
registrado: se o Ministro Waldeck Ornelas disser que
não quebra a Previdência Social, o PMDB votará por
um salário que pode ultrapassar os R$180, pode
ultrapassar até os R$200. Mas o que não dá para
agüentar é o fato de, por um lado, V. Exª, com a sua
autoridade, vir aqui e dizer o que todos nós sabemos,
que R$151 é pouco, mas, por outro lado, o Ministro da
Previdência diz que é o suficiente para quebrar a
Previdência. Aí não dá. Aí sou obrigado a
pronunciar-me, porque nós, do PMDB, que temos
toda uma história de luta neste País, não podemos
ficar na relação dos insensíveis, na relação dos que

acham que os R$151 é bom para o trabalhador
brasileiro. Não. Nessa relação, nessa lista, não fico e
nem deixo o meu Partido ficar. Nesta relação eu não
fico: dos insensíveis. Que venha o Ministro. Se S. Exª
disser que a Previdência a agüenta, o PMDB,
orientado por mim, vai votar por um salário mínimo
maior.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo do meu apreço
e do meu respeito, apesar das divergências, para com
o Presidente Antonio Carlos Magalhães. O que S. Exª
disse aqui, no início do seu discurso, nem precisava
dizê-lo. Todos conhecemos a sua trajetória, a sua
vida; respeitamos o seu currículo. A nossa
divergência, neste momento, é em relação ao
encaminhamento da fixação do salário mínimo.

Em relação ao caso da prefeitura de São Paulo,
receba a nossa solidariedade, certo de que V. Exª foi
gratuitamente envolvido nesse episódio. Essa é a
posição do meu Partido.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.
Presidente, peço a palavra.

A SRª HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pela liderança, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Presidente Antonio Carlos está pedindo a palavra
pela liderança do PFL?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– AL) – Pela liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Falará o
Senador Antonio Carlos Magalhães, pela liderança
do PFL. Em seguida, o Senador Roberto Freire, pelo
PPS, e a Senadora Heloisa Helena, pelo PT. V. Exª
tem a palavra, Senador Antonio Carlos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, em primeiro lugar, agradeço ao Senador
Jader Barbalho pelas palavras de apoio e
solidariedade em relação à minha atuação na vida
pública, do ponto de vista moral e da honestidade.
Fico muito sensibilizado com as palavras de S. Exª,
que têm um alto significado, porque é o Presidente do
PMDB, é o Líder do seu Partido e deve representar a
sua Bancada.

Entretanto, faço uma retificação. Em primeiro
lugar, não sou a figura mais importante do meu
Partido. O Presidente do meu Partido, tanto quanto o
Sr. Jader Barbalho é do PMDB, chama-se Dr. Jorge
Bornhausen, uma das melhores figuras da vida
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pública brasileira. E, portanto, esse equívoco não
pode evidentemente ser repetido nesta Casa.

Em segundo lugar, sei que o Ministro Waldeck
Ornelas não pensa de modo tão radical quanto
afirmou o Sr. Jader Barbalho. Entretanto, se o seu
propósito é incompatibilizar o Ministro Waldeck
Ornelas com o Palácio do Planalto, pouco me
importa. Ele esteja como estiver, estou com as
minhas teses, da minha consciência, do meu Partido.
E os Ministros do meu Partido são homens sérios e
dignos, e nunca surgiu em relação a esses dois
baianos – Rodolpho Tourinho e Waldeck Ornelas –
qualquer dúvida quanto à sua seriedade e à sua
honestidade. Não me cabe-me, portanto,
preservá-los nos cargos. Para mim é indiferente que o
Presidente os mantenha ou não, até porque estou
sou bastante acostumado e já estou me preparando
para as lutas futuras. De modo que o Senador Jader
Barbalho, se, por um lado, merece a minha gratidão,
por outro, enveredou pelo seu hábito de fazer intriga.

Muito obrigado.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.

Presidente, peço a palavra, já que fui citado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Peço a

compreensão dos demais Líderes inscritos.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para

um esclarecimento. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, em primeiro lugar, lamento que o
Senador Antonio Carlos Magalhães não tenha
entendido o meu discurso. E vou ficar exatamente
fazendo o juízo de que S. Exª não entendeu.

Na verdade, Senador Antonio Carlos, não tenho
hábito de ser intrigante.Quando não estou bem com a
pessoa – aliás, V. Exª já deve ter sentido –, vê-se logo
no meu rosto, no meu semblante. Não sou de fazer
salamaleque, nem sou palaciano. Portanto, não tente
incluir-me nessa relação, porque, em matéria de
palácio, V. Exª ganha de mim – aliás, não só neste
governo, mas em todos os outros.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª é imbatível.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Nesse terreno, eu não disputo com V. Exª.

Agora, lamento profundamente, porque ocupei
a tribuna primeiramente – e renovo – para prestar
minha solidariedade quanto às acusações
improcedentes feitas em relação a V. Exª. Renovo-a
aqui, de forma sincera. Penso que V. Exª está sendo
injustiçado nesse episódio da prefeitura de São Paulo.
E se assim não pensasse, não faria o salamaleque,

porque não sou dado a isso. Nem deixaria esse
registro nos Anais do Senado Federal. Faço-o porque
estou convencido de que V. Exª foi envolvido
gratuitamente. Mas não posso aceitar que V. Exª diga
o que disse, porque, em primeiro lugar, não falei aqui
em honestidade do Ministros Waldeck Ornelas e
muito menos do Ministro Rodolpho Tourinho. Não
conheço absolutamente nada que desabone a
conduta desses dois ilustres brasileiros. Em absoluto.
Estou discutindo apenas uma tese. Dos Líderes, não
estava presente somente eu nessa reunião; havia
Líderes dos outros partidos, que ouviram o Ministro
dizer isso na reunião. Não há da minha parte,
absolutamente, nenhum interesse de incompatibilizar
o Presidente da República com quaisquer dos seus
Ministros. Há o interesse de esclarecer uma tese.
Somente isso.

Como fica? O Ministro da Previdência, que é do
PFL, que é da Bahia, que é liderado pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães, diz que a Previdência
quebra, diz que cada R$5 de aumento no salário
mínimo corresponde a R$1 bilhão de déficit na
Previdência! Aí o Presidente Antonio Carlos
Magalhães fala em vencedores e vencidos. E aí
especula-se sobre quem teria sensibilidade para dar
mais R$20 – não é isso? – mais R$30 para o
trabalhador brasileiro.

Não, Sr. Presidente! Quero discutir essa
questão com a seriedade que ela merece. Em
primeiro lugar, merece, porque o interlocutor nesse
debate é o homem público da vida do Senador
Antonio Carlos Magalhães, que é digno de todo o
nosso respeito e é o Presidente do Senado Federal.
Por outro lado, Sr. Presidente, merece respeito o
trabalhador brasileiro, que não pode ficar assistindo a
essa discussão bisonha, que chega a ser ridícula,
desses R$30 a mais, quando o Ministro da
Previdência diz que, com esse aumento, quebra-se a
Previdência; quando vem um partido, que é
sustentáculo também do Governo, se alinha aos
demais partidos.

Não, Sr. Presidente, o que desejamos, o PMDB,
é apenas esclarecer. E mais, reafirmo agora: se o
Ministro Waldeck Ornelas disser na Comissão Mista
que a Previdência resiste ao aumento, seja lá qual for
o índice, o meu Partido dará integral solidariedade,
Senador Antonio Carlos.

O que não posso é assistir ao Ministro da Bahia
e da Previdência e Senador, seu Colega, dizer uma
coisa no Palácio do Planalto, V. Exª dizer outra na
tribuna e ficar o meu Partido na relação dos
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insensíveis. Não, na relação dos insensíveis, não, Sr.
Presidente!

Queremos um debate como esse que se
processa perante a opinião pública brasileira, para
que a questão do salário mínimo seja tratada de
forma séria.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) – Senador Jader Barbalho,...

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Vou
encerrar, Sr. Presidente. Renovo a V. Exª: eu não
gostaria que o nosso debate pudesse descambar
para um terreno que a biografia de V. Exª não merece,
tampouco o Senado ou a opinião pública. V. Exª
continua a merecer de mim, apesar das divergências,
todo o respeito – e continuará merecendo.

Quero aqui, ao encerrar, renovar os elogios ao
currículo de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Antes de
conceder a palavra ao próximo orador, a Mesa
agradece a compreensão do Plenário pela forma
como conduziu os trabalhos até agora, concordando
em que o tempo de cada um dos oradores, a partir do
primeiro, fosse ultrapassado. No entanto, a Mesa
lembra que ainda há uma Ordem do Dia com seis
itens, alguns bastante importantes, para serem
votados. Há inclusive votações nominais.

No entanto, para atender aos pedidos das
Lideranças que já estão inscritas, e aí está incluído o
Senador Ademir Andrade, que pediu a palavra pelo
PSB, se houver a concordância do Plenário, vou
prorrogar...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Por duas
horas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Pedro Simon, permita que a Presidência conclua.

Vou prorrogar a Hora do Expediente por mais 20
minutos, a fim de ouvirmos os Líderes de Bancada
que estão inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire,
a quem faço o apelo de não ultrapassar os cinco
minutos disponíveis para a Liderança.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, isso
não foi muito observado por nenhuma Liderança,
nenhum orador, mas tentarei cumprir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Agradeço a V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa é uma
reunião bem democrática. Não creio que infringir o
Regimento, como estamos infringindo, para discutir

questões como essa, seja reprovável. Muito ao
contrário, acho que dá vida a esta Casa. O Regimento
existe para evitar conturbação, caos; existe para
ordenar trabalhos, mas não pode impedir o livre jogo
democrático que é próprio desta Casa.

Acho que hoje se trava um bom debate
democrático. E é a isso que o PPS aqui vem trazer a
sua contribuição. Primeiro, faço um pequeno intróito
do ponto de vista da História. O Senador Antonio
Carlos Magalhães citou alguns fatos que o colocam
na História como um homem que se posicionou
contra o período de chumbo do regime militar que
tivemos. Quero até atestar que alguns desses
episódios são por nós conhecidos – e atesto que são
verdadeiros. Nós, forças democráticas brasileiras,
nos deslocamos para um congresso da UNE em
Salvador, realizado no Centro de Convenções. Eu,
vice-líder do Movimento Democrático Brasileiro, lá
estive. É bom salientar que isso foi em 1979; já
estávamos a meio caminho de aprovar a anistia no
Congresso Nacional. Portanto, o Movimento
Democrático já tinha adquirido tanta força que até
alguns setores, que sempre sustentaram a repressão,
naquele momento deram um primeiro passo na
direção daquilo que depois conseguimos
definitivamente, um primeiro passo para derrotar o
regime. Aconteceu em 1985, com a aliança
democrática nacional. Do contrário, a História vai ser
contada pelos que venceram ontem e que hoje estão
derrotados. Derrotados da repressão, da limitação, na
antidemocracia. Pequeno reparo apenas,
reconhecendo que ocorreu o congresso em Salvador,
mas ocorreu por conquista democrática das forças
democráticas do nosso País.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Permite-me um aparte?

0 SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Se
puder, era o debate que eu queria...

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Infelizmente, não há apartes nas comunicações de
Liderança.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Não fiz
na hora, até porque eu sabia que aquele não era o
centro do discurso de V. Exª, e é sobre o centro do
discurso de V. Exª que quero trazer aqui a minha
contribuição. Não acredito que seja centro a questão
de São Paulo, e nessa eu não vou me meter. Acho
que é algo muito grave o que ocorre na principal
cidade brasileira, e há envolvidos de boa-fé, de má-fé,
envolvidos correta ou incorretamente, injusta ou
justamente. Precisamos esclarecer isso
definitivamente, até porque o Brasil não pode
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acompanhar, e nós, nordestinos, não queremos
acompanhar o fato de que a principal cidade
brasileira esteja da forma como se encontra São
Paulo.

No entanto, quero discutir a questão do salário
mínimo. Que não se fique numa discussão bisonha,
como disse o Líder do PMDB no Senado, nem se
possa cair na pura demagogia de todo ano, com
movimentações em torno do salário mínimo, em que
aparecem sempre os pais dos pobres. Quanto a isso,
não importa saber de que ideologia ou de que partido.
Fui Líder de Governo e conheço essa discussão do
cobertor curto, de aumentar salário e déficit da
Previdência, ou obtermos déficit da Previdência e
ganharmos a contemplação do trabalhador, como se
tivesse ganho o paraíso. Aqueles aumentos muitas
vezes, na época inflacionária, não eram reais,
nominais e perdiam-se de imediato. Toda essa
discussão caía numa simples e pura demagogia.
Ciclo de giz que não se rompia.

Poder-se-ia dizer aqui: parecia que tudo poderia
estar resolvido. O PFL, do Sr. Waldeck Ornellas, vai
afirmar que cabem R$180? E, com isso, o Líder do
PMDB aceita, e tudo resolvido? Ou não aceita, e o
PMDB passa a ser o responsável, mas não quer ser o
insensível. Essa é uma discussão pequena, é
bisonha – permitam-me –, até porque vem de há
muito tempo; não é uma discussão sem fundamentos
do ponto de vista do déficit fiscal, sem fundamentos
no âmbito da economia. Não pode ser tratada como
se fosse uma tentação maior de alguém que fica
indignado com o salário mínimo – e creio que todos
são indignados com isso -, como se fosse mais ou
menos, maior ou menor indignação.

É fundamental que se discuta seriamente a
questão. E nisso o Governo falhou, porque entrou no
jogo do Sr. Antonio Carlos Magalhães e do PT, que se
juntaram numa aliança evidentemente inexplicável,
como se US$100... Inclusive, um grave equívoco.
Este País não pode ficar imaginando dolarizar a
economia. Portanto, não se pode fixar salário em
função de dólar; precisamos saber do real poder de
compra do real brasileiro – primeira coisa. Depois,
discutir seriamente como financiar o setor público.
Hoje, os prefeitos da Bahia dizem que talvez não
consigam pagar os R$180 em função das suas
receitas. A Srª Roseane Sarney imagina poder
conceder os US$100 – ela também na dolarização –,
e as prefeituras do Estado do Maranhão não podem.
Vamos ficar nisso? E aparece aquele que é o
defensor do trabalhador brasileiro e outro que é

contra? Não. Vamos aproveitar essa comissão e
discutir seriamente.

O PPS traz uma proposta. Salário mínimo é algo
que influencia a economia brasileira, e toda vez que
houve aumento real dos salários mínimos ou dos
pisos salariais tivemos diminuição de pobreza.
Inclusive o Senhor Fernando Henrique Cardoso é o
grande beneficiário de uma diminuição da pobreza,
com processo inflacionário contido e o Plano Real
com êxito. Portanto, se isso é política de erradicação
de pobreza, vamos discutir seriamente como
financiar o déficit público da Previdência. Discutir que
a Previdência tem problemas na sua arrecadação,
baseado em encargos trabalhistas da folha salarial, e
nunca, neste País, se teve a coragem de dizer que, ao
se modernizar a economia, empresas com um capital
muito grande pagam pouquíssimo, porque pagam
sobre folha salarial para a previdência. E por que não
pagarem sobre o faturamento? Por que não se buscar
formas de financiar a Previdência Social, para que se
retire esse discurso fácil, muitas vezes, do círculo de
giz de que não se pode aumentar salário pelo déficit
da Previdência? Por que não se discutir isso? Trouxe
essa discussão e talvez tenha sido o único. Algumas
vezes até fui mal entendido, como se me
posicionasse sempre contra o Sr. Antonio Carlos
Magalhães. Não me move nada disso. Não faço
políticas me movendo contra pessoas. Defendo
minhas idéias.

Na questão do Fundo da Pobreza, dizia que era
um equívoco – e continuo dizendo que é – erradicar
pobreza com ações suplementares. Se se está
querendo aumentar arrecadação, aumentar
alíquotas, criar um fundo de combate à pobreza, que
tal imaginarmos que até mesmo as letras da
privatização pudessem ser usadas para combater o
déficit da Previdência e, assim, aumentarmos o
salário mínimo.

O fundo não existe, mas a idéia política ganhou
força, até pelo peso do Presidente do Senado, e
ganhou força, parece, em todo o Senado. Não existe
ainda, poderá existir. São quatro bilhões que
precisam ser aproveitados, tendo em vista o processo
dinâmico da Previdência, da economia, que melhora
com o crescimento, portanto também melhorando o
déficit da Previdência. Enfim, é todo um processo, e
aí, sim, entra a proposta do PPS de não olhar o
salário mínimo anterior, antigo, mas vamos fixar
metas de um salário mínimo digno. E, quando se fala
digno não são R$30,00, quando se fala que é digno,
não são US$100, quando se fala que é digno, talvez
tivéssemos que ter como parâmetro os R$900,00 de
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que trata o Dieese. Esse é o valor que garantirá uma
família com cinco pessoas. Só que não cabe a
alguém imaginar, na economia brasileira, aumento
para R$900,00. Mas, em dez anos, poderia! O salário
real de R$900,00, em dez anos, num pacto aqui feito,
independentemente de Governo ou Oposição. Essa
proposta tem o PPS apresentado na Comissão, e a
trago ao Plenário, para que não discutamos
bisonhamente ou caiamos na demagogia.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra à nobre Senadora Heloísa Helena, a quem
dirijo o mesmo apelo feito ao Senador Roberto Freire.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Como Líder. Sem revisão do oradora.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs Senadores, fiquei atentamente
olhando o debate entre os dois maiores Partidos
políticos desta Casa.

Colocando-me no lugar das pessoas que nos
assistem, porque, no mínimo, quando a população
nos olha e vê a atitude dos maiores Partidos políticos
do Congresso, que, se se juntarem, ganham todas as
votações, certamente nos mandará para um divã, não
entendendo por que o salário mínimo ainda não é
maravilhoso, ou nos enviará um vidro de óleo de
peroba, porque também não está entendendo como
estamos trabalhando dessa forma, ou já começará a
gastar por conta, achando que agora terá um grande
salário mínimo.

Não entrarei no debate a respeito da
Previdência porque não é algo novo. Aliás, não há
coisa pior do que uma política econômica que se
ajoelha covardemente ao Fundo Monetário
Internacional como forma de estabelecer uma política
que golpeia a Constituição Federal e que fere a
soberania nacional.

A vinculação de toda a crise ao salário mínimo
não é nova. Quando era Ministro da Previdência
Social o Sr. Antônio Britto, do PMDB, eu me lembro
com clareza que não se podia falar em aumento do
salário mínimo, da mesma forma que também agora
não se pode falar a esse respeito.

Estou muito cansada dessa cantilena, dessa
propaganda enganosa.Todos sabemos exatamente o
que ocorre com a Previdência, pois cansamos de
discutir na Comissão de Assuntos Sociais com o
Ministro, com a Associação Nacional dos Fiscais da
Previdência, com a Secretaria Nacional de Execução
Orçamentária do Tesouro. Lá estão todos os dados.
Dizem que há rombo mas não apresentam os
arrombadores, que, com certeza, não são os
trabalhadores brasileiros. Então, começamos a
trabalhar o déficit. Os governos saquearam setenta

bilhões dos cofres da Previdência. No ano passado,
arrancaram mais vinte bilhões com a finalidade de
fazer o ajuste fiscal. A Associação Nacional dos
Fiscais da Previdência diz que há mais setenta e dois
bilhões de sonegadores dos quais nada se cobra. A
política econômica do Governo Federal, inclusive
com a cumplicidade desta Casa, joga 60% da sua
população economicamente ativa na informalidade e,
portanto, é menos dinheiro que entra na Previdência.
Essa cantilena enganosa a população não agüenta
mais.

Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, penso que
chegou o grande momento de darmos uma
demonstração, agora, às 18 horas. Chegou o grande
momento para que a população que nos ouve não
nos mande para o divã ou não ache que somos
cara-de-pau e nos mande um vidro de óleo de peroba.
Efetivamente, chegou a hora, porque se o PMDB
quer, se o PFL quer, oh, povo brasileiro!, comece a
gastar por conta, porque a bancada da Oposição há
muito tempo luta pelo aumento do salário mínimo.

E se o problema é de número cabalístico,
porque a maior forma de o Governo Federal
machucar mais ainda os miseráveis brasileiros que
precisam do salário mínimo é o Ministro do
Planejamento ter a ousadia de dizer que tem que ser
R$151,00 porque é cabalístico, porque significa sete
e porque, na cabala, sete é um número interessante.
Vamos apresentar R$430,00, que dá sete também,
ou R$700,00, que dá sete também. Portanto, chegou
o momento. Hoje, a partir das 18 horas, população
brasileira, comece a gastar por conta, porque, hoje,
nesta Casa, com o apoio do PFL e do PMDB, e com a
maior satisfação do Bloco da Oposição, vamos
começar a gastar por conta, porque vamos, sim,
aumentar o salário mínimo, no mínimo dos mínimos,
a R$180,00.

Quero ver quem é que vai chegar lá falando
diferente. No mínimo dos mínimos, R$180,00. E quem
quiser cumprir a Constituição vai ter que dizer
R$946,00, porque é o que a Constituição obriga e é o
que esta Casa tem direito e obrigação de defender.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Heloísa
Helena, O Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Ademir
Andrade, pelo PSB.
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, creio
que todo esse processo de discussão efetivamente
trará conseqüências e fará com que a sociedade
brasileira tome mais consciência das suas
dificuldades e saiba agir melhor e de forma mais
organizada para aumentar efetivamente seu salário.

Compreendo as alegações do Governo no
sentido de limitar o salário mínimo. E entendo até a
atitude do PMDB de vir à tribuna, por meio do seu
Líder e Presidente, dizer que, como base do Governo,
tem que dar sustentação àquilo que o Governo
deseja, a não ser que o Ministro do PFL diga o
contrário. Ora, se é assim, quero que todos tenhamos
a responsabilidade de compreender a injustiça que
está prestes a ocorrer. Porque a questão do salário
mínimo levou também à questão da discussão do teto
salarial.

E, na hora de discutir o teto salarial, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso não hesitou,
juntamente com os dirigentes do Congresso Nacional
e com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, em
aceitar um teto de R$11,5 mil, mais R$11,5 mil de
aposentadoria e R$1,92 mil para Ministros do
Supremo Tribunal Federal que façam parte do
Tribunal Superior Eleitoral. Teremos, então, um teto
de R$25 mil.

Onde está a responsabilidade do PMDB nesse
processo no momento de estabelecer esses
aumentos? Quero que digam ao povo brasileiro se é
justo dar 11% de aumento para o salário mínimo e
63% de aumento ao Poder Judiciário. É justo dar 46%
de aumento aos integrantes do Poder Legislativo, fora
o teto dúplex da aposentadoria e dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal que vão para o Tribunal
Superior Eleitoral? Quero saber que justiça é essa. O
que deve o PMDB fazer para aceitar que os que
ganham mais tenham um aumento menor que os que
ganham menos? Onde está o sentimento de justiça?

Ontem, no Senado Federal, aprovou-se o nome
de uma senhora que havia sido condenada por esta
Casa. Como o Presidente da República mandou, a
maioria dos membros do Senado obedeceu às suas
ordens, principalmente o PMDB, como base de
sustentação, numa demonstração de lealdade.
Trata-se de lealdade sem mão dupla, que parte
apenas de quem é liderado, mas não de quem é líder.

É preciso dizer ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso que, se quer ser justo e conceder
um aumento de 11% ao trabalhador, passando o
salário mínimo de R$136 para R$151, deveria ter sido
forte o suficiente para enfrentar a greve dos juízes,

quando exigiram dele o aumento do teto. Mas o
tribunal, de repente, encontrou um auxílio-moradia.
Também que o Congresso Nacional seja responsável
o suficiente para não conceder aumento a ninguém
enquanto não conceder um aumento maior para
aqueles que ganham menos.

Seria bom que essas lideranças tão importantes
que vêm à tribuna pudessem explicar para o povo
brasileiro por que um congressista americano –
Senador ou Deputado Federal –, no país mais
capitalista do mundo, ganha US$6 mil por mês e por
que o salário mínimo naquele País é de US$1,2 mil.
Por que, nos Estados Unidos, a diferença entre o
salário de um congressista e o salário mínimo é
apenas de cinco vezes, enquanto no Brasil continua
sendo de 87 vezes? E vamos aumentar essa
diferença, porque, com o aumento do teto, nossos
salários terão um aumento de 46% e o salário mínimo
subirá 11%. Que se explique isso ao povo brasileiro.

De qualquer forma, essa discussão deve
levar-nos a algum caminho, à solução e à melhoria da
qualidade de vida do trabalhador brasileiro. O meu
Partido propõe, o Partido Socialista Brasileiro, que
haja um aumento escalonado principalmente ao
funcionalismo público. Os que ganham mais devem
ter um aumento efetivamente menor; e os que
ganham menos devem ter efetivamente um aumento
maior. Isso é justiça.

Se o Presidente Fernando Henrique mandar ao
Congresso Nacional uma proposta de aumento para
todo o funcionalismo público, estabelecendo que os
que ganham menos tenham um aumento maior que
os que ganham mais, o Partido Socialista Brasileiro
estará de acordo com essa proposta. Pretendemos
diminuir a injustiça social existente neste País.
Pretendemos achatar essa inaceitável diferença
salarial que existe na Pátria brasileira. Por isso, sem
demagogia, sem conversa fiada, estamos
apresentando uma solução concreta.

Não é justo que os dois Partidos, que são a maior
base de sustentação do Governo, inclusive o PSDB,
aceitem um aumento de 46% para o Legislativo, de
69% para o Judiciário e um aumento de apenas 11%
para o salário mínimo, sem sequer discutirem o
aumento do funcionário público de uma maneira geral.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) –
Permite-me V. Exª um aparte, Senador Ademir
Andrade?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) –
Lamentavelmente, Senadora Marina Silva, o
Regimento não me permite conceder aparte.

Sr. Presidente, a proposta do PSB é essa, e V.
Exª, como um homem que tem colocado essas
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questões à baila nos últimos tempos, deve tratar dela
com a devida seriedade, pensando no que estamos
propondo. Sei, inclusive, que V. Exª condicionou o
aumento do teto ao aumento do salário mínimo, o que
é elogiável e que está permitindo à sociedade
brasileira a discussão desse absurdo que existe no
País. Espero que, com essa discussão, encontremos
uma solução.

E a solução é dar aumento maior a quem ganha
menos e aumento menor a quem efetivamente ganha
mais, achatando essa diferença salarial inaceitável
em nosso País.

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

São lidos os seguintes:

OFÍCIO Nº 503-L-PFL/2000

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Zezé

Perrela para, como membro suplente, fazer parte da
Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida
Provisória nº 2.019, de 23 de março de 2000, que
“dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir de 3 de
abril de 2000", em substituição à Deputada Laura
Carneiro.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

OF/GAB/Nº 156

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

João Mendes passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e
proferir parecer à Medida Provisória nº 1.999-16, de
10 de março de 2000, em substituição ao Deputado
Philemon Rodrigues.

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

OF/GAB/I/Nº 157

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

José Borba passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e

proferir parecer à Medida Provisória nº 1.949-21, de 2
de março de 2000, em substituição ao Deputado
Philemon Rodrigues.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estsima e elevada consideração. –
Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
PMDB/PST/PTN.

OF/GAB/I/Nº 158

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Mauro Benevides passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e
proferir parecer à Medida Provisória nº 1.965-12, de 2
de março de 2000, em substituição ao Deputado
Philemon Rodrigues.

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

OF/GAB/I/Nº 159

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Damião Feliciano passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e
proferir parecer à Medida Provisória nº 1.935-12, de 2
de março de 2000, em substituição ao Deputado
Philemon Rodrigues.

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

OF/GAB/I/Nº 160

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos

nomes dos Deputados do Bloco PMDB/PST/PTN que
comporão a Comissão Mista destinada a apreciar e
proferir parecer à Medida Provisória nº 1.925-25, de 2
de março de 2000, que “Dispõe sobre a Cédula de
Crédito Bancário”, em substituição aos anteriormente
indicados.

Titulares Suplentes

Armando Monteiro Cezar Schirmer
Olavo Calheiros Paulo Lima
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestsos de estima e elevada consideração. –
Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
PMDB/PST/PTN.

OFÍCIO Nº 45/2000 – GLDPT

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estou

indicando o Senador Sebastião Rocha para compor,
como suplente, a Comissão Mista destinada a
analisar a Medida Provisória nº 2.019, de 2000, que
dispõe sobre o salário Mínimo a vigorar a partir de 3
de abril de 2000, em substituição ao Senador
Eduardo Suplicy, anteriormente indicado.

Ao ensejo, renovo protestos de estima e
consideração. – Senadora Heloísa Helena, Líder do
Bloco Parlamentar de Oposição.

OF. GLPMDB nº 052/2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa

Excelência a indicação do Senador Iris rezende,
como membro titular, em Substituição, ao Senador
Agnelo Alves na Comissão Mista, incumbida de
apreciar e emitir parecer à Medida Provisória nº
2.019, de 23 de março de 2000, que “dispõe sobre o
salário mínimo a vigorar a partir de 3 de abril de 2000"
ficando a mesma assim constituída:

Titulares Suplentes

Iris Rezende Ney Suassuna
Jader Barbalho Agnelo Alves

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Serão feitas as substituições
solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Na sessão de ontem foi lido o
Requerimento nº 144, de autoria do Senador Edison
Lobão e de outros Srs. Senadores, solicitando que o
tempo destinado aos oradores na Hora do
Expediente da sessão do dia 18 de abril seja
dedicado a comemorar o aniversário do jornal Gazeta
Mercantil.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado o requerimento, será cumprida a
deliberação do Plenário.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 1999

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 90,
de 1999 (nº 407/96, na Câmara dos
Deputados), tendo como primeiro signatário
o Deputado Luciano Castro, que altera a
redação do artigo 100 da Constituição
Federal e acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
(precatórios), tendo

Pareceres sob nºs:
- 39, de 2000 (sobre a Proposta),

favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ,
que apresenta, com voto contrário do
Senador Álvaro Dias, em separado, do
Senador Antonio Carlos Valadares, com
retificação aprovada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em
reunião de 15 de março do corrente ano; e

- 230, de 2000 (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Emenda nº 2-Plen,
com subemenda, e contrário às Emendas
nºs 3 a 5-Plen.

A discussão da matéria em primeiro turno foi
encerrada na sessão deliberativa ordinária de 11 de
fevereiro último.

De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da
Constituição Federal, combinado com o art. 288 do
Regimento Interno, a matéria depende, para sua
aprovação, do voto favorável de 3/5 da composição
da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo
eletrônico.

Em votação a proposta, sem prejuízo das
emendas.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Sras e Srs. Senadores, esta Proposta de
Emenda Constitucional foi bastante debatida na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Depois o Senador Antonio Carlos Valadares
apresentou uma emenda de plenário, e ela voltou à
Comissão para ser debatida novamente.

A meu ver, ela leva todos nós, membros do
Senado, a refletir sobre alguns mitos que, muitas
vezes, são assacados contra pessoas que defendem
algumas propostas no campo da economia, que são
consideradas como absurdas, radicais ou coisa do
gênero.

Vamos falar claro: o que significa essa
proposta? Primeiro, temos de registrar que foi uma
alternativa até certo ponto criativa para tentar resolver
um problema que hoje afeta grande parte dos
Estados e dos Municípios.

Existe um volume tão grande de dívidas de
precatório que se fosse aplicada a Constituição já
teria sido decretado intervenção na grande maioria
dos Estados, inclusive no Estado mais rico e mais
poderoso da Federação, que é o Estado de São
Paulo, onde muitas dívidas de precatório não estão
sendo pagas.

Criou-se, então, essa alternativa para contornar
um problema real. Todos dizem que é injusta, mas
temos de dizer, claramente, que neste caso o Estado
está decretando moratória perante credores que não
têm como se defender. Isso temos de deixar bastante
claro. Quer dizer, aquilo que o Estado brasileiro, que o
Governo brasileiro e o Congresso brasileiro não têm
coragem de fazer com relação a determinados
credores, alguns bancos estão fazendo para com
uma gama imensa de brasileiros que têm crédito a
receber do Estado, o qual, está absolutamente
incapacitado de pagar. Agora, com a participação do
Poder Legislativo, o Estado está buscando um modo
de, pelo menos, parcelar essa dívida.

Evidentemente, nesse ponto estaria embutida
outra discussão. Existem realmente precatórios
absurdos, seja por corrupção, seja por desídia dos
defensores do Estado. Mas, se enveredarmos por
esse caminho, não conseguiremos concluir essa
discussão. Então, esse é o primeiro aspecto que
gostaríamos de deixar claro. É uma moratória por
decisão do Congresso Nacional que o Estado
assume perante certos credores, ou seja, é uma
posição que não se tem coragem de tomar quando se
trata de credores mais poderosos.

Poderiam perguntar-me qual a alternativa que eu
proponho, já que o Estado tem de pagar. Decretar a
intervenção ou a falência no Estado? Não. Nesse

sentido, apoiamos a emenda do eminente Senador
Antonio Carlos Valadares. O projeto como está fere
uma questão que deveria ser garantida: o princípio da
fila. Quem chegasse na frente teria direito a receber
primeiro. O problema é que a emenda estabelece que
as dívidas originadas dos precatórios já existentes e os
porventura decorrentes das ações ajuizadas até 31 de
dezembro de 1999, todas elas, serão parceladas em
dez anos; para as outras, vale a regra geral, isto é,
entram no orçamento e serão pagas no ano seguinte.

Ora, nós sabemos que há diferença no ritmo de
tramitações de causas judiciais pelos mais diversos
motivos. Então, poderá acontecer que a dívida
reconhecida por uma ação ajuizada no dia 31 de
dezembro seja paga até dezembro de 2010, e uma
reconhecida por uma ação ajuizada depois, mas que
tramitou rapidamente, virou precatório, sendo seu
pagamento previsto no orçamento, seja paga antes.
Assim, o cidadão, mesmo tendo entrado depois, vai
receber integralmente, se a ação dele for julgada
antes disso, e primeiro do que aqueles que entraram
antes.

Daí por que, a meu ver, a iniciativa do Senador
Antonio Carlos Valadares é criativa: ele não limita o
tempo em função da ação judicial; ele faz um
escalonamento no parcelamento, ou seja, em primeiro
lugar ele não fala em ação judicial. Até porque entre a
ação judicial e a sua transformação em precatório existe
um tempo considerável. Pode até não gerar o
precatório.O Senador Antonio Carlos Valadares propõe
o escalonamento. De forma que o atual estoque
existente na tarde de hoje será pago em dez anos,
enquanto que a partir do ano que vem a que virou
precatório será parcelada em nove; em 2002, será
parcelada em oito; em 2003, em sete; assim,
sucessivamente, de forma que, em 2008, estará zerado
todo o estoque.

Alguns alegaram que isso vai gerar incerteza,
porque queremos resolver tudo como está agora. Só
que, ao contrário do que foi dito, é a proposta do
Senador Antonio Carlos Valadares que define que,
em 2008, estará resolvido o problema do atual
estoque e das ações que se transformaram em
precatórios, a partir da sua impetração. Por exemplo,
as ações que entrarem em 31 de dezembro de 1999 e
se transformarem em precatórios em 2006 serão
parceladas em dez anos, ou seja, até 2016 ainda
estaria sendo discutido o parcelamento de precatório.
Ao contrário, a emenda do Senador Antonio Carlos
Valadares resolve, de uma vez por todas, o estoque
atual de precatórios e aqueles que vierem a surgir,
decorrentes das ações até o ano 2007, serão
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resolvidos, definitivamente, em 2007. A partir de
2008, vale aquilo que está definido, de forma geral, na
Constituição, ou seja, tem de estar no orçamento,
para ser pago.

O Senador Antonio Carlos Valadares já pediu
destaque para a sua emenda. Assim, liberamos a
Bancada em relação ao conjunto do projeto e
encaminhamos favoravelmente à emenda do
Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Paulo
Hartung e, posteriormente, ao Senador Antonio
Carlos Valadares.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha fala será
muito rápida, simplesmente no sentido de anunciar a
posição do meu Partido, o PPS. Vamos votar
favoravelmente a essa Emenda Constitucional. Não
consideramos essa uma solução ideal. Ela está no
campo do possível; o ideal seria o equilíbrio das
contas públicas; o ideal seria a prática da
responsabilidade fiscal; o ideal, inclusive, seria que o
poder público tivesse, por meio de suas respectivas
Procuradorias, competência, combatividade para
defender o patrimônio público em nosso País.

Sabemos que muitos desses precatórios pelo
Brasil afora têm origem na incapacidade de o setor
público se defender e, muitas vezes, na conivência
entre partes que não poderiam atuar do mesmo lado.
Mas temos uma realidade e penso que o Senado hoje
está trabalhando baseado nessa realidade.O que nos
move aqui hoje é o pragmatismo. A realidade em
muitos Estados da Federação, incluindo o que tenho
a honra de representar no Senado, o Espírito Santo, é
a existência de um acúmulo de débitos de
precatórios. Acredito que tanto os Estados quanto
muitos Municípios vão respirar um pouco com essa
decisão que estamos tomando.

O Senador José Eduardo Dutra traz um enfoque
que agrega um pouco mais de qualidade à ação
proposta pela emenda do Senador Antonio Carlos
Valadares. Por isso, quero expressar a posição do
PPS: votaremos a favor da proposta e também nos
posicionaremos favoravelmente à emenda no sentido
de utilizar um critério único para o pagamento desses
precatórios.

Estamos, hoje, tomando uma atitude muito
importante dentro dessa realidade que descrevi;
importante para os atuais governadores e para
muitos dos prefeitos municipais. Sei, inclusive, que
são posições políticas, muitas vezes, contraditórias

do ponto de vista do interesse partidário e do
interesse local.

É importante ressaltar que o que nos move é o
interesse público e, mais do que isso, a possibilidade
de dar um oxigênio fiscal aos Estados federados que
vivem um momento de grave dificuldade, bem como a
muitos municípios que têm débitos em virtude de
precatórios elevadíssimos. Essa é a posição do PPS,
ressaltando evidentemente a posição inicial.

Nós, Senadores – e tenho certeza de ser esse o
pensamento de todos – queríamos não ter de discutir
uma proposta como essa. O Senador José Eduardo
Dutra chamou a proposta de criativa. É criativa, sim;
entretanto, é criativa em uma situação insustentável,
de equívocos, de erros e de práticas de
irresponsabilidade fiscal ao longo dos últimos anos.
Todavia, é o possível e penso que devemos
demonstrar sensibilidade em relação à situação dos
Estados e de muitos Municípios do nosso País.

Essa a posição do PPS, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Com a palavra o Senador Antonio
Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador José
Eduardo Dutra foi bastante didático ao explicar a
emenda de Plenário, que, embora anteriormente
rejeitada, ainda pode ser objeto do recurso do
destaque, a fim de que venha a ser reapreciada no
Plenário desta Casa. Esta, a meu ver, a última
instância e a derradeira alternativa que apresentamos
visando corrigir a falta de isonomia no tratamento
entre dívidas velhas e dívidas novas, que passaram a
ser objeto de ações judiciais a partir de 1º de janeiro
de 2000.

Tive oportunidade de explicar essa questão na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Se
determinado Estado recebeu, até 31 de dezembro,
uma cobrança judicial por dívida contraída com uma
empresa – por exemplo, uma prestadora de serviços
– no valor de R$10 milhões, pela proposta que tem
como Relator o Senador Edison Lobão, depois que
essa reclamação judicial se transformar em
precatório, o Estado terá o prazo de dez anos para
pagá-lo. Mas, se uma determinada empresa, com o
mesmo crédito de R$10 milhões perante o Estado,
tenha feito essa cobrança no dia 1º de janeiro do ano
2000, depois de a dívida ter virado precatório, o
Estado obrigatoriamente terá que disponibilizar no
Orçamento o pagamento desta dívida já para o ano
seguinte.
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Portanto, com relação a uma mesma dívida de
R$10 milhões, que tenha sido ajuizada até o dia 31 de
dezembro, se a Justiça decidir pela emissão do
precatório no ano 2005, o Estado poderá pagá-lo até
o ano de 2015, ou seja, dez anos depois. Entretanto,
se a Justiça decidiu pela dívida nova, fruto de uma
ação ajuizada a 1º de janeiro de 2000, no ano de 2005
– e está aqui no relatório do Senador Edison Lobão,
no seu substitutivo –, “até o dia 31 de julho do ano
seguinte”, obriga-se o Estado a colocar no
Orçamento a despesa de R$10 milhões, os quais
deverão ser pagos no ano seguinte, ou seja, no ano
2006.

Há, pois, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
uma quebra do princípio de tratamento isonômico, o
que fere a nossa Carta Magna, e é por isso que
apresentamos essa proposta de escalonamento,
visando a corrigir o equívoco ocorrido por ocasião da
tramitação dessa emenda na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Cabe ao Plenário
corrigi-la, dispondo que existem dívidas, não dívidas
novas ou velhas.

Suponhamos, Sras e Sr. Senadores, que, no ano
2005, como no exemplo citado, ocorram dezenas e
dezenas de precatórios em um determinado Estado.
Como esse Estado irá proceder? Ele não terá
condições de pagar aquela dívida nova e, novamente,
recorrerá ao Senado, que, por sua vez, fará uma nova
resolução, fechando o ciclo vicioso que tem tornado
este Senado desacreditado, uma vez que as leis que
faz são sempre imperfeitas. É lógico que não
podemos esperar do Senado leis totalmente
perfeitas, mas está tão claro o equívoco que a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
cometeu que somente o Plenário poderá corrigir este
erro. Esta a oportunidade que nós da Oposição, do
PSB, do PT, do PPS e do PDT, estamos dando a
todos os senhores que fazem parte da base de
sustentação do Governo.

O que queremos, fundamentalmente, é, primeiro,
salvaguardar o direito constitucional dos credores novos
que têm transações com o Estado; segundo, não
permitir que, diante de uma decisão como essa, o
governador chame um devedor antigo e lhe diga que
será obrigado a engavetar a sua dívida antiga, que tem
de pagar em dez anos, para pagar a nova, que será
decidida em precatórios no próximo ano. Isto se
prestará também a abrir uma porta para a corrupção no
Brasil, onde vai haver uma distinção entre dívidas que
foram ajuizadas em 31 de dezembro e aquelas que
foram ajuizadas a partir de 1º de janeiro do ano 2000.

Trata-se de uma correção simplesmente; pode até
ser considerada a redação final de uma proposta,
visando a melhorar a situação que foi criada pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sem o
nosso voto e o dos demais companheiros da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Geraldo
Melo.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, raramente tenho ocupado esta
tribuna para a discussão de matérias concretas,
principalmente pela minha condição de membro da
Mesa, o que nem sempre me dá a oportunidade de
participar dos debates.

No dia de hoje, todavia, sinto-me compelido a
fazer uma reflexão perante esta Casa, embora sem
esperança alguma de obter qualquer tipo de
resultado. A minha consciência exige que esta análise
seja feita perante esta Casa, porquanto a maneira
como se discute a questão de precatório no Brasil e
nesta Casa, sinceramente, me deixa indignado.

O que é, Srs. Senadores, um precatório? O
precatório é uma comunicação feita pelo Poder
Judiciário ao Estado, determinando-lhe que pague
alguma coisa que deve. É o instrumento da
comunicação, a ordem da Justiça para que uma
dívida seja paga.

E quando é que isso ocorre? Quando alguém
que tem um litígio indenizável financeiramente contra
o Estado ganha uma ação. Quando se ganha uma
ação dessa natureza contra o Estado? Qual é a via
crucis para se chegar a ganhar? Antes, é preciso não
esquecer de que se trata de alguém que ganhou, ou
seja, alguém que tem um direito que lhe estava sendo
negado, alguém que foi obrigado a ir à Justiça para
exigir o seu direito, alguém que não conseguiu que
lhe pagassem aquilo que lhe era devido. Para
conseguir isso, vai à Justiça, e a partir do primeiro
minuto a sua relação com o Estado é absolutamente
desigual. De um lado, o Estado; de outro, o cidadão.

Se o cidadão quer questionar o Estado, contrate
um advogado e pague do bolso dele, mesmo que seja
para defender-se de um esbulho que contra ele tenha
sido praticado. O Estado, para defender-se, tem os
seus advogados pagos por todos nós. Se o cidadão
tem um prazo de cinco dias num processo, o Estado
tem automaticamente duplicados, ou triplicados, ou
quadruplicados os seus prazos. O advogado do
cidadão não pode perder um prazo de cinco dias; o
advogado do Estado sabe que conta com o dobro, o
triplo ou o quádruplo do prazo da outra parte. E mais:
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se o cidadão se descuida e perde na primeira
instância e quiser recorrer, que trate de recorrer no
prazo. O Estado, se perder na primeira instância, não
precisa sequer preocupar-se em recorrer, porque tem
duplo grau de jurisdição, significando que o próprio
juiz que condenar o Estado recorre da sua decisão
para uma instância superior.

É assim que se processa a relação no litígio do
cidadão com o Estado. O Estado, de um lado, todo
poderoso, com grandes prazos e procuradores pagos
pela sociedade. O cidadão, sozinho, fica defendendo
o seu direito, que ele pode não ter, e aí perde a ação.

Mas estamos falando de precatório, Sr.
Presidente. O precatório é a ordem dada para que se
cumpra, para que se atenda um direito que o cidadão
tem. Agora, estamos tratando de quê? De dizer que,
quando um cidadão ganhar uma ação contra o
Estado, percorrendo todos os itinerários processuais
até a última instância; quando forem esgotados todos
os recursos, todos os agravos de instrumento, todos
os agravos regimentais; quando todos os prazos
protelatórios houverem sido utilizados; quando,
enfim, o seu direito for reconhecido e transitar em
julgado a sentença que o reconheceu, expede-se um
precatório para o Governo. E nós então vamos dizer
agora que para pagar essa dívida que, ao longo de
todas as dificuldades afinal foi reconhecida, a dívida
que o Governo já deveria ter pago e não pagou,
daremos um prazo de dez anos ao Estado.

Eu até que me conformaria com isso, se
houvesse uma relação de igualdade com o cidadão e
disséssemos agora que, numa ação em que o
cidadão perder, quando o Estado ganhar, que o
Estado também não pode executar o cidadão, e o
cidadão tem os mesmos dez anos que estão sendo
dados ao Estado.

Estou dizendo isso na tribuna do Senado
Federal por entender que não somos responsáveis
apenas; o nosso dever de homens públicos não se
esgota em tomarmos conta do interesse do Estado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvi com
o respeito de sempre a intervenção do Senador Paulo
Hartung, que dizia: “Estamos aqui pensando no
interesse público.” E fico me perguntando: será que o
interesse público, Senador Paulo Hartung, é sempre
o interesse do Estado? Ou será que o interesse
público é o interesse do povo? Ou será que o
interesse público é o interesse do público, o interesse
das pessoas?

Estamos vivendo uma relação que já é em si
indefensável. A simples existência de precatório, na
minha opinião, é indefensável. Esse é um instrumento

do nosso atraso, da nossa prepotência e da nossa
arrogância como Poder Público. Não há por que
existir precatório. Qual é a razão da existência do
precatório? Qual é o argumento que se usa? Que o
Estado não pode pagar aquilo que não esteja previsto
no seu orçamento. Uma decisão tomada pela Justiça
no meio de um exercício fiscal não estava prevista no
orçamento. É preciso chegar um precatório. A Justiça
tem prazo, tem que mandar até 1º de julho, para que
se emita o precatório para pagamento no exercício
seguinte. É verdade. Só que não temos dotação
orçamentária porque não queremos ter, não convém
ao Estado. Porque nada impediria que todo
orçamento público deste País tivesse uma dotação
para atender ao pagamento de decisões judiciais
transitadas em julgado. Aí estaria a dotação e
dispensado o precatório.

O precatório é uma invenção da burocracia, da
mais remota na cultura deste País. Duvido que se vá a
um país do Primeiro Mundo e se chegue à conclusão
de que o Poder Público está devendo dinheiro a
alguém e esse alguém deixe de recebê-lo
imediatamente pelo simples fato de que não está
previsto no orçamento.Não existe essa possibilidade.

Também não se venha com esse argumento de
que entre os precatórios existem dívidas suspeitas e
duvidosas. Quem tem autoridade para dizer que a
palavra final da Justiça é suspeita e duvidosa?
Temos, então, que criar uma instância superior à
Justiça. Se ela decidiu em última instância, seguindo
todo o rito processual que ali está estabelecido, e se o
papel dela na sociedade é avaliar quem está certo e
quem está errado, e nós agora nos sentimos no
direito de dizer que aquilo que está resolvido em
última instância pela Justiça é um absurdo, então,
pelo amor de Deus, qual é o apego que temos às
instituições a que estamos servindo?

Se há mazelas, deformações, tentações não
vencidas dentro de um processo judicial qualquer,
não se venha argumentar com a exceção para propor
regras apenas inspiradas na exceção.

Portanto, como disse-lhes no começo, ocupo
esta tribuna sem qualquer esperança de obter um
resultado. Não posso deixar de me indignar diante da
imensa solidariedade que se tem sempre ao Estado,
esquecendo que o Estado foi inventado para servir ao
cidadão. O Estado é sustentado pelo cidadão, seu
verdadeiro patrão, quem deve dar as ordens. Não se
pode ficar, como acabou de ser dito na sessão, à
mercê da vontade das pessoas. Eu gostaria de saber
se algum cidadão, condenado a pagar uma conta ao
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Governo, pode dizer que não vai pagar por não
constar de seu orçamento.

O Sr. Paulo Hartung (PPS – ES) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Infelizmente não pode haver aparte.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Sinto
muito, Senador Paulo Hartung.

Vou encerrar minha intervenção porque já
expressei o que desejava.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª tem sido tão bondoso comigo
que não tive coragem de pedir-lhe que encerasse.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – De
qualquer forma agradeço. Sei que as decisões da
Mesa não dependem da generosidade de V. Exª, que
é muito grande.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Com a palavra o Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tema realmente
merece uma reflexão séria e uma abordagem capaz
de solucionar a questão que constitui, sobretudo, um
vexame na atividade advocatícia, e mais do que isso:
constitui uma lesão a todos aqueles que têm direito a
receber do poder público, findos os trâmites longos da
ação judicial.

O que acontece, Sr. Presidente – e a emenda
nesse ponto parece-me que avança –, é que uma vez
integrando a relação cronológica dos precatórios, os
créditos ficam sempre a espera da boa vontade, para
não entrar aqui no mérito das acusações e dizer das
vantagens que sempre se extraem quando da
quitação de um crédito já integrante do precatório.

O que ocorre hoje é que essa lista cronológica
continuamente é substituída por listas provenientes
da administração pública e que, por meio de acordos
muitas vezes espúrios, acabam pagando quem bem
entendem, frustrando até mesmo aqueles créditos de
natureza alimentar.

Isso é grave! Mas a emenda dá um passo no
sentido de que os recursos do orçamento sejam
transferidos diretamente para o Poder Judiciário,
dispensando essa intermediação onerosa que
acontece no curso da satisfação dos créditos. E essa
intermediação que sempre é um ponto obscuro,
facilita o acesso da corrupção. Isso agora se elimina
mas, por outro lado, sabemos que, no curso da última
década, após a promulgação da Constituição de

1988, as ações, sobretudo contra a União, correram
indefesas. Por que indefesas? Porque a Procuradoria
da República, até então responsável pela defesa dos
feitos da União, e as autarquias com suas instituições
jurídicas próprias, também assistidas pela
Procuradoria da República, ficaram, a partir da
Constituição de 1988, sem nenhum patrocínio, sem
nenhuma defesa nos feitos judiciais, já que a
Advocacia Geral da União só foi implementada
recentemente.

Sr. Presidente, se não bastasse tudo isso,
sobretudo no início do Governo Collor, medida
desastrada colocou em disponibilidade centenas de
assistentes jurídicos, procuradores autárquicos, que
ficaram afastados da defesa dos interesses do Erário
público. Então, correram decisões extravagantes, e o
pedido praticamente se tornou uma sentença final, já
que, não havendo defesa, não havendo contestação,
a matéria, de fato, foi dada como certa. E aí
cresceram indenizações insustentáveis – hoje o certo
seria uma revisão judicial –, mas sabemos que
também, em nome da estabilidade, não se pode
reabrir eternamente as questões e as decisões
judiciais de última instância, em caráter terminativo.

A medida agora tenta dar um paliativo,
sobretudo, olhando-se por esta circunstância, de fato
e de direito, em que hoje estamos diante de dívidas
impagáveis, é verdade, mas que, se colocarmos em
termos de uma proposta de parcelamento, talvez se
viabilize o pagamento. É melhor que os credores
recebam aos poucos do que não receber nunca os
créditos vultosos, seja nas instâncias do Erário
Municipal, Estadual ou Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entendo
que a emenda deva ter curso e ser aprovada. E
desejo ressaltar que há um destaque proposto pelos
Partidos de Oposição. Mas, de qualquer forma, devo
dizer que a proposta do Governo estende mais, dilata
mais o prazo para o pagamento. Na verdade, as
ações ajuizadas até 1º de janeiro de 2000 poderão
ficar a ponto de serem lançadas no precatório, talvez
daqui a 6, 7, 8 ou 10 anos. Então, isso significa que
essas ações não serão pagas nos próximos 10 anos,
depois de aprovada essa emenda, mas talvez nos
próximos 20 anos, o que dilata mais e possibilita
realmente a quitação de débitos, como digo,
extremamente acrescidos por essa falta, sobretudo,
de defesa do Erário e do poder público em tela
judicial.

Há indenizações inflacionadas por todos os
mecanismos processuais: pela chicana, pela
complacência do poder público; há indenizações que

MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 295



chegam a ser verdadeiros crimes contra o Erário.
Todavia, em nome da estabilidade, em nome do
processo que não permite uma reabertura além da
ação rescisória – com prazo dilatado para quatro
anos –, entendo que nessas circunstâncias, tem-se
que administrar a dívida. O aconselhável ainda seria
que tanto os Municípios quanto os Estados e a União
viessem a negociar esses valores. É evidente que
toda negociação fica sob suspeita de possível ato de
corrupção ou vulnerabilidade do espírito maior, no
sentido de dar ao dinheiro público uma destinação
correta e justa.

Na verdade, o que acontece é isto: estamos
diante de situações cujos pagamentos são
compulsórios com valores realmente exorbitantes
que o poder público – quero dizer o povo – não pode
suportar.

De qualquer maneira, a emenda avança nesse
sentido e dilata até mais o prazo do que a própria
emenda objeto do destaque. Se todas as ações
ajuizadas até 2000 puderem estar a ponto de serem
incluídas no precatório daqui a 8 ou 10 anos, isso
significa que nos próximos 20 anos, os Municípios, os
Estados e a União poderão dilatar esses pagamentos
até essas datas.

Por isso, Sr. Presidente, encaminho
favoravelmente à emenda e, sobretudo, louvo a
atitude do relator de eliminar a intermediação entre
orçamento, órgão e Poder Judiciário. Agora, os
recursos vêm diretamente do Orçamento para o
Poder Judiciário e, assim, eliminaremos um elo da
corrupção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Sr. Casildo
Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)-
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Senador
Geraldo Melo nos deu uma verdadeira aula de Direito
sobre precatórios; falou sobre a origem dos
precatórios, sobre consolidação de uma dívida, sobre
litígio entre um indivíduo e o Estado e sobre a questão
que devemos apreciar hoje.

Estamos diante de uma situação sem saída.
Entendemos bem aquilo que o Senador Geraldo Melo
expôs sobre transitar em julgado e passar em todas as
instâncias. Às vezes uma pessoa luta 10 ou 15 anos
para ver um direito seu conquistado. Não há a menor
dúvida: não houve conquista nenhuma. A pessoa
espera uma eternidade para conseguir – muitas vezes
já não é mais a própria pessoa, mas o filho, o neto ou o

bisneto que consegue – e depois ainda tem de
aguardar mais 10 anos? É muito difícil entender isso.

Sr. Presidente, é bom também levarmos em
consideração que, muitas vezes, o caso passa pela
primeira, segunda e terceira instância, a decisão é
transitada em julgado e transformada em precatório e
a sentença determina que o Estado, até o dia 30 de
junho do respectivo ano, providencie os recursos no
Orçamento seguinte para saudar o precatório, mas o
valor é superior ao próprio Orçamento do Estado,
Município ou órgão federado. O Judiciário pode
estipular que um dado Município providencie, no
segundo semestre do Orçamento, os recursos para o
exercício seguinte. Entretanto, a quantia pode ser
maior que o Orçamento do Município. Parece-me que
o Senador Paulo Hartung estava abordando essa
questão.

Como resolver um caso, que muitas vezes vem
de longa data, se o Orçamento do Estado ou
Município não atinge os valores estabelecidos?
Deve-se parar tudo? Como sair desse impasse? Não
há como resolver a questão, se o Orçamento não é
suficiente. No caso, como pagar o precatório e manter
as condições mínimas de administrabilidade?

Parece-me, Sr. Presidente e nobres colegas,
que precisamos de ter bom senso. Não podemos
permitir a paralisação total do Município ou do Estado
ou do órgão respectivo. Com base na defesa feita pelo
Senador Antonio Carlos Valadares, devemos dar
seqüência a isso e fazer com que principalmente os
altos valores comecem a ser atendidos e pagos, para
serem correspondidos nos precatórios definitivos.
Mas, se os valores de uma sentença transitada em
julgado não afetar o Orçamento seguinte, não há
menor dúvida que devemos questionar isso.

Eu não sei como estabelecermos um parâmetro
e que percentual definir. Se os valores não
comprometerem o Orçamento, não há a menor
dúvida de que deve ser resguardado o direito da
pessoa, pois dez anos é muito tempo.

Não sei, Sr. Presidente, se não devemos as
Lideranças ou os Relatores sentarmos e debater.
Quem sabe não devemos transferir a apreciação
desta matéria para chegarmos a um entendimento
melhor sobre o assunto?

Apenas exponho minha preocupação. O
Senador Geraldo Melo nos deu uma verdadeira aula.
Defendo também a questão levantada pelo Senador
Antonio Carlos Valadares, pois ela é procedente. Se
uma decisão é tomada na véspera de um novo
exercício e no próximo exercício não há condições no
Orçamento de cumpri-la, como resolver isso?
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Temos de encarar os fatos com realismo e sob
todos seus ângulos, Sr. Presidente.

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

Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Lauro Campos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/ PT – DF. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a proposta em exame visa a
refrescar o art. 33 das Disposições Transitórias da
Constituição de 1988. Este artigo, que foi ali
introduzido por obra e graça do hoje Ministro José
Serra, concede oito anos – a situação já estava difícil,
prova é que se concederam oito anos – de prazo para
Governos Estaduais e Municipais pagarem aos seus
credores os precatórios, precatório judiciais que
comprovam que os credores conseguiram,
finalmente, uma vitória na Justiça que lhes concedia o
direito ao pagamento.

Ora, o que aconteceu? Nós já vimos o que
aconteceu. Com oito anos de prazo, a inflação veio e
a confusão permanente neste País fez com que o
valor dos precatórios ficasse impossível de ser
calculado. Então, os Municípios devedores, Osasco,
São Paulo, capital e outros, conseguiram uma
maneira de criar uma espécie de precatório falso,
uma espécie de segundo andar nesses precatórios.
Então, os Governos Estaduais e Municipais
começaram a emitir títulos da dívida pública não para
pagar as dívidas reais mas para conseguir dinheiro
extra para gastos políticos, para isso e para aquilo.
Depois deu essa confusão toda dos precatórios.

Sr. Presidente, o que me trouxe aqui hoje foi o
seguinte. Eu queria exemplificar com o meu caso – os
meus 71 anos de idade me permitem isso – com uma
experiência pessoal aquilo que com muita clareza o
Senador Geraldo Melo trouxe ao nosso conhecimento.

Há 30 anos, em 1970, a Terracap de Brasília me
assaltou.Eu fui assaltado! Eu havia comprado um lote
na península norte. Recebi a promessa de compra e
venda e, quando fui registrar, fui comunicado que o
meu terreno havia sido cancelado pelo Governo do
Distrito Federal. Recorri à justiça, ganhei na 1ª
Instância, ganhei no TFR, ganhei no Supremo, e
embargo no Supremo. Ganhei mostrando que eu
tinha sido assaltado. Pois passaram-se 30 anos e não
recebi nada, nem terreno, nem indenização,
absolutamente nada. O meu filho mais velho, que
completou 40 anos, não possui nenhum terreno para
construir uma casa. Nenhum dos meus quatro filhos
possuem. E o Governo roubou o terreno que eu havia
comprado e pago. Expropriou; foi uma espoliação.

Em 30 anos de luta, uns cinco advogados foram
patronos dessa causa. Envelheceram, morreram, e
fui trocando de advogado. Ganhei todas as ações. E
agora, depois que já venci, terei de entrar com outra
ação: a de execução. Já comecei essa ação de
execução, mas imaginem se eu tivesse de esperar um
precatório por dez anos; nesses dez anos, voltaria a
inflação, a confusão se instalaria, e ninguém saberia
quanto o Governo teria de me pagar, como aconteceu
com aqueles beneficiados pelo art. 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição de 1988, que deu uma “colher de chá” ao
Governo, meio falido naquela ocasião. “Então, coitado
do Governo, terá oito anos de prazo para pagar a
dívida”. Agora, queremos dar mais dez anos para
pagar certo tipo de dívida. Onde vamos parar?

Obviamente, já desisti dessa Justiça.
Infelizmente, meu pai, seis tios, meu avô, meu bisavô
e o avô do meu bisavô foram advogados. Não creio
mais nesse tal de Direito. Se acreditasse, certamente
seria o mais crédulo dos mortais.

Srs. Senadores, quis apenas trazer esse meu
testemunho para ilustrar o pronunciamento do
Senador Geraldo Melo.

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

Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
desde que esta proposta de emenda constitucional
começou a tramitar na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, procurei analisá-la sob a
seguinte perspectiva: a referida proposta tem
vantagens e desvantagens. Ela viabiliza o
recebimento de créditos, mas, ao mesmo tempo,
piora a situação do credor em algumas condições.
Nessa medida, nessa avaliação de vantagens e
desvantagens, concluí que talvez haja mais
vantagens do que desvantagens.

Por outro lado, aqui são duas partes em jogo: o
credor, que deve receber o precatório, e o Estado,
Município, Governo Estadual ou Governo Federal,
que deve pagar o precatório. Quem é mais favorecido
nessa relação? Quem é mais privilegiado pelas
mudanças aqui propostas?

Eu diria que as vantagens oferecidas estão
equilibradamente distribuídas para ambas as partes, ou
seja, o credor perde, uma vez que seu crédito é
submetido a parcelamento, sendo ele obrigado a
recebê-lo em dez anos. Ao mesmo tempo, o Estado, o
Município, o Governo Estadual ou o Governo Federal
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recebe uma vantagem, que é a de poder pagar aquele
valor em dez prestações sucessivas anuais. Nesse
caso, desvantagem para o credor, vantagem para o
Estado.

Por outro lado, para aquele credor cujo crédito é
classificado como “irrecebível” – pelo seu montante,
pelo seu valor, pela sua dimensão – e que supõe que
a Constituição venha a ser aplicada, por intervenção
do Estado no Município ou da União no Estado, isso
não ocorreu até hoje e não vai ocorrer. Essa
intervenção, que de certa forma visa a tornar
coercitivo o pagamento de precatórios, é uma
coerção ilusória, impraticável. Na realidade, ela não
existe.

Por que a União, o Presidente da República
haverá de intervir no Estado de São Paulo, que
representa quase 50% do Produto Interno Bruto do
País, por não haver pago os precatórios? E por que o
Governador Mário Covas, que não sofre a
intervenção federal, haverá de intervir no Município
de São Paulo, que não paga os precatórios? Ele, que
também deve, que também não paga e que também
não sofre a intervenção?

Logo, da parte do credor, é ilusória essa norma
constitucional que assegura a intervenção da União
no Estado e do Estado no Município em caso de não
pagamento dos precatórios no prazo. É uma
vantagem que, na prática, não existe. Portanto, do
ponto de vista da realidade dos fatos, para o credor,
no momento em que há parcelamento de seu crédito,
torna-se mais viável seu recebimento. Nesse sentido,
parece-me que há vantagem para o credor, pois seu
crédito torna-se exeqüível.

Por outro lado, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, há uma diferença enorme aqui em favor
do credor, que teve no discurso brilhante do Senador
Geraldo Melo um representante altamente
qualificado. O Senador fez um pronunciamento da
tribuna que, a meu ver, foi exemplar do ponto de vista
da defesa dos interesses dos cidadãos, das
empresas, das pessoas jurídicas, das pessoas físicas
que tenham precatórios a receber do Estado, que têm
sido realmente vítimas da opressão, do desprezo, da
desconsideração. O pronunciamento de S. Exª
merece toda a consideração.

Contudo, aqui está uma vantagem para o
credor, sem vantagem correlata para o Estado. Qual a
vantagem para o credor? É que, pelo atual texto da
Constituição, a atualização monetária dos precatórios
deve-se fazer no ato da consignação, no dia 1º de
julho. E só 18 meses depois é que o credor receberá
seu crédito.

Conseqüentemente, pela atual Constituição
Federal, o credor está submetido a 18 meses de
defasagem monetária, seja ela qual for. Se a moeda
ficar estável, tudo bem, a defasagem monetária é
pequena, mas, se houver um aumento gradual da
inflação, a defasagem monetária em 18 meses pode
fulminar o crédito, pode torná-lo nitrato de
pó-de-mico.

Assim sendo, na parte em que a emenda
proposta pelo Senador Edison Lobão – texto, aliás,
que já veio da Câmara – diz que a atualização
monetária se dá não no dia 1º de julho, o da
consignação do precatório, para fins de elaboração
da Lei de Orçamento, mas no ato do pagamento, que
pode ser 18 meses depois, ou seja, no final do
exercício seguinte, nesse momento, portanto, deve
haver o cálculo da correção monetária. Essa é
inegavelmente uma vantagem para o credor. Então,
do ponto de vista do Estado pagador e do ponto de
vista do credor, há um empate: ambos têm vantagens.

Por outro lado, parecem-me um avanço, para
quem tenha precatórios de natureza alimentícia, os
chamados débitos de natureza alimentícia, que são
originários de salários, pensões, vencimentos, formas
de remuneração atrasadas, de qualquer natureza,
decididas judicialmente. Quem tem créditos ou
débitos de natureza alimentícia para receber, nesse
caso, receberá no período de três meses, de noventa
dias, com a possibilidade de o Judiciário autorizar, a
requerimento do credor, e exclusivamente para o
caso de preterimento de seu direito de precedência, o
seqüestro da quantia necessária à satisfação do
débito. Ora, aí está mais uma vantagem do credor nos
chamados débitos de natureza alimentícia. De modo,
Sr. Presidente, que estou vendo, nesse caso, um
equilíbrio: o credor é favorecido; o Estado é
favorecido. As vantagens novas que eliminam
algumas vantagens antigas são superiores a essas,
portanto, entre o passado e o presente, a proposta
melhora a situação. Parece-me importante essa
faculdade que é dada ao credor de decompor as
parcelas do seu crédito. Ao fazer isso, ele pode
evidentemente negociar melhor, no sentido de
receber os seus débitos.

A utilização do crédito em precatórios para
compensar dívida tributária é também um avanço,
uma inovação importante, um ganho do credor.
Portanto, a permissão dessa compensação tributária
dá, de certa maneira, a quem está para receber, uma
vantagem no sentido de tornar efetivo o seu
recebimento, transformando-o em crédito tributário
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ou compensando uma dívida tributária que o credor
tenha com o Fisco.

Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
como disse, comparando a situação atual com a
futura, creio que será relativamente melhor no futuro,
aprovada esta emenda. As relações de equilíbrio
entre quem tem a receber e quem tem a pagar têm
um razoável sentido de justiça, um senso de
equilíbrio.Os credores obtêm vantagens e os Estados
pagadores também. Dessa forma, somos favoráveis à
aprovação da emenda constitucional, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José
Fogaça, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência convida o Senador Lúdio Coelho para
ajudar a Mesa, como Secretário.

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. V.
Exª dispõe de cinco minutos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs.Senadores, eu diria que é antiga a luta pelo
recebimento de precatórios no Brasil; isso é ponto
pacífico. Ai daquele que é credor do Estado; infeliz
daquele que tem a receber uma conta do Estado.
Convenhamos, está difícil, sempre foi difícil. Os
precatórios – ultimamente, inclusive – deram margem
a essa celeuma toda no País: fraudes, crimes sendo
cometidos à sombra de precatórios. Significa o quê?
Significa que o Poder Público dá preferência a tudo,
menos ao direito do cidadão. Aquele que tem o seu
bem desapropriado, por exemplo: o Poder Público vai
lá e o expropria. O que significa? Retira-o sob coação.
E a explicação é válida: sob coação, mas no interesse
público, para a realização de determinada obra, por
exemplo, para fins sociais, para a construção de uma
escola, para a construção de uma creche, para fins da
reforma agrária. Mas esse cidadão desalojado,
despojado dos seus bens, pode ficar
interminavelmente sem receber aquilo que lhe é
devido? Será que está correto isso? Será que isso é
defender a cidadania? Ou isso é aumentar o poder
abusivo do Poder Público?

Acho que essa emenda constitucional que veio
do Congresso – como disse o eminente Senador
Fogaça – tem todos os seus méritos para pagamento
desses débitos que estão se eternizando por aí. Mas
faz apenas uma ressalva, e todo mundo vai jogar com
esses dez anos. Sr. Presidente. Dez anos, às vezes, é

uma vida, dependendo da idade da pessoa que foi
desalojada ou despojada ou que seja credora do
Poder Público. Talvez ele não vá receber; talvez
sejam seus herdeiros que recebam. Penso que,
positivamente, Sr. Presidente, essa matéria merece
um estudo mais acurado. Nem sei se isso não deveria
constar na lei que estamos votando aqui de
Responsabilidade Civil da União, dos Estados e dos
Municípios. Porque, quando o cidadão deve para o
Estado, deve para o Poder Público, então não tem
problema, o Poder Público recebe imediatamente.
Não há problema. Essa emenda ressalva a pensão
alimentícia, diz que tem que ser paga em 90 dias. Até
aí tudo bem! São dívidas de pequeno valor, tudo bem!
Mas as outras estão praticamente condenadas a uma
moratória de dez anos. E aí estamos dizendo que é
vantagem votar essa lei? Vantagem onde? Vantagem
por quê?

Não vejo como, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, elogiarmos tanto essa emenda
constitucional. Creio que a matéria merece um estudo
mais acurado. Não podemos consertar as coisas de
um dia para o outro, mas podemos fazer prevalecer,
daqui para a frente, um prazo para o Poder Público
pagar, corrigindo-se os débitos que estão atrasados.
E daqui para a frente? Estamos dizendo que o Estado
tem o direito de atrasar o pagamento.

Sinceramente, analisem a lei. Devemos votar a
emenda ainda hoje? Não está na hora de pararmos
um pouco para defender o cidadão? Não estamos
chamando à responsabilidade a União, os Estados e
os Municípios que não cumprem a lei? Não estamos
votando a Lei de Responsabilidade Fiscal? Por que
daremos – desculpem-me a expressão, mas não me
ocorre outra, meu vernáculo é pequeno – tanta colher
de chá ao Poder Público e tanto castigo ao particular,
a quem é credor do Estado e ficará dez anos para
receber o que lhe é devido?

Gostaria que o Relator da matéria, Senador
Edison Lobão, homem da minha estima, com
competência e formação liberal, defensor da
cidadania, desse um prazo, para não votarmos hoje
esta matéria. Poderão reclamar por não termos
votado, mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos
de fazê-lo da melhor maneira possível.

Fica, então, o meu apelo ou, pelo menos, o
alerta. Que os Anais registrem o meu ponto de vista
sobre a matéria que está em votação.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Relator, Senador Edison Lobão.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, trata-se de uma proposta de
emenda constitucional da Câmara dos Deputados
que altera dispositivos do capítulo das Disposições
Transitórias, para permitir que o estoque atual de
precatórios e também aqueles que vierem a ser
emitidos por força de ação ajuizada até 31 dezembro
de 1999 possam ser resgatados em até dez anos.

A emenda não determina que o prazo seja de
dez anos; propõe que os precatórios possam ser
resgatados em até dez anos.

Sr. Presidente, não desejo mais explicar essa
emenda, porque os Senadores José Eduardo Dutra,
Paulo Hartung, Antonio Carlos Valadares, Geraldo
Melo, Amir Lando, Casildo Maldaner, Lauro Campos,
José Fogaça e Ramez Tebet já o fizeram com extremo
brilho.

Ouvi atentamente todos os discursos aqui
proferidos sobre esta matéria. Ouvi as procedentes
queixas dos Senadores Geraldo Melo, Ramez Tebet e
Lauro Campos, que há 30 anos não consegue
receber. Nem mesmo com a passagem pelo Distrito
Federal de um Governador do PT, S. Exª conseguiu
receber o que lhe é devido.

Aparentemente, essa emenda afeta
gravemente o interesse do credor, beneficiando o
Poder Público, mas sucede que a informação que
tenho é a de que os próprios credores na Câmara
solicitaram essa solução.   Por que o fizeram?
Fizeram-no, porque, embora a Constituição, em seu
art. 100, mande pagar o precatório no ano seguinte,
há, na verdade, um estoque de precatórios com
determinação judicial datada de oito, dez ou doze
anos atrás, e não se paga.

O Poder Público sempre alega que não tem
condições de fazê-lo. Há centenas de decisões
judiciais para se fazerem intervenções em Municípios
– e até em Estados, como disse o Senador José
Eduardo Dutra – que não são cumpridas, porque o
interventor não tem recursos suficientes.

Então, aqui se procura criar as condições para
que esses precatórios sejam definitivamente
resgatados. E penso que devemos olhar para uma lei
que está sendo votada no Congresso Nacional, que é
a de responsabilidade fiscal. Essa lei manda punir
gravemente o governante que não cumprir o seu
dever no que diz respeito às desapropriações e ao
seu contencioso.

O Senador Roberto Freire – e, ainda há pouco, o
Senador Amir Lando falava sobre a revisão judicial de
alguns precatórios – tem um projeto tramitando no
Congresso Nacional que determina que, além dos

cálculos efetuados pelo Poder Judiciário, é preciso
levar em conta também o valor de mercado do bem
desapropriado, sem o que o Poder Público é
gravemente lesado. E, nesse caso, estamos todos
nós, brasileiros, sendo lesados.

Boa parte desses precatórios não é paga,
exatamente porque o valor é exagerado, descomunal,
o que significa lesão ao Poder Público e a todos os
brasileiros.

Então, o que pretende essa emenda
constitucional é pôr termo a esse descalabro; é
possibilitar ao Poder Público cumprir o seu papel, o
seu dever, a sua obrigação de resgatar o bem
desapropriado.

Sr. Presidente, emiti parecer favorável a essa
emenda, com alterações – algumas delas propostas
pelo Senador Amir Lando – no sentido de fazer com
que os recursos colocados no Orçamento possam
transitar diretamente do Ministério da Fazenda para o
Poder Judiciário e não façam uma longa
peregrinação, a fim de que o credor esteja em
condições de receber o que lhe é devido, com
extrema rapidez.

O Senador Roberto Requião é autor de outra
emenda – com a qual S. Exª se propôs a ajudar o
Relator nesta matéria – segundo a qual, dividindo-se
em 10 anos, o pagamento será feito com a devida
correção monetária e os juros legais de 6% ao ano, e
não com outros juros que onerariam muito os
precatórios. Como não se fazia menção a juros legais,
o Poder Público acabaria, em dez anos, dobrando o
valor dos precatórios. Colocou-se freio, cobro, fim a
esse absurdo.

Sr. Presidente, não quero alongar-me. Como
disse no início, os demais oradores já dissecaram o
assunto e foram profundos na análise do problema.
Opino, portanto, favoravelmente ao projeto votado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
no convencimento de que estamos, agora, sim,
votando uma boa lei.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência lembra as Sras e aos Srs. Senadores que
está convocada sessão do Congresso Nacional para
as 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Lúdio Coelho.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 147, DE 2000

Senhor Presidente,
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Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
III do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 90, de 1999 a fim de ser feita na
sessão de 12 de maio de 2000, – Sala das Sessões,
29 de março de 2000 – Geraldo Melo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em
votação o requerimento.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, tenho verdadeiro
horror à idéia de me manifestar contrariamente a
qualquer iniciativa do Senador Geraldo Melo, mas,
neste caso, perdoe-me manifestar um voto contrário a
esse requerimento.

Por que o faço? Porque este projeto já foi
longamente analisado nesta Casa; foi alterado na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; veio
ao plenário, onde passou por um demorado debate;
aqui foi outra vez emendado; retornou à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, onde o debatemos,
também, exaustivamente, e, agora, outra vez, é
submetido ao Plenário do Senado.

Creio que tudo quanto podíamos fazer no
sentido de melhorar o projeto já o fizemos. Agora,
acredito que devemos decidir sobre esta matéria.

Por essa razão, manifesto-me contrariamente
ao requerimento do eminente Senador Geraldo Melo.

Durante o discurso do Sr. Edison
Lobão, o Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lúdio
Coelho, Suplente de Secretário.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Concedo
a palavra ao autor do requerimento, Senador Geraldo
Melo.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Edison Lobão, apesar de
estarmos, com relação a este assunto, divergindo,
sinto-me honrado em ter a atenção de V. Exª, não só
para o que disse há pouco, mas para o meu
requerimento.

Eu queria apenas fazer um simples comentário:
concordo inteiramente com o que foi dito por V. Exª,
Senador Edison Lobão, de que esta é uma situação
que precisa ser resolvida, como concordo totalmente
com o que foi dito pelo Senador José Fogaça, de que
o projeto incorpora algumas alterações na legislação
atual que favorecem, grandemente, inclusive àqueles
que são credores do Estado.

A minha intenção, ao pedir o adiamento, foi a de
propor que as Lideranças partidárias, diante de tudo
que se discutiu aqui, se debrucem um pouco sobre
este projeto, ao lado de V. Ex.ª, que é quem hoje
melhor o conhece, para realizar o retoque que seja
necessário, criando todas as possibilidades, de
maneira mais justa, de melhorar a situação dos
credores, sem prejuízo para o Estado.

O depoimento do Senador Lauro Campos, de
certa forma, mostra dramaticamente a realidade que
enfrenta um Senador da República. Fico pensando
em alguns credores do Estado, como mais de mil
professores da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, que, há dois ou três anos, esperam pelo
pagamento de uma diferença salarial, em alguns
amigos do interior do meu Estado, Senador Lauro
Campos, que não têm uma tribuna do Senado
Federal, como V. Ex.ª, para contar a sua história!

Por isso, apelo à Casa no sentido de que aprove
o requerimento que acaba de ser lido.

Durante o discurso do Sr. Geraldo
Melo, o Sr. Lúdio Coelho, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência
que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/ PT – AL) –
Sr. Presidente, o Bloco, representado pelo PT e pelo
PDT, vota favoravelmente ao requerimento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao eminente
Senador Antonio Carlos Valadares, para encaminhar
a votação.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
se tratando de um Projeto de Resolução, esse
adiamento não vai implicar procrastinação da
matéria. Mas, se houver procrastinação...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Eu gostaria de interromper V. Ex.ª para
dizer apenas uma coisa: estou pedindo que a Mesa
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me mostre qual é o dispositivo que pode, já em
votação, ser adiado. Se me mostrar, muito bem; caso
contrário, não posso sequer nem votar o
requerimento. (Pausa)

A Secretaria da Mesa informa que o art. 315,
combinado com o art. 279, permite o adiamento.
Tenho dúvidas, entretanto, vou submeter à votação o
requerimento de adiamento, porque o Plenário é
soberano.

Em votação o requerimento de adiamento de
votação, de autoria do Senador Geraldo Melo, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 90, de 1999,
para o dia 29. (Pausa)

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

Rejeitado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) – Sr. Presidente, peço verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Já passou o prazo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) – Sr. Presidente, foi de imediato, após o anúncio
do resultado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Não.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Em votação a Proposta de Emenda à
Constituição nº 90, de 1999, sem prejuízo das
emendas e dos destaques.

Sobre a mesa, requerimento de destaque que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Lúdio Coelho.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 148, DE 2000

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso II, do art. 312, do
Regimento Interno, requeiro destaque para votação
em separado do § 5º do art. 100 da Constituição
Federal, contido no art. 1º da Proposta de Emenda à
Constituição nº 90, de 1999.

Sala das Sessões, 29 de março de 2000 –
Senador Bello Parga.

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

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Quem é o
autor do requerimento, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Senador Bello Parga.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O dispositivo destacado será votado

oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Em votação a Proposta de Emenda à Constituição nº
90, de 1999, sem prejuízo das emendas e do destaque.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr.

Presidente, a Liderança do PFL sugere aos
Senadores do PFL que votem “sim”.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, o PMBD recomenda o voto “sim”.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr.
Presidente, o PPS vota “sim”.

A SRª HELOISA HELENA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, PT e PDT, o Bloco está liberado.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr.
Presidente, o PSDB vota “sim”.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.
Presidente, o PSB vota “sim”.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, o PDT está liberado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Fico feliz, mas a Senadora Heloisa
Helena já havia falado por V. Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, S. Exª liberou o Bloco, o qual
constitui-se de dois Partidos: o PT e o PDT. Portanto,
estou informando, como Líder do Partido, que o PDT
também está liberado.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Presidente, o PPB vota “sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, o PSB vota “sim”, segundo me
instruiu o Líder, ressalvado o destaque, naturalmente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O PSB encaminha o voto “sim”, salvo o destaque.

As Srªs. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa)

Peço as Srªs. e aos Srs. Senadores que ainda
não votaram que venham ao plenário fazê-lo.

(Procede-se a votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Está encerrada a votação.

Votaram SIM 60 Srs. Senadores; e NÃO, 4.
Houve 2 abstenções.
Total: 66 votos.
Aprovadas. Fica prejudicada a Emenda nº 2.

São as seguintes a emenda e a
subemenda aprovadas:

EMENDA Nº 1 CCJ COM ALTERAÇÃO

Art. 1º Fica alterado o art. 1º da PEC nº 90/99,
que passa a vigorar com a seguinte redação,
mantidos os seus §§ 5º e 7º:

“Art. 100. ..............................................
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia

compreendem aqueles decorrentes de
salários, vencimentos, proventos, pensões e
suas complementações, benefícios
previdenciários e indenizações por morte ou
‘invalidez, fundadas na responsabilidade civil,
em virtude de sentença transitada em julgado.
(NR

§ 2º É obrigatória a inclusão, no
orçamento das entidades de direito público,
de verba necessária ao pagamento de seus
débitos oriundos de sentenças transitadas
em julgado, constantes de precatórios
judiciários, apresentados até 1º de julho,
fazendo-se o pagamento até o final do
exercício seguinte, quando terão seus
valores atualizados monetariamente. (NR)

§ 3º As dotações orçamentárias e os
créditos abertos serão consignados
diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao
Presidente do Tribunal que proferir a decisão
exeqüenda determinar o pagamento segundo
as possibilidades do depósito, e autorizar, a
requerimento do credor, e exclusivamente
para o caso de preterimento de seu direito de
precedência, o seqüestro da quantia
necessária à satisfação do débito. (NR)

§ 4º O disposto no caput deste artigo,
relativamente à expedição de precatórios,
não se aplica aos pagamentos de obrigações
definidas em lei como de pequeno valor que a
Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou
Municipal deva fazer em virtude de sentença
judicial transitado em julgado. (NR)

§ 5º .....................................................
§ 6º A lei poderá fixar valores distintos

para os fins previstos nos §§ 4º e 5º deste

artigo, segundo as diferentes capacidades
das entidades de direito público.(AC)

§ 7º ...................................................."
Art. 2º Ficam alterado o caput e o § 1º

do art. 2º da PEC nº 90/99, introduzido novo
§ 2º, com a seguinte redação, e mantidos e
renumerados os §§ 2º, 3º e 4º:

“Art. 2º É acrescido, no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, o
art 76, com a seguinte redação:

“Art. 76. Ressalvados os créditos
definidos em lei como de pequeno valor, os
de natureza alimentícia, os de que trata o
art. 33 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e suas
complementações e os que já tiverem os
seus respectivos recursos liberados ou
depositados em juízo, os precatórios
pendentes na data de promulgação desta
Emenda e os que decorram de ações
iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de
1999 serão liquidados pelo seu valor real,
em moeda corrente, acrescidos de juros
legais, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, no prazo máximo de dez anos,
permitida a cessão dos créditos.(AC)"

§ 1º É permitida a decomposição de
parcelas, a critério do credor. (AC)

§ 2º As prestações anuais a que se
refere o caput deste artigo terão, se não
liquidadas até o final do exercício a que se
referem, poder liberatório do pagamento de
tributos da entidade devedora.(AC)

§ 3º ...................................................."

SUBMENDA Nº 1-CCJ À
EMENDA Nº 2-PLEN

“Art. 76. Ressalvados os créditos
definidos em lei como de pequeno valor, os
de natureza alimentícia, os de que trata o
art. 33 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e suas
complementações e os que já tiverem os
seus respectivos recursos liberados ou
depositados em juízo, os precatórios
pendentes na data de promulgação desta
Emenda e os que decorram de ações
iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de
1999 serão liquidados pelo seu valor real,
em moeda corrente, acrescido de juros
legais, em prestações anuais, iguais e
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sucessivas, no prazo máximo de dez anos,
permitida a cessão dos créditos. (AC)”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votação, em globo, das Emendas de nº
3 a 5, que têm parecer contrário.

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

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 149, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento

Interno, requeiro destaque para votação em
separado, nº 3, de Plenário.

Sala das Sessões, 29 de março de 2000. –
José Alencar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Em votação o requerimento.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr.
Presidente, por ter sido esse assunto amplamente
discutido na Comissão, eu votaria contra o
requerimento.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, posso encaminhar?

É o requerimento que está em votação. Será
possível que não vão nos deixar votar a emenda?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – É um esclarecimento que V. Exª está
fazendo. O requerimento não tem encaminhamento.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sim, sei disso. Só estou chamando a atenção
da Liderança para a lógica.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Segundo entendo, o Líder Jader
Barbalho e o Senador Hugo Napoleão estão
permitindo a votação do requerimento e depois
votarão a emenda no mérito.

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

Aprovado o requerimento.
A Emenda n 3 será votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Votação em globo das Emendas nº 4 e
nº 5.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Peço a
orientação de V. Exª sobre como votar, sabendo que
o parecer do relator é contrário e que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania rejeitou as
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O voto “não” rejeita as emendas. O voto
“sim” aprova as emendas.

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

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, o PMDB acompanha o relator e
recomenda o voto “não”.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
recomenda o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – O PSDB
recomenda o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – O PPS
também recomenda o voto “não”, Sr. Presidente.

(Procede-se a votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Encerrada a votação.

Votaram SIM 65 Srs. Senadores; e NÃO 02.
Não houve abstenção.
Total: 67 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 671, DE 1999-COMPLEMENTAR

Altera dispositivos da Lei nº
5.172/66 (Código Tributário Nacional), da
Lei nº 4.591/64 (Lei de Condomínios e
Incorporações) e do Decreto Lei nº
7.661/45 (Lei de Falências) – (Da CPI do
Poder Judiciário).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 186 da Lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966 – Código Tributário Nacional – passa
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 186. O crédito tributário prefere a
qualquer outro, seja qual for a natureza ou o
tempo da constituição deste, ressalvados os
créditos decorrentes da legislação do
trabalho e os relativos à aquisição de
unidades imobiliárias residenciais nas
falências de construtoras ou incorporadoras.

Art. 2º Acrescente-se alínea ao inciso III do
artigo 43, da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964
– Lei de Condomínios e Incorporações – com a
seguinte redação:

Art. 43 (...)
.............................................................
.............................................................
III – (...)
a) tratando-se de unidades

residenciais, além das garantias previstas,
as quantias pagas ao incorporador serão
ressarcidas com prioridade sobre quaisquer
outros créditos, à excessão dos decorrentes
da legislação do trabalho.

Art. 3º O caput do artigo 102, do Decreto Lei nº
7.661, de 21 de junho de 1945 – Lei de Falências –
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 102. Ressalvada a preferência dos
créditos dos empregados, por salários e
indenizações trabalhistas, sobre cuja
legitimidade não haja dúvida, ou quando

houver, em conformidade com a decisão
que for proferida na Justiça do Trabalho, e
depois deles, dos créditos de adquirente de
unidades imobiliárias residenciais e, então,
de credores por encargos ou dívidas da
massa (art. 124), a classificação dos
créditos, na falência, obedece à seguinte
ordem:

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

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

Art. 4º – As alterações levadas a cabo pelos
artigos 2º e 3º terão vigência equivalente à de lei
ordinária.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 3:

MENSAGEM Nº 85, DE 2000

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Gilberto Mestrinho, sobre a
Mensagem nº 85, de 2000 (nº 256/2000, na origem),
pela qual o Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz
Augusto de Castro Neves, Ministro de Primeira
Classe do Quadro Permanente da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República do Paraguai.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO) – Sr.
Presidente, o parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional é favorável ao nome do
Sr. Luiz Augusto de Castro Neves para exercer o
cargo de Embaixador junto à República do Paraguai.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O parecer é favorável.

Em discussão o parecer.
Não havendo quem queira discutir, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se a votação secreta.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 52 Srs. Senadores; e
NÃO, 8.

Houve 4 abstenções.
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Total: 64 votos.

Aprovado.

Será feita a devida comunicação ao Senhor
Presidente da República.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra V. Ex.ª, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
permita-me apenas lembrar aos Srs. Senadores que
estava marcada para as 18 horas a reunião de
instalação da Comissão Mista que vai examinar
Medida Provisória sobre o salário mínimo. Como está
previsto que a Presidência do PMDB estará presente,
perguntei ao Líder do Partido, Jader Barbalho, se
havia designação do Presidente para a referida
Comissão. S. Ex.ª disse-me que isso será feito na
própria Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Já há um número significativo de
Senadores na Comissão. Assim que acabar esta
votação, o Senador Jader Barbalho para lá se dirigirá
com os demais Líderes.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Apenas solicito à Presidência que avise à Comissão e
aos membros da Câmara que vamos dirigir ao local
após o término da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Depois haverá sessão do Congresso
com a votação do Refis.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao eminente
Senador Osmar Dias, pela ordem.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico
aos Senadores da Comissão de Assuntos Sociais
que, tendo em vista a convocação do Congresso,
cancelaremos a reunião em que haveria audiência
pública com a Presidente do Ibama.

Está cancelada, portanto, a reunião da
Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Agradeço a colaboração de V. Ex.ª,
eminente Senador Osmar Dias.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Jader
Barbalho, pela ordem.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito aos integrantes da Bancada do PMDB o
comparecimento à sessão do Congresso, para
votarmos questão atinente ao Refis, da maior
importância.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O PMDB convoca seus Senadores
para a sessão do Congresso Nacional, logo mais, na
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 679, de 1999, de
iniciativa da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Sistema Financeiro, que
acrescenta parágrafo único ao art. 1.479 da
Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916
(Código Civil).

Em discussão o projeto, em turno único.Pausa)
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

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

Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Bernardo Cabral, para discutir.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero dizer do acerto da CPI do Sistema Financeiro
ao acrescentar um parágrafo único ao art. 1.479 do
Código Civil. Qual foi o acréscimo? “O disposto no ca-
put desse artigo não se aplica aos contratos
regularmente celebrados no âmbito da
regulamentação aplicável às instituições do sistema
financeiro e do mercado de capitais.” Esta será a nova
redação.

Em verdade, Sr. Presidente, os mercados
financeiros evoluíram de tal monta desde a edição do
Código Civil, que é de 1916, e foram criados novos
instrumentos de alocação das poupanças que não
seria mais possível senão fazer, mediante esse
mercado regulamentado e supervisionado de forma
específica, instrumentos que pudessem conduzir ao
que o parágrafo único está conduzindo.

Chamo a atenção porque, além de oportuno,
quero cumprimentar os Senadores João Alberto
Souza e Bello Parga, que foram os idealizadores do
parágrafo.

É a manifestação favorável, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Continua em discussão a matéria.
(Pausa.)

Não havendo mais 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 a Comissão Diretora para a

redação final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 679, DE 1999

Acrescenta parágrafo único ao art.
1.479 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de
1916 (Código Civil)

(Da CPI – do Sistema Financeiro)
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º Esta lei retira da abrangência do Código

Civil os contratos em que a liquidação ocorre pela
diferença entre o preço ajustado e a cotação que
tiverem no vencimento do ajuste, negociados em
bolsas reconhecidas e fiscalizadas.

Art. 2º O art. 1.479 da Lei nº 3.071, de 1º de ja-
neiro de 1916, fica acrescida do seguinte parágrafo
único.

“Art. 1.479. ...........................................

Parágrafo único. O disposto no caput
deste artigo não se aplica aos contratos
regularmente celebrados no âmbito da
regulamentação aplicável às instituições do
Sistema Financeiro e do Mercado de
Capitais. (NR)"

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

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

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 680, de 1999, de
iniciativa da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Sistema Financeiro, que
estabelece a obrigatoriedade de publicação
das demonstrações financeiras das
sociedades por quotas, de responsabilidade
limitada.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº-680, DE 1999

Estabelece a obrigatoriedade de
publicação das demonstrações
financeiras das sociedades por quotas,
de responsabilidade limitada.

(Da CPI do Sistema Financeiro)
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º As sociedades constituídas por quotas de

responsabilidade limitada deverão, com base na
escrituração mercantil da empresa, publicar as
seguintes demonstrações financeiras que,
complementadas por notas explicativas, deverão
exprimir com clareza a posição patrimonial e
financeira da sociedade e as mutações ocorridas no
exercício:

I – balanço patrimonial;
II – demonstração dos lucros ou prejuízos

acumulados;
III – demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração das origens e aplicações de

recursos.
Parágrafo único. O disposto no caput não se

aplica às sociedades cuja receita bruta não
ultrapasse o limite estabelecido para classificação
como pequena empresa, nos termos da Lei nº 9.841,
de 5 de outubro de 1999.

Art. 2º Para fins do que prevê o artigo anterior,
as sociedades por quotas de responsabilidade
limitada deverão obedecer ao que determinam os
arts. 175 a 192 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, no que for aplicável.

Art. 3º O art. 18 do Decreto nº 3.708, de 10 de ja-
neiro de 1919, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 18. Serão observadas quanto às
sociedades por quotas de responsabilidade
limitada, no que não for regulado em lei,
neste decreto e no estatuto social, e na
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parte aplicável as disposições da lei das
sociedades anônimas.”

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 6:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 249, de 1999 (nº
122/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a outorga deferida
à Rádio Taquara Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Taquara, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo

Parecer favorável, sob nº 226, de 2000, da
Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emilia
Fernandes, com abstenção do Senador Geraldo
Cândido.

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

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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 ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 249, de 1999, que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte

PARECER Nº 279, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 249, de 1999 (nº 122, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 249, de 1999 (nº
122, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio
Taquara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Taquara Estado
do Rio Grande do Sul.

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de março de
2000. – Geraldo Melo – Presidente – Nabor Júnior –
Relator – Casildo Maldaner – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 279, 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 outorga
deferida a “Rádio Taquara Ltda.” para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Taquara,
Estado do Rio Grande do Sul.

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

Decreto s/nº, de 27 de agosto de 1998, que renova
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a
outorga deferida a “Rádio Taquara Ltda” para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Taquara, Estado do Rio Grande do Sul.

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

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

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Lei do
Senado nº 671, de 1999-Complementar, que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte

PARECER Nº 280, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 671, de 1999 – Complementar.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 671, de 1999 –
Complementar, que altera dispositivos da Lei nº
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), da Lei nº
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4.591, de 1964 (Lei de Condomínios e Incorporações)
e do Decreto-Lei nº 7.661, de 1945 (Lei de Falências).

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de março de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Nabor Júnior – Casildo
Maldaner – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 280, DE 2000

Altera dispositivos da Lei nº 5.172,
de 24 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), da Lei nº 4.591, de
16 de dezembro de 1964 (Lei de
Condomínios e Incorporações) e do
Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de
1945 (Lei de Falências)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 186 da Lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 186. O crédito tributário prefere a
qualquer outro, seja qual for a natureza ou o
tempo da constituição deste, ressalvados os
créditos decorrentes da legislação do
trabalho e os relativos à aquisição de
unidades imobiliárias residenciais nas
falências de construtores ou
incorporadoras.” (NR)

Art. 2º O art. 43 da Lei nº 4.591, de 16 de
dezembro de 1964 (Lei de Condomínios e
Incorporações) passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso III-A:

“III-A. tratando-se de unidades
residenciais, além das garantias previstas,
as quantias pagas ao incorporador serão
ressarcidas com prioridade sobre quaisquer
outros créditos, à exceção dos decorrentes
da legislação do trabalho;” (AC)*

Art. 3º O caput do art. 102 do Decreto-Lei nº
7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências)
passa a vigorar com a seguinte redação:

* AC = Acréscimo.

“Art. 102. Ressalvada a preferência
dos créditos dos empregados, por salários e
indenizações trabalhistas, sobre cuja
legitimidade não haja dúvida, ou quando
houver, em conformidade com a decisão
que for proferida na Justiça do Trabalho, e
depois deles, dos créditos de adquirentes

de unidades imobiliárias residenciais e,
então, de credores por encargos ou dívidas
da massa (art. 124), a classificação dos
créditos, na falência, obedece à seguinte
ordem:” (NR)

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

Art. 4º As alterações promovidas pelos arts. 2º e
3º terão vigência equivalente à de lei ordinária.

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

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

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO Nº 150, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,

requeiro a dispensa e publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 671, de
1999-Complementar, de iniciativa da CPI do Poder
Judiciário, que altera dispositivos da Lei nº 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional), da Lei nº 4.591, de
1964 (Lei de Condomínios e Incorporações) e do
Decreto-Lei nº 7.661, de 1945 (Lei de Falências).

Sala das Sessões, 29 de março de 2000. –
Paulo Souto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação final.

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

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora, oferecendo a redação final ao Projeto de Lei
do Senado nº 679, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte
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PARECER Nº 281, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 679, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação fnal
do Projeto de Lei do Senado nº 679, de 1999, que
acrescenta parágrafo único ao art. 1.479 da Lei nº
3.071, de 1º de janeiro de 1916 (Código Civil).

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de março de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Nabor Júnior – Casildo
Maldaner – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 281, DE 2000

Acrescenta parágrafo único ao art.
1.479 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de
1916 (Código Civil)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei retira da abrangência do Código

Civil os contratos em que a liquidação ocorre pela
diferença entre o preço ajustado e a cotação que
tiverem no vencimento do ajuste, negociados em
bolsas reconhecidas e fiscalizadas.

Art. 2º O art. 1.479, da Lei nº 3.071, de 1º de ja-
neiro de 1916 é acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1.479. ..........................................”
“Parágrafo único. O disposto no caput

deste artigo não se aplica aos contratos
regularmente celebrados no âmbito da
regulamentação aplicável às instituições do
Sistema Financeiro e do Mercado de
Capitais.” (AC)

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

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

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 151, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 679, de 1999, de
iniciativa da Comissão Parlamnetar de Inquérto do
Sistema Financeiro, que acrescenta parágrafo único
ao art. 1.479 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916
(Código Civil).

Sala das Sessões, 29 de março de 2000. –
Bello Parga.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação final.

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

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora, oferecendo a redação final ao Projeto de Lei
do Senado nº 680, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte

PARECER Nº 282, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 680, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 680, de 1999, que
estabelece a obrigatoriedade de publicação das
demonstrações financeiras das sociedades por quo-
tas, de responsabilidade limitada.

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de março de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Nabor Júnior – Casildo
Maldaner – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 282, DE 2000

Estabelece a obrigatoriedade de
publicação das demonstrações
financeiras das sociedades por quotas
de responsabilidade limitada, alterando o
art. 18 do Decreto nº 3.708, de 10 de ja-
neiro de 1919, que regula a constituição
de sociedades por quotas de
responsabilidade limitada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As sociedades constituídas por quotas de

responsabilidade limitada deverão, com base na
escrituração mercantil da empresa, publicar as
seguintes demonstrações financeiras que,
complementadas por notas explicativas, deverão
exprimir com clareza a posição patrimonial e
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financeira da sociedade e as mutações ocorridas no
exercício:

I – balanço patrimonial;
II – demonstração dos lucros ou prejuízos

acumulados;
III – demonstração do resultado do exercício;
IV – demostração das origens e aplicações de

recursos.
Parágrafo único. O disposto no caput não se

aplica às sociedades cuja receita bruta não ultrapasse
o limite estabelecido para classificação como pequena
empresa, nos termos da Lei nº 9.841, de 5 de outubro
de 1999.

Art. 2º Para fins do que prevê o art. 1º, as
sociedades por quotas de responsabilidade limitada
deverão obedecer ao que determinam os arts. 175 a
192 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no
que for aplicável.

Art. 3º O art. 18 do Decreto nº 3.708, de 10 de
janeiro de 1919, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 18. Serão observadas quanto às
sociedades por quotas de responsabilidade
limitada, no que for regulado em lei, neste
decreto e no estatuto social, e na parte
aplicável, as disposições da lei das
sociedades anônimas.”

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

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

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 152, DE 2000

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do parecer, para
imediata dicussão e votação da redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 680, de 1999, de
iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Sistema Financeiro, que estabelece a
obrigatoriedade de publicação das demonstrações
financeiras das sociedades por quotas, de
responsabilidade limitada.

Sala das Sessões, 29 de março de 2000. –
Bello Parga.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

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

Aprovada.

A matéria vai à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara,
Eduardo Siqueira Campos, Romero Jucá e Ademir
Andrade enviaram discursos à Mesa para serem
publicados, na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a organização
não-governamental WWF Brasil publicou
recentemente seu primeiro relatório de atividades.
Tive o prazer de tomar conhecimento dessa
publicação e pude verificar o quanto pôde tal
instituição realizar em tão pouco tempo de existência
no Brasil. Sua presença no cenário ambiental tem
sido tão atuante e extensiva, além de decididamente
marcante em determinados momentos, que nos
deixa a impressão de que sua história entre nós
começou há muito mais tempo. Mas, na verdade, o
WWF Brasil foi criado oficialmente apenas em 30 de
agosto de l966.

Sua história começou a se desenvolver
efetivamente em 1971, quando o WWF iniciou seu
trabalho no Brasil apoiando o Programa de
Conservação do Mico-Leão-Dourado, no Rio de
Janeiro. Vários outros pequenos projetos foram
sendo apoiados financeiramente pela organização,
em todo o País, nos anos seguintes.

Foi, entretanto, na década de 80 que a
presença do WWF no Brasil ganhou dimensão maior,
com o apoio aos primeiros anos do Projeto Tamar,
entre outras iniciativas. Criada com o objetivo de
contribuir para a conscientização de uma sociedade
cada vez mais evoluída e atuante nos temas
ambientais, o WWF foi ampliando cada vez mais,
nessa época, o número de projetos a receberem seu
suporte técnico-financeiro. A tal ponto que se tornou
necessária a criação de um escritório de
representação no Brasil para melhor administrar as
atividades desenvolvidas.

Não é de estranhar que um país de dimensões
continentais, dotado da maior concentração de
espécies do planeta, tenha atraído a criação de uma
entidade nacional própria, capacitada a contribuir de
forma mais efetiva para o debate e as soluções de
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seus problemas ambientais. O WWF se transformou,
então, numa organização autônoma, técnica e
administrativamente habilitada para a realização de
seus objetivos.

Com um quadro técnico de sólida formação,
integrado por biólogos, engenheiros florestais,
zoólogos, agrônomos, sociólogos e economistas, sua
participação no debate de pontos-chave da política
ambiental brasileira tem aumentado de forma
gradativa, e seus projetos têm conquistado
expressivo destaque nos meios de comunicação e
junto aos tomadores de decisão. Entende a
instituição que, ao buscar soluções que conciliem
desenvolvimento econômico com a conservação da
natureza, está oferecendo à sociedade brasileira a
via para construir um futuro melhor e mais saudável.

O WWF desenvolve, atualmente, 33 projetos
próprios ou em parceria com outras organizações
não-governamentais nas regiões da Amazônia,
Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Integram suas
atividades: a pesquisa e o diagnóstico ambiental; a
preservação de espécies e ecossistemas
ameaçados; o desenvolvimento de modelos
alternativos de conservação; novas formas de uso
sustentável de recursos naturais; ações de educação
ambiental, políticas públicas e comunicação;
campanhas de mobilização social.

O relatório do WWF traz uma amostra do que
foi feito pela organização nos últimos três anos.
Percebe-se que são vários os resultados positivos.
Permitam-me os nobres Colegas, que me ouvem
com tão prestigiosa atenção, mencionar alguns
desses trabalhos e projetos.

O WWF desenvolve, no tocante a parques e
reservas, um modelo de conservação especial para
as florestas inundadas do Alto Amazonas, em
parceria com a Sociedade Civil Mamirauá, no
Amazonas. Mamirauá talvez seja o sistema de água
doce de maior densidade do mundo, com espécies
como o boto-vermelho, o tucuxi e o peixe-boi. A
Reserva do local, Senhor Presidente, é a única área
de várzea protegida no País, ameaçada
constantemente pela pesca comercial. O projeto do
WWF se iniciou ali em 1991, com apoio técnico e
financeiro. Hoje, a organização vem apoiando
atividades de Educação Ambiental e Ecoturismo.

É importante ressaltar que, embora as várzeas
cubram apenas 2% da Amazônia brasileira, integram
elas um ecossistema de grande diversidade e
endemismo. Ao contribuir para o plano de manejo da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável de
Mamirauá, o WWF está protegendo não apenas os
mananciais e as espécies ameaçadas, mas

garantindo a sobrevivência das populações
ribeirinhas. Existem 60 comunidades na Reserva e
em seu entorno, onde vivem mais de 5 mil
habitantes.

Desde 1990, o WWF trabalha para ajudar a
implementar o Parque Nacional do Jaú, no
Amazonas. Foi esse Parque criado em 1986 para
proteger a bacia do Rio Jaú, incluindo as florestas de
terra firme e as áreas sazonalmente inundadas. É o
maior parque brasileiro, com mais de 22 mil
quilômetros quadrados, área maior que o Estado de
Sergipe. Tendo como parceira a Fundação Vitória
Amazônica, o WWF também apoiou a aquisição, por
parte dessa Fundação, de um barco equipado para
pesquisas. Foi criada uma base flutuante na entrada
do Parque e um centro para visitantes.

O principal resultado desse investimento foi a
conclusão, em 1998, do Plano de Manejo do Jaú,
elaborado de forma participativa, envolvendo as
populações ribeirinhas da região. Vale registrar que,
nos últimos anos, foram identificadas no Parque 434
novas espécies de aves e 300 novas espécies de
peixes.

Quanto a parques e reservas, o WWF atua em
vários outros projetos, que estão em andamento,
como no Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros, em Goiás; Parque Nacional de Fernando
de Noronha, em Pernambuco; Reserva Biológica de
Paço das Antas, no Rio de Janeiro; Reserva
Biológica de Una, na Bahia, além de outras.

Sabemos que a Amazônia reúne um terço das
florestas tropicais do mundo. A principal ameaça à
diversidade da região continua sendo o desmatamento
desenfreado e predatório. A exploração inadequada do
solo e o uso não-sustentável dos recursos naturais
causaram a destruição de aproximadamente 15% da
floresta original.

A ação do WWF nesse cenário se faz sentir em
várias frentes, que vão desde a exploração de
produtos extrativistas até o manejo florestal. Quanto
a esse último tópico, o WWF desenvolveu, junto com
o IMAZON, um modelo de manejo florestal que reduz
o desperdício e o tempo de regeneração da floresta
em 50%, além de aumentar o lucro da atividade
madeireira em 13%. Essa metodologia foi testada em
Paragominas, maior pólo madeireiro do País, e já
está sendo utilizada por empresas madeireiras em 12
localidades da Amazônia.

O desenvolvimento dessa metodologia de
manejo florestal traz grande impacto positivo para o
uso sustentável da floresta, dado o monumental
desperdício provocado pela forma convencional de
exploração. Estima-se que para cada árvore cortada
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segundo o método tradicional perdem-se outras 27,
destruídas na queda ou durante o transporte. Para
facilitar a multiplicação dessa nova forma de manejo,
o WWF e o IMAZON produziram, em 1998, o kit
“Floresta para Sempre”, composto de um manual e
um vídeo sobre a exploração de madeira sustentada.

Atento para a fonte de recursos na conservação
do meio ambiente que pode representar o
ecoturismo, o WWF apoiou a construção do Hotel
Aldeia dos Lagos, em Silves, uma ilha fluvial no
Amazonas. Inaugurado em 1997, o hotel é
administrado pela Associação de Silves pela
Preservação Ambiental e Cultural – ASPAC, parceira
no projeto, e já está trazendo benefícios econômicos
para os moradores locais, além de estar favorecendo
a preservação de importantes lagos, por meio de um
modelo de manejo da pesca.

Há outro projeto digno de nota, desenvolvido
em parceria com a Cooperativa dos Produtores do
Cajari, no Amapá, que contribui para viabilizar
economicamente a Reserva Extrativista do Cajari,
por meio do manejo sustentável do açaí. Foi inclusive
construída ali a primeira fábrica de palmito
sustentável dentro de uma reserva extrativista, com
capacidade para beneficiar 30 toneladas do produto
por mês.

O WWF já concluiu projetos de sistemas
agroflorestais em Araras e no Rio Capim, no Pará,
que trouxeram visível melhoria de vida para as
famílias locais, além do aumento da produção da
floresta. O projeto do Rio Capim organizou o plantio
de 100 mil mudas de cupuaçu na floresta e está
sendo reproduzido atualmente em 10 outras
localidades. A comunidade do assentamento de
Araras instalou inclusive uma unidade de
processamento de polpa congelada de cupuaçu, que
proporciona um retorno 18 vezes maior do que o do
arroz.

Há outros projetos de manejo florestal e
ecoturismo sendo desenvolvidos em Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia.

Na área da pesquisa e da disseminação
científicas, o WWF tem demonstrado inegável
compromisso com a geração de novos
conhecimentos em conservação e desenvolvimento.
Visando atingir uma relação mais harmônica entre
homem e natureza, a organização desenvolve
iniciativas voltadas especificamente para a
capacitação de profissionais e instituições que atuam
na área do meio ambiente, além do componente de
pesquisa que já consta em seus projetos.

Nessa área, o Programa “Natureza e
Sociedade” apoiou 96 teses de mestrado e

doutorado de pesquisadores brasileiros na área de
conservação. O livro “Muda o mundo, Raimundo”
atingiu 85 mil estudantes, que passaram a receber
educação ambiental com uma metodologia de
aprendizagem que insere o estudante na realidade
de seu ambiente local. Associado à Fundação
Roberto Marinho, o WWF produziu 10 programas
para a série “Globo Ecologia”, mostrando
experiências bem-sucedidas de conservação da
natureza em vários países. Foi lançado, em 1997,
em parceria com a Revista Caras, o Atlas do Meio
Ambiente, um material completo de referência sobre
os principais temas ambientais em todo o mundo.

As populações rurais da Amazônia, que
dependem do rádio para se informarem, dispõem,
desde 1993, de um programa de rádio com 30
minutos de duração, transmitido diariamente em
ondas curtas, para toda a região Norte e parte das
regiões Centro-Oeste e Nordeste, com informações
sobre meio ambiente. Neste projeto, o WWF conta
com a parceria da Rádio Nacional da Amazônia, do
Ministério do Meio Ambiente e do Grupo de Trabalho
Amazônico – GTA. A audiência do programa, que se
chama “Natureza Viva”, tem se mostrado bastante
alta, e três prêmios de jornalismo já foram
concedidos ao programa.

Enfim, Sr. Presidente, poderia ir me alongando
por mais páginas e páginas para falar das
realizações do WWF no Brasil. Mas registrei
empreendimentos em número suficiente para que
tenhamos uma idéia de quanto foi realizado pela
organização nos anos de seu funcionamento no
Brasil, e mais do que isso, para que tenhamos uma
idéia de quão dinâmica tem sido e de quão
necessária é sua presença em nosso País.

De todos os resultados positivos que obteve até
agora, falta mencionar um, aquele de que talvez mais
se orgulhem seus dirigentes, destacado como um
marco na conservação da natureza e que melhor
reflete a filosofia de trabalho do WWF: a vitória dos
10%, ou seja, o compromisso anunciado pelo
governo brasileiro, em 1998, com a proteção de pelo
menos 10% das florestas brasileiras até o ano 2000.
A medida triplica a área de florestas protegidas, o
que significa a conservação de uma área adicional
equivalente ao Estado de São Paulo. O WWF teve
intensa participação nesse processo, com a
campanha “Florestas para a Vida”.

Tomo emprestado ao Senhor Garo Batmanian,
Diretor Executivo do WWF, as palavras com que
finalizo meu pronunciamento. Diz ele no Relatório de
Atividades da organização:

MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 325



O Brasil é o maior país tropical, com a
maior concentração de espécies do mundo.
Podemos aprender com as lições de outros
países, que já degradaram muito. O que falta
é trabalharmos de forma mais integrada e
atuante para que os nossos recursos
naturais sejam usados de forma racional.
Assim deixaremos de herança aos nossos
filhos um país como o que temos agora,
ainda rico em florestas, espécies e água.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uso
desta Tribuna para um comunicado, uma
homenagem e algumas considerações em torno de
um dos assuntos que mais tem preocupado esta
Casa.

O que desejo comunicar a esta Casa é o
lançamento ocorrido em Palmas da “Carta de Solos”,
dos Municípios de Porto Nacional e Ipueiras.

A obra, Sr. Presidente e nobres Senadores, de
menos de cem páginas, acompanhada de quatro
Cartas de Aptidão Agrícola dos mesmos Municípios,
apresentadas essas sob a forma de mapas.

O trabalho foi realizado conforme informa a
descrição de sua metodologia “percorrendo as
estradas disponíveis com auxílio de veículo, sendo
poucas as áreas de penetração a pé.”

Os registros obtidos tiveram confirmação por
foto interpretação de pares fotográficos, com auxílio
de esterioscópio de espelhos Zeiss, empregando
fotos de 1:60.000 de cobertura efetuado pela USAF
no período 66-68.

O estudo, Sr. Presidente, permite conhecer em
detalhes o melhor uso agrícola das terras, as
correções necessárias, as áreas efetivamente
produtivas e as áreas a serem preservadas.

O trabalho prossegue, e espera-se em breve
contar com novos volumes, pois o projeto prevê a
cobertura em uma dezena de municípios,
abrangendo 14% da área do Estado.

A homenagem que desejo prestar, Sr.
Presidente, é ao professor Guido Ranzani, professor
da Unitins, que junto com seus alunos, realizando
este trabalho de grande significado para o Estado, os
introduz, simultaneamente, ao trabalho prático, à
metodologia da pesquisa científica, sem aguardar
grandes projetos, recursos de financiamento ou
aparelhos de última geração.

Além dos trabalhos de fotogeometria e de
recuperação de imagens via satélite, o professor

Guido Ranzani percorre pessoalmente centenas de
quilômetros de “Jeep” – o único veículo adequado
para as circunstâncias e outras dezenas de
quilômetros a pé.

Se esta dedicação ao trabalho, se a produção
desses resultados em meio a tantas dificuldades,
constitui uma forma rara, mesmo nas universidades e
centros de pesquisa, freqüentemente à espera de
garantia de recursos e de condições ideais, o
trabalho do professor Ranzani merece registro.

Com um longo currículo científico, tendo sido
consultor de organismos internacionais, diretor de
programas da Embrapa e longa folha de serviços
prestados ao INPA – Instituto de Pesquisa da
Amazônia, o professor Guido Ranzani voltou-se aos
estudos do solo nesse imenso interior do Brasil,
constituindo-se um exemplo para o Brasil, da fé, da
dedicação ao trabalho e à Ciência, e é esta
homenagem que desejo prestar-lhe, Sr. Presidente,
nobres Senadores, para que conste dos Anais do
Senado da República.

Para concluir, Sr. Presidente, teço algumas
considerações em torno da questão da ocupação e
uso do solo em face à necessidade da preservação
dos recursos naturais e dos recursos ambientais em
geral.

Estou certo, sobre este assunto, que não é
suficiente, para chamá-la simplesmente de inócua, a
política de tratar assunto de tamanha importância,
apenas através de normas, ou critérios de caráter
legislativo, como se tem feito.

Refiro-me às normas vigentes em relação às
reservas legais, especialmente as referentes às
Regiões do Norte e Centro-Oeste, ou seja, da
Amazônia e dos Cerrados.

Na verdade, Sr. Presidente, áreas existem onde
percentual algum da cobertura natural – mata ou
cerrado – pode ser extinta ou substituída. Assim
como outras áreas existem, que poderiam ser cem
por cento ocupadas.

Só estudos e análises como os que ora estão
sendo realizados pelo professor Ranzani, podem
dar uma resposta adequada a esta questão.
Somente quando tiverem as cartas de solo de
cada área da Amazônia ou dos Cerrados é que
poderemos promover o máximo de ocupação
produtiva, com o mínimo de ameaça à
preservação ambiental .

Evidentemente, Sr. Presidente, nobres
Senadores, que isto não é possível se pensado em
termos centralizados, feitos de Brasília e por seus
órgãos governamentais.
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Mas isto será possível sim, se operado
desconcentradamente, integrando Universidades,
Prefeituras, Centro de Estudos e Pesquisas, enfim,
despertando para a imensa potencialidade da
sociedade para a execução desta tarefa.

O exemplo do professor Guido Ranzani e de
seus alunos comprova que isto é possível.

Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, Srªs e Sr. Senadores, quero registrar,
aqui, um feito histórico para o desenvolvimento da
indústria e da tecnologia de ponta no Brasil e,
principalmente, um feito histórico para a Amazônia.
Trata-se da comemoração do 33º aniversário da
Zona Franca de Manaus.

Criada em 1967, seu objetivo inicial era
estabelecer um pólo industrial integrado ao complexo
nacional, com base na redução dos impostos de
importação e exportação. Com a instalação da Zona
Franca, Manaus se transformou num vigoroso pólo
de empregos, criados pelas novas indústrias, o que
mudou o perfil daquela região de modo definitivo. É
verdade que a Zona Franca não foi sempre coroada
de sucessos. Tem tido seus altos e baixos, estes
últimos devidos aos cortes nos incentivos fiscais e à
queda na produtividade. Mas, aos 33 anos, como
informa o SUFRAMA Hoje, a Zona Franca de
Manaus está pronta para novos desafios.

E seus desafios vêm nada mais, nada menos
de fatores que, até pouco tempo eram considerados
limitações. Seus maiores potenciais são os mesmos
da Região Amazônica, que detém tudo que o planeta
vai demandar nos próximos anos: água, potencial
energético, espaço físico e biodiversidade.

Não se pode mais dizer que a Zona Franca
esteja desvinculada do meio ambiente que a
circunda. Prova disso são as novas frentes de
produção, como a de essências naturais e a de
design tropical.

Para a produção de essências naturais, a
Suframa deseja constituir um pólo de bioindústrias.
Para tanto, dispõe das tecnologias geradas pelo
Centro de Biotecnologia da Amazônia, que faz parte
do Programa Brasileiro de Ecologia Molecular. A tão
afamada biodiversidade amazônica poderá, afinal,
ser aproveitada lá mesmo, com a produção de
cosméticos, essências naturais, cremes, etc.

Outra frente que regionaliza a produção é a de
design tropical. Neste momento, sob a coordenação
do designer de reconhecimento internacional Luiz
Galvão, estão sendo elaborados pelos artesãos
locais 600 peças, móveis e objetos de decoração.

Com isso, inaugura-se o pólo de design tropical da
Zona Franca de Manaus, um trabalho que une o
talento dos caboclos e indígenas à experiência de
um criador de reconhecida capacidade. Essa
iniciativa vem ao encontro de uma demanda por
produtos amazônicos existente no mundo todo, em
função da projeção mítica dessa região e do apoio a
causas ecológicas.

Mas o forte da Zona Franca continua sendo o
estímulo a produtos industrializados de ponta e a
novas tecnologias. Por isso estão sendo implantados,
também, um pólo de software e outro de
componentes odontológicos e médico-hospitalares.

O pólo de software, nas palavras do
Superintendente da Suframa, Sérgio Martins Mello,
atenderá à demanda local, que já representa
importante fatia do mercado nacional. Entre os vários
produtos destacam-se a gestão integrada de
gerenciadores de sistema de processamento de
dados, operações de bases de dados, automação
industrial, gerenciadores de equipamentos de
telecomunicações e comércio eletrônico.

Nos próximos três anos espera-se a
instalação de 100 empresas em Manaus para
atender às indústrias de eletrônica, comércio
eletrônico, educação, biotecnologia,
telecomunicações, vigilância espacial e
brinquedos. Espera-se que, posteriormente, essas
atividades sejam ampliadas para toda a região
Norte e Estados do Mato Grosso e Tocantins.

O outro setor a ser fortalecido, o da produção
de equipamentos odontológicos e
médico-hospitalares, aproveitará a base tecnológica
da indústria de eletroeletrônicos instalada na ZFM.
Alguns produtos como medidores de pressão e
monitoramento, cadeiras de rodas motorizadas e
camas hospitalares especiais poderão começar a ser
fabricados logo, conforme interesse manifestado pela
Phillips.

O ano de 1999 foi de grandes desafios para a
Suframa, mas terminou com resultados bastante
positivos. Apesar dos percalços que surgiram no
primeiro semestre do ano passado, foi possível dar a
volta por cima. Nos primeiros seis meses, o setor
produtivo foi muito afetado, assim como a oferta de
emprego, reflexos da crise vivida por todo o País.
Mas, no final do ano, o balanço foi positivo, com
aumento de exportações, novos projetos aprovados
e conquistas políticas, entre elas o adiamento para
dezembro de 2000 da definição de Processos
Produtivos Básicos de 200 produtos.

Além disso, 144 novos projetos industriais
foram aprovados pelo Conselho Administrativo da
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Suframa, com investimentos totais de U$ 2,2 bilhões
e previsão de mais de 18 mil novos postos de
trabalho.

Mas uma das principais vitórias, com certeza,
foi representada pelo aumento das exportações.
Com um volume de U$ 429 milhões exportados,
houve um crescimento de 61% sobre 1998. Para o
ano 2000 espera-se a continuação desse
crescimento.

Por tudo isso, Senhoras e Senhores, quero
parabenizar a Suframa pelos seus 33 anos, com a
esperança de que os efeitos positivos ali verificados
se estendam para toda a Região Norte, inclusive
para meu Estado. Para isso, o Plano Anual de
Trabalho da Suframa de 2000, elaborado com a
participação dos estados vizinhos ao Amazonas,
prevê a realização de projetos de desenvolvimento
em comum acordo com os Governos dos Estados do
Acre, Rondônia e Roraima. Cada estado elegerá
cinco potencialidades para exploração e essas
iniciativas serão apoiadas técnica e financeiramente
pela Suframa.

Por tudo isso, Senhoras e Senhores, desejo
mais e mais sucessos à Suframa e a sua gestão,
nesses 33 anos de existência, e anseio para que
aquele pólo de desenvolvimento continue a
impulsionar tanto a economia quanto a qualidade de
vida na Amazônia.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último dia 25 de
março, o Jornal “A Província do Pará” completou 124
anos de sua fundação. Trata-se do terceiro mais antigo
jornal do País e quarto da América Latina.

Nascido, portanto, em pleno Império, o Jornal A
Província do Pará, fundado por Joaquim José de
Assis, Antônio José de Lemos e Francisco Cerqueira,
é na verdade, parte significativa da história do Pará.
Sua postura firme e fiel aos princípios da democracia,
do pluralismo ideológico, à ética e à liberdade, teve
um custo, ao longo de sua história. A exemplo do
incêndio criminoso sofrido em 1912, foi penalizado
por atentados, perseguições, complôs e sabotagens.
Isto, porém, não foi suficiente para impedir sua
trajetória coerente.

O Jornal que hoje, especialmente na direção do
jornalista e empresário Gensis Freires desde outubro
de 1996, tem formas modernas que se igualam aos
principais jornais do País, circulou pela primeira vez,
em 25 de março de 1876, na forma de tablóide. Esta

data era especial para o Império que celebrava o
juramento da Constituição Política Imperial.

Durante todo o período imperial em que
circulou, o Jornal A Província do Pará possibilitou
campanhas não muito bem recebidas pelo poder
vigente na época. Abrigava, por exemplo, artigos
assinados por grandes abolicionistas, além das
poesias antiescravagistas de Castro Alves. Também
os republicanos, Lauro Sodré, Justo Chermont, Paes
de Carvalho, entre muitos outros antimonarquistas,
tiveram amplo espaço nas páginas do Jornal.

Testemunhando e participando da história
política do Brasil e do Pará, apesar de interrupções, o
Jornal prosseguiu. Na década de 40, mais
precisamente em 1947 foi assumido pelo grupo
“Diários Associados” do então, Assis Chateaubriand,
até a data recente de 1996.

Na sua edição do último domingo, A Província,
ao contar a sua história, conta parte da história do
Pará e também do Brasil. Pela importância de sua
existência e do papel que este jornal tem até os dias
de hoje, é que parabenizo também o jornal pela sua
brilhante edição de 26-3-2000.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães)   –   Nada   mais   havendo   a   tratar,   a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando as
Srªs e aos Srs. Senadores que constará da sessão
deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 10
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 254, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 254, de 1999 (nº 143/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão da Fundação Educativa Nordeste para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Soledade, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo

Parecer favorável, sob nº 227, de 2000, da
Comissão de Educação, Relator: Senador José
Fogaça, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

– 2 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 260, DE 1999
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 260, de 1999 (nº 176/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema Syria Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Tucunduva, Estado
do Rio Grande do Sul, tendo

Parecer favorável, sob nº 228, de 2000, da
Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emilia
Fernandes, com abstenção do Senador Geraldo
Cândido.

– 3 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 682, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 682, de 1999, do Projeto de Lei do Senado
nº 682, de 1999, de iniciativa da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Sistema Financeiro, que
altera o art. 60 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 56 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR AMIR LANDO, NA SESSÃO
DELIBERATIVA ORDINÁRIA DO DIA
28-3-00, QUE SE REPUBLICA, A PEDIDO
DO ORADOR, NA PRESENTE EDIÇÃO.

Discurso pronunciado pelo Senador
Amir Lando, em 28 de março de 2000,
quando da votação da indicação da Drª.
Tereza Grossi para Diretoria do Banco
Central.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Amir Lando.
V.Exª dispõe de dez minutos.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para discutir.
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o banquete da
humilhação já foi servido. E a mesa foi posta com
requintes de crueldade e de desmoralizaão desta Casa.
Não há dúvidas de que retrocedemos ao passado neste
momento.E, por resquícios da justiça privada, o ofendido
se julgou no direito de fazer o Senado engolir letra por
letra o relatório da CPI dos Bancos.

É um prato indigesto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores! serviram-nos partes do próprio Congresso
Nacional nesse banquete autofágico. E fomos
obrigados a engolir. No passado – e os jornalistas
sabem disso – o suposto ofendido rasgava a notícia e
fazia o autor engoli-la goela abaixo. Fizeram-nos

engolir goela abaixo o relatório que apontava uma
conduta indecorosa –, e que jamais se poderia chamar
de ilibada – da Srª Tereza Grossi. Esse foi o veredito
da CPI dos Bancos. E nós agora estamos não mais, no
meu entender, analisando a conduta ilibada da Srª
Tereza Grossi, mas sim analisando nada mais do que
o conceito de pundonor do Senado da República;
“pundonor” enquanto sentimento de dignidade e não
no sentido de suscetibilidade exacerbada do amor
próprio; “pundonor” significando zelo da própria
reputação. Onde está a dignidade desta Casa que,
ontem, aprovava e repudiava a conduta da Srª Tereza
Grossi? Hoje, por votação adiantada, possivelmente, a
situação está definida. O Senado resolveu puxar
letrinha por por letrinha as conclusões daquela CPI e,
aqui aprovando, desdiz o que disse, desmente a
verdade.

Essa é a situação de humilhação, Sr. Presidente,
que vejo nesta Casa. Eu, que sempre defendi a
dignidade, o brio o decoro e, mais do que isso, a
auto-estima, o orgulho, o amor-próprio, o
auto-respeito, hoje, sou obrigado a dizer que o
Senado aceita tal proposta – e não importa por que
razões, não importa se o Senhor Presidente leu o
curriculum vitae da indicada, quando deveria ter lido,
sim sua folha corrida. Com certeza, se o tivesse lido,
não poderia encaminhar a esta Casa alguém que o
Senado julgou de reputação maculada, explicitamente
esboçada no relatório da CPI. Porém, os juízes desta
causa somos nós. Onde está o nosso dever com os
valores éticos e morais da República? Para onde vai o
Senado neste momento em que aceita, por pressão
irresistível, a votação anulando todo o conceito,
estabelecido na Constituição, de reputação ilibada?
Quem poderemos repudiar amanhã? Quem não
passará pelo filtro elástico do Senado?

Sr. Presidente, construí uma imagem pública
no Brasil como Defensor, e sobretudo dei uma
contribuição considerável à conceituação, à
concepção e a credibilidade da instituição CPI.
Naquele momento, levei a sério as investigações e
dei seqüência a elas, pois, como sempre disse, a
CPI não condena, não pune, sequer denúncia. Cabe
ao Ministério Público denunciar. E a CPI também não
condenou, também não puniu, mas fez indicações a
fim de que o Ministério Público tomasse
providências. O Ministério Público, procedeu e
articulou a denúncia. O processo tramita na 4ª Vara
da Justiça Federal da Capital.

Ora, Sr, Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
onde está a coerência desta Casa com as CPI?
Anulamos, passamos uma borracha na memória?
Sempre pensei e acreditei que aquela CPI fosse
séria e que suas conclusões fossem conseqüentes.
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Não vamos aqui buscar na nomenclatura da CPI dos
Medicamentos o conceito de CPI “BO” – boa para
otário. Será que é exatamente isso o que
queríamos? Uma CPI cujas conclusões – tímidas,
diga-se de passagem – não valessem? Lembre-se
que as investigações poderiam ter ido mais a fundo
no âmago de uma questão que realmente vulnerou e
sobretudo causou um prejuízo incomensurável à
Nação.

Onde está o nosso conceito de orgulho
próprio? Será que tinha razão o Diretor de
Fiscalização do Banco Central, Luiz Carlos Alvarez,
quando afirmou que as conclusões do Relatório da
CPI eram um lixo? Espero que esteja equivocado,
senão estaremos hoje exatamente nos
banqueteando com o lixo do relatório da CPI,
ingerindo este prato indigesto e infecto.

Espero que esta Casa tenha amor próprio,
sentido de degnidade. Como vamos encarar
nossos filhos amanhã, em casa, dizendo que
estamos numa profecia de uma conduta ética e
moral na análise dos casos que nos são
submetidos? Como passar por cima de conceitos
sedimentados na Constituição, na doutrina e na
jurisprudência do que seja conduta ilibada?

Reputação iliabada é essa reputação, essa
imagem pública, esse parecer honesto, mais até do
que ser honesto. Ninguém está julgando ou
condenando a Srª Tereza Grossi. Não importa se ela
é inocente ou não. O certo é que ela não é ilibada e
acabou, ponto final. Não vamos esperar que a
condenação, venha propiciar um conceito de
conduta ilibada. Não é a condenação, é a imagem
pública, é a fama, e se ela tem uma fama de
respeitabilidade pública ou não. O Congresso
também já definiu esse conceito, em parecer
aprovado por esta Casa, do Senador Ramez Tebet,
quando ele afirma com todas as letras: É ter em
conta, é considerar a reputação num sentido
positivo. É o conceito em que uma pessoa é tida em
público ou por uma sociedade de pessoas. É a fama,
é o renome, é a nomeada, é a consideração, o
conceito, a importância social."

E a Srª Tereza Grossi, nesta Casa, mereceu a
reprovação. E, se foi reprovada, vamos inocentá-la,
inclusive inocentá-la não dos eventuais delitos, mas do
próprio conceito negativo que esta Casa enunciou, de
maneira clara e insofismável, no relatório da CPI?

Sr. Presidente, a CPI do Sr. PC Farias, da qual
fui Relator, fez com que eu tivesse profundo respeito
pelas investigações das Comissões Parlamentares
de Inquérito, instrumento essencial na busca da
verdade. E a verdade transpareceu, e as

responsabilidades foram apontadas. Depois o
Ministério Público atuou, dando seqüência aos
trabalhos da CPI. Contudo, o que se quer agora é a
sentença condenatória para completar o conceito
de reputação ilibada.

Não, Srs. Congressistas! O povo brasileiro
sabe que o conceito de reputação ilibada não
necessita de sentença transitada em julgado.
Necessita, sim, de uma postura, de uma conduta
capaz de granjear o respeito público e sobretudo
isto que sempre temos dito: a honestidade no
exercício da função.

Nesse sentido, Sr. Presidente, compelido
pelas minhas convicções, servo absoluto das
verdades que vou colhendo no decorrer da vida,
fruto da investigação e sobretudo da reflexão,
quero dizer que, no meu conceito de conduta
ilibada, não poderia jamais entrar o que a CPI
apurou e tornou público. E agora, diante da
Nação, temos que manter o conceito de honra do
Congresso e principalmente do Senado da
República. Sendo assim, onde estará a honra do
Congresso quando faz vista grossa para a honra
e reputação da Srª Tereza Grossi?

Ora esta Casa precisa zelar por sua própria
imagem, não pode renunciar à sua competência,
venha o apelo de onde vier. Importa, sim, que os
interesses público, ético e moral estejam acima de
qualquer suspeita. E hoje estamos aprovando uma
pessoa sob suspeita. E o Senado, neste momento,
também poderá ficar sob suspeita diante da opinião
pública.

Usando a nomenclatura da CPI dos
Medicamentos, as conclusões da CPI eram para
não valer, eram meramente “BO”. Todos nós,
lastimavelmente, estamos sendo derrotados
nesta hora por uma questão conceitual – e o que
é pior – por uma questão de princípio. Não se
trata de uma questão política, mas de um
conceito que está acima dos Partidos e que diz
respeito à honra e à dignidade do Senado da
República! Muito obrigado.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

29-3-2000
Quarta-feira

15h30min – Sessão Deliberativa Ordinária do
Senado Federal

19h – Sessão Conjunta do Congresso Nacional
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Ata da 25ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 30 de março de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, Ademir Andrade
Carlos Patrocínio, Casildo Maldaner, Eduardo Suplicy e Leomar Quintanilha

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alvaro Dias
– Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio
Carlos Magalhães – Antonio Carlos Valadares –
Arlindo Porto – Artur da Tavola – Bello Parga –
Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner –
Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff –
Geraldo Cândido – Geraldo Lessa – Geraldo Melo –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa
Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader
Barbalho – Jefferson Péres – Jonas Pinheiro –
Jorge Bornhausen – 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 – Luzia Toledo – Maguito
Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva –
Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes –
Nabor Júnior – 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 (Carlos Patrocínio) – A
lista de presença acusa o comparecimento de 75
Srs. Senadores.

Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador
Romeu Tuma, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

AVISOS

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 138/2000, de 17 do corrente, esclarecendo
que as informações solicitadas por meio do
Requerimento nº 27, de 2000, do Senador Moreira
Mendes, são protegidas pelo sigilo bancário;

Nº 139/2000, de 17 do corrente, esclarecendo não
existir legitimidade para a remessa das informações
requeridas por meio do Requerimento nº 47, de 2000, do
Senador Romero Jucá, uma vez que, no seu entender, a
prerrogativa constitucional insculpida no art. 50, § 2º, não
alcança a Previ, por se tratar de entidade fechada de
previdência privada sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica distinta da do Banco do Brasil S.A.;

Nº 142/2000, de 17 do corrente, encaminhando as
informações em resposta ao Requerimento nº 791, de
1999, do Senador Álvaro Dias;e

Nº 144/2000, de 17 do corrente, encaminhando as
informações em resposta ao Requerimento nº 18, de
2000, do Senado Roberto Saturnino.

As informações e os esclarecimentos
foram encaminhados, em cópia, aos
requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Solicito a minha inscrição para uma comunicação
inadiável na prorrogação da Hora do Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
será atendido.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Para
igual providência, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Igualmente V. Exª será inscrito para a prorrogação da
Hora do Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Há
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Geraldo Cândido. V. Exª dispõe de até vinte
minutos para a sua exposição.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
durante o tempo de que disponho nesta tribuna, vou
abordar dois assuntos.

O primeiro refere-se a uma matéria publicada no
jornal O Globo com o seguinte título: ”O Orçamento:
Rio é o que leva menos no Sudeste“. Ou seja o jornal O
Globo diz que, em relação ao Orçamento do ano
2000, o Rio de Janeiro foi o Estado menos beneficiado.
E a reportagem atribui o fato à pouca atuação e ao
pouco interesse da Bancada do Estado do Rio de
Janeiro, tanto no Senado Federal como na Câmara
dos Deputados. Refiro-me ao fato porque acredito que
o jornal cometeu um equívoco, uma injustiça: ou não
apurou os fatos devidamente ou publicou a matéria
sem que a autora, a jornalista Kátia Seabra, tenha
obtido as informações necessárias.

O Globo, então, publicou uma matéria na qual
destaca ser o Rio de Janeiro, entre os Estados do
Sudeste, o que receberá menos recursos orçamentários
para investimentos no exercício de 2000. Em parte,
concordo com a imprensa. Mas cumpre salientar que o
teor da matéria é altamente tendencioso, levando os
leitores a conclusões distorcidas da realidade.

A mídia, ao noticiar a matéria, ”esqueceu-se“ de
alguns detalhes importantes no que diz respeito à
composição política da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização. O poder político
decisório dos membros da Comissão Mista não pode
ser refutado, pois são eles que têm a prerrogativa de
emendar (incluir, remanejar e cancelar) o Orçamento
Público Federal. Portanto, é de vital importância a
presença de Parlamentares do Estado do Rio de
Janeiro no rol dessa comissão, fato que se verificou de
forma tímida, pois dos 63 deputados integrantes da
referida comissão apenas 3 são do Rio. Enquanto que
dos 21 senadores não há um somente da Bancada
fluminense. Com certeza, esse fato, somado ao

Avança Brasil, seriam as duas principais razões para
que o Rio de Janeiro recebesse menos recursos no
Orçamento 2000.

Quanto ao Plano Plurianual Avança Brasil, que
se traduz num instrumento de campanha eleitoral, ou
seja, um palanque do atual Governo para a próxima
eleição, foi elaborado com vistas à execução de
grandiosas obras que renderão muitos votos, fato esse
que será a principal bandeira política na campanha
presidencial de 2000, enquanto que a área social, a
exemplo da saúde e da segurança, continuarão à
mingua, pois são setores que não rendem muitos
votos em época de eleição. Esse plano, segundo a
mensagem do Presidente da República, é de duração
continuada, pois vai de 2000 a 2003, e prevê
investimentos voltados para o Brasil e não para cada
unidade da Federação. Mas, na prática, não é bem
isso que está acontecendo, haja vista que o Rio de
Janeiro não vem recebendo o mesmo tratamento
político que outros Estados do Sudeste. Aqui, cumpre
destacar que a modernização do Porto de Sepetiba e o
Teleporto do Rio de Janeiro são investimentos muito
bem-vindos ao Rio, todavia, não podemos nos dar por
satisfeitos ao sabermos das carências potenciais de
outros investimentos, não só de capital, mas também,
volto a dizer, nas áreas de saúde e de segurança.

Com respeito aos valores, não é verdadeira a
previsão de investimento para o Estado de apenas
R$25,1 milhões, um sexto do previsto para Minas
Gerais. A única verdade veiculada pela imprensa é
que realmente o Rio de Janeiro vai receber menos
recursos para investimento do que Minas Gerais e
alguns Estados.

O levantamento pela imprensa foi muito infeliz,
porque considerou apenas os recursos sob a
Modalidade de Aplicação 40 (Estado), que se
aproxima dos R$25,1 milhões, desprezando todos os
demais recursos que a Bancada do RJ, por intermédio
das subcomissões e do relator geral, conseguiu que
fossem inscritos no Orçamento 2000 para serem
aplicados diretamente no Estado Fluminense, fato
esse que pode ser observado nas páginas 220 e 221
do Relatório Final do Orçamento 2000, publicado no
último dia 14 de março, de autoria do Deputado Carlos
Melles, de Minas Gerais, que por mera coincidência foi
o Estado que recebeu cinco vezes mais recursos que o
Estado do Rio de Janeiro, segundo a imprensa.

Fazendo um levantamento pormenorizado dos
recursos a serem aplicados no Estado Fluminense,
ao somarmos todas as GNDs 4 (Grupo de Natureza
de Despesa), ou seja, investimentos – nas páginas
acima referidas –, chegaremos ao montante de
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R$93,3 milhões, que foram propostos direta ou
indiretamente pela Bancada do Rio de Janeiro.

Ao considerarmos apenas os recursos de autoria
direta da Bancada do Rio destinados a investimento, na
Modalidade de Aplicação 40, ou seja, que serão
administrados diretamente pelo Estado, serão R$24,2
milhões e não R$25,1 milhões como foi publicado pela
imprensa. Por conseguinte, a partir dessas
constatações, sem levar em conta todas as emendas
individuais dos Parlamentares que também consignarão
recursos ao Estado do Rio de Janeiro, fica claro que a
citada matéria não traduz a realidade dos fatos, o que
poderia induzir o leitor a conclusões infundadas.

Por fim, faço a seguinte sugestão à imprensa
escrita: antes de acusar qualquer bancada de omissa
em levantar recursos orçamentários para seu Estado,
busque conhecer a realidade dos números e os fatos
políticos que existem por trás deles.

Passarei agora ao segundo tema de meu
pronunciamento. A exemplo do que foi feito aqui esta
semana, farei uma homenagem póstuma a um grande
pernambucano, um patriota, um cidadão lutador: o
sociólogo Gilberto Freyre. Homenagearei um grande
brasileiro que, se estivesse vivo, faria cem anos de
idade.

No centenário de nascimento do Sargento
Gregório Bezerra, faço uma singela homenagem ao
grande companheiro socialista, revolucionário, lutador e
Deputado Federal constituinte de 1946.

”Um homem de valor. Feito de Ferro e de Flor.“
Dessa maneira, o saber poético da literatura de cordel
definiu um grande brasileiro.

Pernambuco de Panelas de Miranda, pequena
cidade localizada a 200 quilômetros de Recife, Gregório
Bezerra nasceu no dia 13 de março de 1900, filho de
Lourenço Bezerra e Belarmina Conceição, lavradores
pobres de uma região assolada pela inclemência da
seca, viveu desde cedo todos os problemas que
vivenciaram os nordestinos no começo do século, males
que, mesmo passados 100 anos, continuam a perdurar.

Aos quatro anos já trabalhava na lavoura, aos 14,
foi pedreiro e carpinteiro, aos 16, carvoeiro e estivador.
Seu interesse por política também foi despertado cedo.
Começou a atuar diretamente nas manifestações de
trabalhadores em 1917, na luta pela redução da jornada
de trabalho para oito horas, e em defesa da Revolução
Socialista Russa.

Foi preso sob a acusação de perturbar a ordem
pública e insuflar os operários contra os patrões.
Cumpriu cinco anos de prisão. Em 1922, ainda
analfabeto, alistou-se no Exército e em 1924 foi enviado
a São Paulo para combater os tenentes revoltosos.

Resolveu alfabetizar-se porque estava decidido a
ingressar na Escola de Sargentos. Deixou de comer
para pagar os estudos, tendo professores recrutados no
Mosteiro de São Bento. Em 1929, seu esforço foi
premiado com a honrosa aprovação em 9º lugar. Nesse
mesmo ano casou-se com Maria da Silva, com quem
teve um casal de filhos. No ano seguinte filiou-se ao
PCB – Partido Comunista Brasileiro.

Em 1933, criou uma célula comunista no quartel
e, por isso, foi denunciado em 1934, mas conseguiu
revogar sua expulsão do Exército. Tornou-se instrutor
no CPOR – Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva – em 1935, sendo um dos principais dirigentes
clandestinos do setor militar. Recebeu a tarefa de filiar o
maior número de militares à ALN – Aliança Nacional
Libertadora – que tinha o objetivo de libertar o Brasil por
meio de uma insurreição popular. Com o movimento
derrotado, foi preso, barbaramente torturado e
espancado. Sobreviveu, sorte que não teve seu irmão,
José Lourenço Bezerra; covardemente assassinado,
deixou mulher e cinco filhos menores.

Condenado a 27 anos de prisão, em 1944, já no
presídio da Frei Caneca, dividiu a cela com Luís Carlos
Prestes. Saindo da prisão no ano seguinte, participou
do comício de Prestes, no Estádio do Vasco da Gama.
Em dezembro do mesmo ano, foi eleito deputado
federal. Usava, então, o seu primeiro terno comprado
com dinheiro dos eleitores. Como Parlamentar, teve
atuação inovadora, pregando a derrocada do sistema
capitalista. Defendeu, por meio de projetos, o direito de
greve, a autonomia dos sindicatos e o voto de
analfabetos e de todos os militares. Denunciou o
abandono da infância e da adolescência. Criou
dispositivos de proteção à mãe solteira e às crianças
abandonadas, defendendo a construção de creches,
postos médicos e escolas em comunidades carentes.
Pessoalmente, visitava as favelas e os locais de
trabalho dos operários. Por diversas vezes, vestiu o
macacão de portuário e passou dias trabalhando para
ouvir os clamores e reivindicações dos trabalhadores.
Participou de ocupações de terras para impedir o
despejo de favelados. Foi ativista de uma reforma
agrária efetiva, que confiscasse o latifúndio improdutivo,
para distribuí-los aos camponeses sem terra.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – V. Exª me
concede um aparte?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Ouço, com prazer, V. Exª, Senador Roberto Freire.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – Senador,
congratulo-me com V. Exª por estar prestando
homenagem a um grande pernambucano, Gregório
Bezerra. Além disso, trago ao conhecimento da Casa
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que, em Pernambuco, estamos comemorando
também o centenário do nascimento de Gregório
Bezerra, e prestando homenagens a Gilberto Freyre.
São dois homens que honram a
”pernambucanidade“, em campos opostos, em
alguns grandes momentos e durante longo tempo,
mas, de qualquer forma, homens que souberam
defender suas idéias: um, no campo do intelecto e
algumas vezes no campo da ação; o outro, Gregório,
fundamentalmente no campo da generosidade, da
sua prática política, da sua militância. Tanto é
verdade que Ferreira Gullar, em verso célebre, disse
que era um homem feito de ferro e flor: ferro pela
coragem, pela firmeza de suas posições, por ter
enfrentado como enfrentou, durante grande parte de
sua vida, a repressão, as limitações a uma existência
digna e, ao mesmo tempo, flor, pelo seu sonho de
uma sociedade mais justa. Parabenizo o carioca, mas
fundamentalmente o militante comunista que V. Exª
foi e que ainda acredita na utopia. É uma homenagem
a um outro grande comunista e sonhador da
sociedade mais justa.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT RJ) –
Senador Roberto Freire, agradeço-lhe o aparte, o
qual incorporo à justa homenagem que faço ao
grande lutador, companheiro e militante comunista
Sargento Gregório Bezerra, Deputado Federal
Constituinte em 1946, pernambucano que soube
honrar o nome de Pernambuco e patriota que merece
toda nossa consideração e nosso apreço.

Decretada a ilegalidade do PCB em 1947, perde
seu mandato. Mesmo assim, continua tendo atuação
política firme, mesmo com as perseguições e
calúnias. Participou com êxito da campanha ”O
petróleo é nosso“. Ajudou a criar sindicatos rurais e
ligas camponesas.

Em 1957, foi preso em Serra Talhada, no
interior de Pernambuco, e levado para o Rio de
Janeiro. Posteriormente, foi libertado por força de um
habeas corpus, retornando a Pernambuco para
organizar a Frente Eleitoral Nacionalista de Recife,
que elegeu Pelópidas da Silveira prefeito da cidade.
Em 1960, foi eleito para o Comitê Central do PCB e,
dois anos depois, viajou para a China, União
Soviética e Europa.

Com o golpe militar de 1964, foi novamente
preso, condenado a 19 anos de prisão, tendo sido
libertado em 1969, juntamente com outros 13 presos
políticos, trocados pelo embaixador norte-americano
seqüestrado no Brasil. No exílio, passou a integrar o
Movimento Internacional da Classe Operária. Em

1979, com a anistia, voltou ao Brasil, sendo recebido
com festa.

Neste ano em que este grande brasileiro
completaria 100 anos, tendo nos privado da sua
presença no dia 21 de outubro de 1983, temos que
não apenas lembrar, mas reverenciar a memória de
um herói da recente História do nosso País. Gregório
Bezerra encarnou os anseios do povo, com sua força
combativa e disposição de luta. Sua compreensão
dialética chegou-lhe pelos sentimentos, e não pelo
frio caminho intelectual. Foi levado ao marxismo pela
indignação diante do mecanismo de exploração do
capitalismo.

Torturado, não cedeu nem se curvou. Não
entregou seus companheiros, tampouco se
acovardou. Posto à prova, demonstrou ser generoso,
solidário, valente e leal, provando que a força do tirano
não é capaz de abater um caráter firme e decidido.

Símbolo de esperança, resistência e luta,
Gregório não está mais entre nós, mas, com certeza,
sua história e seu exemplo provam que é possível
construir uma sociedade humana melhor.

Camarada Gregório Bezerra, você é um
exemplo, você estará sempre presente nas nossas
lutas por uma sociedade justa, humana, igualitária e
solidária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Geraldo
Cândido, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição
para uma breve comunicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao eminente Senador Arlindo Porto, por
vinte minutos.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
venho à tribuna desta Casa, nesta manhã, para fazer
alguns comentários sobre crescimento e
desenvolvimento, temas que considero importantes
pelo momento que estamos vivemos.
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O Prêmio Nobel de Economia de 1999, o indiano
Amartya Sem, defende a tese de que ”desenvolvimento
não é só crescimento do PIB, elevação da renda per
capita,    industrialização,    avanço    tecnológico    ou
modernização social“; ele defende que
”desenvolvimento é o processo pelo qual são
expandidas as liberdades efetivas do cidadão“.
Aprofundando um pouco mais, norteia seu ponto de
vista, definindo cinco pontos fundamentais.

O primeiro, a liberdade política. Eu diria que o
Brasil, hoje, vivencia um momento de liberdade política,
dando oportunidades de participação, de
independência do cidadão, na condição especialmente
de expressar a sua opinião e de ir e vir.

O segundo, as oportunidades econômicas. No
particular, imagino que não nos podemos caracterizar
como um povo e um país desenvolvidos, porque não
temos as oportunidades econômicas caracterizadas
pelo grande indiano.

O terceiro, as oportunidades sociais. Aí, sim,
concentra-se uma questão em que o Brasil ainda
precisa aprofundar uma reflexão mais completa,
especialmente quando vemos as exclusões impostas
pela sociedade em questões de educação, de saúde,
da segurança pública, das condições de alimentação.
Por isso, as oportunidades sociais não colocam o Brasil
entre aqueles países desenvolvidos.

Da mesma forma, eu diria, o quarto ponto, relativo
à garantia de transparência. Possivelmente vivemos
um momento de garantia de transparência, com uma
imprensa atenta, cobrando, registrando e até
denunciando. O fato é que encontramos já um processo
de abertura para uma transparência das ações do
cidadão brasileiro. Apesar de longe do ideal,
encaminha-se para que possamos assim conquistá-la.

Como quinto ponto, Amartya Sem levanta a
segurança (fome/saúde/violência), quesito em que,
lamentavelmente, o Brasil não está bem: milhares e
milhares de pessoas passam fome, milhões de
brasileiros vivem em uma condição ainda de
subnutrição; isso sem falarmos da saúde, ainda
precária, especialmente para aqueles que buscam uma
possibilidade de atendimento no serviço público; e a
violência, que seguramente caminha pelo Brasil às
soltas, crescendo a cada momento, a cada dia. Por
isso, temos que nos conformar em sermos um País em
desenvolvimento, mas longe de atingirmos a plenitude
de um país desenvolvido.

O FMI e os países desenvolvidos estão, sim,
preocupados com o Brasil e com outros países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas há
quem diga, há quem defenda que essa preocupação se

deve ao fato de que a questão social está diretamente
ligada ao consumo: o pobre não compra e, se não
compra, não interessa aos países ricos; ainda mais, a
população pobre é responsável por um aumento da
poluição global, muitas vezes por falta de cultura, de
educação adequada e de condições econômicas.

Por isso, não há dúvida de que a educação é o
caminho que haveremos de encontrar para melhores
momentos neste País. A educação está melhorando
quanto à sua oferta, ou seja, quantitativamente, mas a
sua qualidade ainda fica a desejar, quer seja no
primeiro, no segundo ou no terceiro graus.

Inclusive, quero dar um depoimento aos
Senadores que aqui estão. Na última semana, visitei
uma cidade do interior de Minas Gerais, Alfenas, que,
com aproximadamente 60 mil habitantes, conta com um
grande centro universitário, com 28 cursos superiores e
15 mil alunos, tanto da cidade quanto das regiões
vizinhas do Estado de Minas Gerais, bem como de
outros Estados, que lá buscam oportunidades de
ensino em uma instituição universitária privada, o que
mostra, por outro lado, a excelência da iniciativa privada
na área. Tivemos oportunidade de visitar o hospital
universitário, modelo para o Estado de Minas e mais
uma iniciativa na busca de ampliar as possibilidades de
formação de uma nova cultura. Ali, pude debater com
universitários do curso de Direito e de Administração e
pude sentir a expectativa daqueles jovens em ampliar
seus conhecimentos, ainda que preocupados com o
momento em que estamos vivendo.

Assim é o Brasil de hoje e de ontem. Espero que
possa ser diferente o Brasil de amanhã.

O Poder Público tem a função, sim, de estimular o
desenvolvimento, fixando regras; ele não tem a função
de produzir, mas a responsabilidade de dar condição a
todos os segmentos da economia: a agricultura, a
indústria, o comércio ou o setor de prestação de
serviços. Somente assim, teremos, de fato, a
integração do Brasil ao processo de globalização.

O Brasil vive este momento de globalização das
economias, não por opção, mas, principalmente, pela
definição clara de que nosso País tinha que se envolver
neste momento. Como grandes produtores, com a
reserva mineral que temos, com o incremento do
processo de desenvolvimento, a globalização, mais que
uma imposição, foi, é e será uma necessidade.

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

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Com
muita honra, ouço o aparte do Senador Ramez Tebet.
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O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Arlindo Porto, V. Exª sabe da minha profunda
admiração pelo trabalho que realiza. Tivemos
oportunidade de conhecê-lo melhor quando V. Exª
ocupou o Ministério do Agricultura. Hoje, vejo, com
muita alegria, V. Exª ocupar a tribuna para sustentar
uma tese otimista, a tese do que é e do que pode ser o
Brasil e, sobretudo, lembrando que o Poder Público
não pode abrir mão de ser o agente condutor desse
processo de desenvolvimento, ainda mais, como V.
Exª salientou, que estamos na era da globalização –
um processo irreversível. Entretanto, temos de admitir
que ela está sendo muito cruel, na medida em que
beneficia muito os países ricos e prejudica
enormemente os países pobres e os que estão em
desenvolvimento. Daí a razão de entendermos que o
Estado tem de estar à frente do processo de
desenvolvimento. O Brasil só tem um caminho:
crescer economicamente, ir para o interior, ocupar as
regiões geográficas brasileiras e induzir a exploração
das suas riquezas. Fiquei muito feliz ao ver V. Exª, em
certo tópico do pronunciamento, referir-se à
participação da iniciativa privada no setor educacional
do País. Em relação a esse tópico – e peço licença a V.
Exª, pois entendo até que se trata de uma intromissão
no seu pronunciamento , acredito realmente que
estejamos expandindo muito as frentes no ensino de
terceiro grau no nosso País; entretanto, os jovens que
ingressam nas universidades depois de um vestibular
difícil, realizando as suas aspirações e as esperanças
de seus pais, que querem ver um filho formado, não
têm condições de custear os próprios estudos. Há um
dilema muito grande. Acabaram-se as bolsas de
estudo até mesmo para as pessoas mais carentes,
mais necessitadas. Há uma implacabilidade por parte
do Governo, que abriu um crédito educativo que mais
parece, se V. Exª me permite, um empréstimo
bancário, em vez de ser algo que ajude o estudante a
caminhar pela vida universitária. Desse modo, peço
licença a V. Exª para dizer que estou indignado com a
forma pela qual o crédito educativo foi instituído no
Brasil. Penso que ele deveria ser pago pelo estudante
universitário após a sua formatura sob a forma de
serviços, cada um na sua especialidade. Essa é uma
fórmula que, embora tão bem defendida nesta Casa,
ainda não foi assimilada pelo Ministério da Educação e
Cultura, que tem a ocupá-lo o Ministro Paulo Renato
Souza, que é um homem sensível. Mas V. Ex.ª está
conduzindo muito bem este raciocínio: o Brasil precisa
crescer, desenvolver-se. Parabéns por reconhecer
que o Estado tem que ter política de desenvolvimento!

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Muito
obrigado, Senador Ramez Tebet, pela oportuna
participação de V. Ex.ª Dentro dessa visão da
necessidade de mais oportunidade na área de
educação, registramos esse exemplo da Unifenas, na
cidade de Alfenas, em Minas Gerais, que vem
exatamente ao encontro daquilo que estamos
sentindo. Não temos a abertura de novos cursos na
área federal, não temos novas universidades. Nesta
Casa mesmo, vários Senadores pleiteiam que em
seus Estados sejam instaladas universidades federais.
Sem educação não há como prever desenvolvimento,
pois não teremos oportunidade de competitividade. Na
globalização, especialmente no processo da iniciativa
privada, o Estado de V. Ex.ª, Mato Grosso do Sul, tem
dado esse exemplo de integração entre Poder Público
e iniciativa privada, crescendo, desenvolvendo-se,
ampliando e dando oportunidade de geração nessa
participação globalizada.

O Brasil, além da globalização, tem o acordo no
Mercosul. Num primeiro momento, está sendo ainda
difícil a convivência, mas importante no crescimento
da economia, no planejamento macroeconômico
brasileiro e, naturalmente, da nossa América Latina.

Gostaria de lembrar a V. Ex.ª a presença do
capital estrangeiro no Brasil. Temos que louvá-lo não
como intromissão, mas como perspectiva, como
possibilidade de crescimento. Não obstante, um
número deve ser ressaltado: das 500 maiores
empresas mundiais, 410 estão presentes no Brasil, o
que mostra, de maneira muito forte, uma concorrência.
Por isso, compete, sim, ao Poder Público abrir
oportunidade de participação, de treinamento, de
formação, de reciclagem, de preparação dos
empresários e dos trabalhadores brasileiros,
colocando-os em condição de competitividade.

Temos um ambiente favorável, um ambiente fácil
para permitir que esse crescimento possa ser uma
realidade. Se não, vejamos: há hoje um otimismo
instalado com relação ao câmbio. No princípio do ano
passado, aconteceu a abertura desenfreada do câmbio,
chegando a ultrapassar R$2,00 por dólar. O mercado
ajustou-o, chegando próximo de R$1,70 há poucos dias,
com a interferência do Governo. Não sei se é o melhor
caminho a interferência, mas quem sabe é o mercado,
que deve assim responder. Mesmo assim, é motivo de
otimismo. A inflação, preocupação de 1999, hoje já não
preocupa, com a sua estabilidade em índices bem
aceitáveis, com tendência ainda de queda.

Está havendo a abertura de novos
investimentos. O Governo está abrindo informações,
orientando e colocando à disposição recursos para
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mais investimentos, o que é também saudável. O
superávit primário está acontecendo a cada mês,
caracterizando a grande potencialidade do Brasil. As
contas públicas estão buscando a sua adequação,
com uma tendência, uma perspectiva, um
planejamento de crescimento da ordem de 4% no ano
2000 contra menos de 1% em 1999.

Temos que registrar que os juros ainda estão
elevados. Recebi esta semana manifestação da
Câmara de Diretores Lojistas da minha cidade, Patos
de Minas, e da Federação das Câmaras de Diretores
Lojistas de Minas Gerais, explicitando a dificuldade da
concorrência, da competição, especialmente nos juros
para o varejo e para o cheque especial, que atingem
limites superiores a 10% ao mês, enquanto a inflação
prevista é de 6% ao ano. Há uma divergência que tem
que ser encarada como algo que tem que ser
transformado. Há uma perspectiva clara de aumento
do poder de ganho do trabalhador com um aumento
real do salário.

Estamos discutindo aqui nesta Casa, no
Congresso Nacional, o aumento do salário mínimo.
Cento e cinqüenta e um reais é muito pouco. Deve ser
de R$177,00, ou R$180,00. O fato é que já temos a
certeza de um aumento real para aqueles que ganham
um mísero salário mínimo. Precisamos, sim, lutar para
sua recuperação, de maneira séria, de maneira
responsável. Naturalmente, o Presidente da República
buscou todas as alternativas para incrementar ainda
mais esse valor, mas as condições não são tão
favoráveis assim.

Temos alguns problemas no Brasil que precisam
ser encarados de frente. Há uma concentração muito
grande de renda na mão de 10% da população
brasileira, o que mostra um desequilíbrio na nossa
pirâmide, onde 40% dos mais pobres ganham muito
pouco, vinte e oito vezes menos do que aqueles mais
aquinhoados. Esse desequilíbrio dessa pirâmide leva,
naturalmente, ao aumento da miséria, da pobreza, a um
processo de exclusão social.

O IBGE mostra, a cada momento, um
crescimento na taxa de desemprego, mas mostra
também que a massa salarial caiu nos últimos dois
meses. A participação dos trabalhadores na renda
caiu de 37% para 34%, de 1994 até 1997. Alertamos
ainda, como ponto de reflexão: 40% da população
brasileira ganha até dois salários mínimos. Se não há
ganho, se não há receita, se não há renda na base da
população, o crescimento passa a ser mais lento, não
assume a condição que nós desejaríamos. Por isso, a
violência aumenta, a deficiência de serviços cada vez

mais é incrementada e acontece, também, a
desnacionalização da nossa economia.

Este é um novo século, um novo milênio, um
momento de reflexão. O ano 2000 será marcado por
eleições municipais. Vereadores e prefeitos estarão
sendo escolhidos. Coligações serão feitas, integrações
entre partidos acontecerão, mas não tenho dúvida: não
estará prevalecendo a questão partidária nessa
composição, mas a questão ética. A ética prevalecerá,
na minha opinião, nessas eleições, onde as pessoas
estarão buscando se agrupar dentro desse princípio,
para levar propostas, projetos e atender à expectativa da
sociedade.

Enfim, o mercado exige eficiência, geração de
renda, exige necessidade de distribuição dessa renda. E,
por isso, é responsabilidade do Estado não intervir, mas
definir metas, estratégias e programas. O Governo
Federal implantou uma meta ousada, mas necessária,
de que nós deveremos atingir US$ 100 milhões de
exportação, longe, às vezes, da sua obtenção na
plenitude. É, sim, um fato ousado, mas se não tivermos
ousadia, se não tivermos planejamento, se não tivermos
coragem de ser grandes, continuaremos sempre
pequenos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Concedo
o aparte a V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Senador Arlindo Porto, muito importantes são as
observações de V. Exª, que destaca um ponto
fundamental no debate, que começa a ocorrer com
intensidade, sobre o centro das discussões políticas nas
eleições municipais do ano 2000. Há a questão ética
de um lado e a questão que está intrinsecamente
relacionada à primeira, que é a resolução do problema
social do desemprego, diante da gravidade da
evolução ocorrida desde 1994, conforme V. Exª
assinala. Observamos, segundo os próprios dados
oficiais do IBGE, a deterioração da distribuição da
renda, a diminuição da participação dos assalariados
na renda nacional. V. Exª mencionou que diminuiu
significativamente de 37% para 34%, o que contraria
aquilo que era o desejo, as afirmações, as análises
que antes fazia o então Senador Fernando Henrique
Cardoso e candidato à Presidência em 1994. Se
analisarmos o seu último pronunciamento e tantos
outros feitos aqui no Senado Federal, o que Sua
Excelência realizou não está condizente. É importante,
pois, que levemos em consideração as proposições de
V. Exª para conclamar a sociedade brasileira e o
Governo, Executivo e Legislativo, a ousar e ser mais
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criativo. V. Exª mencionou que, como estamos
vivendo em uma economia de mercado, havemos de
compreender como funciona esse mercado. É
preciso traçar diretrizes. Senador Arlindo Porto, o
mercado pode ser comparado ao encontro de
pessoas, ao diálogo entre as pessoas. Chegam ao
mercado pessoas que querem adquirir bens e
serviços e outras que querem vendê-los, e, desse
diálogo, saem as decisões. Alguns chegam ao
mercado com extraordinário poder aquisitivo, e
outros, com muito pouco poder aquisitivo. E quem
está no Governo deve ter a responsabilidade de
corrigir essas distorções. Para isso, há instrumentos
de política econômica. A ciência econômica nos
mostra isso com clareza. No momento em que o
Congresso Nacional está a examinar a mensagem
sobre o salário mínimo, por meio da medida
provisória do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, há de se pensar em profundidade sobre o
que fazer. Uma das sugestões que guarda
racionalidade é o aumento significativo e substancial
do salário mínimo combinado com a instituição
concomitante de um programa de garantia de renda
mínima, que teria, inclusive na área para a qual V. Exª
tem dedicado grande atenção, a agricultura, um
enorme efeito, do ponto de vista do que ocorreria no
mercado de trabalho agrícola e na demanda por bens
de primeira necessidade, entre os quais os bens
agrícolas. Cumprimento V. Exª pela análise.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Muito
obrigado pela contribuição importante que V. Exª traz
ao meu pronunciamento, enfatizando a relação de
mercado.

O crescimento da economia, na nossa visão,
começa pelo crescimento interno. O Brasil tem, sim, de
se preocupar com a exportação. Mas é fundamental
que haja consumidores. Neste País, há 160 milhões de
consumidores, um grande mercado, individualmente
maior que o de todos os países europeus, o que
demonstra que devemos aumentar a base de renda
familiar e pessoal, a fim de aumentar o consumo e,
naturalmente, incrementar o processo produtivo.

Vivemos a necessidade de participação da
sociedade, de transparência. É preciso que haja o
envolvimento da imprensa e, especialmente, da
sociedade organizada, com a cobrança veemente em
relação à Organização Mundial do Comércio. As regras
têm de ser definidas de maneira clara. Assim, há a
necessidade do incremento do processo de
produtividade no Brasil na área agrícola e na área
industrial, aumentando o Produto Interno Bruto e,
principalmente, adequando a este momento o desafio

de incluir nesse processo 32 milhões de brasileiros que
vivem na miséria. É fundamental que essas pessoas
tenham renda para entrarem no processo de consumo.

Há necessidade da reforma tributária urgente,
emergencial, a fim de que haja uma tributação mais
justa, com uma condição mais equânime, para que
pequenos, médios e grandes empresários participem
do processo produtivo. É, sem dúvida, um momento de
reflexão.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – Permite-me V.
Exª um aparte?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Concedo
o aparte a V. Exª, com prazer.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – Senador
Arlindo Porto, quero parabenizar V. Exª por trazer ao
debate um tema dessa importância. Sei que o tempo de
V. Exª está se esgotando. Tentei aguardar um pouco
para fazer uma comunicação posterior, mas, de
qualquer forma, queria parabenizá-lo e trazer a nossa
solidariedade à sua preocupação.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Muito
obrigado, Senador Roberto Freire.

Sr. Presidente, ao encerrar, gostaria de dizer,
dentro de uma perspectiva não visionária, mas otimista,
buscando a realidade, que este é o século da
esperança do Brasil. Não se trata de uma esperança
ilusória, mas sim de um momento em que, ajustando a
globalização e a produtividade, buscando e
encontrando os caminhos para o desenvolvimento,
poderemos ser uma nação mais justa, uma nação mais
equilibrada, uma nação em que as pessoas sintam
orgulho de serem brasileiras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Arlindo Porto, o
Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.
Presidente, eu queria me inscrever para uma
comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
será devidamente inscrito, de acordo com o Regimento.

Concedo a palavra ao eminente Senador Romeu
Tuma. S. Exª dispõe de até 20 minutos para fazer o seu
pronunciamento.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a fruta podre
apodrece toda a cesta, se não for rapidamente
removida. Caso alguma dúvida existisse quanto à
correção desse provérbio, o trabalho da Comissão
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Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o
avanço e a impunidade do narcotráfico, em
funcionamento na Câmara dos Deputados, seria
suficiente em si para demonstrar o acerto do adágio
arraigado no pensamento popular. Como
conseqüência da devassidão que grassa no setor
público em muitos Estados, onde até Parlamentares
e altos membros do Executivo e Judiciário foram
alcançados pelas acusações de envolvimento com o
crime organizado, ficou flagrante a urgência
urgentíssima em extirpar as frutas podres antes que
façam apodrecer o resto, antes que o Brasil fique na
mesma posição aflitiva de alguns países limítrofes,
envolvidos em verdadeiras guerras internas,
alimentadas pelos bilhões de dólares do narcotráfico.

A meu ver, um dos aspectos mais graves das
comprovações feitas pela CPI é o de que diversas
autoridades policiais e seus agentes transformaram-se
em protagonistas do crime, chegando a chefiar ou
coordenar quadrilhas dotadas de estrutura empresarial.
Deixaram a posição de beneficiários de propinas e
extorsões para se tornarem quadrilheiros. Chegou-se,
assim, ao absurdo de hoje, em alguns pontos do solo
pátrio, não se poder confiar na Polícia para investigar
policiais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a batizada e
chamada ”banda podre“ da Polícia comporta-se como a
máfia italiana e não titubeia em pregar violência ao
extremo na ”queima de arquivos“, vinganças e controle
de territórios. Tantas e atemorizadoras são essas
ações, que, há poucos dias, o antropólogo Luiz
Eduardo Soares, ex-Coordenador da Secretaria de
Segurança Pública do Rio de Janeiro, preferiu
”exilar-se“ com a família nos Estados Unidos a ter que
enfrentar a fúria de descontentes com as 19 denúncias
de corrupção por ele feitas.

Esse temor de uma vingança implacável permeia
quase todas as nossas organizações policiais.
Disseminou-se e cresceu também entre a população
mais carente, onde o policial corrupto procura
demonstrar, com toda a crueldade, o que está disposto
a fazer a alguém, inclusive colega, que pretenda
denunciá-lo ou investigá-lo.

A rotina de violência relacionada ao narcotráfico
repete-se principalmente na Região Sudeste, como
aconteceu, há dias, entre os moradores das favelas
Paraguai e Sem-Teto, na Capital de São Paulo:
precisaram abandoná-las por ordem dos traficantes. Na
disputa pelo controle daquelas áreas, os criminosos
ameaçaram exterminar os favelados remanescentes,
depois de matar vinte e dois em alguns dias, neste mês.
Em situação análoga, encontra-se a cidade de Ribeirão
Preto, no interior paulista, onde grupos de traficantes

estão expulsando pessoas de suas casas, em favelas e
na periferia, para utilizar os imóveis como depósitos e
pontos de venda de drogas. Desde maio de 1999, pelo
menos cinqüenta casas foram abandonadas dessa
forma, sem que, por medo, a maioria dos moradores
comunicasse isso à Polícia. Somente num bairro da
zona norte ribeirão-pretana, uma favela inteira foi
desocupada.

Já é raro o dia em que ligamos a TV e não nos
deparamos com cenas de violência semelhantes às de
guerras como a da Bósnia ou Chechênia. No dia 24
último, o Rio de Janeiro viveu mais um desses
episódios dramáticos. Residências localizadas nas
proximidades do Morro do Dendê, na Ilha do
Governador, ficaram sob saraivadas de balas de fuzis e
metralhadoras durante três horas, enquanto as ruas
tremiam e se iluminavam sob explosões de granadas,
no confronto entre traficantes e forças policiais. Houve
estardalhaço e estragos materiais, e um delinqüente
morreu. A população ficou aterrorizada e até hoje não
consegue se reencontrar naqueles apartamentos
praticamente destruídos pelas balas perdidas.

Em São Paulo, minha cidade, os combates são
mais difusos, porém mias graves pelas conseqüências.
Ali, está na moda a chacina – o assim chamado
assassinato múltiplo com mais de três vítimas –, por
não pagamento de dívidas do tráfico ou disputa de
pontos de venda. Em apenas cinco anos, entre janeiro
de 1995 e a primeira quinzena do corrente mês,
somente na região metropolitana, ocorreram 341
chacinas, com a morte de 1.185 pessoas, 43% das
quais de idade entre 18 e 26 anos. Trágico e alarmante
índice! Somado aos homicídios com menos de três
vítimas, mas também relacionados às drogas, resulta
um total de mortes muito superior ao daquelas guerras
convencionais.

O que isso que dizer, então, relativamente a todo
o Brasil? Em matéria de sangue derramado, estamos à
frente dos países produtores das principais drogas –
cocaína, maconha e heroína – na América do Sul.
Apesar do espalhafato com que atuam guerrilheiros e
terroristas colombianos, peruanos e bolivianos em
apoio aos cartéis delituosos, o tráfico de
estupefacientes – principalmente crack e cocaína –
tornou-se mais letal no Brasil. E tudo porque, no devido
tempo, não houve acolhida eficaz para os sucessivos
alertas lançados desta tribuna quanto ao fato de o
narcotráfico internacional ter incomensurável poder de
corrupção, pois movimenta mais de US$300 bilhões ao
ano, conforme estimativas das mais importantes
organizações policiais do mundo. Isso se deve
também ao fato de o Brasil estar sendo usado, há
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muito tempo, como importante centro de ”lavagem de
dinheiro“, o que fica patente nos resultados das
apurações feitas por diversas CPIs - a dos
Precatórios, a do Judiciário e a do Narcotráfico.

O que fazer agora, quando o mais poderoso e
deletério ramo do crime organizado fincou raízes nos
meios policiais e até políticos, a ponto de Partidos como
o PFL terem que expulsar ou afugentar parlamentares
de suas fileiras? O que fazer agora, quando o Governo
do Paraná substitui o Secretário de Segurança Pública
sob suspeita e exonera o Delegado Geral de Polícia
com prisão preventiva decretada? O que fazer agora,
quando, de norte a sul do País, acontecimentos
humilhantes para qualquer corporação, principalmente
as policiais e as judiciais, enlameiam nomes até então
acima de quaisquer suspeitas? E quando um traficante
torturador e assassino alcunhado ”Marcinho VP“ posa
de herói em filme financiado e realizado por um herdeiro
de grande fortuna? O que fazer agora que o
descaramento de outro traficante, chamado Luiz
Fernando da Costa, o ”Fernandinho Beira-Mar“, é
tamanho a ponto de fazê-lo telefonar à CPI para prestar
”depoimento“ à distância e, também por telefone, dar
entrevistas à imprensa, sob protestos de autoridades?

Mas, felizmente, apesar do panorama
contristador, a Nação pode manter a esperança, porque
ainda conta, em todos os níveis, com Lideranças
autênticas e íntegras, como os destemidos
Parlamentares que tocam a CPI do Narcotráfico no
rumo certo. Parlamentares que realizam o fatigante
trabalho de coleta de provas, em ritmo acelerado, estão
mostrando ao povo brasileiro o porquê de tanta
violência nas ruas. Um trabalho estafante, cuja
recompensa é desnudar os barões da droga, os
financiadores, coordenadores e abastecedores do
mercado consumidor nacional, que fazem a ponte entre
os cartéis internacionais, nas rotas do narcotráfico pelo
Brasil. São delinqüentes engravatados que alimentam a
própria opulência, explorando a situação nefanda na
qual lançam e mantêm jovens e adultos. São bandidos
elegantes, que armam e monitoram à distância os
sicários responsáveis pelo sangue vertido em becos e
barracos para que possam controlar o tráfico e usufruir
do produto de assaltos e latrocínios praticados por
viciados sedentos de drogas.

Os integrantes da CPI do Narcotráfico estão de
parabéns pela coragem e destemor com que estão
conduzindo as investigações. Presidida pelo Deputado
Magno Malta, tem como Relator o Deputado Moroni
Torgan, Delegado da Polícia Federal e representante do
PFL, que tem colocado sua experiência a serviço da CPI

e – por que não dizer? – da sociedade, na luta contra
este terrível flagelo que é o tráfico de drogas.

Não posso deixar de registrar com orgulho a
participação do Deputado Robson Tuma, meu querido
filho caçula, e da Deputada Laura Carneiro, que,
mesmo sob ameaça, não se tem amedrontado nas
apurações que estão sendo feitas no Rio de Janeiro.

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

O SR. ROMEU TUMA (PFL SP) – Concedo o
aparte a V. Exª.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB MS) – Senador
Romeu Tuma, V. Exª desenvolve, no Senado da
República, um trabalho muito grande em todos os
setores. Sua participação nas comissões, sua
freqüência na tribuna, tudo atesta o dinamismo que V.
Exª demonstrou no passado e demonstra agora na vida
pública, como político, como Senador da República. No
entanto, quando assoma à tribuna para abordar a
violência no Brasil, V. Exª é outro parlamentar. É nesse
setor que V. Exª se revela por inteiro, naturalmente fruto
da experiência angariada ao longo dos muitos anos em
que entregou sua própria vida ao combate à
criminalidade e à violência no País. V. Exª está
abordando o tema hoje com muita profundidade.
Realmente as causas da violência são inúmeras, mas a
mais grave é o narcotráfico. V. Exª faz justiça à
Comissão Parlamentar de Inquérito. O Congresso
Nacional, por meio dessa CPI da Câmara dos
Deputados, ao meu juízo, está fazendo muito mais pelo
combate à violência no País do que os órgãos policiais
permita-me dizer isso. Como V. Exª afirma em seu
pronunciamento, esses órgãos estão contaminados,
não na totalidade, mas numa proporção que está
assustando a sociedade brasileira. É grande a
quantidade de autoridades, policiais ou não, envolvida
no repugnante comércio de drogas. Assim, além de
trazer sua colaboração em profundidade, V. Exª faz
justiça à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara
dos Deputados, citando nomes como o de um dos seus
filhos, Deputado Robson Tuma, que lá está trabalhando
ativamente. Eu queria destacar o trabalho de um
conterrâneo meu. A Comissão esteve no Estado do
Mato Grosso do Sul. V. Exª conhece meu Estado e
sabe que se trata de um corredor, pois fazemos
fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Na Comissão
Parlamentar de Inquérito, o Mato Grosso do Sul está
representado pelo Deputado Waldemir Moka, que
também não tem medido esforços. Estendo meus
cumprimentos a toda CPI e a defendo. Muitos dizem
que ela está agindo com excesso, como se fosse
possível averiguar tal questão como se estivéssemos
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num convento ou numa igreja. Se alguns excessos
foram praticados, eles estão inteiramente superados,
pelo que a CPI demonstrou e pelo serviço que
prestou à sociedade brasileira. V. Exª conta com
minha inteira solidariedade nesse brilhante
pronunciamento que, como sempre, faz nesta Casa.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Eminente
Senador Ramez Tebet, acredito que os elogios de V.
Exª baseiam-se mais na nossa velha amizade e no
carinho com que sempre me tratou. Incorporo ao meu
discurso o seu aparte, até porque, com a experiência de
Governador, V. Exª soube tomar, na linha de combate
ao narcotráfico, ações fundamentais durante o seu
governo. A criminalidade não conseguiu investir sobre o
seu Estado, dada a força de V. Exª na condução dos
assuntos de interesse público naquela região perigosa
e fronteiriça do País. Os produtores de cocaína não
encontraram guarida em Mato Grosso do Sul, pela
firmeza com que V. Exª conduziu o seu governo.

Tenho acompanhado de perto a força de todos os
Deputados, principalmente daqueles que,
corajosamente, têm ido às suas regiões, aos seus
Estados, enfrentar o crime. Referi-me a dois membros
da CPI do Narcotráfico integrantes do PFL, porque esse
Partido foi injustamente acusado de abrigar
narcotraficantes. Portanto, eu quis demonstrar que, na
linha de frente de combate ao narcotráfico, há vários
Parlamentares do PFL, assim como de outros Partidos,
mas apenas para que não fique sem defesa a
importância dos membros do PFL na luta que vem
sendo desenvolvida por todos os membros da CPI.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – Permite-me V.
Exª um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Eminente Senador Romeu Tuma, permita-me
interromper V. Exª para prorrogar a Hora do Expediente
por mais vinte e cinco minutos, para que possa terminar
o seu pronunciamento.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Agradeço, Sr.
Presidente, e concedo o aparte ao Senador Álvaro
Dias.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – Senador
Romeu Tuma, não preciso destacar a importância da
sua participação ativa quando se trata de segurança
pública – antes de ser Senador e, evidentemente,
agora. Na esteira da sua participação, seu filho tem-se
destacado nessa CPI, especialmente quando a
Comissão se transferiu para o Paraná e desmontou
uma verdadeira quadrilha que atuava de forma eficiente
no setor de narcotráfico. Além de cumprimentá-lo pela
presença ativa no trato dos problemas nessa área,
quero destacar a importância do esforço que se faz no

Paraná, agora, como decorrência da presença da CPI
da Câmara dos Deputados, para que se instale uma
CPI na Câmara Legislativa. Lamento que o Governo
estadual, por intermédio do próprio Governador, que é
do PFL – infelizmente para V. Exª nesse assunto –,
impeça que essa CPI se instale para que se
aprofundem as investigações e para que se combata
efetivamente esse mal. Essa questão tem de ser trazida
à luz para que possa ser combatida com eficácia. E
aproveitamos a oportunidade para destacar que
Deputados do meu Partido também recusam-se a
assinar o requerimento para a criação dessa CPI, o que
deu motivo à aprovação, por unanimidade, de uma
moção na Convenção Estadual do PSDB do Paraná
apoiando a instalação da CPI da Assembléia
Legislativa. Interrompo o brilhante pronunciamento de
V. Exª apenas para, daqui, do Senado da República,
fazer um apelo aos meus companheiros de Partido, na
Assembléia Legislativa do Estado, para que não
impeçam a instalação dessa CPI. Afinal, esse não é um
tema para ser abordado sem se conhecerem as
aspirações da população. Há revolta, e o Parlamentar
tem de refletir o sentimento de indignação de toda a
população. Há um escândalo que precisa ser
devidamente elucidado, para que os responsáveis
possam ser punidos rigorosamente. Portanto, Senador
Romeu Tuma, desculpe a interrupção do seu
pronunciamento, mas considerei oportuno, neste
momento, fazer um apelo aos integrantes do meu
Partido na Assembléia Legislativa do Paraná para que
assinem o requerimento, a fim de que essa CPI possa
ser instalada lá.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado,
Senador Álvaro Dias.

Tenho recebido notícias do Paraná de que o
Governador tem afastado os acusados em recentes
investigações da própria CPI. (Estou sendo alertado de
que o meu tempo já se esgotou, mas eu pediria
tolerância, porque considero o assunto importante.)

Recentemente, num ato do Instituto Tancredo
Neves em que foi homenageado o Deputado Luís
Eduardo Magalhães, encontrei-me com o Governador
Jaime Lerner, que me convidou para uma conversa
sobre o assunto.

É uma oportunidade para todo o País. Não
poderemos evitar qualquer tipo de investigação que
realmente venha buscar os responsáveis pelo
crescimento do narcotráfico no nosso País. O risco é
grande. Sofremos terrivelmente com a evolução desse
crime. A sociedade brasileira está atemorizada. As
mães, que têm cuidado e zelo com seus filhos, sabem
que, hoje, correm o risco de deixá-los à mercê dos
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narcotraficantes. Precisam ser identificados
principalmente aqueles que manuseiam a parte
financeira desse terrível flagelo.

O Senador Renan Calheiros, que se encontra
presente, não deixou por menos quando, como Ministro
da Justiça, traçou, entre os objetivos principais do
Ministério, da Polícia Federal e de todos os órgãos que
constituem o bojo da luta contra o crime, a produção de
material para que pudessem trabalhar. Registro esse
fato com muita tranqüilidade, com muita força, não só
pela amizade por S. Exª, mas pelo respeito que aprendi
a ter por ele durante a sua gestão naquele Ministério.

Sr. Presidente, com trabalho denodado e
eficiente, os integrantes da CPI tiveram papel de
destaque, por exemplo, na comprovação de que o
ex-Deputado Hildebrando Pascoal não só pactuou,
como participou de atos de violência com requintes de
perversidade em seu Estado, o Acre. Coube-me relatar
o caso à Executiva do PFL, o que resultou na expulsão
do então Deputado em agosto do ano passado, antes
de ter o mandato cassado pela Câmara.

Aliás, o PFL mantém-se irredutível na posição de
expelir quaisquer quadros que atentem contra seus
princípios e diretrizes, bem como – e principalmente –
seu Código de Ética, como também aconteceu, ainda
no ano passado, com o Sr. Talvane Albuquerque antes
de perder o mandato de Deputado Federal.

Mais recentemente, em fevereiro último, o
substituto do ex-Deputado Hildebrando Pascoal na
Câmara, Sr. José Aleksandro da Silva, resolveu trocar
de Partido diante da iminente expulsão do PFL, visto
que a investigação foi dada ao Vice-Presidente do
Partido, nosso colega Senador José Jorge.

Tais percalços não afetaram o ânimo da
agremiação, pois o PFL continua a destacar-se no
Poder Executivo nacional, por meio do Vice-Presidente
da República, Dr. Marco Maciel, e, no Congresso
Nacional, por meio de 103 Deputados Federais e 21
Senadores, entre eles nosso ilustre Presidente,
Senador Antonio Carlos Magalhães.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em várias
oportunidades, principalmente ao regressar das
reuniões anuais da Assembléia Geral da Organização
Internacional de Polícia Criminal – Interpol –, pude
demonstrar que o narcotráfico estava adquirindo
feições de empresa multinacional, envolvendo o
trabalho de plantadores de coca, papoula e maconha,
agrônomos, engenheiros, químicos, contabilistas,
economistas, advogados e especialistas em
comunicações. Com sólida estrutura e muito dinheiro,
os cartéis transnacionais transformaram-se em ameaça
à paz e segurança no mundo, um dos objetivos

permanentes da ONU, que reagiu incrementando o
UNDCP – Programa das Nações Unidas para o
Controle Internacional de Drogas.

No Brasil, os reflexos daquela mudança no
narcotráfico chegaram com intensidade. Por exemplo,
segundo recente relatório sigiloso da Secretaria da
Segurança Pública paulista, somente no Estado de São
Paulo, 363 pistas de aviação clandestinas
distribuem-se por 166 Municípios. Além dessas,
existem 132 legalizadas ou em fase de homologação,
mas nenhuma apresenta fiscalização eficiente. A
maioria das pistas clandestinas fica em áreas de
atuação de traficantes, conforme levantamentos da CPI
do Narcotráfico, da Assembléia Legislativa de São
Paulo.

A CPI estadual acusa um fazendeiro de utilizar,
em Atibaia, cidade próxima a São Paulo, estrutura igual
à do traficante Fernandinho Beira-Mar, com aviões
especialmente preparados e utilizando os mesmos
pilotos. Os Deputados Estaduais acreditam que a
pasta-base, vindo da Bolívia, passava por laboratórios
de refino em Mato Grosso e Rondônia. A cocaína era
transportada, depois, para uma fazenda do traficante,
em Mirassol D’Oeste, Mato Grosso.

Sr. Presidente, tenho comigo a relação das
apreensões feitas pela Polícia Federal, que vem
desenvolvendo um trabalho árduo para interceptar
drogas. Ressalto que as remessas teriam rendido mais
de meio bilhão de dólares aos traficantes, se não
tivessem sido apreendidas durante o seu transporte.
Também vários órgãos internacionais têm buscado, por
meio do seu trabalho, coibir o tráfico.

Eu chamaria a atenção do Senador Álvaro Dias
para o que aconteceu em Cascavel, no Paraná, onde o
Ministério Público identificou contas de 310 pessoas
pobres, chamadas ”laranjas“, por intermédio das quais
US$5 bilhões foram remetidos para fora do País. Essa
investigação começou originariamente na CPI dos
Precatórios, chegando até o Paraguai, onde estive, com
o Senador Roberto Requião, para identificarmos toda
aquela movimentação, que continuou embasada nessa
prática da lavagem de dinheiro. O Ministério Público
tem procurado, com seu trabalho, buscar identificar e
evitar que isso aconteça novamente. Há o Coaf e a Lei
de Lavagem de Dinheiro, que precisamos incrementar,
mas precisamos aprovar outros dispositivos, para que
realmente sejam alcançados os objetivos dessa lei.

Eu gostaria, Sr. Presidente, que fossem dados
como lidos os trechos que não li. Só para terminar, eu
leria o final do meu relatório, visto que a tolerância de
V. Exª já me concedeu alguns minutos além do tempo
permitido, que não gosto de desrespeitar. Deixaria
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meu discurso, e leria apenas o final, se V. Exª
aprovasse. (Pausa.)

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Escritório
de Política Nacional para Controle de Drogas, da Casa
Branca, ou seja, da Presidência da República dos
Estados Unidos, entusiasmado com o resultado das
ações preventivas em desenvolvimento naquele país,
pretende aplicar US$2 bilhões em uma campanha
antidroga na mídia, durante os próximos cinco anos.
Quer, com isso, utilizar toda a força dos meios de
comunicação para acelerar entre os jovens a mudança
de comportamento em relação às drogas, mudança
que está resultando na queda de consumo e na
redução do número de mortes.

Eu sempre disse, e já era tese de governos
anteriores dos Estados Unidos, que, até então,
apresentavam-se ao mundo como vítimas dos
produtores e dos transportadores das drogas. Agora,
afirmou o Presidente americano: ”Nós temos as mãos
também sujas de sangue. Enquanto a pressão
consumidora estiver viva e crescendo, não poderemos
desestimular o plantio, a transformação e o transporte
das drogas“.

E nós, brasileiros, o que faremos para enfrentar
esse flagelo universal, além de criar mais leis para
tipificar mais crimes já tipificados, além de manter um
programa de proteção a testemunhas com muita
conversa e quase nenhuma ação, além de inventar
mais benefícios e válvulas de escape legais para
criminosos e suas organizações?

Precisamos devolver a confiança e o respeito à
atividade policial, prestigiar os bons, os vocacionados,
para que a sociedade, confiando em sua polícia, possa
ter mais tranqüilidade e esperança de não ver seus
filhos à mercê de traficantes.

Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SENADOR ROMEU TUMA.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr.
Presidente, Srs.. e Srs. Senadores, a fruta podre
apodrece toda a cesta, se não for rapidamente
removida. Caso alguma dúvida existisse quanto à
correção desse provérbio, o trabalho da Comissão
Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar o
Avanço e a Impunidade do Narcotráfico, em
funcionamento na Câmara dos Deputados, seria
suficiente, em si, para demonstrar o acerto do adágio
arraigado no pensamento popular. Como conseqüência
da devassidão que grassa no setor público em muitos
Estados, onde até parlamentares e altos membros do
Executivo e Judiciário foram alcançados pelas

acusações de envolvimento com o crime organizado,
ficou flagrante a urgência urgentíssima em extirpar as
frutas podres antes que façam apodrecer o resto, antes
que o Brasil fique na mesma posição aflitiva de alguns
países limítrofes, envolvidos em verdadeiras guerras
internas, alimentadas pelos bilhões de dólares do
narcotráfico.

A meu ver, um dos aspectos mais graves das
comprovações feitas pela CPI é o de que diversas
autoridades policiais e seus agentes transformaram-se
em protagonistas do crime, chegando a chefiar ou
coordenar quadrilhas dotadas de estrutura empresarial.
Deixaram a posição de beneficiários de propinas e
extorsões para se tornar quadrilheiros. Chegou-se
assim ao absurdo de, hoje, em alguns pontos do solo
pátrio, não se poder confiar na Polícia para investigar
policiais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a chamada
”banda podre“ da Polícia comporta-se como a máfia
italiana e não titubeia em empregar violência ao
extremo na ”queima de arquivos“, vinganças e controle
de territórios. Tantas e tão atemorizadoras são essas
ações que, há poucos dias, o antropólogo Luiz Eduardo
Soares, ex-Coordenador da Secretaria de Segurança
Pública do Rio de Janeiro, preferiu ”exilar-se“ com a
família, nos EUA, a ter que enfrentar a fúria de
descontentes com as 19 denúncias de corrupção por
ele feitas. Esse temor de uma vingança implacável
permeia quase todas as nossas organizações policiais.
Disseminou-se e cresceu também entre a população
mais carente, onde o policial corrupto procura
demonstrar, com toda a crueldade, o que está disposto
a fazer a alguém, inclusive colega, que pretenda
denunciá-lo ou investigá-lo.

A rotina de violência relacionada ao narcotráfico
repete-se principalmente na Região Sudeste, como
aconteceu, há dias, entre os moradores das favelas
Paraguai e Sem-Teto, na capital de São Paulo:
precisaram abandoná-las por ordem dos traficantes. Na
disputa pelo controle daquelas áreas, os criminosos
ameaçaram exterminar os favelados remanescentes,
depois de matar 22 em alguns dias, neste mês. Em
situação análoga encontra-se a cidade de Ribeirão
Preto, no Interior paulista, onde grupos de traficantes
estão expulsando pessoas de suas casas, em favelas e
na periferia, para utilizar os imóveis como depósitos e
pontos de venda de drogas. Desde maio de 1999, pelo
menos 50 casas foram abandonadas dessa forma, sem
que, por medo, a maioria dos moradores comunicasse
isso à Polícia. Somente num bairro da zona norte
ribeirão-pretana, uma favela inteira foi desocupada.

Já é raro o dia em que ligamos a TV e nos
deparamos com cenas de violência semelhantes às
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de guerras como da Bósnia ou Chechênia. Dia 24
último, o Rio de Janeiro viveu mais um desses
episódios dramáticos. Residências localizadas nas
proximidades do Morro do Dendê, na Ilha do
Governador, ficaram sob saraivadas de balas de fuzis
e metralhadoras, durante três horas, enquanto as
ruas tremiam e se iluminavam sob explosões de
granadas, no confronto entre traficantes e forças
policiais. Apesar do estardalhaço e dos estragos
materiais, apenas um delinqüente morreu e a
população ficou aterrorizada.

Em São Paulo, minha cidade, os combates são
mais difusos, porém, mais graves pelas conseqüências.
Ali, está na moda a chacina – o assim chamado
assassinato múltiplo com mais de 3 vítimas – por não
pagamento de dívidas do tráfico ou disputa de pontos
de venda. Em apenas 5 anos, entre janeiro de 1995 e a
primeira quinzena do corrente mês, somente na região
metropolitana, ocorreram 341 chacinas, com a morte de
1.185 pessoas, 43% das quais de idade entre 18 e 26
anos. Trágico e alarmante índice. Somado aos
homicídios com menos de 3 vítimas, mas também
relacionados às drogas, resulta em total de mortes
muito superior ao daquelas guerras convencionais. Que
dizer, então, relativamente a todo o Brasil? Em matéria
de sangue derramado, estamos à frente dos países
produtores das principais drogas – cocaína, maconha e
heroína – na América do Sul. Apesar do espalhafato
com que atuam guerrilheiros e terroristas colombianos,
peruanos e bolivianos em apoio aos cartéis delituosos,
o tráfico de estupefacientes – principalmente ”crack“ e
cocaína – tornou-se mais letal no Brasil. E tudo porque,
no devido tempo, não houve acolhida eficaz para os
sucessivos alertas lançados desta tribuna quanto ao
fato de o narcotráfico internacional ter incomensurável
poder de corrupção, pois movimenta mais de 300
bilhões de dólares ao ano, conforme estimativas das
mais importantes organizações policiais do mundo. E
também quanto ao fato de o Brasil estar sendo usado,
há muito tempo, como importante centro de ”lavagem
de dinheiro“, o que fica patente nos resultados das
apurações feitas por diversas CPIs, desde a dos
Precatórios e do Judiciário, até a do Narcotráfico. O que
fazer agora, quando o mais poderoso e deletério ramo
do crime organizado fincou raízes nos meios policiais e
até políticos, a ponto de partidos como o PFL terem que
expulsar ou afugentar parlamentares de suas fileiras?
Quando o Governo do Paraná substitui o Secretário da
Segurança Pública sob suspeita e exonera o Delegado
Geral de Polícia com prisão preventiva decretada?
Quando, de norte a sul do País, acontecimentos
humilhantes para qualquer corporação, principalmente

as policiais e judiciais, enlameiam nomes até então
acima de quaisquer suspeitas? Quando um traficante,
torturador e assassino alcunhado ”Marcinho VP“ posa
de herói em filme financiado e realizado por um herdeiro
de grande fortuna? O que fazer agora que o
descaramento de outro traficante, chamado Luiz
Fernando da Costa, o ”Fernandinho Beira-Mar“, é
tamanho a ponto de fazê-lo telefonar à CPI para prestar
”depoimento“ à distância e, também por telefone, dar
entrevistas à imprensa, sob protestos de autoridades?

Mas, felizmente, apesar do panorama
contristador, a Nação pode manter a esperança porque
ainda conta, em todos os níveis, com lideranças
autênticas e íntegras, como os destemidos
parlamentares que tocam a CPI do Narcotráfico no
rumo certo. Parlamentares que realizam fatigante
trabalho de coleta de provas, em ritmo acelerado, e
estão mostrando ao povo brasileiro o porquê de tanta
violência nas ruas. Um trabalho estafante, cuja
recompensa é desnudar os barões da droga, os
financiadores, coordenadores e abastecedores do
mercado consumidor nacional e que fazem a ponte
entre cartéis internacionais, nas rotas de narcotráfico
através do Brasil. Os delinqüentes engravatados que
alimentam a própria opulência, explorando a situação
nefanda na qual lançam e mantêm jovens e adultos. Os
bandidos elegantes, que armam e monitoram à
distância os sicários responsáveis pelo sangue vertido
em becos e barracos para que possam controlar o
tráfico e usufruir do produto de assaltos e latrocínios,
praticados por viciados sedentos de drogas.

Os integrantes da CPI do Narcotráfico estão de
parabéns pela coragem e destemor com que têm
conduzido as investigações. Presidida pelo Deputado
Magno Malta, tem como relator o Deputado Moroni
Torgan, delegado da Polícia Federal e representante do
PFL, que tem colocado sua experiência a serviço da
CPI e porque não dizer da sociedade na luta contra
esse terrível flagelo que é o tráfico de drogas. Não
posso deixar de registrar com orgulho a participação do
Deputado Robson Tuma, meu querido filho e da
Deputada Laura Carneiro, que, mesmo ameaçada, não
tem se amedrontado nas apurações que estão sendo
feitas no Rio de Janeiro. Com trabalho denodado e
eficiente, tiveram papel de destaque, por exemplo, na
comprovação de que o ex-Deputado Hildebrando
Pascoal não só pactuou, como participou de atos de
violência com requintes de perversidade em seu
Estado, o Acre. Coube-me relatar o caso à Executiva
do PFL, o que resultou na expulsão do então
deputado, em agosto do ano passado, antes de ter o
mandato cassado pela Câmara.. Aliás, o PFL
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mantém-se irredutível na posição de expelir
quaisquer quadros que atentem contra seus
princípios e diretrizes, bem como – e principalmente –
seu Código de Ética, como também aconteceu, ainda
no ano passado, com o Sr. Talvane Albuquerque,
antes de perder o mandato de Deputado Federal.
Mais recentemente, em fevereiro último, o substituto
do ex-Deputado Hildebrando Pascoal na Câmara, Sr.
José Aleksandro da Silva, resolveu trocar de partido
diante da iminente expulsão do PFL. Tais percalços
não afetaram o ânimo da agremiação, pois o PFL
continua a destacar-se no Poder Executivo nacional,
através do Vice-Presidente da República, Dr. Marco
Maciel, e no Congresso Nacional, através de 103
deputados federais e 21 senadores, entre eles nosso
ilustre Presidente, Senador Antônio Carlos
Magalhães.

Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, em várias
oportunidades, principalmente ao regressar das
reuniões anuais da Assembléia Geral da Organização
Internacional de Polícia Criminal – INTERPOL, pude
demonstrar que o narcotráfico estava adquirindo
feições de empresa multinacional, envolvendo o
trabalho de plantadores de coca, papoula e maconha,
agrônomos, engenheiros, químicos, contabilistas,
economistas, advogados e especialistas em
comunicações. Com sólida estrutura e muito dinheiro,
os cartéis transnacionais transformaram-se em ameaça
à paz e segurança no mundo, um dos objetivos
permanentes da ONU que reagiu incrementando o
UNDCP – Programa das Nações Unidas para o
Controle Internacional de Drogas.

No Brasil, os reflexos daquela mudança no
narcotráfico chegaram com intensidade. Por exemplo,
segundo recente relatório sigiloso da Secretaria da
Segurança Pública paulista, somente no Estado de São
Paulo, 363 pistas de aviação clandestinas distribuem-se
por 166 municípios. Além dessas, existem 132
legalizadas ou em fase de homologação, mas nenhuma
apresenta fiscalização eficiente. A maioria das pistas
clandestinas fica em áreas de atuação de traficantes,
conforme levantamentos da CPI do Narcotráfico, da
Assembléia Legislativa de São Paulo.

A CPI estadual acusa um fazendeiro de utilizar,
em Atibaia, cidade próxima a São Paulo, estrutura igual
à do traficante ”Fernandinho Beira-Mar“, com aviões
especialmente preparados e utilizando os mesmos
pilotos. Os deputados estaduais acreditam que a
pasta-base, vindo da Bolívia passava por laboratórios
de refino em Mato Grosso e Rondônia. A cocaína era
transportada, depois, para uma fazenda do traficante,
em Mirassol D’Oeste, Mato Grosso. Daí, seguia para

Atibaia, Palestina e Ipiguá, no Interior paulista, onde o
fazendeiro tem propriedades com pistas clandestinas.
O traficante e um filho estão foragidos desde o dia 1.º de
fevereiro, quando sua mulher e um piloto foram presos
em flagrante. Parte da droga apreendida seria
consumida no Interior de São Paulo.

Embora não sendo alvo prioritário para o
narcotráfico internacional como mercado, o Brasil
continua a figurar nas mais importantes rotas de
passagem da droga destinada aos grandes centros
consumidores da América do Norte e Europa. Graças a
Deus, os mercadores da morte não nos consideram
consumidores à altura das toneladas de entorpecentes
que despejam em países norte-americanos e europeus,
pelo ar e pelo mar. Parte dessa droga é interceptada por
nossas polícias, o que resultou, somente no âmbito de
atuação do Departamento de Polícia Federal (DPF), em
apreensões no montante de 18,7 toneladas de cocaína
entre 1995 e 1998. No mesmo período, o DPF
apreendeu 94,8 toneladas de maconha, de produção
nacional ou trazida do Paraguai.

Sabendo-se que, para elaborar três quilos de
cocaína pura são necessárias duas toneladas de folhas
de coca e que, para obter esta quantidade de matéria
prima, há necessidade de cultivar um hectare de terra,
tem-se idéia da imensidão do plantio de coca que o
narcotráfico patrocinou nos países produtores para
produzir as toneladas de droga apreendidas pela
Polícia Federal. Não fossem interceptadas, teriam
rendido cerca de meio bilhão de dólares aos traficantes.

Outro importante papel desempenhado por nossa
Polícia Federal no combate ao narcotráfico diz respeito
ao controle da produção e venda de éter e acetona,
precursores químicos da produção de cocaína e dos
quais o Brasil é o maior produtor latino-americano. Sem
os precursores, cujo controle se situa no ápice das
preocupações de organizações como a Interpol, DEA e
FBI, a Colômbia não poderia manter sua posição de
produtora de ¾ (três quartos) da cocaína em circulação
no mundo. Uma produção feita a partir de pasta-base
importada do Peru e da Bolívia ou obtida em plantações
de coca locais. O cultivo de coca na Colômbia
aumentou 20% no ano passado, segundo o
Departamento de Estados dos EUA. E estão crescendo
também as plantações de papoula, estimando-se em 8
toneladas anuais o potencial colombiano de produção
de heroína, destinada totalmente aos mercados
norte-americanos.

Dos países produtores no continente
americano, a Colômbia é o que pagou o mais alto
preço. O narcotráfico corrompeu suas instituições e
está financiando poderosos grupos guerrilheiros ditos
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de esquerda e paramilitares ditos de direita, que
alimentam uma odiosa e sangrenta disputa há 40
anos. Esforços para restaurar a ordem nas zonas
primárias de produção de coca e ópio são
violentamente enfrentados pelos traficantes e seus
aliados da guerrilha e dos ”esquadrões da morte“. Por
isso, como principal vítima dos narcotraficantes, os
EUA estão destinando 1 bilhão e 100 milhões de
dólares para assistência à Colômbia neste ano.

Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, o Brasil
ainda é considerado como um dos principais centros
mundiais de lavagem de dinheiro, conforme o mais
recente relatório do ”Bureau for International Narcotics
and Law Enforcement Affairs“, do Departamento de
Estado dos EUA, datado do corrente mês. Louvando-se
em conclusões da CPI do Narcotráfico, esse relatório
admite que, por ano, o narcotráfico movimenta cerca de
28 bilhões de dólares através do Brasil e que a cidade
de Campinas, em meu Estado, funcionou como centro
de ”lavagem de dinheiro“ até o ano passado. Lembra
também que, após dois anos de investigações, a Polícia
Federal brasileira desbaratou o que se acredita ser o
maior esquema de lavagem de dinheiro na região
nordestina, no Estado do Ceará. A chamada ”Operação
Nordeste“, do DPF, desmascarou um empresário local,
que usou suas 15 companhias para ”lavar“,
aproximadamente, 150 milhões de dólares. O Banco
Central incumbiu-se de retirar essas empresas do
mercado.

Ainda segundo o relatório, nossa fronteira com o
Paraguai também continua a ser um centro de
”lavagem“. Perto de 40% dos estabelecimentos
comerciais na região de Foz do Iguaçu são considerados
como ”companhias criadas como fachadas com
propósitos de ‘lavagem’ pelo crime organizado local“. E
cerca de 18 milhões de dólares são ”lavados“
diariamente em agências bancárias daquela cidade. Um
dos métodos envolve cidadãos paraguaios e brasileiros
na abertura de contas CC-5, através das quais se envia
dinheiro legalmente para o Exterior. Além disso, há o
emprego de ”laranjas“. Em Cascavel, Paraná, o
Ministério Público identificou as contas de 310 pessoas
pobres – os chamados ”laranjas“ –, através das quais 5
bilhões de dólares foram remetidos para fora do País.
Documentos comprovaram que, em 1997, um só
correntista, que ganhava salário de apenas 150 dólares
mensais, enviou 18 milhões de dólares para o Exterior.

O relatório do Departamento de Estado dos EUA
ressalta que, em 1999, em face das investigações da
CPI do Narcotráfico e da Polícia Federal, diversas
casas de câmbio de Foz do Iguaçu encerraram suas
atividades. Embora algumas agências possam estar

operando clandestinamente, o número de casas de
câmbio autorizadas pelo Banco Central caiu de 40 para
15.

Após referências elogiosas à lei 9.613, de 3 de
março de 1998, que tipificou a ”lavagem de dinheiro“
como crime autônomo, o relatório termina, afirmando:

“Embora a ‘lavagem’ dos lucros obtidos com
drogas e outros crimes continue a ser importante
problema no Brasil, recentes esforços do governo
brasileiro mostram que o país está encarando o assunto
seriamente. Investigações de vulto pelo Congresso
produziram dúzias de prisões e trouxeram nova energia
e entusiasmo para erradicar o tráfico de drogas, a
corrupção e a ”lavagem de dinheiro“ a elas relacionada.
Em outubro de 1997, o Brasil e os Estados Unidos
assinaram um MLAT que foi ratificado pelos EUA, mas
ainda não está em vigor. Novos regulamentos
financeiros poderão auxiliar a COAF, o Banco Central e
outras agências na coleta de informações para seguir
pistas , investigar e processar autores de crimes
financeiros. Quando inteiramente implementadas,
estas novas medidas irão demonstrar que o Brasil pode
tornar-se um líder regional no combate global contra a
‘lavagem de dinheiro.”

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, todos nós
podemos ter, por intuição, consciência de que uma das
mais poderosas raízes da criminalidade violenta em
nosso País está cravada no tráfico de drogas. Mas, já
existem estatísticas comprovando isso. Por exemplo,
em fevereiro último, a Superintendência de Saúde do
Departamento de Sistema Penitenciário (Desipe), da
Secretaria de Estado da Justiça do Rio de Janeiro,
apresentou os resultados preliminares de pesquisa feita
entre 300 presos e derrubou alguns mitos presentes na
nova criminologia, entre eles o de que delinqüente
violento é pobre e geralmente manifesta agressividade
como protesto contra sociedade, da qual seria vítima.
Aquela pesquisa mostrou, por exemplo, que, dos
presos com idade entre 18 e 24 anos, 50,94% estão
condenados por tráfico de entorpecente e 30,18%, por
roubo. Deles, 60,37% reconhecem a própria culpa, que
atribuem a desejo de consumo, más companhias etc.
Somente 5,26% dos que admitem responsabilidade na
prática de crimes acham que delinqüíram por
”sentimento de revolta social“. Apenas 7,54% têm
escolaridade igual ou superior ao nível médio, mesmo
que incompleto; 84,90% são condenados primários;
71,69% declararam dispor de moradia própria; 41,50%
consideram ter sido criados em condições materiais
adequadas; 84,90% foram sustentados pelo pai, mãe
ou ambos, sem ter que trabalhar na infância para
complementar a renda familiar.
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Segundo o UNDCP da ONU, que se baseia em
dados do Ministério da Saúde, o prejuízo nacional
brasileiro em decorrência do uso indevido de drogas
psicoativas atinge a 7,9% do PIB (US$ 28 bilhões ao
ano), que são gastos em função da perda de
produtividade e de mortes prematuras. Em 1997,
estudo realizado pela Associação Brasileira dos
Departamentos de Trânsito (Abdetran) detectou a
presença de álcool em 61% dos acidentes ocorridos
em Salvador, Recife, Brasília e Curitiba. Em Recife,
10% das vítimas haviam consumido maconha.
Conforme positivou o Cebrid, de 1987 a 1997, cresceu
7 vezes o uso freqüente de cocaína e 4 vezes o uso de
maconha entre estudantes de escolas públicas de 1.º
e 2.º grau, em 10 capitais brasileiras.

O UNDCP é enfático:
”A questão das drogas se confunde, finalmente,

com o problema da violência. É decisivo o peso do uso
indevido de substâncias psicoativas e da indústria do
narcotráfico sobre o aumento ocorrido nos últimos
anos nas mortes por homicídio.

”Segundo dados do Sistema de Informação de
Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, em 1980, as
mortes por homicídio representavam 25,6% dos óbitos
provocados pelas chamadas causas externas (que
também incluem suicídios, acidentes de trânsito,
afogamentos e outros acidentes) entre os jovens
brasileiros. Em 1995, elas já correspondiam a 44,4% do
total.

”As estatísticas do SIM apontam acidentes e
violência como a principal causa de óbito para a
população de 5 a 39 anos, mas é na faixa de 15 a 24
anos que o fenômeno revela maior gravidade.
Atingindo predominantemente o sexo masculino, a
violência é responsável por cerca de 70% dos óbitos
nesse grupo etário. Os mais altos coeficientes de
mortalidade concentram-se no Sudeste, exatamente a
região onde guerras entre quadrilhas de traficantes, o
aumento do consumo de crack e conflitos entre
traficantes e a polícia tornaram, nos últimos anos, mais
visível a explosiva combinação existente entre drogas
e criminalidade.“

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o
Escritório de Política Nacional para Controle de
Drogas (ONDCP) da Casa Branca, ou seja, da
Presidência da República dos Estados Unidos da
América, entusiasmado com o resultado das ações
preventivas em desenvolvimento naquele país,
pretende aplicar 2 bilhões de dólares numa campanha
antidroga na mídia, durante os próximos cinco anos.
Quer, com isso, utilizar toda a força dos meios de
comunicação para acelerar entre os jovens a mudança

de comportamento em relação às drogas, mudança
que está resultando na queda de consumo e na
redução do número de mortes relacionadas aos
narcóticos. No total, a chamada Estratégia Nacional de
Controle de Drogas, inclusive o fumo, prevê gastos de
17 bilhões e 800 milhões de dólares no corrente ano,
com um acréscimo de 735 milhões de dólares em
relação aos fundos do ano passado. O maior
crescimento de dotação refere-se aos programas de
prevenção e tratamento.

E nós, brasileiros, o que faremos para enfrentar
esse flagelo universal, além de criar mais leis para
tipificar mais crimes já tipificados, além de manter um
programa de proteção a testemunhas com muita
conversa e quase nenhuma ação, além de inventar
mais benefícios e válvulas de escape legais para
criminosos e suas organizações?

Era o que tinha a comunicar.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra, para uma comunicação de
liderança, ao eminente Senador Roberto Freire, por
cinco minutos.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, esta comunicação é para dizer,
primeiro, da minha preocupação e, segundo, da
minha estranheza com a não votação de uma
proposta de emenda constitucional que trata da
vinculação orçamentária, tentando assegurar
recursos mínimos para financiamento de ações e
serviços de saúde.

É uma proposta de origem parlamentar, que foi
apropriada, posteriormente, pelo Governo Federal,
pelo Ministro da Saúde, mas é algo que atende e
corresponde à reivindicação feita, há muito, pela área
de saúde pública do País.

Na abertura dos trabalhos da convocação
extraordinária de janeiro, levantei uma questão de
ordem, solicitando à Mesa do Senado que discutisse
se seria possível incluir na Ordem do Dia essa
proposta de emenda constitucional. Tratava-se de
uma reivindicação, e era importante aproveitarmos a
oportunidade; dar-se-ia, inclusive, qualidade àquela
convocação. A Mesa, por intermédio da sua
Presidência – tenho certeza absoluta de que o
Presidente, naquela ocasião, era o Senador Antonio
Carlos Magalhães –, argumentou que a proposta de
emenda constitucional não poderia ser incluída na
agenda da convocação extraordinária, porque o seu
conteúdo havia sido rejeitado na sessão legislativa,
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da qual a convocação extraordinária era uma
continuidade. Justificava isso, inclusive, um ofício da
Presidência do Senado, do Sr. Antonio Carlos
Magalhães, para a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em 23/11/99 – pois havia sido
distribuída para o Senador Antonio Carlos
Valadares a matéria –, que levantava a hipótese de
não poder ser ela apreciada com base no parágrafo
5º do art. 60 da Constituição brasileira, que
determina a não-apreciação de matéria rejeitada em
uma mesma sessão legislativa. Observei inclusive
que seria necessário, tão logo se iniciasse a sessão
legislativa ordinária, em 15 de fevereiro, o retorno
desse projeto à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para a sua tramitação. E, dessa forma,
deixaria de existir o impedimento constitucional do
§5º do art. 60. Só que essa proposta de emenda
constitucional não retornou. Daí a minha
estranheza. Considero inexplicável a permanência,
ainda, dessa proposta de emenda constitucional na
Secretaria-Geral da Mesa.

É assunto a respeito do qual poderia eu estar
levantando questão de ordem, mas optei por não me
utilizar da palavra dessa forma porque tive
conhecimento de que Parlamentares – como por
exemplo o Senador José Eduardo Dutra – exercitaram
gestões junto à Mesa para que fosse resolvido esse
problema. Não estou levantando uma questão de
ordem, repito, mas estou de qualquer forma me
dirigindo à Mesa. Espero que o Senador Antonio Carlos
Magalhães, tão ciente ao responder a minha questão
de ordem no início da convocação extraordinária,
mantenha-se ciente de seu papel e devolva de imediato
esse projeto à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, para que esta promova a sua discussão, o
seu debate e, espero, ao final, a sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Eminente Senador Roberto Freire, a Presidência
esclarece que as providências reclamadas por V. Exª já
foram tomadas pelo Presidente Antonio Carlos
Magalhães, que já passou a recomendação à
Secretaria-Geral da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros, para
uma comunicação inadiável, por cinco minutos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, a cultura do coco no
Brasil é uma atividade que emprega um grande
contingente de mão-de-obra na área agrícola e em toda
cadeia produtiva, seja na indústria ou no comércio. As
estimativas do setor apontam que hoje,

aproximadamente, 4 milhões de pessoas vivem direta
ou indiretamente de atividades do cultivo do coco. No
senso agropecuário do IBGE, de 1995/1996, foram
registradas 224 mil declarações de produtores de coco.

A cultura do coco é predominantemente
nordestina. Os Estados do Nordeste, e todo brasileiro
tem conhecimento deste fato, são responsáveis por
85% da produção nacional. É desnecessário frisar a
importância econômica e social do coco para nossa
região.

No final da década de 80, em virtude de um
declínio na produção nacional, agravado pela seca na
região Nordeste, foram iniciadas as primeiras
importações do coco ralado integral desidratado. As
importações vieram, principalmente, de países
asiáticos e africanos, onde, segundo o Sindicato
Nacional de Produtores de Coco do Brasil, a produção é
amplamente subsidiada.

No começo da década de 90, mais precisamente
em 1992, a produção interna se recuperou e retomou
seus números históricos. Mesmo assim, as
importações, em detrimento do mercado nacional,
continuaram a evoluir de maneira injustificada. De
acordo com os dados dos produtores brasileiros, em
1992, foram importadas 5 mil toneladas de coco, o que
representa, em números exatos, pasmem, 40% de
consumo nacional. Registra ainda o Sindicato Nacional
dos Produtores de Coco que, a cada mil toneladas de
coco importado, 7.200 trabalhadores brasileiros perdem
seus empregos.

A partir da legítima pressão dos produtores
nacionais, a fim de preservar a produção e o mercado
interno, os Ministérios da Agricultura e Abastecimento e
o da Indústria, Comércio e do Turismo baixaram uma
portaria interministerial, em agosto de 1995,
estabelecendo direitos compensatórios para os
produtos de coco originários dos países asiáticos e
africanos. Houve contestações internacionais, como
das Filipinas, mas a Organização Mundial do Comércio
considerou justas as alegações dos produtores
nacionais de coco.

Mesmo assim, o mercado brasileiro continuou
representando um paraíso para os importadores de
coco, que chegam a lucrar 108% em cada quilo
importado. E as importações agora vêm de países sem
nenhuma tradição no plantio do coco, como, observem
Sras e Srs Senadores, Suíça e Chile. É necessário que, a
partir da denúncia feita pelos produtores nacionais, e já
verificadas pela Secretaria da Receita Federal, as
autoridades brasileiras responsáveis, os Ministérios
envolvidos, da Fazenda, da Agricultura, da Indústria e
Comércio, tomem providências para averiguar e
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coibir a prática de venda triangular do coco e os
prejuízos causados aos produtores nacionais e a
repercussão negativa no mercado de trabalho.

No documento encaminhado ao
Procurador-Geral da República, os produtores de coco
do Brasil vão além dos prejuízos econômicos e
apontam ainda para um grave risco de o Brasil estar
importando doenças e pragas exóticas de outros países
inexistentes no País, ameaçando várias culturas
brasileiras, como o próprio coco e também a centenária
cana-de-açúcar, além da saúde do cidadão brasileiro.

O Ministério da Agricultura e Abastecimento
baixou em março de 1998 a Portaria nº 70, contendo
normas sanitárias e requisitos fitossanitários para
importação do coco e seus derivados. Esta portaria foi
objeto de contestação judicial por parte dos
importadores no sentido de liberar os produtos do coco
importado. Aí, Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores,
surge o antagonismo de difícil compreensão.

Ao responder o mandato de segurança impetrado
pelos importadores, a Divisão de Controle do Trânsito e
Quarentena Vegetal, subordinada ao próprio Ministério
da Agricultura e Abastecimento, em sentido contrário ao
que havia decidido a portaria do Ministério que proibiu a
importação do coco ralado, afirma que a proibição não
encontra ”respaldo científico“ e que a portaria anterior,
Portaria nº 70, ”mostra incorreções“.

Como, Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, o
Ministério da Agricultura e Abastecimento, responsável
pela qualidade, segurança e adequação de produtos
alimentícios que chegam ao consumidor, pode ter
opiniões divergentes e conflitantes sobre o mesmo
assunto? Faço um apelo ao Ministério da Agricultura e
Abastecimento, tendo em vista o pronunciamento oficial
de órgãos como a Embrapa quanto à inadequação dos
produtos importados e às normas internacionais sobre
a importação de coco. Faço um apelo ao Ministro Pratini
de Moraes, para que pessoalmente acompanhe
atentamente este problema e o solucione. Conheço os
compromissos do Ministro Pratini de Moraes com a
defesa do interesse do produtor nacional. E é
importante que, neste momento, isso seja
verdadeiramente preservado.

Devemos considerar três questões nesta
discussão: se a importação sem controles estaria
prejudicando a produção nacional e consequentemen-
te o nível de emprego no Brasil; se está ocorrendo
triangulação nas importações; e, por fim, Sr.
Presidente, Sras e Srs Senadores, se o coco que está
sendo importado oferece ou não danos à saúde do
consumidor brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência prorroga a Hora do Expediente por mais
15 minutos para que alguns Senadores possam se
pronunciar.

Concedo a palavra, para uma comunicação
inadiável, ao Senador José Eduardo Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para comunicação inadiável. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, pedi a
palavra na prorrogação da Hora do Expediente para
externar a preocupação de nosso Partido em função
do clima bastante carregado que se implantou no
Município de Canindé do São Francisco, em Sergipe.
O Município situa-se na divisa com Alagoas,
Pernambuco e Bahia. Nele está situada a hidrelétrica
de Xingó. Trata-se de um Município que criou uma
tradição de extrema violência política. Há algum
tempo houve o assassinato de um ex-prefeito. Ano
passado, o atual prefeito foi detido pela polícia, no
Estado da Bahia, com o carro cheio de armas,
inclusive algumas de uso privativo das Forças
Armadas; depois foi solto e ficou por isso mesmo.
Quer dizer, a velha impunidade.

Há 15 dias foi assassinado um radialista de
nome Cazuza. O autor material do crime foi preso
quase que imediatamente e inicialmente acusou
como mandante o atual prefeito; depois caiu em
várias contradições. E todos sabemos no nosso País
como é difícil apurar a autoria intelectual de crimes.

O fato é que lá existe hoje, como há algum
tempo, dois grupos se digladiando, ambos
truculentos, ambos absolutamente conservadores,
ambos representando o que existe de pior na política
de Sergipe e do Brasil. Recentemente estava se
articulando uma aliança, um grupo político
congregando o PT, o PPS e o PL nesse Município, e
esse radialista assassinado era um dos possíveis
candidatos a vereador pelo PL. Para V. Exªs terem
uma idéia das condições naquele Município, quando
houve a acusação ao prefeito, por parte do autor
material, o prefeito disse que não era ele, não tinha
nada a ver com isso, mas disse à imprensa, publicado
num dos jornais de maior circulação no nosso Estado,
que o radialista Cazuza iria acabar tendo aquele fim
porque era homossexual e maconheiro. Como se isso
fosse justificativa para alguém ser assassinado, mas
o fato é que aconteceu o assassinato.

Nós do PT estamos levantando essa questão aqui
porque contra o Presidente do Diretório Municipal do PT
em Canindé do São Francisco, companheiro Edmilson
Balbino dos Santos, estão acontecendo fatos que
aumentam nossa preocupação. Segundo testemunho
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de vizinhos, na semana passada um carro rondou de
forma muito suspeita a residência do companheiro
Edmilson. Registre-se, inclusive, que um carro com
características semelhantes havia também rondado a
casa do radialista Cazuza, que posteriormente acabou
sendo assassinado.

Nós, do PT de Sergipe não queremos um mártir
em Canindé do São Francisco, queremos que haja
ação das autoridades no sentido de se evitar que mais
um assassinato acabe acontecendo.

Estive, na última segunda-feira, juntamente com
o Deputado Estadual Gilmar Carvalho, do PT, o
Vereador de Aracaju, Antônio Samarone e outros
dirigentes do PT, juntamente com o companheiro
Edmilson, em uma audiência com o Dr. João
Guilherme Carvalho, Secretário de Segurança Pública
do nosso Estado, externando nossa preocupação com
esses episódios. O Dr. João Guilherme é uma pessoa
muito séria e disse que a Secretaria de Segurança de
Sergipe estava realmente preocupada com a situação
de violência em Canindé do São Francisco e que
estava tomando providências. Como já dissemos a S.
Sª, queremos alertar para esses episódios.
Esperamos que as autoridades tomem providências.
Queremos também alertar o Governador Albano
Franco, que pode ter vários defeitos, mas com certeza
entre eles não está a ligação com a violência ou com o
crime organizado. E colocamos a questão no plenário
do Senado para alertar as autoridades do nosso
Estado, no sentido de se apurar, de forma rápida, os
verdadeiros mandantes do assassinato do radialista
Cazuza e evitar que outros assassinatos venham a ser
cometidos em função dessa violência política no
Município de Canindé do São Francisco e que, sem
dúvida, está deixando alarmada aquela população que
é trabalhadora, vem procurando exercer a sua
cidadania e não merece os governantes que,
infelizmente, têm eleito naquele Município.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Concedo a palavra por cinco minutos para uma
comunicação inadiável ao Senador Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, li em alguns jornais
de ontem, com surpresa e até com certa indignação, a
análise de que o Palácio do Planalto teve sorte no fato
de a MP que analisará o novo salário mínimo ser
presidida e relatada, pelo sistema de rodízio, por
Parlamentares do PMDB. Pelo raciocínio dos artigos,
com isso a fatura estaria liquidada, ou seja, não
haveria mudanças no mísero valor de R$151,00.

Discordo dessa análise, Sr. Presidente. Em
primeiro lugar, embora o PMDB deva presidir ou
relatar a comissão mista, esse não é um processo
restrito à esfera do Partido. Haverá uma ampla e séria
discussão envolvendo todas as Bancadas
representadas tanto na Câmara dos Deputados, como
no Senado Federal. E o resultado terá de ser o reflexo
do pensamento da Casa e não apenas de uma
Legenda. Em segundo lugar, há um equívoco muito
grande em dizer-se que o PMDB já abençoou o
mínimo de R$151,00. Se existem membros do Partido
que concordam com os argumentos do Governo, há
também outros que discordam radicalmente, grupo
esse em que me incluo com muita responsabilidade e
com muita convicção. Torno a dizer que é inadmissível
pensarmos num salário mínimo miserável de
R$151,00 quando, ao mesmo tempo, discutimos um
teto salarial acima de R$10 mil. A diferença é muito
grande. É vergonhosa. É criminosa. Países como o
Paraguai, o Uruguai e a Argentina, que estão
economicamente muito atrás do Brasil, pagam um
salário mínimo até três vezes maior do que o nosso.

Se apoiarmos o valor estabelecido pelo Governo,
estaremos negando a própria Constituição, já que
esse é um valor insuficiente para suprir as
necessidades básicas de uma família.

O Congresso Nacional tem o poder, por meio de
um projeto de conversão, de aumentar o valor
estabelecido pelo Governo. Mais do que isso: tem o
dever cívico e patriótico de aproveitar essa oportunidade
para caminhar no sentido de começarmos a reduzir as
gritantes diferenças salariais existentes no País que
refletem uma distribuição de renda que tem gerado
exclusão, violência e sofrimento.

Não dá mais para aceitarmos passivamente o
eterno argumento de que o aumento maior aprofunda
o rombo da Previdência. Vamos ficar a vida inteira
ouvindo isso, postergando soluções? Não. Essa é
outra questão que precisa de uma solução definitiva.

Embora respeite e admire muito nosso Líder,
fiquei ontem envergonhado quando S. Exª disse que
só votará um aumento maior se o Ministro Waldeck
Ornelas disser que isso não quebrará a Previdência
Social. Ora, não temos de perguntar nada para o
Ministro Waldeck Ornelas, não! Temos de perguntar
para o trabalhador se ele consegue ter saúde,
educação, se ele consegue se vestir, alimentar-se, se
ele consegue dar dignidade a sua família com míseros
R$151,00. Temos de perguntar aos trabalhadores e
não ao Ministro, que não vive com esse salário. Que
se quebre a Previdência, mas que não matem de
fome nossos semelhantes, seres humanos. Que se
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quebre a Previdência Social ou que ela seja
reformulada ou que encontre mecanismos para
cumprir com suas obrigações. Não temos que
analisar se a Previdência quebrará ou não, mas se
míseros R$150,00 são suficientes para uma família
se vestir, alimentar-se, ter saúde e ter um mínimo de
dignidade.

A meu ver, é essa a questão fundamental. O
caminho, portanto, é a reforma da Previdência e não a
manutenção de um salário de fome, indigno. Por que o
Governo não se empenha na reforma da Previdência,
para evitar esses rombos e, se for o caso, a quebradeira?
O caminho é tapar o rombo. O que o Governo fez das
milionárias cifras que arrecadou com as privatizações?
Não poderia tê-las usado nesse projeto para tapar o
rombo da Previdência? Não, porque tinha de cumprir
compromisso com juros de dívidas, com bancos falidos,
numa verdadeira inversão de valores sociais. É isso que
temos de avaliar nesta Casa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao atuar
nessa Comissão Mista, vou propor um aumento real
para o salário mínimo, acima do que foi oferecido pelo
Governo. Os benefícios de um mínimo maior são
incalculáveis: reduz as diferenças, aumenta o poder de
compra do trabalhador, fortalece o mercado interno,
gera aumento de produção e, conseqüentemente,
aumento nos níveis de emprego no País.

Acredito que o meu Partido, o PMDB, que sempre
esteve à frente das bandeiras do povo, estará, mais uma
vez, defendendo os interesses da maioria, dos pequenos,
dos trabalhadores, dos mais humildes. É este o dever de
qualquer partido político deste País: defender os
interesses principalmente do povo mais humilde.
Devemos juntar forças, todos nós, todos os partidos
políticos, para fazermos a justiça que o Governo não quis
fazer, anunciando um aumento ínfimo, ridículo para o
salário mínimo, o qual contempla uma grande parte dos
brasileiros. Esta é uma questão de decisão política: ou
vamos nos preocupar com a Previdência Social ou vamos
nos preocupar com aqueles que nos elegeram para
defender-lhes os verdadeiros interesses.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Maguito Vilela,
o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Carlos Magalhães)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias,
para uma comunicação inadiável.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço a palavra para
lamentar a repressão truculenta ao movimento pacífico
de caminhoneiros no Estado do Paraná.

A cobrança de pedágio nas estradas do Paraná
se constitui em uma seleção de incríveis equívocos da
parte do Governo estadual: o modelo de terceirização
adotado, a ausência de transparência no processo
licitatório, os contratos extremamente generosos com
as empresas concessionárias, o descumprimento
rotineiro das cláusulas contratuais celebradas, o
número excessivo de postos de cobrança de pedágio e
os preços estabelecidos que oneram sobremaneira
especialmente a produção rural do meu Estado.

Revolta e indignação são a conseqüência. Nos
últimos dias, houve a manifestação pacífica dos
caminhoneiros com a paralisação do movimento nas
estradas do Paraná e a truculência repressiva
determinada pelo Governo estadual.

Segundo reportagens publicadas hoje pela
imprensa do Paraná, centenas de policiais do Batalhão
de Choque da Polícia Militar, armados e com auxílio de
cães, entraram nos postos de combustíveis localizados
na BR-277, próximo ao Porto de Paranaguá, e na
BR-376, em Ponta Grossa, e obrigaram os caminhoneiros
a seguir viagem. Segundo as informações dos donos dos
postos onde os manifestantes se concentravam, o tumulto
só começou depois da chegada dos policiais, já que, até
então, a manifestação vinha sendo pacífica e não tinha
havido o bloqueio da rodovia. Apontando armas e usando
cães, a Polícia obrigou os motoristas a entrar nos
caminhões e irem embora. Quem tentou argumentar foi
reprimido de forma violenta.

No Posto Locatelli, próximo a Ponta Grossa, um
funcionário contou que os policiais chegaram ”batendo
nos motoristas“. A polícia chegou a entrar no restaurante
do posto, obrigando os motoristas a sair. Segundo os
motoristas, os PMs foram bastante violentos, chegando
a usar bombas de gás lacrimogêneo para obrigá-los a
deixar o posto.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
lamentável o que ocorreu, especialmente no momento
em que se desvenda no seio do Governo paranaense e,
sobretudo, na Polícia daquele Estado uma quadrilha de
narcotraficantes. É lamentável que caminhoneiros, que
são trabalhadores, que transportam sobre rodas o
progresso do nosso País nas rodovias nacionais,
sejam reprimidos pela truculência e pela violência,
por protestarem contra um acordo celebrado pelo
Governo estadual com as empresas concessionárias
que cobram pedágio. Esse acordo reajustou as tarifas
do pedágio, segundo dados do Governo, em 112%
para carros de passeio e em 76% para os caminhões.
Esses percentuais são contestados pelo Sindicato
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das Empresas de Transporte de Cargas, que calcula
um aumento médio de 77% nas tarifas para
caminhões e 114% para os carros de passeio.
Conforme informou o Jornal Folha do Paraná, em
algumas praças de pedágio, o aumento chega a
127% para automóveis e 109% para caminhões.

Imaginem, Senador Maguito Vilela, se o aumento
no salário mínimo fosse equivalente ao aumento que o
Governo do Paraná concede agora às empresas
concessionárias para a cobrança de pedágio nas
rodovias do Paraná!

Por isso, Sr. Presidente, na semana passada,
lideranças de produtores rurais, comerciantes,
cooperativas, transportadores de carga e caminhoneiros
reuniram-se na Federação da Agricultura do Paraná e
anunciaram uma ação conjunta na Justiça, pedindo a
anulação dos contratos de concessão das rodovias.
Como disse o Presidente da Federação da Agricultura,
Ágide Meneguette, ”em vez de defender o interesse da
sociedade paranaense, o Governo estadual, mais uma
vez, está defendendo o interesse de grupos
econômicos“. Segundo cálculo da Federação de
Agricultura, esse aumento nas taxas de pedágio
significará despesa de R$56 milhões por ano para a
agricultura paranaense, o equivalente ao cultivo de 106
mil hectares de soja ou 75.500 hectares de milho, que
representam 5% da área cultivada no Estado do Paraná.

É, sem dúvida, um absurdo sem precedentes. No
Paraná, as rodovias em que há pedágios foram
construídas com o dinheiro público. Nos Estados Unidos,
por exemplo, nas rodovias construídas com o dinheiro
público o pedágio é cobrado pelo Poder Público. No
Paraná, ao contrário, rodovias em excepcionais
condições, que não exigem nem sequer uma operação
tapa-buraco, permitem às concessionárias a cobrança
de alto pedágio que compromete a eficiência da
produção rural daquele Estado.

Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 153, DE 2000

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento

Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei do
Senado nºs 286, de 1999, e 69, de 2000, por versarem
sobre o mesmo assunto.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. –
Senador Lúcio Alcântara.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O requerimento lido será publicado e incluído em
Ordem do Dia, nos termos do Regimento Interno.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 154, DE 2000

Sr. Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal,

e nos arts. 215, I, a, e 216 do Regimento Interno, requeiro
sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Educação as
seguintes informações:

1 – Os tipos de irregularidades identificadas pelo
Ministério na aplicação dos recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério (FUNDEF);

2 – A freqüência de cada tipo de irregularidade
contra o Fundef, de acordo com os dados de que dispõe
o Ministério;

3 – A relação das administrações municipais e
estaduais nas quais essas irregularidades foram
constatadas;

4–Asprovidências tomadaspeloMinistériocontra tais
irregularidades, inclusive as resultantes de ações conjuntas
com outras instâncias do Poder Público;

5 – As avaliações realizadas pelo Ministério sobre
os resultados das providências já tomadas.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. –
Senador Luiz Pontes.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O requerimento lido será despachado à Mesa, nos
termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, indicação que será lida pelo Sr.
Primeiro Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lida a seguinte:

INDICAÇÃO Nº 1, DE 2000

Sugere à Comissão de Assuntos
Sociais a realização de seminário sobre a
questão habitacional no Brasil.

Nos termos do art. 224 do Regimento Interno do
Senado Federal, sugere-se que a Comissão de
Assuntos Sociais providencie a realização, nesta Casa
Legislativa, de seminário sobre a questão habitacional
no Brasil, com o fim de discutir e estabelecer
instrumentos objetivos para a implementação de
política habitacional voltada à população de renda
média e baixa.

352 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



Justificação

Com a recente promulgação da Emenda
Constitucional nº 26, que inclui a moradia no rol de
direitos sociais, torna-se imprescindível a realização de
um ciclo de debates em nível nacional que permita a
mais ampla discussão sobre a problemática da produção
e do financiamento de habilitação para as camadas da
população de renda média e baixa no País.

Urge que se reverta, no Brasil, as tendências
excludentes das atuais políticas habitacionais, que, nas
últimas décadas, provocaram uma conturbada inversão
das relações e dos valores sociais. É extremamente
necessário repensar a moradia – bem de primeira
necessidade – em todos os seus aspectos (econômico,
financeiro, social, comunitário, físico-territorial, construtivo,
administrativo e institucional).

Importa que se tenha em mente, da mesma forma,
que a casa, além de ser “aquele edifício destinado à
habitação”, simboliza a projeção de vida de todo
cidadão. A casa, como moradia, é uma unidade física
onde as pessoas podem ser encontradas – sua própria
identidade. E com essa idéia em mente, a realização do
seminário seria, talvez, o nascedouro de uma proposta
adicional de transformar o ano 2001, início de um novo
milênio, no Ano Nacional da Moradia e no início de uma
nova era para milhões de brasileiros excluídos.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. –
Senador Mauro Miranda.

(À Comissão de Assuntos Sociais.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– A indicação lida será publicada e remetida à
Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão
lidos pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício,
Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 79, DE 2000

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, que “dispõe sobre as
condições para a promoção proteção e
recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspon-
dentes e dá outras providências.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 33 da Lei nº 8.080, de

19 de setembro de 1990, os seguintes parágrafos:

“§ 1º-A. Os recursos do Fundo Nacional
de saúde, destinados a ações e serviços do
Sistema Único de Saúde, a serem executados
pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito
Federal, serão transferidos diretamente e de
forma regular e automática em conformidade
com cotas previstas em programação e
cronograma aprovados pelo Conselho
Nacional de Saúde.

§ 1º-B. As transferências de recursos
previstas nesta lei dispensam a celebração de
convênio ou outros instrumentos jurídicos."

Art. 2º O §1º do art. 35 da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“§ 1º Dos recursos destinados a estados,
ao Distrito Federal e a municípios, setenta e
cinco por cento serão distribuídos segundo o
quociente de sua divisão pelo número de
habitantes, independentemente de qualquer
procedimento prévio.”(NR)

Art. 3º Fica revogado o § 1º do art. 3º da Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Art. 3º Fica revogado o § 1º do art. 3º da Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990.

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

Justificação

O processo de descentralização da saúde – diretriz
constitucional – está-se fazendo de forma lenta em nosso
País e depende do equacionamento do problema de
financiamento, uma vez que o setor ampara-se,
fundamentalmente, em transferências federais.

A sistemática atualmente, adotada levou à situação,
freqüentemente denunciada, mas só incipientemente
modificada, segundo a qual as transferências federais per
capita para ações de saúde reproduzem o desequilíbrio já
existente entre as unidades federadas, favorecendo
aquelas com rede de saúde maiores e possuidoras de
tecnologia médicas mais sofisticadas em detrimento –
novamente – daqueles município e estados com redes
menos desenvolvidos e, cumulativamente, com maior
população carente.

Com valores menores que trinta reais de
transferências federais per capita, em 1996, estados
como Roraima, Amapá, Pará, Amazonas e Acre,
recebiam a metade do que receberam Paraná, São
Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio de
Janeiro, enquanto a média nacional per capita era de
R$50,24.
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Em 1999 – após a implantação do Piso de
Atenção Básica e outros incentivos – a situação
permanecia praticamente inalterada, os estados da
região Amazônica receberam menos de trinta reais
per capita para assistência ambulatorial, enquanto os
do Sul e Sudeste receberam acima de quarente e a
média nacional ficou em trinta e oito. No financiamento
da assistência de média e alta complexidade, tivemos
o mesmo padrão; os estados da Amazônia receberam,
naquele ano, menos de quarenta reaisper capita e os
do Sul e Sudeste pelo menos cinqüenta, sendo que
São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro
receberam acima de sessenta.

Isso decorre do sistema de pagamento por
procedimento e do peso relativo do custo da
assistência de alta complexidade como os recursos
são transferidos com base na quantidade e no tipo de
assistência prestada, as unidades federadas com
maior rede e, principalmente, com maior capacidade
instalada para realizar procedimentos mais complexos
tecnologicamente – portanto mais caros – ficam com
a maior parte do dinheiro.

As críticas a essa sistemática são antigas, e
recomendações para sua superação constam,
inclusive, do Relatório da CPI do Inamps, realizada em
1993.

Todas as tentativas de equacionar esse
problema têm sido infrutíferas e o avanço muito lento.
Nessa linha, a recente criação do Piso de Atenção
Básica (PAB), embora um grande avanço nesse
sentido, mostrou-se insuficiente para corrigir as
distorções acumuladas.

Por outro lado, diante do arcabouço,institucional
estabelecido, o próprio Poder Executivo (e nele a
figura do Ministro da Saúde) fica sempre na
dependência dos vários conselhos existentes – que
tendem a defender e preservar os interesses
cristalizados – para corrigir as distorções e injustiças
identificadas. Cabe, pois, ao Poder Legislativo
estabelecer o balizamento indispensável para as
decisões do Executivo e de seus conselhos, em
benefício da população.

Nesse sentido, não há o que discutir, em políticas
sociais o critério básico é o populacional. O homem –,
e nesse caso, a sua própria vida – é a medida mais
adequada para a alocação dos recursos públicos.

O presente projeto de lei pretende ser uma
contribuição para vencer mais essa manifestação do
que tem disso chamado de “desequilíbrio
institucionalizado”, impiedosamente vigente no País.
Ele visa a reinstituir alguns dos dispositivos da Lei
Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro

de 1990), aprovados no Congresso e vetados pela
Presidência da República. Trata-se, especificamente,
de resgatar:

o § 2º do art. 33, segundo o qual os
recursos do Fundo Nacional de saúde,
destinados à cobertura das ações e serviços
de saúde a serem implementados pelos
municípios, estados e Distrito Federal, seriam
transferidos diretamente e de forma regular e
automática, em conformidade com cotas
previstas em programação e cronograma
aprovados pelo Conselho Nacional de
Saúde;

o § 3º do art. 33, que estabelecia que 50%
dos recursos anteriormente mencionados seriam
repassados segundo critérios demográficos,
independentemente de programação decisão de
conselho ou de qualquer outro procedimento
prévio. Estamos ampliando essa proporção para
3/4 do montante.

§ 5º do art. 35, que dispensava a
celebração de convênios ou outros
instrumentos jurídicos para que se fizessem
as referidas transferências.

As condições de operacionalização continuarão
a ser estabelecidas – como tem sido feito até agora
– pelo Ministério da Saúde, mediante Portaria e
Normas Operacionais Básicas.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. –
Senador Paulo Souto.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

....................................................................................
Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema

Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e
movimentados sob fiscalização dos respectivos
Conselhos de Saúde.

§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros,
originários do Orçamento da Seguridade Social de
outros Orçamentos da União, além de outras fontes,
serão administrados pelo Ministério da Saúde, através
do Fundo Nacional de Saúde.

§ 2º (Vetado).
§ 3º (Vetado).
§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará,

através de seu sistema de auditoria, a conformidade à
programação aprovada da aplicação dos recursos
repassados a Estados e Municípios. Constatada a
malversação, desvio ou não aplicação dos recursos,
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caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas
previsas em lei.
....................................................................................

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios,
será utilizada a combinação dos seguintes critérios,
segundo análise técnica de programas e projetos:

I – perfil democrático da região;
II – perfil epidemiológico da população a ser

coberta;
III – características quantitativas e qualitativas

da rede de saúde na área;
IV – desempenho técnico, econômico e

financeiro no período anterior;
V – níveis de participação do setor saúde nos

orçamentos estaduais e municipais;
VI – previsão do plano qüinqüenal de

investimentos da rede;
VII – ressarcimento do atendimento a serviços

prestados para outras esferas de governo.
§ 1º Metade dos recursos destinados a Estados e

Municípios será distribuída segundo o quociente de
sua divisão pelo número de habitantes,
independentemente de qualquer procedimento prévio.

§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a
notório processo de migração, os critérios demográficos
mencionados nesta lei serão ponderados por outros
indicadores de crescimento populacional, em especial o
número de eleitores registrados.

§ 3º (Vetado).
§ 4º (Vetado).
§ 5º (Vetado).
§ 6º O disposto no parágrafo anterior não

prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e
externo e nem a aplicação de penalidades previstas
em lei, em caso de irregularidades verificadas na
gestão dos recursos transferidos.
....................................................................................

LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

....................................................................................
Art. 3º Os recursos referidos no inciso IV do art.

2º desta lei serão repassados de forma regular e
automática para os Municípios, Estados e Distrito
Federal, de acordo com os critérios previstos no art. 35
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

§ 1º Enquanto não for regulamentada a
aplicação dos critérios previstos no art. 35 da Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, será utilizado, para
o repasse de recursos, exclusivamente o critério
estabelecido no § 1º do mesmo artigo.

§ 2º Os recursos referidos neste artigo serão
destinados, pelo menos setenta por cento, aos
Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

§ 3º Os Municípios poderão estabelecer
consórcio para execução de ações e serviços de
saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos
previstos no inciso IV do art. 2º desta lei.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 80, DE 2000

Altera os arts. 19 e 20, §§ 3º e 4º, da
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989,
que “regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea c, da Constituição Federal, institui
o Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte – FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste – FNE, e
o Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste – FCO, e dá outras
providências.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As entidades financeiras federais de

caráter regional e os Conselhos Deliberativos das
superintendências de desenvolvimento regional de
que tratam os arts. 19 e 20 da Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, disponibilizarão na Internet as
demonstrações contábeis dos respectivos fundos,
bem como os relatórios circunstanciados sobre as
atividades desenvolvidas e os resultados obtidos.

Art. 2º O art. 19 da Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, passará a viger com a seguinte
redação:

“Art. 19. As instituições financeiras
federais de caráter regional farão publicar e
disponibilizar na Internet, semestralmente, os
balanços dos respectivos fundos,
devidamente auditados. (NR)”

Art. 3º Os §§ 3º e 4º do art. 20 da Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, passarão a viger com a
seguinte redação:

“Art. 20. .................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º .......................................................
§ 3º Os bancos administradores

deverão colocar à disposição dos órgãos de
fiscalização competente os demonstrativos
contábeis com posições de final de mês,
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dos recursos, aplicações e resultados dos
fundos respectivos, sem prejuízo da
divulgação dessas informações pela
Internet.

§ 4º O Congresso Nacional, para efeito
de fiscalização e controle, será informado
imediatamente da disponibilidade na Internet
das demonstrações de que trata o artigo
anterior e dos relatórios circunstanciados
mencionados no caput. (NR)"

Art. 3º Esta lei entrará em vigor no exercício social
seguinte ao da sua publicação.

Justificação

A fiscalização e o controle da gestão dos recursos
públicos não pode olvidar as possibilidades advindas
com a Internet.

Com efeito, o amplo acesso à informação contribui
para melhor aplicação desses recursos, respaldando a
gestão consentânea com os interesses públicos.

É mister assegurar a continuidade da salutar
prática, já adotada pelo Banco do Nordeste, de divulgar
as demonstrações contábeis pela Internet. Mas, além
delas, é conveniente e oportuno também disponibilizar
os relatórios circunstanciados sobre as atividades
desenvolvidas e os resultados obtidos, apresentados
pelas entidades financeiras aos respectivos Conselhos
Deliberativos das superintendências de
desenvolvimento regional.

Em linha com os princípios constitucionais da
legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e
eficiência, insculpidos no caput do art. 37 da
Constituição Federal, basta o comunicado de que as
informações encontram-se disponíveis para que se
iniciem os procedimentos de fiscalização e controle do
Congresso Nacional.

Dessa forma, o presente projeto melhora a
qualidade da prestação de contas da gestão dos
recursos públicos e alinha as ações de controle externo,
a cargo do Congresso Nacional, às tecnologias
disponíveis.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. –
Senador Luiz Pontes.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea “c”, da Constituição Federal, institui
o Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte – FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste – FNE e o
Fundo Constitucional de Financiamento

do Centro-Oeste – FCO, e dá outras
providências

....................................................................................
Art. 19. As instituições financeiras federais de caráter

regional farão publicar semestralmente os balanços dos
respectivos Fundos, devidamente auditados.

Art. 20. Cada instituição financeira federal de
caráter regional apresentará, semestralmente, ao
Conselho Deliberativo da superintendência de
desenvolvimento de sua respectiva região, relatório
circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e os
resultados obtidos.

§ 1º ....................................................................
§ 2º ....................................................................
§ 3º Os bancos administrados deverão colocar à

disposição dos órgãos de fiscalização competentes os
demonstrativos, com posições de final de mês, dos
recursos, aplicações e resultados dos Fundos
respectivos.

§ 4º O balanço, devidamente auditado, será
encaminhado ao Congresso Nacional, para efeito de
fiscalização e controle.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................

Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos

sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento na
seguinte forma:

a) .......................................................................
b) .......................................................................
c) três por cento, para aplicação em programas de

financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, por meio de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao
semi-árido do Nordeste a metade dos recursos
destinados à região, na forma que a lei estabelecer;
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 81, DE 2000

Altera a redação do art. 2º da Lei nº
7.292, de 19 de dezembro de 1984, que
autoriza o Departamento Nacional de
Registro do Comércio a estabelecer
modelos e cláusulas padronizadas
destinadas a simplificar a constituição de
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sociedade mercantis, para tornar
obrigatória a inclusão do número de
inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) na qualificação completa
de todos os sócios das empresas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Llei dispõe sobre a inclusão

obrigatória do número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) na qualificação completa de
todos os sócios das sociedades comerciais,
excetuadas as sociedades anônimas.

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 7.292, de 19 de
dezembro de 1984, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único.

Art. 2º ....................................................

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

Parágrafo único. Na qualificação
referida no inciso I deste artigo, deve
constar, obrigatoriamente, o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda – CPF.

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

Justificação

Com fundamento na Lei nº 7.292, de 1984,
para a constituição das sociedades comerciais, é
obrigatória a qualificação completa de todos os
sócios. Contudo, como a expressão “qualificação
completa” não está definida, paira a dúvida de quais
informações devam constar dela.

Considerando a importância e a confiabilidade
que os cadastros fiscais assumiram, na identificação
de pessoas naturais e jurídicas, é imprescindível a
obrigatoriedade da inclusão do número de inscrição
no CPF na qualificação completa dos sócios, para
fechar a possibilidade de omissão desse dado, seja
involuntariamente ou mesmo de má-fé,
comprometendo a harmonia do mercado.

A alteração ora proposta visa a corrigir a
distorção ocasionada pela lacuna da mencionada
Lei nº 7.292, de 1984, contribuindo, também, para o
combate às fraudes e a fiscalização do cumprimento
das obrigações tributárias.

Em face do exposto, contamos com o apoio
dos nossos ilustres Pares para a aprovação deste
projeto de lei.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. –
Senador Luiz Pontes.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.292, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984

Autoriza o Departamento Nacional
de Registro do Comércio a estabelecer
modelos e cláusulas padronizadas
destinadas a simplificar a constituição de
sociedades mercantis.

....................................................................................
Art. 2º Adotadas pelos sócios as cláusulas

padronizadas, do instrumento constitutivo da
sociedade constarão:

I – o nome, a qualificação completa e a
assinatura de todos os sócios;

II – o nome comercial da sociedade (razão ou
denominação);

II – o objeto, o local da sede e o capital da
sociedade;

IV – a forma e o prazo da integralização do
capital social e a sua distribuição entre os sócios;

V – o uso do nome comercial pelos sócios com
poderes de gerência;

VI – o número e a data do ato normativo que
aprovou as cláusulas padronizadas.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos
Econômicos – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 82, DE 2000

Suprime o inciso IV, do art. 219, da
Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que
institui o Código Civil Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Suprima-se o inciso IV, do art. 219, da Lei

nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Justificação

O art. 218 da citada Lei nº 3.071, de 1º de janeiro
de 1916 (Código Civil Brasileiro) disciplina que “é
também anulável o casamento, se houver por parte
de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial
quanto à pessoa do outro”.

O art. 219 do Código Civil Brasileiro, por sua vez,
tipica em quatro incisos os casos em que ocorre o
instituto do erro esencial quanto à pessoa do outro. Em
suma, apenas quais os quesitos que viabilizam aos
cônjuges requerer em juízo anulação do casamento.

O inciso IV do artigo objeto de supressão assim
dispõe:
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“IV – O defloramento da mulher,
ignorado pelo marido”.

Ora, afigura-se inconcebível, tendo em
vista a atualidade dos tempos, a renovação
dos costumes, que continue vigendo norma de
tal natureza, atentatória contra a realidade
social, assim como contra o princípio
constitucional da igualdade, haja vista o art. 5º
da Lei Maior a preconizar que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza...”. O inciso I, desse mesmo art. 5º da
Constituição Federal, ainda estabelece:
“homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição”.

O teor do inciso IV, do art. 219 do Código Civil é
exclusivamente pertinente à mulher, impondo-lhe
sanção, sem correspondência alguma em relação ao
cônjuge varão, já que nada há similar no Direito
positivo que venha a puni-lo, com anulação de
casamento, caso já tenha tido relacionamentos
íntimos com o sexo oposto, anterir às bodas.

A doutrina específica, assim esclarece o caso
do inciso IV, do artigo em comento, a exemplo do que
exorta Antonio Levenhagen, na obra Código Civil –
Comentários Didáticos – Volume II:

“IV – Defloramento da mulher ignorado
pelo marido.

A virgindade é um pressuposto, entre
nós, de toda mulher que contrai matrimônio
pela primeira vez, daí por que a Lei confere
ao marido ação de anulação de casamento,
se vier a constatar, após o matrimônio, estar
deflorada sua mulher. Para a anulação do
casamento, a lei não exige qualquer outro
requisito nem que se provem quaisquer
outras circunstâncias, nem mesmo vida
irregular da mulher. Basta a comprovação do
desvirginamento ignorado pelo marido, para
que se decrete a anulação do casamento. O
prazo de prescrição da ação anulatória, no
caso de desvirginamento, é de apenas dez
dias, de acordo com o parágrafo 1º do art.
178 do Código Civil, e a explicação que se dá
para um prazo tão restrito é que a
cicatrização do hímen se opera rapidamente."

Trata-se, por conseguinte, de dispositivo
discriminatório, injusto, ultrapassado, em completa
desarmonia com a realidade social do País e do mundo,
onde a prática sexual não mais é agasalhada pela
rigidez dos costumes. Ao contrário, instaura-se,
inclusive, uma liberalidade, quiçá, até exacerbada, no
que concerne ao assunto. Todavia, a norma em

questão é vigente, o que possibilita ingresso judicial,
ao arbítrio do cônjuge interessado, podendo acarretar
ganho de causa, ante a perplexidade do meio social.

Ademais, a lei tem como pressuposto
resguardar e amparar os atos sociais, assentados e
aceitos no meio da sociedade como eticamente
corretos. Em suma, o ordenamento jurídico existe em
função da sociedade e não esta, em função do
ordenamento jurídico. Quando obsoleta uma norma,
não mais condizente com o anseio e com o consenso
social, ela se torna injusta, incoerente, despe-se de
eficácia, perdendo, portanto, sua razão de ser.

Por tais razões, apresentamos o presente
projeto de lei.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. –
Senador José Roberto Arruda.

LEGISLAÇÃO CITADA

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO
Lei nº 3.071, de 1º-1-1916, atualizada e

acompanhada de Legislação Complementar, Súmulas
e Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo do Código
Civil, Cronológicos da Legislação e Alfabético da
Legislação Complementar, da Lei de Introdução e das
Súmulas.
....................................................................................

Art. 178. Prescreve:
§ 1º Em 10 (dez) dias, contados do casamento,

a ação do marido para anular o matrimônio contraído
com mulher já deflorada (arts. 218, 219, IV, e 220).

**A Lei nº 13, de 29 de janeiro de 1935, que dispunha sobre
termo inicial da prescrição prevista neste parágrafo, foi revogada
pelo Decreto-Lei nº 5.059, de 8 de dezembro de 1942.

**Vide art. 5º, I, da Constituição Federal de 1988.

....................................................................................
Art. 218. É também anulável o casamneto, se

houver por parte de um dos nubentes, ao consentir
erro essencial quanto à pessoa do outro.

*Vide arts. 178, §§ 1º e 7º, I, e 219 do Código Civil.

*Vide Código Penal, art. 236.

Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a
pessoa do outro cônjuge:

I – o que diz respeito à identidade do outro
cônjuge, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal,
que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a
vida em comum ao cônjuge enganado;

*Vide art. 178, § 7º, I, do Código Civil.
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II – a ignorância de crime inafiançável, anterior ao casamento e
definitivamente julgado por sentença condenatória:

*Vide art. 178, § 7º, I, do Código Civil.

III – a ignorância, anterior ao casamneto, de
defeito físico irremediaável ou de moléstia grave e
transmissível, por contágio ou herança, capaz de por
em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua
descendência:

*Vide art. 178, § 7º, I, do Código Civil.

IV – o defloramneto da mulher, ignorado pelo
marido.

*Vide art. 178, § 1º, do Código Civil.

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

I – homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constitição;
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – Decisão Terminativa.)

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

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr.
PrimeiroSecretárioemexercício,SenadorCarlosPatrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 2000

Susta a aplicação do Decreto de 23 de
dezembro de 1999, do Poder Executivo,
que “Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação societária
estrangeira no capital social do Banco do
Estado de São Paulo S.A. – BANESPA, e
de suas controladoras Banescor –
Banespa S.A. Corretora de Câmbio e
Títulos e Banespa Leasing – Banespa
S.A. Arrendamento Mercantil”, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica sustado o Decreto de 23 de dezembro
de 1999, do Poder Executivo, que “Reconhece como de
interesse do Governo Brasileiro a participação
societária estrangeira no capital do Banco do Estado de
São Paulo S.A. – BANESPA, e de suas controladoras
Banescor – Banespa S.A. Corretora de Câmbio e
Títulos e Banespa Leasing – Banespa S.A.
Arrendamento Mercantil”, e dá outras providências.

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

Justificação

Para justificar uma proposta de barreira ao
programa de privatização brasileiro basta que se
recorra ao Relatório da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito, criada com base no Requerimento nº 2, de
1993, “destinada a investigar fatos decorrentes da
execução do Programa Nacional de Desestatização”, e
se conjugue, no tempo presente, os verbos que,
naquele documento, ainda indicavam previsões futuras.

Até então, haviam sido privatizados os setores
siderúrgico, petroquímico e de fertilizantes, e já era
possível prever, com significativa segurança, que os
objetivos do PND apresentavam poucas chances de se
concretizar. No documento que apresentei aos demais
membros da CPMI e ao povo brasileiro, procurei
alinhavar, enquanto relator, não somente os fatos
trazidos à colação, mas, sobretudo, projeções pouco
animadoras para o futuro da economia brasileira e para
a soberania do País, se mantidos os moldes
preconizados por aquele programa.

A realidade demonstra, nos dias atuais, que o
PND não reordenou a posição estratégica do Estado na
economia, conforme um dos seus principais objetivos.
Ao contrário, com o programa, o Estado brasileiro
perdeu a sua capacidade de definir os horizontes do
investimento privado no País. Os empresários do setor
produtivo brasileiro dão conta, embora um tanto quanto
tardiamente, de que as privatizações aniquilaram o
Estado enquanto orientador de investimento e gerador
de efeitos multiplicadores na economia. E os dados
estatísticos demonstram que, no meio século em que o
Estado exerceu este papel, o País cresceu a taxas
superiores à média mundial, ao contrário da década
atual, marcada pela estagnação.

Os dados mais recentes são o testemunho,
também, de que o programa não contribuiu para a
redução da dívida pública, igualmente um dos seus
objetivos mais explícitos. Os benefícios fiscais e
creditícios aos adquirentes das estatais somaram, até
aqui, algo como R$45 bilhões, para um somatório de
patrimônio líquido leiloado que atinge R$38 bilhões.

MARÇO 2000 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 359



São números que relativizam as informações oficiais
que dão conta dos R$70 bilhões alcançados pelo
PND, somados a R$16 bilhões de dívidas
transferidas. A dívida pública líquida brasileira mais
que quintuplicou, nos últimos cinco anos,
ultrapassando, em novembro do ano passado, a casa
dos R$500 bilhões.

Também o objetivo de permitir a retomada de
investimentos nas empresas privatizadas demonstra
não estar sendo alcançado. Tampouco o de contribuir
para a modernização do parque industrial do País,
porque os fatos também estão a demonstrar que a atual
década, exatamente a que se rotula como a das
privatizações no Brasil, se encerra como das piores em
termos de produção e de geração de emprego. Em
nome de um programa de estabilização alicerçado em
políticas de juros estratosféricos e de câmbio irreal, o
País tangencia a recessão e amarga taxas de
desemprego total das maiores do planeta.

Não há, também, como confirmar o objetivo de
liberar o Estado para atividades que lhe seriam mais
próprias, como saúde, educação, saneamento básico e
segurança pública. O que se assiste, além do
desemprego, é a precariedade cada vez maior dos
serviços públicos e uma guerra civil não declarada na
insegurança das cidades brasileiras.

No relatório da CPMI, e nos discursos que se
sucederam, as análises dão conta de que o PND não se
contextualiza em um programa de desenvolvimento
econômico, nem mesmo em políticas industriais bem
delineadas, apesar de alterar, substancialmente, a matriz
industrial brasileira, pelo porte das empresas repassadas
para mãos privadas. O método de avaliação utilizado
permitiu a montagem de cenários pessimistas e,
consequentemente, o uso de indicadores que
transformam preços mínimos em preços vis, tudo isso
além da promiscuidade entre o órgão gestor do
Programa, as empresas de avaliação e os adquirentes
das empresas colocadas em leilão, que lançaram
suspeitas em alguns casos, somente agora publicados.

É evidente que somente essas questões, se
tratadas com a devida seriedade pelos responsáveis pelo
PND, já seriam suficientes para uma ampla reformulação
do programa de privatização brasileiro. Ao contrário, o
Governo Federal, com a cobertura do manto de silêncio
da mídia, desdenhou as investigações e os discursos e,
principalmente, as previsões da CPMI e persistiu nos
moldes concebidos em 1990, na Lei nº 8.031.

Agora, melhor tarde que jamais, a sociedade
brasileira parece despertar para o fato de que tal
persistência teve como resultante a total dilapidação do
patrimônio público e do papel do Estado brasileiro em
alavancar o desenvolvimento do País, sem que se

propiciasse o crescimento econômico e a diminuição
das desigualdades regionais e pessoais de renda
consideradas as maiores do mundo. Essa mesma
sociedade percebe, também, que setores estratégicos
foram transferidos para mãos que regem decisões de
política econômica de fora do País, transferindo para lá
os lucros que poderiam ser reinvestidos aqui e que aqui
gerariam os empregos e a renda quem faltam em
nossas estatísticas.

A mídia antes silenciosa, começa a repercutir a
perda de soberania nacional, quando empresas
brasileiras tornam-se meras subsidiárias de
multinacionais. As avaliações mais isentas, estampadas
em jornais que sempre se aliaram à iniciativa privada e
apoiaram, firmemente, as privatizações, dão sinais de que
há que se repensar o PND, de contextualizá-lo em uma
política de desenvolvimento nacional. Contraditoriamente,
os objetivos oficiais de atrair moedas estrangeiras para
contrabalançar os déficits do balanço de transações
correntes encontram-se ameaçados pelo aumento
significativo das remessas de lucros para o exterior.
Corre-se o risco, inclusive, de total esvaziamento da Bolsa
de Valores brasileira, à medida que as ações das
empresas que sempre lhe foram sustentáculo, depois de
desnacionalizadas, podem ser comercializadas somente
em bolsas com sede no exterior.

Também contraditoriamente, a defesa de setores
estratégicos nacionais volta à discussão, agora que se
cumpre a previsão de que se corria o risco de o Estado
ter que retomar, diretamente, investimentos em
determinadas atividades, ora por incompetência dos
novos empreendedores, ora pelo risco de
desnacionalização, ora por má fé. Nos depoimentos à
CPMI, vozes balizadas chamaram a atenção para o fato
de que, em prazo não muito longo, o Estado seria
chamado a reinvestir nos setores petroquímico e
siderúrgico, dada a chamada modelagem, definida pelo
PND. Não há suspresa, portanto, na confirmação das
previsões, quando os jornais publicam preocupações
oficiais com a possível desnacionalização destes
setores, mas sim no fato delas serem atribuídas às
mesmas vozes que, antes, demonizavam o Estado, em
seu discurso privativista extremado.

Não há dúvida de que a anunciada privatização
do Banespa é emblemática nesta discussão. Afinal, os
bancos estrangeiros, pós-PND, já detêm mais de 40%
dos ativos bancários privados no País. Se vitoriosos no
leilão, ultrapassarão os 50%. Se, hoje, a petroquímica e
a siderurgia voltaram a ser consideradas estratégicas,
a ponto de se propor a retomada de investimentos
públicos nestes setores, imagine-se o sistema
bancário, se comandado totalmente de fora do País,
em um contexto de globalização financeira, para
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muitos o nome mais contemporâneo da dominação
em escala mundial.

E a população mostra-se sensível a essa
discussão. A Folha de S. Paulo, edição de 13 de
fevereiro último, divulga pesquisa de opinião que dá
conta de que 71% dos entrevistados rejeitam o capital
estrangeiro na privatização do Banespa. Quatro, em
cada cinco, repudiam o financiamento público para
estrangeiros, em qualquer privatização; mais da
metade acredita ser melhor para o País limitar a entrada
de capital estrangeiro nos leilões. Aliás, no caso do
Banespa, apenas 28% foram categóricos afirmativos
quanto à venda de seus ativos, independentemente da
nacionalidade dos compradores.

Vale destaques, também, artigo publicado no
jornal Estado de S.Paulo de 10-2-2000, pelo
economista Roberto Macedo, pesquisador da
Fipe/USP sob o título “Banespa – a privatização para
poucos”. segundo ele, “a privatização foi feita para uns
poucos grandalhões, nacionais e estrangeiros, e se
perdeu na poeira da História – o que é imperdível,
particularmente para um governo dito social-democrata
– uma oportunidade de termos um capitalismo menos –
desequilibrado, como a pulverização do capital
mediante venda aberta a todos os interessados. Ou,
então, passando a propriedade de estatais para fundos
privados de ações constituídos entre outras finalidades,
para quitar passivos que o governo tem com milhões de
seus cidadãos, na esfera da previdência e assistência
social, constituindo assim as bases para uma
previdência complementar privada. Ou, ainda fazendo com
que seus débitos com os depositantes do FGTS
pudessem ser utilizados na compra de ações, para quem
aceitasse essa outra forma de garantir seu tempo de
serviço... É por aí que vejo a privatização do Banespa.

Há três décadas sou correntista desse banco,
este do ramo, nacional ou estrangeiros. Aliás que me
perdoem os estrangeiros que já chegaram, mas até
aqui não disseram o que vieram. Troca-se o nome, a
fachada, os executivos têm cara de quem já fez
mestrado em administração de negócios... muitos
ostentam o vulgarizado título de vice-presidente disto
ou daquilo, mas ainda não vi nenhum aumento de
competição, redução do chamado “spread” (a diferença
entre os juros que pagam e os que cobram), serviços
melhores e mais baratos e mais empréstimos para
financiar a produção. Está na hora de cobrar mais
desempenho, antes de dar-lhes mais espaço, até
porque, nos seus países de origem, são muito cioso do
deles". Vale dizer que o professor Roberto Macedo foi,
até muito recente, o principal porta-voz dos industriais
brasileiros produtores de eletro-eletrônicos.

Entretanto, tal e qual quando dos trabalhos da
CPMI, o Governo Federal parece demonstrar indiferença
quanto aos aspectos da soberania nacional e da
estratégia de se manter em mãos nacionais setores
sensíveis para o nosso desenvolvimento enquanto
nação independente. E até aqui, mantém as regras para
o leilão do Banespa, a despeito da opinião da grande
maioria dos brasileiros e de respeitados especialistas no
assunto. Mais do que isso, no caso, o Governo Federal
exorbita, em sua competência constitucional. É o que se
observa no decreto cuja aplicação ora se procura sustar.
Portanto, esse caminho do decreto legislativo seria
desnecessário se houvesse perfeita sintonia entre as
decisões de governo e o reclamo das ruas.

A competência privativa do Presidente da República
para expedir decretos e regulamentos para a fiel
execução das leis, inscrita no art. 84, IV, da Constituição
Federal, tem como contraponto a competência
exclusiva do Congresso Nacional de sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitam do poder
regulamentar, conforme reza o art. 49, V, de nossa
Carta Magna.

O Decreto em tela exorbita, de modo flagrante, a
competência presidencial, na medida em que:

1 – versou sobre matéria financeira,
invadindo a competência do Congresso Nacional
de, com a sanção do Presidente da República,
dispor sobre tal assunto, conforme preconiza o
art. 48, XIII, da Constituição Federal;

2 – tratou de investimentos estrangeiros
no sistema financeiro nacional, violando o
disposto no art. 172 e 192, III, da CF, que
determina que essa matéria deve ser
disciplinada em lei; e

3 – interpretou, para fins do parágrafo
único do art. 52 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, como sendo o
Poder Executivo, exclusivamente, que define “o
interesse do Governo brasileiro”, esquecendo
as competências do Congresso Nacional.

E o Congresso Nacional já demonstra estar
sintonizado com os interesses da imensa maioria do
povo brasileiro, ao incluir o assunto no debate
legislativo com a devida prioridade. Não há dúvida de
que a reiterada proposta de privatização do Banespa
pode se constituir no ponto de inflexão para a revisão
do programa de privatizações brasileiro e na retomada
do papel do Congresso Nacional, enquanto
ressonância dos interesses e das aspirações do
povo brasileiro. No relatório final da CPMI das
Privatizações, afirmei que não concluia, naquele
ponto, os trabalhos, eu apenas suspendia-o para
que alguém o retomasse, em momentos mais

MARÇO 2000 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 361



propício e promissor. É esse o momento, e renasce
a esperança de que o debate se amplie e se elimine,
de vez o risco de perda total da soberania nacional.
Exemplos não faltam. Consciente deste pleno
exercício de competências constitucionais,
apresento esta proposição para a qual espero contar
com o apoio dos nobres congressistas.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. –
Senador Amir Lando.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 3.305, DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1999

Dá nova redação ao art. 28 do
Decreto nº 2.222, de 8 de maio de 1997,
que regulamenta a Lei nº 9.437, de 20 de
fevereiro de 1997.

O Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19 da
Lei nº 9.437, de 20 de fevereiro de 1997.

Decreta:
Art. 1º O art. 28 do Decreto nº 2.222, de 8 de

maio de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação.

“Art. 28. O porte de arma de fogo é
inerente aos militares das Forças Armadas,
policiais federais, policiais civis, policiais
militares e bombeiros militares.

....................................................."(NR)

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

Brasília, 23 de dezembro de 1999, 178º da
Independência e 111º da República – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – José Carlos Dias – Elcio
Alvares

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1999

Reconhece como de interesse do
Governo Brasileiro a participação
societária estrangeira no capital social
do Banco do Estado de São Paulo S.A. -
BANESPA, e de suas controladas
Banescor - Banespa S.A. Corretora de
Câmbio e Títulos e Banespa Leasing -
Banespa S.A. Arrendamento Mercantil, e
dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo único,

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
Decreta:

Art. 1º É de interesse do Governo brasileiro a
participação societária estrangeira, até cem por
cento, no capital social do Banco do Estado de São
Paulo S.A. - BANESPA, e de suas controladas
Banescor - Banespa S.A. Corretora de Câmbio e
Títulos e Banespa Leasing - Banespa S.A.
Arrendamento Mercantil, no processo de privatização
e ser promovido ao amparo do Programa Nacional de
Desestatização.

Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as
providências necessárias à execução do disposto
neste decreto.

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

Brasília, 23 de dezembro de 1999 178º da
independência e 111º da República. FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Amaury Guilherme Bier.

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1999

Abre ao Orçamento de Seguridade
Social da União em favor do Ministério
do Esporte e Turismo, crédito
suplementar no valor de R$6.000.000,00,
para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento.

O Presidente da República, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista as autorizações
contidas no art. 6º, inciso b, e II, da Lei nº 9.789, de
23 de fevereiro de 1999, Decreta:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de
Seguridade Social da União (Lei nº 9.789, de 23 de
fevereiro de 1999), em favor do Ministério do
Esporte e Turismo, crédito suplementar no valor de
R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste
Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão do
cancelamento parcial de dotações orçamentárias,
sendo R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) da
Reserva de Contingência, conforme indicado no
Anexo II desse decreto.

Art. 3º Em decorrência do disposto nos artigos
anteriores, ficam alteradas as receitas do Instituto
Nacional de Desenvolvimento do Desporto, na
forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
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Brasília, 23 de dezembro de 1999, 178º da
Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Martus
Tavares.

LEI Nº 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990.

Cria o Programa Nacional de
Desestatização, e dá outras providências.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2000

Acrescenta incisos V, VI, VII, VIII e IX
ao artigo 3º da Resolução nº 78 de 1998,
do Senado Federal que “Dispõe sobre as
operações de crédito interno e externo dos
Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e de suas respectivas
autarquias e fundações, inclusive
concessão de garantias, seus limites e
condições de autorização, e dá outras
providências.”

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 3º da Resolução nº 78, de 1998,

passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:

I –
II – ........................................................
III – ......................................................
IV – ......................................................

V – Captar recursos, cujas
obrigações contratuais atinjam o período
administrativo subseqüente do governador
ou do prefeito, a título de recebimento
antecipado de créditos futuros relativos ao
direito dos Estados, Municípios e Distrito
Federal de participação governamental
obrigatória, nas modalidades de royalties,
participações especiais e compensações
financeiras, no resultado da exploração de
petróleo e gás natural, de recursos hídricos
para fins de energia elétrica e de outros
recursos minerais no respectivo território,
plataforma continental ou zona econômica
exclusiva;

VI – Oferecer como garantia de
compromissos assumidos, recebimentos
futuros relativos ao direito dos Estados
Municípios e Distrito Federal de participação
governamental obrigatória, nas modalidades

de royalties, participações especiais e
compensações financeiras, no resultado da
exploração de petróleo e gás natural, de
recursos hídricos para fins de energia
elétrica e de outros recursos minerais no
respectivo território, plataforma continental
ou zona econômica exclusiva;

VII – Ceder direito que ultrapasse o
período administrativo do governador ou do
prefeito, a título de pagamento futuro de
compromissos assumidos, direito dos
Estados, Municípios e Distrito Federal de
participação governamental obrigatória, nas
modalidades de royalties, participações
especiais e compensações financeiras, no
resultado da exploração de petróleo e gás
natural, de recursos hídricos para fins de
energia elétrica e de outros recursos
minerais no respectivo território, plataforma
continental ou zona econômica exclusiva.

VIII – Contrair obrigação, por parte do
titular do Poder ou órgão público, nos últimos
dois quadrimestres de seu mandato, que não
possa ser cumprida integralmente dentro
dele, ou que tenha parcelas a serem pagas
no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito;

IX – Contrair, por parte do Governador
ou Prefeito Municipal, operação de
antecipação de receita orçamentária, no seu
último ano de mandato.

Justificação

Depois das malfadadas operações dos
precatórios que redundaram, inclusive, na formação de
uma CPI que desvendou esquemas de corrupção e
favorecimento em detrimento dos Estados, agora,
Governadores de Estados produtores de petróleo
movimentam-se para oferecerem à Petrobrás os
Royalties como garantia de uma disfarçada
antecipação de receita.

Existem questões de mérito e questões
jurídicas envolvendo tais atos das administrações
estaduais, que nos levam a uma revisão da
Resolução 78, do Senado Federal.

No aspecto jurídico, cumpre citar a Constituição
Federal (art. 20 § 1º), quando assegura aos Estados,
Distrito Federal e Municípios o recebimento de uma
indenização correspondente à produção de petróleo
e gás natural:

“Art. 20 ...............................................................
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§ 1º É assegurada, nos termos da lei, as Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a
órgão da administração direta da União, participação
no resultado da exploração do petróleo ou gás natural,
de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo
território, plataforma continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva, ou compensação financeira por
essa exploração.’

A lei que regulamenta esse direito é a Lei nº 7.990, de
28 de dezembro de 1989, com as alterações da Medida
Provisória 1.977-13, de 9 de março de 2000.

As formas de garantias de empréstimos e outras
operações financeiras pelos Estados, Municípios e
Distrito Federal estão previstas e autorizadas no artigo
167, § 4º, da Constituição Federal:

“§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias
geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e
156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e
159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou
contragarantia à União e para pagamento de débitos
para com esta.”

No caso dos Estados, segundo o parágrafo acima,
somente estão autorizadas a serem dadas como
garantia as receitas de impostos (art. 155), do Imposto
de Renda dos seus funcionários públicos e de 20% de
impostos que a União vir instituir (art. 158), do Fundo de
Partcipação dos Estados (art. 159, I a) e da cota-parte do
Imposto de Produtos Industrializados aos Estados
exportadores (art. 159, II). Os impostos estaduais são o
Impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
e Transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação (ICMS), o Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre
Transmissão de Bens e Direitos – Causa Mortis (ITBI –
causa mortis).

Desse modo, não há outro tipo de receitas próprias
que possam ser utilizadas como garantia ou
contragarantia à União, senão as que foram citadas na
Constituição Federal, e, assim mesmo, para pagamento
de débitos para com a União.

No que se refere à caracterização de operações
financeiras, sejam de crédito ou não, muitas figuras
híbridas têm sido criadas para disfarçar verdadeiras
operações de crédito, que exigem prévia aprovação do
Senado Federal, após o trâmite na sua comissão
competente, a Comissão de Assuntos Econômicos
(Resolução nº 78, de 1998).

O compromisso financeiro de pagamento futuro,
quaisquer que seja este, em troca de recebimento de
valores, seja em forma de moeda, seja em forma de
títulos, evidencia uma operação de crédito.

A cessão de direito de recebimento de uma
determinada receita para pagamento de um
compromisso financeiro, também deve ser caracterizada
como uma garantia. A garantia também deve seguir as
normas da Resolução 78 do Senado Federal, no caso de
Estados, Municípios e Distrito Federal, e a Constituição
Federal.

A cessão de direito de recebimento de uma
determinada receita, em troca do recebimento imediato
do valor atual dessa receita, dentro de um determinado
período, caracteriza-se como uma antecipação de
receita, e, assim, também deverá seguir as normas da
Resolução 78 do Senado Federal. Nesse caso, o artigo
9º, desta Resolução, estabelece que o saldo devedor
das Antecipações de Receitas (AROs) não poderá
exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a
8% da Receita Líquida Real (RLR).

Dispõe, também, a Lei nº 7.990/89, que regula a
compensação financeira pela exploração de petróleo e
gás natural, que o pagamento destas compensações
será feito, mensalmente até o último dia do mês
subseqüente ao fator gerador, que no caso, é a
exploração do petróleo, e, por definição do Código
Tributário, art. 116, os efeitos do fato gerador somente
são considerados existentes, tratando-se de situação de
fato, quando se verificarem as circunstâncias materiais
necessárias a que se produzam os efeitos.

Portanto, para que haja pagamento de royalties,
necessário preexistir a exploração de petróleo, sendo
contrário à lei a antecipação destas quotas, em face a
inexistência de fato gerador, ainda não ocorrido.

A artigo 8º da Lei nº 7.990/89, que veda a aplicação
desses recursos para pagamento de dívidas e de
pessoal permanente, foi alterado pela Medida Provisória
nº 1.977-13, de 9-3-2000, que autoriza a utilização os
recursos das compensações financeiras em questão
para o pagamento de dívidas e para capitalização de
fundos de previdência.

Porém, o caput do artigo 8º refere-se à forma de
pagamento das compensações financeiras a Estados,
Distrito Federal e Municípios, bem como os órgãos da
administração direta da União, que deverá ser mensal e
até o último dia útil do mês subseqüente ao do fato
gerador. Isto não foi alterado. Daí pode-se inferir que a
utilização dos recursos originários das
compensações financeiras poderão ser utilizadas
para capitalização de fundos de previdência, porém
de forma mensal, na medida em que os recursos
forem recebidos.

Adicionalmente, o referido artigo não prevê a
cessão do direito de participação governamental
obrigatória no resultado da exploração de petróleo e
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gás natural, de recursos hídricos para fins de energia
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo
território, plataforma continental ou zona econômica
exclusiva. Talvez formulador da Medida Provisória nº
1977-13/2000, ao não prever a garantia pelo
recebimento antecipado dos Royalties, tenha omitido
esta condição, ao atentar para a inconstitucionalidade
de uma operação deste tipo, isto é, colocar como
garantia, para efeito de obter a antecipação desejada,
a cessão do direito sobre o resultado futuro da
exploração petrolífera.

No que tange ao mérito, a principal questão é se
é socialmente viável comprometer por tempo ilimitado
uma receita futura do Estado. Isto inclusive envolve a
questão da responsabilida fiscal. O próprio projeto de
lei das Responsabilidade Fiscais (PLC nº 4/2000), que
veio da Câmara e agora tramita pelo Senado, proíbe
este tipo de prática, em seu artigo 37:

“Art. 37. Equipara-se a operação de crédito e
estão vedados:

I – captação de recursos a título de antecipação
de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador
ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no
§ 7º, do art. 150 da Constituição Federal."

Assim, já existe reconhecimento por parte tanto
do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo, de
que esta prática configura-se numa irresponsabilidade
fiscal.

Aqui não existe nada contra a formação de
Fundos de Aposentadoria, até porque trata-se de
mecanismo necessário para dar suporte ao
pagamento de futuros inativos.

O que deve ser discutido é o tipo de aporte de
recursos que deve ser utilizado para capitalizar este
fundo. Muitos Estados tem vendido o Patrimônio
Público sem dar uma contrapartida para a população.
Por que não dar aporte financeiro a Fundos de
Aposentadorias como dinheiro da venda das
empresas Estatais? O problema é que existem
estados que venderam estatais e aplicaram seus
recursos em obras sem nenhuma repercussão social e
econômica, e como já gastaram tudo no período
dominado pelos interesses eleitorais da reeleição,
agora recorrem aos royalties como antecipação de
receita visando a criação de fundos de aposentadoria.

A proposição que ora apresentamos não proíbe
a priori captar recursos com base nos royalties da
produção de petróleo ou gás, nem tampouco veda a
sessão de direito resultante dessa indenização
assegurada pela Constituição. Entretanto condiciona
que tais atos da iniciativa de governadores ou prefeitos
somente serão permitido se as obrigações contratuais

resultantes não ultrapassarem os seus respectivos
períodos administrativos.

Se há interesse na formação desses Fundos,
nada mais responsável do que utilizar os recursos do
período de mandato dos governantes. Por que
comprometer as futuras administrações, com dívidas
assumidas no presente?

Pelos motivos expostos, é de alta relevância a
aprovação do presente Projeto de Resolução para que
contamos com a aprovação de nossos Pares.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. –
Senador Antonio Carlos Valadares.

LEGISLAÇÃO CITADA

(*)RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998

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

....................................................................................
Art. 3º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal,

aos Municípios e às suas respectivas autarquias e
fundações, que pleitearem autorização para contratar
as operações de crédito regidas por esta Resolução:
....................................................................................

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Institui, para os Estados, Distrito
Federal e Municípios, compensação
financeira pelo resultado da exploração
de petróleo ou gás natural, de recursos
hídricos para fins de geração de energia
elétrica, de recursos minerais em seus
respectivos territórios, plataformas
continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva, e dá outras
providências.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.977-13
DE 9 DE MARÇO DE 2000

Institui medidas adicionais de
estímulo e apoio à reestruturação e ao
ajuste fiscal dos Estados e dá outras
providências.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os projetos lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da República
adotou, em 28 de março de 2000 e publicou no dia 29
do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº
2.010-30, que ”Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº
9.530, de 10 de dezembro de 1997“.

Tendo em vista a nova proporcionalidade
partidária na Câmara dos Deputados, e de acordo
com as indicações das lideranças, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a matéria, nos termos dos §§ 4º e 5º do
art. 2º da Resolução nº 1/89-CN:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Freitas Neto Hugo Napoleão
Geraldo Althoff José Agripino

PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
José Alencar Amir Lando

PSDB

Carlos Wilson Pedro Piva

Bloco Oposição (PT/PDT)
Heloisa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB
Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)
Aécio Neves Arnaldo Madeira
Roberto Jefferson Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)
Olavo Calheiros Waldemir Moka
Rita Camata Osmânio Pereira

PFL
Carlos Melles Darci Coelho

PT
Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Odelmo Leão Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 30-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 31-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 3-4-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 12-4-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 27-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da República
adotou em 28 de março de 2000 e publicou no dia
29 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº
2.014-4, que ”Altera e acresce dispositivos à Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial, e dá
outras providências“.

Tendo em vista a nova proporcionalidade
partidária na Câmara dos Deputados, e de acordo
com as indicações das lideranças, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a matéria, nos termos dos §§ 4º e 5º do
art. 2º da Resolução nº 1/89-CN:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Hugo Napoleão Francelino Pereira
Edison Lobão Mozarildo Cavalcanti

PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
José Alencar Amir Lando

PSDB

Sergio Machado Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT)

Heloisa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Alberto Goldman Arnaldo Madeira
Aécio Neves Jutahy Junior
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Bloco (PMDB/PST/PTN)

Antônio do Valle Múcio Sá
Antônio José Mota Jorge Alberto

PFL

João Ribeiro Werner Wanderer

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Romel Anízio Luiz Fernando

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 30-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 31-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 3-4-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 12-4-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 27-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.

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

É lido o seguinte:

OF. GLPMDB Nº 53/2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa

Excelência a indicação do Senador Agnelo Alveslves,
em minha substituição, como membro titular, na
Comissão Mista incumbida de apreciar e emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.019, de 23 de março
de 2000, que “dispõe sobre o salário mínimo a vigorar
a partir de 3 de abril de 2000", o Líder e o Senador
Ney Suassuna como membros suplentes da referida
comissão, ficando a mesma assim constituída:

Titulares Suplentes
Iris Rezende Jader Barbalho
Agnelo Alves Ney Suassuna

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Será feita a substituição solicitada.

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

São lidos os seguintes:

OF. GLPMDB Nº 54/2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa

Excelência a indicação do Senador Agnelo Alves, em
vaga existente, como Vice-Líder do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.

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

OFÍCIO Nº 47/2000

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estou

indicando os Senadores Eduardo Suplicy, Sebastião
Rocha e Jefferson Péres como Vice-Líder do Bloco
Parlamentar de Oposição.

Ao ensejo, renovo protestos de estima e
consideração. – Heloísa Helena, Líder do Bloco
Parlamentar de Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os ofícios lidos vão à publicação.

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

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 254, de 1999 (nº
143/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Fundação Educativa Nordeste para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Soledade, Estado do
Rio Grande do Sul, tendo:

Parecer favorável, sob nº 227, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Fogaça, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção do Bloco,

ressalvado o voto do Senador Tião Viana.
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A matéria vai à Comissão Diretora para a
redação final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo n.º 254, de 1999 (n.º 143/99, na Câmara dos
Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 283, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 254, de 1999 (nº 143, de 1999,
na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de 1999 (nº 143,
de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Fundação Educativa
Nordeste para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Soledade, Estado do Rio
Grande do Sul.

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de março de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Júnior,
Relator – Jonas Pinheiro – Carlos Patrocínio –
Casildo Maldaner.

ANEXO AO PARECER Nº 283, DE 2000

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão
de “Fundação Educativa Nordeste” para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Soledade, Estado
do Rio Grande do Sul.

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

s/nº, de 23 de junho de 1998, que renova por dez anos, a
partir de 1º de maio de 1994, a concessão de “Fundação
Educativa Nordeste” para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Soledade, Estado do Rio Grande do
Sul.

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

– Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 260, de 1999 (nº
176/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Syria Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Tucunduva,
Estado do Rio Grande do Sul, tendo:

Parecer favorável, sob nº 228, de 2000,
da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Emilia Fernandes, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção do Bloco, ressalvado

o voto do Senador Tião Viana.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação

final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo n.º 260, de 1999 (n.º 176/99, na Câmara dos
Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 284, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 260, de 1999 (nº 176, de
1999, na Câmara dos Deputados).
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de 1999 (nº
176, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Syria
Comunicações Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Tucunduva, Estado do Rio Grande do Sul.

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de março de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Júnior,
Relator – Jonas Pinheiro – Carlos Patrocínio –
Casildo Maldaner.

ANEXO AO PARECER Nº 284, 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 outorga permissão
a “Sistema Syria Comunicações Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência mudulada na localidade de
Tucunduva, Estado do Rio Grande do Sul .

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

Portaria nº 249, de 4 de dezembro de 1998, que
outorga permissão a “Sistema Syria Comunicações
Ltda.” para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na localidade de Tucunduva,
Estado do Rio Grande do Sul.

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

Magalhães) – Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 682, de 1999, de
iniciativa da Comissão Parlamentar de

Inquérito do Sistema Financeiro, que altera
o art. 60 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações.

Em discussão.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo

Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este Projeto de
Lei é uma das contribuições da CPI do Sistema
Financeiro. Nós havíamos ali detectado — e o então
Relator, Senador João Alberto, muito se dedicou a
este tema — o endividamento excessivo de uma
empresa relacionada ao Banco Marka – a empresa
Teletrust Recebíveis. Esta, embora com um
patrimônio líquido de valor irrisório, efetuou um
lançamento público da ordem de R$400 milhões, dos
quais logrou êxito em colocar cerca de R$200 milhões
exclusivamente em fundos de pensão controlados
por estatais, títulos que, hoje, representam perdas
quase totais para os mesmos fundos.

Trata-se, portanto, de preservar o mercado
financeiro, por meio da emissão de debêntures como
instrumento de capacitação de recursos para
capitalização das empresas, estabelecendo,
entretanto, os limites para tal emissão, de forma a
evitar excessivo grau de endividamento, com prejuízo
para a segurança dos investidores.

Estabelece o Projeto que, salvo os casos
previstos em legislação especial, o valor total das
emissões de debêntures de uma sociedade não
poderá ultrapassar 80% do valor dos bens gravados,
próprios ou de terceiros, no caso de debêntures com
garantia real, e a 100% do patrimônio líquido da
companhia nos demais casos.

Portanto, trata-se de uma preocupação
louvável no sentido de determinar que, no caso da
colocação de debêntures por oferta pública, a
Comissão de Valores Mobiliários poderá,
justificadamente, fixar limites maiores ou menores
que aqueles acima previstos, evitando, assim, que
as empresas com patrimônio público de valor
irrisório efetuem elevados lançamentos de
debêntures no mercado em valores bem superiores
ao seu patrimônio, gerando perda aos seus
subscritores e elevado prejuízo fiscal.

Sr. Presidente, eu gostaria, na conclusão, de
prestar uma informação que acredito ser importante,
de grande relevância aos Senadores: amanhã, às 11
horas, está prevista a visita do Presidente Xanana
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Gusmão, do Comitê de Resistência pela
Independência do Timor Leste a este Congresso.
Assim, eu gostaria de avisar a todos os Srs.
Senadores dessa importante visita, e, quem sabe,
possamos, estando aqui presente o Senador Geraldo
Melo, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
é a sugestão que faço – convidar o Presidente
Xanana Gusmão para vir ao Plenário, a fim de que os
Senadores possam fazer uma breve homenagem à
independência do Timor Leste na manhã desta
próxima sexta-feira.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo
Suplicy, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Continua em discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, 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

redação final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo redação final ao Projeto de Lei do Senado
nº 682, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Casildo Maldaner.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 285, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 682, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado nº 682, de 1999,
que altera o art. 60 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de março de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Junior,
Relator – Jonas Pinheiro – Carlos Patrocínio –
Casildo Maldaner.

ANEXO AO PARECER Nº 285 DE 2000

Altera o art. 60 da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 60 da Lei nº 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 60. Excetuados os casos previstos
em lei especial, o valor total das emissões de
debêntures de uma sociedade não poderá
ultrapassar a:”(NR)

“I – 80% (oitenta por cento) do valor dos
bens gravados, próprios ou de terceiros, no
caso de debêntures com garantia real;”(AC)*

“II – 100% (cem por cento) do valor do
patrimônio líquido da companhia, nos demais
casos.”(AC)

“§ 1º Revogado.”
“a) revogada:”
“b) revogada.”
“§ 2º O limite previsto no inciso I poderá

ser determinado em relação à situação do
patrimônio da companhia depois de investido o
produto da emissão; neste caso, os recursos
ficarão sob controle do agente fiduciário dos
debenturistas e serão entregues à companhia,
à medida em que for sendo aumentado o valor
das garantias, observando-se o limite do inciso
I do caput.”(NR)

*AC = Acréscimo.

“§ 3º No caso de colocação de
debêntures por oferta pública, a Comissão de
Valores Mobiliários poderá, justificadamente,
fixar limites maiores ou menores que os
previstos nos incisos I e II do caput.”(NR)

“§ 4º Revogado.”

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

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

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 155, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,

requeiro a dispensa de publicação do parecer, para
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imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 682, de 1999, de
iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Sistema Financeiro, que altera o art. 60 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que “dispõe sobre
as Sociedades por ações”.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. –
Bello Parga.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.

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

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Na

sessão de ontem, foi lido o Requerimento nº 145, de
2000, de autoria do Senador Francelino Pereira e
outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo
destinado aos oradores da Hora do Expediente da
sessão do dia 24 de agosto do corrente ano seja
dedicado à comemoração do centenário de
nascimento de Gustavo Capanema.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 286, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a Mensagem nº 92, de 2000 (nº
270/2000, na origem), do Presidente da
República, que submete à consideração
do Senado Federal o nome do Senhor
Luiz Milton Veloso Costa, para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVS), até 35 de
abril de 2003.

Relator: Senador Geraldo Althoff

Com base no art. 52, inciso III, alínea f, da
Constituição Federal, combinado com o art. 29, inciso
I, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o
Presidente da República submete à consideração
dos membros do Senado Federal o nome do Senhor
Luiz Milton Veloso Costa, para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVS), até 25 de abril de 2003. Encaminha, para
tanto, a Mensagem nº 92, de 2000 (Mensagem nº
270, de 28-2-2000, na origem).

Acompanham a mensagem as Exposições de
Motivos (EM) nº 23, de 24 de fevereiro de 2000, e nº
16, de 16 de fevereiro de 2000, ambas do Gabinete do
Ministro de Estado da Saúde dirigidas ao Presidente
da República, bem assim o Parecer nº 76 da
Consultoria Jurídica daquele ministério e o curriculum
vitae do indicado, o qual, conforme a EM nº 16 e o
citado parecer, deverá complementar o mandato
iniciado pelo Sr. Januário Montone, interrompido por
força de sua nomeação para Presidente da Agência
Nacional de Saúde Suplementar.

Ressalte-se que apesar de o Parecer
Conjur/MS/HC nº 076/2000 salientar a
desnecessidade de aprovação prévia do Senado
Federal no caso em análise, o Ministério de Estado da
Saúde, por meio da EM nº 23, solicita ao Presidente da
República o encaminhamento da proposta de
nomeação do Doutor Luiz Milton Veloso da Costa a
esta Casa do Congresso, para apreciação da matéria.

No que se refere ao currículo apresentado, os
Dados Pessoais existentes mostram que o indicado é
brasileiro, casado, nascido a 11 de setembro de 1948
em Montes Claros, Minas Gerais, residente e
domiciliado em Brasília desde 1974.

Do item Formação Acadêmico do documento
consta o Bacharelado em Ciências Econômicas,
realizado no período de 1968 a 1972, pela Faculdade
de Ciências Econômicas da Universidade de Minas
Gerais, bem como a Pós-graduação em Teoria
Econômica, pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas da Universidade de São Paulo, nos anos
de 1973 e 1974.

O item Experiência Profissional apresenta a
relação de suas ocupações a partir de agosto de
1974:

·Secretário-Adjunto da Secretaria de
Acompanhamento Econômico do Ministério
da Fazenda (a partir de maio de 1996);

·Secretário de Produtos de Base do
Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo (janeiro a maio de 1996);
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·Secretário de Política Comercial do
Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo (janeiro de 1995 a janeiro de 1996);

·Coordenador-Geral de Produtos
Especiais da Secretaria de Política
Econômica do Ministério da Fazenda
(setembro de 1993 a dezembro de 1994);

·Secretário-Adjunto da Secretaria de
Política Econômica do Ministério da
Fazenda (abril a setembro de 1993);

·Diretor do Departamento de
Desenvolvimento do Comércio da
Secretaria de Política Comercial do
Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo (março a abril de 1993);

·Diretor-Adjunto do Departamento de
Abastecimento e Preços do Ministério da
Fazenda (maio de 1991 a fevereiro de
1993);

·Coordenador da Secretaria Especial
de Política Econômica do Ministério da
Fazenda (fevereiro a maio de 1991);

·Coordenador de Estudos Econômicos
da Secretaria Nacional do Trabalho do
Ministério do Trabalho e Previdência Social
(março de 1990 a fevereiro de 19991)

·Assessor do Ministro-Chefe da
Secretaria de Planejamento e Coordenação
da Previdência da República (junho de 1988
a março de 1990);

·Assessor da Secretaria Especial de
Abastecimento e Preços do Ministério da
Fazenda (março a junho de 1988);

·Assessor do Superintendente da
Superintendência Nacional do
Abastecimento (julho de 1987 a março de
1988);

·Assessor do Ministro-Chefe da
Secretaria de Planejamento e Coordenação
da Presidência da Repúblcia (junho de 1986
a julho de 1987);

·Assessor da Secretaria Especial de
Abastecimento e Preços do Ministério da
Fazenda (junho de 1985 a julho de 1986);

·Secretário-Adjunto de Política de
Comercialização da Secretaria Nacional de
Abastecimento do Ministério da Agricultura
(agosto de 1984 a junho de 1985);

·Assessor da Secretaria Nacional de
Abastecimento do Ministério da Agricultura
(abril de 1979 a agosto de 1984);

·Assessor do Ministro da Agricultura
(agosto de 1974 a abril de 1979).

Pelo histórico profissional apresentado e aqui
resumido, entendemos dispor esta Comissão dos
elementos necessários para deliberar sobre a
indicação do nome do Senhor Luiz Milton Veloso da
Costa para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVS).

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. –
Osmar Dias, Presidente – Geraldo Althoff, Relator –
Jonas Pinheiro – José Fogaça – Marluce Pinto –
Geraldo Cândido – Moreira Mendes – Luzia Toledo
– José Alencar – Juvêncio da Fonseca – Pedro
Piva – Emília Fernandes – Lúcio Alcântara –
Gilvam Borges – Pedro Simon – Djalma Bessa –
Romero Jucá – Luiz Pontes – Carlos Bezerra – Tião
Viana – Sebastião Rocha – Marina Silva – Mauro
Miranda – Luiz Estevão – Eduardo Siqueira
Campos.

PARECER Nº 287, DE 2000

Da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de
1998 (nº 627/98, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Transporte Fluvial
Transversal Fronteiriço de Passageiros,
Veículos e Cargas, celebrado entre o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da
Argentina, no Rio de Janeiro, em 27 de
abril de 1997.

Relator: Senador Wellington Roberto

I – Relatório

Nos termos do art. 49, inciso VIII, da
Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submeteu, por intermédio da
Mensagem nº 737, de 1997, à consideração do
Congresso Nacional o texto do Acordo sobre
Transporte Fluvial Transversal Fronteiriço de
Passageiros, Veículos e Cargas, celebrado, em 27 de
abril de 1997, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Argentina, no Rio de Janeiro.

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, que acompanha a
referida Mensagem Presidencial, indica que o acordo
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visa criar novas oportunidades de instalação de
pontos de travessia fluvial entre Brasil e Argentina, ao
longo do Rio Uruguai, promovendo, assim, a
crescente integração e a cooperação entre as
populações das localidades situadas nas margens
brasileira e argentina do referido rio.

O acordo estabelece mecanismos simplificados
para a concessão a particulares, pelos Governos dos
dois países, de permissões de travessia. A freqüência
das travessias, seus horários e tarifas serão fixados
pelos permissionários e controlados pelas
autoridades dos dois países. O texto prevê também
normas relativas à habilitação das tripulações das
embarcações autorizadas a realizar o transporte
fluvial transversal, e estabelece a obrigatoriedade da
contratação de seguros que cubram os riscos de
responsabilidade civil por danos a terceiros,
passageiros, tripulantes e cargas.

No da 12 de fevereiro de 1998, a Câmara dos
Deputados aprovou o referido acordo por meio do
Projeto de Decreto Legislativo nº 627, de 1998. A
matéria foi então encaminhada à apreciação do
Senado Federal, onde o Projeto de Decreto
Legislativo recebeu o nº 17, de 1998, e foi distribuído
para a análise desta Comissão.

II – Voto

O acordo em apreço representa tanto uma
conseqüência quanto uma evolução da crescene
integração que vem ocorrendo entre Brasil e
Argentina no contexto do Mercosul. A facilitação do
transporte fluvial no rio Uruguai, que faz a fronteira
entre Brasil e Argentina, certamente contribuirá para
a aproximação das populações fronteiriças e para
maior integração e desenvolvimento econômico da
região da fronteira comum dos dois países.

O referido acordo está, portanto, em perfeita
consonância com os objetivos maiores da política
externa brasileira, em particular com o princípio
constitucional dessa política, que é o da busca da
integração econômica, política, social e cultural dos
povos da América Latina (art. 4º, parágrafo único, da
Constituição Federal).

Pelas razões expostas e por considerar que a
proposição em exame respeita a boa técnica
legislativa e contempla os princípios essenciais de
juridicidade e constitucionalidade, voto pela
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de
1998, (nº 627, de 1998, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transporte
Fluvial Transversal Fronteiriço de Passageiros,
Veículos e Cargas, celebrado, em 27 de abril de

1997, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Argentina, no Rio
de Janeiro.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1999. –
José Sarney, Presidente – Wellington Roberto,
Relator – Romeu Tuma – José Fogaça – Pedro Piva
– Moreira Mendes – Gilberto Mestrinho –
Bernardo Cabral – Mauro Miranda – Mozarildo
Cavalcanti – Sebastião Rocha – Tião Viana.

Documentos anexados pela
Secretaria-Geral da Mesa, nos termos do
art. 250 do Regimento Interno.

RELATÓRIO

Da Comissão Parlamentar Conjunta
do Mercosul sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 17, de 1998 (nº 627/98, na
Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo sobre Transporte Fluvial
Transversal Fronteiriço de Passageiros,
Veículos e Cargas celebrado entre o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da
Argentina, no Rio de Janeiro, em 27 de
abril de 1997.

Relator: Senador Geraldo Althoff

I – Relatório

Nos termos do art. 49, inciso VIII, da
Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, por intermédio da
Mensagem nº 737, de 1997 submeteu à
consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo sobre Transporte Fluvial Transversal
Fronteiriço de Passageiros Veículos e Cargas
celebrado, em 27 de abril de 1997, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Argentina, no Rio de Janeiro.

A exposição de motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, que acompanha a
referida mensagem presidencial, indica que o acordo
visa criar novas oportunidades de instalação de
pontos de travessia fluvial entre Brasil e Argentina, ao
longo do rio Uruguai, promovendo, assim, a
crescente integração e a cooperação entre as
populações das localidades situadas nas margens
brasileiras e argentina do referido rio.

O acordo estabelece mecanismos simplificados
para a concessão a particulares, pelos Governos dos
dois países, de permissões de travessia. A freqüência
das travessias, seus horários e tarifas serão fixados
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pelos permissionários e controlados pelas
autoridades dos dois países. O texto prevê também
normas relativas à habilitação as tripulações das
embarcações autorizadas a realizar o transporte
fluvial transversal, e estabelece a obrigatoriedade da
contratação de seguros que cubram os riscos de
responsabilidade civil por danos a terceiros,
passageiros, tripulantes e cargas.

No dia 12 de fevereiro de 1998, a Câmara dos
Deputados aprovou o referido acordo por meio do
Projeto de Decreto Legislativo nº 627, de 1998. A
matéria foi então encaminhada à apreciação do
Senado Federal, onde o Projeto de Decreto
Legislativo recebeu o nº 17, de 1998 (PLS nº 17/98),
e foi distribuído para a análise da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Essa
comissão aprovou, em 14 de setembro de 1999,
parecer exarado pelo eminente Senador Wellington
Roberto favorável à aprovação do referido projeto de
decreto legislativo.

Em 17 de setembro de 1999 o Presidente do
Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos
Magalhães, resolveu, com base na Resolução nº 1,
de 1996-CN, de 21-11-96, encaminhar o PDS 17/98
para exame da Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul.

II – Voto

O acordo em apreço representa tanto uma
conseqüência quanto uma evolução da crescente
integração que vem ocorrendo entre Brasil e
Argentina. A facilitação do transporte fluvial no rio
Uruguai, que faz a fronteira entre Brasil e Argentina,
certamente contribuirá para a aproximação das
populações fronteiriças e para maior integração e
desenvolvimento econômico da região da fronteira
comum dos dois países. Representará, com certeza,
um passo adicional na direção da consolidação do
Mercosul.

Em razão do exposto, e considerando que o
referido acordo está em perfeita consonância com os
objetivos maiores da política externa brasileira, em
particular com o princípio constitucional que baliza
essa política, que é o da busca da integração
econômica, política, social e cultural dos povos da
América Latina (art. 4º, parágrafo único, da
Constituição Federal), voto pela Aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 1998 (nº 627,
de 1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo sobre Transporte Fluvial Transversal
Fronteiriço de Passageiros, Veículos e Cargas,
celebrado em 27 de abril de 1997, entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Argentina, no Rio de Janeiro.

Sala da Comissão – Geraldo Althoff, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 1998

(Do Poder Executivo)

Parecer da Comissão

A Representação Brasileira na Comissão
Parlamentar Conjunta, em reunião ordináia realizada
hoje, aprovou, unanimemente, o Relatório favorável ao
Projeto de Decreto Legislativo Nº 17/98, do Senador
Geraldo Althoff, que aprova o texto do Acordo sobre
Transporte Fluvial Transversal Fronteiriço de
Passageiros, Veículos e Cargas, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Argentina, no Rio de Janeiro, em 27 de
abril de 1997.

Estiveram presentes os Senhores Parlamentares:
Deputados: Júlio Redecker, Presidente; Feu

Rosa, Secretário-Geral Adjunto; Santos Filho,
Confúcio Moura, titulares, Deputado Luciano
Pizzatto, suplente. Senadores: Jorge Bornhausen,
Secretário-Geral, Geraldo Althoff e Emília Fernandes,
titulares, Luzia Toledo, suplente.

sala da Comissão, 21 de março de 2000 –
Deputado Júlio Redecker, Presidente.

PARECER Nº 288, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 228, de 1999,
de autoria do Senador Casildo Maldaner
que dispõe sobre a unificação dos
vestibulares nas Universidades Federais.

Relator: Senador José Jorge

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 228, de 1999, de
autoria do Senador Casildo Maldaner, objetiva a
unificação das datas dos vestibulares nas
universidades federais.

A proposta intenta por fim ao privilégio dos
candidatos que, dispondo de mais recursos
financeiros, submetem-se ao vestibular em faculdade
de diferentes Estado e, “uma vez aprovados, fazem
inscrição em mais de uma provocando o bloqueio de
vaga que poderia ser utilizada por outro estudante”.
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O projeto não recebeu emendas no prazo
regimental.

II – Análise

A estratégia de unificação das datas dos
exames vestibulares já foi experimentada no País por
um longo período. O Decreto nº 68.908, de 1971,
atribuiu competência ao então Ministério da
Educação e Cultura (MEC) para fixar a data de sua
realização. Para as universidades federais tal prática
impositiva perdurou até a entrada em vigor da nova
ordem constitucional, que devolveu às
universidadaes a competência de decidirem sobre
seus concursos vestibulares, segundo estatutos e
regimentos próprios.

A atual regulamentação do ingresso no ensino
superior caracteriza-se pela flexibilidade decorrente
do princípio da autonomia universitária, consagrado
pela Constituição Federal no seu art. 207, que dispõe:

Art. 207. As universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa
e de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão ao princípio de
indissociabilidade entre ensino pesquisa e
extensão.

Pautando-se pelo preceito constitucional, a Lei
nº 9.394, de 1996 Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) –, confere às
universidades amplas atribuições, entre as quais as
de criar, organizar e extinguir cursos e programas,
elaborar e reformar seus estatutos e regimentos e
deliberar sobre critérios e normas de seleção e
admissão de estudantes, aí incluída a definição da
data do exame vestibular. A instauração de uma
administração flexível e descentralizada permitiu,
alcançar maior adequação às peculiaridades
regionais e, consequentemente, propiciar melhor
atendimento ao aluno.

Especifcamente sobre o tema em questão, a
LDB dispõe:

Art. 51. As instituições de ensino
superior credenciadas como universidades,
ao deliberar sobre critérios e normas de
seleção e admissão de estudantes, levarão
em conta os efeitos desses critérios sobre a
orientação do ensino médio, articulando-se
com os órgãos normativos dos sistemas de
ensino. (grifo nosso)

Como se pode observar, foi extinta até mesmo
aobrigatoriedade do vestibular, ficando as

universidades livres para deliberar sobre as
modalidades de ingresso de alunos da forma que
julgarem mais conveniente. Assim, embora o
concurso vestibular continue a ser o processo mais
utilizado para ingresso no ensino superior, deixou de
ser o único. Atualmente, compete às universiddes, no
uso de sua autonomia, a adoção de outros métodos
de seleção. Nesse contexto, as instituições federais
de ensino, em articulação com o Conselho Nacional
de Educaçao, vem nos últimos anos, determinando,
com sucesso, os critérios para ingresso de seus
alunos.

III – Voto

Fica claro, pelo exposto, que a lei federal que
viesse determinar a unificação das datas dos
vestibulares das universidades, além de contrariar a
LDB, seria inconstitucional, por afrontar o princípio da
autonomia inscrito na Norma Maior.

Quanto ao mérito, a prática tem apontado que
os eventuais inconvenientes oriundos da fixação de
datas diversificadas para a realização dos exames
vestibulares estão sendo adequadamente
contornados. Atualmente, as universidades utilizam a
segunda chamada para preenchimento de vagas
surgidas com a desistência de alunos aprovados em
mais de uma seleção. Dessa forma, os alunos
aprovados mas não classificados na primeira
chamada tem a oportunidade de se matricular,
evitando-se, assim, a permanência de vagas ociosas
no decorrer do ano letivo. Não se verifica mais o
bloqueio de vagas decorrente de desistências.

Ademais, vale ressaltar que a autonomia das
instituições e a desburocratrização da administração
pública espelham as tendências descentralizadoras
que caracterizam as sociedades modernas.

Portanto, embora reconhecendo a preocupação
do ilustre Senador Casildo Maldaner para com os
jovens que desejam ingressar nas universidades, os
problemas de inconstitucionalidade e de mérito
apontados levam-nos a opinar pela rejeição do
Projeto de Lei do Senado nº 228, de 1999.

Sala das Comissões 14 de março de 2000. –
Djalma Bessa, Presidente Eventual – José Jorge,
Relator – Geraldo Althoff – Gerson Camata – Bello
Parga – Geraldo Cândido – Álvaro Dias – Agnelo
Alves – Romel Tuma – Iris Rezende – Emília
Fernandes – Lúdio Coelho – Maguito Vilela –
Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – José
Fogaça.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**Art. 207. As universidades gozam de
autonomia didático-científico, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão.

§ 1º É facultado às universidades admitir
professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na
forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às
instituições de pesquisa científica e tecnológica.

**EC Nº 11/96.

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional

..........................................................................
Art. 51. As instituições de educação superior

credenciadas como universidades, ao deliberar sobre
critérios e normas de seleção e admissão de
estudantes, levarão em conta os efeitos desses
critérios sobre a orientação do ensino médio,
articulando-se com os órgãos normativos dos
sistemas de ensino.

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

DECRETO Nº 68.908, DE 13 DE JULHO DE 1971

Dispõe sobre Concurso Vestibular
para admissão aos cursos superiores de
graduação

O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 81, item III e V, da
Constituição e regulamentando o disposto nos artigos
17, letra “a”, e 21 da Lei nº 5.540(*), de 28 de
novembro de 1968, e no artigo 4º do Decreto-Lei nº
464(*), de 11 de fevereiro de 1969, decreta:

Art. 1º A admissão aos cursos superiores de
graduação será feita mediante classificação, em
Concurso Vestibular, dos candidatos que tenham
escolarização completa de nível colegial, ou
equivalente.

Art. 2º O Concurso Vestibular far-se-á
rigorosamente pelo processo classificatório, com o
aproveitamento dos candidatos até o limite das vagas
fixadas no edital, excluindo-se o candidato com
resultado nulo em qualquer das provas.

Parágrafo único. A classificação dos candidatos
far-se-á na ordem decrescente dos resultados
obtidos no Concurso Vestibular, levando-se em conta
a sua formação de grau médio e sua aptidão para
prosseguimento de estudos em grau superior.

Art. 3º O Concurso Vestibular será aberto por
meio de Edital em que, além de outros elementos
julgados necessários, se divulgarão as normas
estatutárias ou regimentais que o regulem e se
anunciarão as vagas abertas para o correspondente
período letivo, em toda a instituição ou em cada área
do 1º ciclo ou ainda quando for o caso, em curso único
mantido por estabelecimento isolado.

Art. 4º A inscrição no Concurso Vestibular será
concedida à vista da prova de escolarização de grau
médio e dos demais documentos exigidos bem como
de pagamento da taxa respetiva.

§ 1º A prova de escolarização de grau médio, a
juízo da instituição responsável, poderá ser
apresentada até a data fixada para matrícula,
considerando-se nula para todos os efeitos a
classificação do candidato quando assim não ocorrer.

§ 2º A Comissão de Encargos Educacionais
instituída junto ao Conselho Federal de Educação na
forma do Decreto-Lei nº 532 (*), de 16 de abril de
1969, é atribuída competência para regulamentar o
valor das taxas de inscrição ao Concurso Vestibular.

§ 3º Encerradas as inscrições, bem como após
a realização dos vestibulares, as instituições
deverão comunicar ao Departamento de Assuntos
Universitários do Ministério da Educação e Cultura
todos os dados relativos ao concurso vestibular.

Art. 5º Nas instituições oficiais, o Concurso
Vestibular realizar-se-à, para todo o Território
Nacional, ou para as diferentes regiões, em data a
ser fixada pelo Departamento de Assuntos
Universitários do Ministério da Educação e Cultura.

Parágrafo único. A fim de atender às
instituições que tendo dividido em dois períodos o
ano letivo regular, esposam a prática de dois
vestibulares anuais, também será fixada, para todo
Território Nacional, a data de realização do
Concurso Vestibular para o segundo período letivo.

Art. 6º As provas do Concurso Vestibular
deverão limitar-se em conteúdo às disciplinas
obrigatórias do ensino de grau médio, acrescido
eventualmente de uma língua estrangeira moderna,
e revestir complexidade que não ultrapasse o nível
de uma escolarização regular desse grau.

§ 1º As provas do Concurso Vestibular serão
organizadas com utilização de técnicas que
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assegurem, a partir dos conhecimentos exigidos,
uma verificação de aptidão para estudos superiores,
sem vinculação a curso ou ciclos de formação
profissional.

§ 2º As provas do Concurso Vestibular serão
idênticas para toda a instituição ou para o grupo de
instituições nele interessadas, admitindo-se
prefixação de perfis e outras formas de ponderação
por universidade, federação de escolas ou
estabelecimento isolado e por áreas em que se
desdobre o 1º Ciclo.

Art. 7º A elaboração, a aplicação e o julgamento
das provas, assim como a classificação dos
candidatos, serão centralizados em órgão próprio da
instituição ou do grupo de instituições para que se re-
alize o concurso.

Parágrafo único. O Ministério da educação e
Cultura por intermédio do seu Departamento de
Assuntos Universitários, atuará junto às instituições
públicas e privadas de ensino superior visando à sua
associação, na mesma localidade ou em localidades
diferentes, para realização conjunta do Concurso
Vestibular, num processo gradual de unificação que
deverá alcançar regiões cada vez mais amplas do
Pais.

Art. 8º O planejamento e a execução do
Concurso Vestibular, na forma do artigo anterior,
poderão ser deferidos a organizações
especializadas, públicas ou privadas, pertendentes
às próprias instituições ou estranhas a elas.

Parágrafo único. As organizações
especializadas a que se refere este artigo deverão
funcionar em caráter permanente, promovendo
análise críticas dos resultados obtidos em vestibular
anteriores, bem como desenvolvendo estudos e
adotando providências com vistas a um constante
aperfeiçoamento do Concurso em sua concepção,
em seu conteúdo e na forma de sua execução.

Art. 9º Os resultados do concurso vestibular são
válidos, apenas, para o período letivo imediatamente
subseqüente à sua realização, não sendo necessária
a guarda da documentação dos candidatos por prazo
superior ao do referido período letivo.

Art. 10 Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EMILIO G. MÉDICI, Presidente da República –
Jarbas G. Passarinho.

PARECER Nº 289, DE 2000

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 687, de 1999, de autoria

do Senador Paulo Souto, que define os
crimes de responsabilidade dos
magistrados, altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, a Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992, que “dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou
função da administração pública direta,
indireta ou fundacional e dá outras
providências”, para tipificar novas
condutas, e dá outras providências e a
Emenda nº 1, de Plenário, oferecida à
matéria.

Relator: Senador Jefferson Péres
A proposição legislativa sob exame, de autoria

do eminente Senador Paulo Souto, “define os crimes
de responsabilidade dos magistrados, altera o
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
que ”dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e
dá outras providências", para tipificar novas condutas
e dá outras providências".

Apresentado em 15 de dezembro do ano passa-
do, esse projeto foi aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em regime de
urgência, no dia 12 do mês de janeiro próximo passa-
do.

Entretanto, o próprio plenário da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a começar pelo
seu presidente, o Senador José Agripino Maia,
recorreu contra o caráter terminativo da tramitação na
Comissão.

Esse recurso teve como objetivo nos permitir um
período maior de reflexão sobre o tema, assim como,
também, para a ampliação do debate parlamentar, de
modo que se pudesse alcançar o consenso que um
tema dessa dimensão aconselha como a melhor
solução legislativa.

A partir de então, e com esse propósito,
dedicamo-nos a realizar consultas aos eminentes
colegas, inclusive ao próprio autor da proposição,
buscando alcançar o entendimento. De tal diálogo,
resultou proposta de elaboração de um substitutivo,
cujas principais mudanças em relação ao projeto orig-
inal são, essencialmente, de técnica legislativa,
especialmente quanto aos dois primeiros artigos, que
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definem os crimes de responsabilidade dos
magistrados.

Julgamos também necessário promover
alteração no art. 4º, de modo a excluir do texto a
imposição ao Ministério Público de prazo para a
proposição de determinadas ações norma que, a
nosso juízo, se confronta com o princípio
constitucional pertinente à autonomia do Ministério
Público.

No prazo regimental, foi apresentada em
Plenário uma única emenda, a de nº 1, de autoria do
eminente Senador Gérson Camata, e que propõe
inserir na lei disposição no sentido de que “a
aposentadoria compulsória de juízes não constitui
pena”. Apesar de entendermos a motivação de seu
eminente autor, pensamos que a norma não condiz
com o espírito da proposição sob exame. Além disso,
compete à lei definir os delitos e suas respectivas
penas, sendo despiciendo, a nosso juízo, que a
legislação defina o que não constitui pena.

Somos, por tais motivos, pela rejeição da
Emenda nº 1, de Plenário.

Nossas reflexões sobre a proposição
levaram-nos a entender a necessidade de sua
aprovação. Com efeito, é preciso que todos os
agentes políticos possam ser responsabilizados,
caso cometam as infrações político-funcionais que,
no Brasil, são historicamente conhecidas como crime
de responsabilidade. Esse projeto deve ser
acompanhado de outros, tratando da mesma matéria
com relação a outros agentes políticos.

Inobstante favoráveis, somos, conforme já dito,
pela promoção de modificações no projeto, de modo
a aperfeiçoá-lo quanto à juridicidade e à técnica
legislativa. Consideramos imprópria, por exemplo, a
referência genérica a todos os delitos de que trata a
Lei nº 1.079, de 1950, conforme consta do art. 1º da
proposição. Ocorre que alguns desses delitos
somente podem ser cometidos pelo Presidente da
República, sendo injurídica a definição de tais
comportamentos como crime de responsabilidade de
juízes. Propomos, assim, que os crimes de
responsabilidade de que trata a Lei nº 1.079
pertinentes aos juízes sejam, exclusivamente,
aqueles que esta lei situa como pertinentes à
atividade dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Consideramos, por outra parte, que um dos
tipos penais que se quer aditar à Lei da Improbidade
Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992)
constitui delito que já está contemplado pelo nosso
ordenamento jurídico. É esse o caso do peculato
(trata-se do inciso XIII que se quer acrescer ao art. 9º

da Lei). Por outra parte, o favorecimento à
contratação de parentes, antes de constituir tipo pe-
nal para os juízes, deve, a nosso ver, ser objeto de
proibição para todos os agentes políticos. Não faz
sentido, segundo pensamos, entender como crime a
contratação de parentes no Poder Judiciário,
enquanto os demais poderes podem fazê-lo
impunemente.

Assim, por todo o exposto, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 687, de
1999, na forma do seguinte substitutivo:

Emenda nº 2-CCJ

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 687, DE 1999

(Substitutivo)

Define os crimes de
responsabilidade dos magistrados, altera
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, para tipificar no-
vas condutas, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos

magistrados:
I - proceder de modo incompatível com a honra,

a dignidade e o decoro do cargo;
II - ser desidioso no cumprimento dos deveres

do cargo;
III - alterar, por qualquer forma, exceto pela via

de recurso, a decisão ou o voto já proferido em
sessão do tribunal;

IV - proferir julgamento quando, por lei, seja
suspeito na causa;

V – receber, a qualquer título, custas ou
participação em processo;

VI – dedicar-se à atividade político-partidária;
VII – exercer, ainda que em disponibilidade,

outro cargo ou função, salvo de magistério.
Art. 2º São também crimes de responsabilidade

dos magistrados:
I – extraviar processo ou documento, sibstituir,

juntar ou, de qualquer forma, inovar em proceso judi-
cial, com o fim de facilitar ou efetivar fraude;

II – desrespeitar regra de jurisdição ou de
competência para favorecer uma das partes em
processo judicial;

III – retardar, praticar indevidamente ou deixar
de praticar ato de ofício, em processo judicial, com
ofensa à lei;

IV – receber ou solicitar, para si ou para outrem,
no exercício ou em razão da função jurisdicional,
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favores ou presentes, ou qualquer tipo de vantagem
indevida, financeira ou patrimonial;

V – solicitar, exigir, ou obter, para si ou para
outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a
pretexto de influir em processo judicial ou em ato de
jurado, órgão do Ministério Público, servidor do Poder
Judiciário, perito, tradutor, intérprete ou testemunha;

VI – condenar a Fazenda Pública, em ação judi-
cial, ou pagamento de indenização flagrantemete
desproporcional ao preço de mercado do bem objeto
da ação, em afronta ao princípio constitucional da
justa indenização;

VII – ocultar ou não tornar efetiva a
responsabilidade dos servidores do Poder Judiciário,
quando manifesta em delitos funcionais, quando no
exercício de função administrativa;

VIII – ordenar ou executar medida privativa de
liberdade sem as formalidade legais ou com abuso de
poder, com o objetivo de constranger a parte ou o seu
advogado, para fatisfazer sentimento pessoal ou
interesse próprio ou alheio.

Art. 3º Os Ministros do Supremo Tribunal Fed-
eral serão processados e julgados por crime de
responsabilidade pelo Senado Federal, e os demais
magistrados pelo próprio Poder Judiciário, observada
a competência definida na Constituição Federal.

Art. 4º O processo e o julgamento do crime de
responsabilidade de Ministro do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 52, inciso II, da
Constituição Federal, obedecem, no que couber, ao
disposto na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950.

Art. 5º Os crimes de responsabilidade
praticados por magistrados são de ação pública,
admitida ação privada se a ação pública não for
intentada no prazo legal.

Parágrafo único. Qualquer cidadão pode
representar ao Ministério Público ou à Corregedoria
de Justiça sobre a existência de crime cometido por
magistrado, fornecendo informação sobre o fato e
indicando provas ou indícios de sua autoria e
materialidade, ou a declaração da impossibilidade de
apresentá-los, mas com indicação do local em que
possam ser encontrados.

Art. 6º O processo administrativo ou judicial
motivado por ato de improbidade que implique crime
comum ou de responsabilidade tem prioridade sobre
os demais feitos.

Art. 7º Recebida a denúncia de crime de
responsabilidade de magistrado pelo presidente do
Tribunal competente, será designado relator, que
instruirá a ação nos termos do disposto no Código de

Processo Penal, devendo o denunciado ser
processado pelo Tribunal Pleno.

Parágrafo único. Mediante deliberação de dois
terços dos membros do tribunal competente, o
magistrado pode ser suspenso do cargo, até o
julgamento definitivo por crime de responsabilidade,
quando o seu procedimento for julgado incompatível
com a dignidade, a honra e o decorro de suas
funções.

Art. 8º O crime de responsabilidade, ainda que
tentado, enseja a pena de perda do cargo, com
inabilitação por oito anos para o exercício de função
pública.

§ 1º A imposição da pena de perda de cargo por
crime de responsabilidade não exclui as demais
sanções legais cabíveis.

§ 2º A sentença penal condenatória de crime
comum cometido com magistrado implica a perda do
cargo.

Art. 9º O magistrado e o servidor público, este
nos crimes conexos com os daquele, respondem,
mesmo após deixar o serviço público, pelos atos que,
consumados ou tentados, sejam tipificados como
crime de responsabilidade, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.

Art. 10. É assegurado ao Estado o direito de
regresso contra o magistrado por dano causado às par-
tes em processo judicial, na hipótese de dolo ou fraude.

Art. 11.Os arts.312, 315, 317, 327, 345 e 351 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, passam a vigorar acrescidos dos
seguintes parágrafos, transformando-se o parágrafo
único do art. 345 em § 1º:

“Art. 312. .............................................
.............................................................
§ 4º Apropriar-se de dinheiro público,

em proveito próprio ou de outrem, embora
com o propósito de restituir, ou, restituído o
principal, apropriar-se, sob qualquer forma,
dos seus rendimentos.

Pena. Reclusão de dois a oito anos, e
multa.

§ 5º Incide nas mesmas penas do
parágrafo anterior o agente que desviar,
para uso particular, material, veículos,
máquinas oficiais ou qualquer outro bem
público, assim como utilizar-se de
servidores públicos para serviços privados,
em proveito próprio ou alheio.

Art. 315. ..............................................
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Parágrafo único. Se o emprego irregu-
lar de verbas ou rendas públicas facilitar ou
concorrer, de qualquer forma, para a
incorporação de benefícios ao patrimônio
particular próprio ou de outrem.

Pena: reclusão, de dois a oito anos, e
multa.

Art. 317.  .............................................
§ 3º Solicitar, exigir ou receber o

magistrado, inclusive por interposta pessoa,
a qualquer título ou pretexto, custas,
participação financeira em processo, ou
retribuição de qualquer espécie, ou aceitar
promessa de tal retribuição, em razão de
ato de ofício que praticou ou deixou de
praticar.

Pena: reclusão, de três a quinze anos,
e multa.

Art. 327.  .............................................
§ 3º Quando os crimes deste Título

forem cometidos por juiz ou membro do
Ministério Público, no exercício ou em razão
do cargo, a pena é aumentada de metade
até o dobro;

§ 4º Considera-se juiz, para efeitos
penais, qualquer magistrado do Poder
Judiciário.

.............................................................
Art. 345.  .............................................
§ 2º Se o crime for cometido por juiz:
I – Pena, reclusão de um a dois anos,

além da pena correspondente à violência;
II – a ação penal é pública, ainda que

sem emprego de violência.
Art. 351. Se o juiz autorizar a liberação

de preso ou mudança de regime de
cumprimento da pena antes do prazo legal e
mediante o recebimento de vantagem ou
promessa de vantagem.

Pena: reclusão de dois a oito anos, e
multa."

Art. 12. Os arts. 173, 347 e 358 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
passam a vigorar com a seguinte redação,
tornando-se em § 1º o parágrafo único do art. 347:

“Art. 173. Abusar, em proveito próprio
ou alheio, de necessidade, paixão ou
inexperiência de menor, da alienação ou da
debilidade mental de outrem, ou da
inexperiência ou desconhecimento de seu
responsável ou curador, para induzir
qualquer deles à prática de ato suscetível

de produzir efeito jurídico, em prejuízo
próprio ou de terceiro.

Pena: reclusão de dois a seis anos, e
multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada
de metade até o dobro, se for cometido por
juiz ou membro do Ministério Público, no
exercício ou em razão do cargo, ou por
pessoa interposta.(NR)

............................................................
Art. 347. Inovar artificiosamente ou

extraviar documento constante de processo
civil ou administrativo, na pendência desses,
o estado de lugar, de coisa ou de pessoa,
com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena: reclusão de um a cinco anos, e
multa.

§ 1º Se o extravio ou a inovação
destina-se a produzir efeito em processo pe-
nal, ainda que não iniciado, as penas
aplicam-se em dobro.

§ 2º Se for cometido por juiz ou perito,
com o fim de facilitar ou efetivar fraude
mediante processo, em benefício próprio ou
alheio, a pena será de dois a doze anos, e
multa.(NR)

Pena: reclusão, de dois a doze anos, e
multa. (NR)

.............................................................
Art. 358. ..............................................
Pena: reclusão de dois a cinco anos, e

multa, além da pena correspondente a
violência.

Parágrafo único. Se for cometido por
juiz ou membro do Ministério Público, no
exercício ou em razão do cargo, a pena é
aumentada de metade até o dobro".(NR)

Art. 13. Revogam-se os arts. 15 e 42 e o
parágrafo único do art. 76 da Lei nº 1.079, de 10 de
abril de 1950.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 29 de março de 2000. –
José Agripino – Presidente, Jefferson Péres – Re-
lator – Carlos Wilson – Luzia Toledo – Amir Lando
– José Fogaça – Àlvaro Dias – Pedro Simon –
Romeu Tuma – Lúcio Alcântara – Ramez Tebet –
Antonio Carlos Valadares – Bello Parga.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner.
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É lido o seguinte:

OF. Nº CE/Nº 2/2000

Em 20 de março de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão rejeitou, em reunião
realizada no dia quatorze (14) próximo passado, o
Projeto de Lei do Senado nº 228 de 1999, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Casildo
Maldaner que, “Dispõe sobre a unificação dos
vestibulares nas Universidades Federais”.

Atenciosamente – Freitas Neto, Presidente da
Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Com
referência ao ofício que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, §§ 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 228, de 1999,
cujo parecer foi lido anteriormente, seja apreciado
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Hugo
Napoleão, como Líder, por 20 minutos, para uma
comunicação de interesse partidário.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para uma
comunicação.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o que me traz à tribuna, na sessão de
hoje, é a comunicação de três fatos que considero da
maior importância. Dois deles foram vividos,
experimentados, vivenciados há pouco, na reunião da
Comissão Executiva Nacional do Partido da Frente
Liberal, em sua sede, presidida por nosso colega, o
eminente Senador Jorge Bornhausen, com a
presença do Presidente desta Casa, o Senador Anto-
nio Carlos Magalhães.

A primeira das iniciativas do Partido foi dar inte-
gral, completo, cabal e absoluto apoio ao Senador An-
tonio Carlos Magalhães, nas suas atitudes, nas suas
palavras, nos seus atos e até nos seus gestos no dia
de ontem. Essa solidariedade, embora implícita,
tornou-se explícita para, mais uma vez, dizer que
todos estamos em monocórdio.

A segunda iniciativa foi com relação à questão
do salário mínimo, numa pequena nota de três
parágrafos, que passarei a ler em seguida, com
alguns consideranda que gostaria de fazer, se não
vejamos:

1) Houve alguns avanços desde o
momento em que o PFL sugeriu, por
iniciativa do Deputado Luiz Antônio
Medeiros, perante a Comissão Executiva
Nacional, um salário equivalente a
US$100,00. E aí o PFL formou uma
comissão presidida pelo Senador José
Jorge, de Pernambuco, e composta por seu
autor, Deputado Luiz Antônio Medeiros, de
São Paulo, pelo Deputado Werner Wan-
derer, do Estado do Paraná, e pelo
Deputado Vilmar Rocha, do Estado de
Goiás, este, Presidente do Instituto
Tancredo Neves, centro de estudos políticos
do meu Partido.

2) O Governo, que falava em cento e
quarenta e poucos reais, passou para
R$151,00. Não é suficiente. Foi um
pequeno avanço. Mas foi um avanço.

3) Antecipou para 3 de abril, ou seja,
em um mês, o aumento do salário mínimo.
Algum avanço.

4) Passou a delegar poderes aos
Estados para que, de acordo com a
autonomia federativa, pudessem, a seu
talante, fixar e definir os parâmetros de cada
Unidade Federada; mas o PFL continua a
sua luta.

Passo a ler a sintética nota que foi dada a
conhecimento pela Imprensa há pouco, pelo
Presidente Jorge Bornhausen, com a aquiescência
geral, unânime; não houve discrepâncias. Tenho aqui
como testemunha o Senador Bernardo Cabral,
membro da Comissão Executiva Nacional do Partido,
que, presente, opinou e assentiu. Leio:

”Comissão Executiva Nacional do
Partido da Frente Liberal

NOTA

A Comissão Executiva Nacional do
PFL, hoje reunida, manteve a posição do
Partido de votar a favor de um salário
mínimo de R$177,00.

Caso se comprove não ser possível
atender a essa justa pretensão dos
trabalhadores já em 3 de abril, o PFL,
cônscio de suas responsabilidades políticas
em face das inegáveis possibilidades
orçamentárias, considera imprescindível
definir a fixação dos mesmos R$177,00,
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para vigorar a partir de 1º de janeiro do
próximo ano.

O PFL, intérprete das ansiedades da
cidadania, não vai permitir que se impeça o
povo de participar, com a antecipação
possível, dos novos ventos de progresso
que começam a soprar na nossa terra e que
precisam beneficiar todos os brasileiros.

Brasília, 30 de março de 2000.
Senador Jorge Konder Bornhausen
Presidente.“

Eu queria esclarecer a este plenário – e agora
falo em meu nome próprio – que isso significa que
vamos lutar até o fim pelos R$177,00. Mas se
verificarmos que a Comissão incumbida de oferecer
parecer sobre a matéria, por sua maioria, não vai
atender, não vamos permitir que o trabalhador
brasileiro continue com os R$151,00. Então,
alternativamente, estaremos dispostos à segunda
emenda. Ou seja, a primeira emenda é do Deputado
Luiz Antônio Medeiros; a segunda emenda, a dos
R$177,00, em janeiro, é de autoria dos Senadores
José Jorge e Paulo Souto, indicados por mim, como
Líder do PFL, para compor a Comissão. Existe
ainda uma terceira hipótese: se isso tudo se tornar
inviável, vamos optar pelo que for melhor para o
trabalhador, sejam as duas emendas do PFL, ou do
PT, ou do PPB, ou qualquer outra. O PFL optará
pela que for melhor, verificando o aspecto
pragmático também. Para não derrubar aquilo que
for melhor para o trabalhador, aceitaremos
alternativas, mas lutaremos até o fim pelos
R$177,00.

O Sr. Eduardo Suplicy – V. Exª me permite
um aparte?

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Com
muito prazer, Senador Eduardo Suplicy. Antes,
quero apenas dizer que ainda vou para o terceiro
tema que me foi incumbido pela direção partidária.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O
terceiro tema refere-se à remuneração dos
trabalhadores também?

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Não, o
terceiro tema diz respeito a uma questão regional,
não tem nada a ver com o que estou falando agora.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Creio ser importante que V. Exª, como Líder do PFL,
venha à tribuna do Senado expressar a disposição
de seu Partido em, efetivamente, estabelecer o
valor do salário mínimo em pelo menos R$177,00 o
quanto antes. É relevante que esteja sendo

transmitido com firmeza ao Senhor Presidente
Fernando Henrique Cardoso e ao Congresso
Nacional que o PFL quer R$177,00, o que
representaria um significativo aumento em relação a
R$136,00. Ainda que seja um valor insuficiente para
poder garantir aos trabalhadores uma subsistência
com dignidade.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) –
Concordo plenamente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
ponderou que seria importante assegurar aos
trabalhadores uma remuneração, se possível, maior.
Gostaria de convidar os membros do PFL para
conversar com os membros do Partido dos
Trabalhadores. Eu já havia feito a sugestão e a reitero.
Precisamos, os Senadores do Partido dos
Trabalhadores e os Senadores do PFL, no início da
próxima semana, estabelecer um diálogo sobre o
tema. Eu proporia que os membros do PT e do PFL,
incluindo a Liderança, tenham um diálogo antes da
próxima reunião da comissão mista que está
examinando a medida provisória. Nesta reunião,
deverão estar presentes V. Exª , o Senador José
Jorge e os membros, Deputados do PT e PFL
naquela comissão. Seria importante que, com esse
propósito que V. Exª aqui mencionou, estejamos a
considerar os instrumentos de política econômica
que possam assegurar a todos os brasileiros uma
remuneração suficiente para viverem com dignidade.
A experiência de todos os países que têm enfrentado
essa questão, até mesmo os países desenvolvidos, a
teoria econômica, a ciência econômica e o debate
sobre a questão de como assegurar maior número de
empregos, melhor remuneração aos trabalhadores
estão a indicar que é importante a coordenação do
instrumento do salário mínimo como uma forma de
programa de garantia de renda mínima. V. Exª que
conhece muito bem as instituições nos Estados
Unidos da América e no Reino Unido, sabe que nos
Estados Unidos, por exemplo, desde 1975, foi
instituído um mecanismo de imposto de renda
negativo que se denomina crédito fiscal por
remuneração recebida. Um trabalhador nos Estados
Unidos, chefe de família, com duas ou mais crianças,
tendo uma remuneração que não atinja US$30 mil
anualmente passa a ter direito a um complemento de
renda, uma forma de crédito fiscal, de imposto de
renda negativo que lhe assegura uma maior
remuneração que primeiramente aumenta, chegando
a um determinado patamar e gradualmente vai
diminuindo, a partir do que as pessoas passam a
pagar imposto de renda positivamente. V. Exª já votou
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favoravelmente a um projeto nessa direção, hoje há
outras alternativas que estão sendo colocadas. A
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
está estudando e formulando o projeto que cria o
fundo de combate à pobreza, pode relacionar esses
fatos e esses instrumentos. Convido V. Exª e o PFL a
interagirem e a dialogar conosco para que tenhamos
uma conversa séria, de bom senso, racional, mas
com o objetivo de assegurar a todos os trabalhadores
um aumento mais significativo e, ao mesmo tempo,
levando-se em consideração a questão de não se
estourar irresponsavelmente o Orçamento, a questão
de se preservar o emprego, de se ter maior
distribuição da renda mas também a questão dos
servidores públicos, que estão há cinco anos sem
qualquer reajuste e que hoje se manifestam aqui no
Congresso Nacional, assim como também de não
estarmos agora, como ainda ontem o Senador José
Eduardo Dutra aqui colocou, a decidir sobre dúplex,
remunerações extraordinárias vis-à-vis o valor do
salário mínimo para pessoas do setor público
brasileiro, ocupando cargos de maior
responsabilidade. Inclusive, nós mesmos não
podemos estar, a essa altura, considerando a
elevação muito mais significativa de nossa própria
remuneração, ou da dos magistrados ou da de
qualquer pessoa na estrutura pública brasileira com
uma remuneração muito além, com ajustes muito
além daquilo que estamos por decidir quanto ao
salário mínimo.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Senador
Eduardo Suplicy, eu direi a V. Exª que não me furtarei,
em absoluto, a uma reunião, seja com V. Exª ou com
seus colegas ou correligionários, e procurarei até
convidar, ou mais do que isso, até instar os membros
da comissão do PFL, citados por V. Exª.

Isso não será difícil tanto quanto a Nação tomou
conhecimento de que os Deputados Luiz Antônio
Medeiros e Paulo Paim reuniram-se há 15 dias com o
Senador Antonio Carlos Magalhães exatamente com
vistas à luta por um objetivo comum. E também não é
difícil vislumbrar, porque eu mesmo, ao saudar o
término do mandato de Líder da nobre Senadora Ma-
rina Silva, mostrei a S. Exª que, em muitas
oportunidades, PT e PFL andaram juntos, não
apenas no processo de redemocratização do País,
mas citei objetivamente duas bandeiras do PT que
considero esplêndidas: o orçamento participativo, por
exemplo, e a bolsa-escola, tão brilhantemente
defendida por V. Exª, nesta Casa e alhures.

De tal sorte que fico inteiramente aberto para
discutir essa matéria e nos reservaremos,

evidentemente, o direito de tomarmos as nossas
posições díspares quando nossas consciências
assim o disserem.

Mas eu gostaria de passar ao terceiro e último
assunto, antes de encerrar. Normalmente, quando há
debates em Estados, no Senado, um Senador de um
Partido acusa e outro, defende. Quero referir-me hoje
ao Estado do Paraná.

Como os Senadores integrantes da Banca não
são partidários, que eu veja, do Governador Jaime
Lerner, que é do PFL, tenho, dentre as minhas
obrigações, além das comunicações partidárias, o
dever de defender os correligionários, governadores,
que não tenham voz nesta Casa.

Por isso, tomo a iniciativa de ler uma carta sucinta
do Governador Jaime Lerner, do Estado do Paraná, com
relação a acusações que lhe foram feitas e imputadas na
semana passada pelo Senador Roberto Requião.

Sr. Presidente, do Governador do Paraná, Jaime
Lerner, recebo a seguinte correspondência, que passarei
a ler, para que fique registrado, nesta Casa, a indignação
que causou, naquele Estado, o recente pronunciamento
do Senador Roberto Requião, nesta tribuna.

Diz o Governador do Paraná, Jaime Lerner:

”É lamentável que um Senador da
República use esta tribuna para denegrir a
imagem do Estado que deveria representar.

Baseando-se em matéria vencida, o
Senador Requião alardeou, no Senado,
uma situação que, nem de longe,
corresponde à realidade do Paraná quanto
à terrível questão do narcotráfico.

O Paraná não está livre do crime nem
de criminosos, como de resto nenhum
Estado está.

Muitas das denúncias que vieram a
público com a passagem da CPI do
Narcotráfico no Estado já vinham sendo
investigadas pela polícia e as demais
passaram a ser imediatamente
investigadas.

Todos os policiais citados na CPI
foram imediatamente afastados dos seus
cargos, a começar pelo Diretor-Geral da
Polícia Civil que, por fugir à convocação
para depor na referida CPI, teve sua prisão
decretada.

O governo agiu e está agindo com
firmeza, tendo criado uma Comissão Espe-
cial para apurar as denúncias, comissão
esta que conta com representantes do
Ministério Público, do Poder Legislativo e da
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Ordem dos Advogados do Brasil e que
deverá apresentar suas conclusões
proximamente.

Além disso, o Governo do Estado está
contratando 900 novos policiais, criou uma
Ouvidoria Especial para receber denúncias
sobre o envolvimento de policiais com o
crime, substituiu toda a cúpula da
Segurança no Estado e reaparelhou a
Corregedoria da Polícia, para que ela possa
agir com presteza e rigor.

Toda estas medidas, que estão
contando com grande apoio da população
paranaense, põem por terra a afirmação
leviana do Senador de que o Governo teria
sido omisso em relação ao problema.

Não só não foi omisso, como não será
em relação a todas as denúncias, incluindo
aí aquelas referentes à lavagem de dinheiro
e à remessa de dólares para o exterior.

Igualmente o Governo do Paraná
repele com veemência a afirmação leviana
do Senador Requião de que o Governador
Jaime Lerner tenha utilizado indevidamente
de avião e helicóptero pertencente ao
narcotráfico.

Ocorre que entre os inúmeros vôos de
helicópteros realizados durante a campanha
alguns poucos foram realizados em
aeronave alugada junto à empresa Catuai
Taxi Aéreo, de Londrina, o que foi
devidamente pago conforme os preços
vigentes na época, o que pode ser
constatado no Tribunal Regional Eleitoral,
onde foram registradas as contas de
campanha.

O fato de um dos sócios da referida
empresa ter sido incriminado pela CPI do
Narcotráfico, quase dois anos depois da
campanha, não pode, em hipótese alguma,
caracterizar a absurda ligação que o
Senador Roberto Requião quer estabelecer
entre o passageiro de alguns vôos e o
crime.

Não contente em lançar uma calúnia
desta dimensão contra o Governador do
Paraná, o Senador Roberto Requião ainda
tenta indispor o Governo do Paraná com o
Ministério Público, pelo fato de o Governo
Estadual estar notificando um promotor a
quem a Imprensa atribuiu declarações

absurdas, do mesmo teor que as proferidas
pelo Senador.

O promotor em questão é o Sr. Celso
Três, procurador da República em Caxias
do Sul (RS), que esteve lotado na cidade de
Cascavel, Oeste do Paraná, por vários
anos, período em que jamais tomou
qualquer providência em relação aos fatos
que, segundo a Imprensa, ele estaria
denunciando.

Por entender que, ao emitir opinião
sobre assuntos que não são de sua
competência, o Sr. Três estaria despindo-se
da imparcialidade necessária e fundamental
à credibilidade de suas funções, o Governo
do Estado notificou-o para que, no caso de
confirmar as declarações, acioná-lo junto à
Procuradoria-Geral da República.

Assim, o Governo do Paraná apenas
age no sentido de contestar declarações
atribuídas a um único membro do Ministério
Público, não podendo isso significar, como
quer o Senador Roberto Requião, uma
afronta à Instituição.“

Para finalizar, diz o Governador Jaime Lerner:

”Aliás, há poucos dias ainda, o
Governo do Paraná cedeu ao Ministério
Público 15 policiais, entre civis e militares,
para instrumentarem a ação do MP nos
inquéritos decorrentes da CPI do
Narcotráfico, o que só demonstra respeito à
instituição e o interesse em esclarecer as
denúncias.

Esses são os fatos que demonstram o
interesse cabal do Governo do Paraná de ir
a fundo na investigação do crime no
Paraná. O resto são afirmações levianas do
Sr. Requião, contra quem o Governo do
Paraná tomará todas as medidas cabíveis.

O Sr. Requião é conhecido no Paraná
pela irresponsabilidade. Notabilizou-se por
uma farsa eleitoral, em que criou um falso
pistoleiro para ganhar a eleição de
Governador em 1990. É acusado de mandar
executar um líder sem-terra. Como
Governador estimulava a invasões de áreas
destinadas à habitação popular em Curitiba
para criar dificuldades ao prefeito, seu
adversário político. Em suma, é um
farsante, um mentiroso, um covarde que
inúmeras vezes foi obrigado a engolir em
silêncio a sua própria maledicência.
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Anteciosamente,
Jaime Lerner, Governador do Estado

do Paraná.“

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Hugo
Napoleão, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, 4º
Secretário.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Sr. Presidente, tendo sido nominalmente citado,
peço a palavra, para explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Baseado no Regimento Interno, tendo sido citado,
não há dúvida de quem tem direito à palavra o
Senador Roberto Requião por cinco minutos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para explicação pessoal. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lamentável,
lamentável que o Senador Hugo Napoleão tenha
esperado o momento da minha ausência no plenário
para me agredir de forma sórdida e solerte. Além de
deselegante, esta é uma prática que homens firmes
e de coragem, que são o conjunto dos Senadores da
República, não utilizam amiúde. As denúncias que fiz
em relação ao Governo do Paraná são verdadeiras. O
Governador utilizou um avião e um helicóptero do
narcotraficante Hussen na sua campanha e está
profundamente envolvido com o narcotráfico e a
corrupção.

Foi um Governo, Senador Hugo Napoleão, que
em quatro anos gastou R$500 milhões em propa-
ganda, dinheiro que comprou a opinião da imprensa e
foi desviado para o caixa dois do Governo do Estado.
O seu Piauí provavelmente não tem muito mais do
que isso como orçamento no ano. Foi o que o
Governador gastou em propaganda. E as acusações
que fiz, fiz de forma limpa e aberta. Não foram
acusações por interpostas pessoas, não vim aqui no
plenário ler textos que não escrevi, como fez o
Senador Hugo Napoleão neste momento: calúnias
assacadas, o ataque ao invés da defesa. O Governo
do PFL do Paraná é absolutamente corrupto e
corruptor. A polícia do Paraná explodiu com a
chegada da CPI do Narcotráfico. O Delegado-Geral
teve a sua prisão decretada por um juiz estadual e
está foragido até hoje. E, logo mais adiante, o
Secretário de Segurança, conhecido no Estado como
Candinho Beira-Mar, simulou um pedido de
demissão. O Paraná não tem comando. O
Governador é frouxo, é tíbio e não consegue explicar

de forma alguma como freqüentou os Municípios do
Paraná no helicóptero e no avião do narcotraficante.
Governo apodrecido, Governador do PDT que foi
comprado pelo PFL no momento em que se
concedeu na Comissão de Assuntos Econômicos
empréstimo absolutamente irrazoável e ilegal. O
Governo está falido; não consegue mais pagar a folha
dos funcionários. Não paga férias e não paga décimo
terceiro. O Banco do Estado do Paraná quebrou no
processo de corrupção e, quando a polícia e o
Ministério Público chegavam perto do principal ladrão,
o Governador o nomeou Secretário de Estado para lhe
dar foro privilegiado e lhe ajudar escapar das malhas
da Justiça de primeiro grau.

O Senador Hugo Napoleão prestou um serviço
ao Governador como se fosse um verdadeiro
pistoleiro de aluguel do PFL do Paraná. Disse
coisas das quais não tem conhecimento e agrediu
um companheiro que jamais faria a ele acusações
rigorosamente absurdas e sem provas. Mas o mais
terrível de tudo, Senador, é que, há 15 minutos, eu
estava no plenário, mas V. Exª esperou o momento
em que me retirei, seguramente imaginando que eu
não voltaria mais, para ler a sua diatribe, o discurso
que V. Exª não escreveu. Atitude covarde,
Senador, que eu repilo com a máxima energia. O
Governo do Paraná é corrupto, e quem se associa
na defesa da corrupção também é corrupto.

Senador, a sua defesa, por exemplo, do
Ministro Rafael Greca, o seriíssimo Ministro Rafael
Greca, explodirá dentro de alguns dias pela voz
forte da Polícia Federal do Brasil. Tenho certeza
absoluta de que o processo da Polícia Federal vai
acabar em indiciamento e mais um dos pedetistas,
adquiridos pela compra por meio de empréstimo na
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado,
mostrará sua verdadeira face.

Resta só uma dúvida: se a defesa que V. Exª fez
do Governador Jaime Lerner o equipara a ele ou não.
Se o equipara, só tenho a lamentar por V. Exª e pelo
Piauí.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, eu e o meu Partido fomos citados. Peço a
palavra para explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
De acordo com o Regimento Interno, V. Exª
também dispõe de cinco minutos para explicação
pessoal.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para
explicação pessoal.) – Quero dizer que assomei à tri-
buna para ler uma carta que me foi dirigida pelo
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Governador Jaime Lerner, que não tem ninguém que,
absolutamente, o defenda nesta Casa.

Quero afirmar ao Senador Roberto Requião
que não será ele que dará lições a alguém como eu,
que tenho assento no Congresso Nacional há mais
de 25 anos, idos e vividos, na Câmara dos
Deputados e neste Plenário.

Em nenhum momento falei porque S. Exª saiu.
Não fujo de debates nem de nada. Acrescento, aqui e
agora, que também S. Exª, ao acusar o Governador
do meu Partido, o fez na minha ausência ou não me
avisou previamente que assomaria à tribuna. Dessa
forma, limitei-me a ler a carta do Governador do
Paraná.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Fui
agredido com insinuações malévolas de que meu
Partido comprou o Governador, o que não é verdade.
Apoiamos os empréstimos do Paraná. Fui
Governador de Estado e tive dois Senadores contra,
dificultando os meus empréstimos.

Sou contra o Governador do Piauí, mas, em
momento algum, obstaculizei empréstimos a favor
do Estado.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sou
contra o Governador, mas não contra o meu Estado.
O Sr. Roberto Requião vem assacar inverdades. Não
se comprou nada. Tivemos uma adesão de valor
como a do Governador do Paraná. Aqui, continuarei a
defendê-lo sempre que for necessário, pois é a minha
obrigação como Líder do meu partido. Entretanto, S.
Exª, o Senador Roberto Requião, que está há poucos
anos no Congresso Nacional, não entendeu ainda es-
sas questões. É preciso que ele tenha mais algum
tempo para aprender a ética e a conviver com
seriedade com seus companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de
Barros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
assomo a tribuna hoje para corrigir o que considero
uma injustiça com o meu Estado, o Mato Grosso. Na
última quinta-feira, neste plenário, o Senador Jonas
Pinheiro ocupou a tribuna para tecer algumas
ponderações a respeito da criação, pelo Governo do
Estado de Mato Grosso, do Fundo Estadual de
Transporte e Habitação.

Antes de referir-me às considerações feitas pelo
Senador Jonas Pinheiro, ressalto o meu profundo
respeito e admiração por V. Exª. Sei que S. Exª

defende o setor produtivo de Mato Grosso e do Brasil.
Mas é preciso deixar claro que, nessa defesa, sempre
encontrou aliados inclusive no meu Estado, como o
próprio Governador Dante de Oliveira.

Pela explicação dada, parece ter havido uma
supertributação referente à comercialização da soja,
do gado e dos combustíveis. Aliás, fez-se uma
comparação com o Estado do Mato Grosso do Sul,
alegando que a taxação realizada pelo Mato Grosso
na contribuição do imposto de melhoria –
perfeitamente possível em razão da Constituição
Federal – seria infinitamente maior que a de Mato
Grosso do Sul. Na verdade, no que tange aos
combustíveis, a taxação do Governo de Mato Grosso
é R$0,04 para cada litro, enquanto no Mato Grosso do
Sul é de R$0,01 ou R$0,02. Mas, no primeiro Estado,
a tributação é exclusivamente sobre a soja, o gado e
os combustíveis – nada mais do que isso. No Mato
Grosso do Sul, a tributação envolve também outros
produtos.

Asseverou-se também que essa contribuição
seria inteiramente inconstitucional, apesar de o
Senador Ramez Tebet ter dito que o art. 25 da
Constituição Federal prevê essa contribuição de
melhoria.

Não houve, portanto, nenhuma criação de
imposto no Estado de Mato Grosso. Houve o
estabelecimento dessa contribuição de melhoria cujo
objetivo maior é beneficiar o próprio setor produtivo.
No PPA do Estado de Mato Grosso está previsto que,
ao final desse Governo de Dante de Oliveira, com a
aplicação do Fundo de Transporte e Habitação,
teremos conseguido reduzir o Custo Mato Grosso em
20%.

Mato Grosso é um Estado que atingiu
atualmente a condição de segundo maior produtor de
soja e a de maior produtor de algodão do País, tendo
ainda o quarto rebanho bovino brasileiro. Se isso
ocorreu, não foi pelo desinteresse do Governo em
sucatear o setor agropecuário. Ao contrário, o
Governo de Mato Grosso criou as condições para
desonerar o setor produtivo, desoneração esta que
permitiu uma revolução no setor da agricultura no
Mato Grosso, Estado que mais cresceu no PIB
nacional.

Quando o Governador Dante de Oliveira
assumiu em 1995, Mato Grosso não figurava sequer
entre os quinze Estados produtores de algodão. A
produção de algodão era extremamente
insignificante. Mato Grosso é o maior produtor de
algodão exatamente devido ao Proalmat, com qual o
Governo do Mato Grosso faz uma renúncia de até
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75% no valor do ICMS para que seja aplicado na
produção do algodão.

Tive oportunidade de trazer ao Senado a
informação de que essa desoneração foi uma política
correta no Estado de Mato Grosso não só pela
contribuição que dá ao País, não só pelo
oferecimento dessa matéria-prima ao mercado
interno, mas principalmente pelo número de
empregos gerados no Governo Dante de Oliveira
nessa área do algodão. Mais de sessenta mil
empregos foram criados nesses cinco anos da
administração do Governador Dante de Oliveira.
Também a indústria de algodão tem o apoio do
Governo do Estado de Mato Grosso. Assim, quem
desonera não pune; quem desonera cria as
condições para que Mato Grosso possa ser
reconhecido nacionalmente.

O Fundo criado pelo Estado é uma
contrapartida necessária do setor produtivo pelos
incontáveis incentivos que recebe do Governo
Estadual. São nada mais nada menos que quatorze
formas de incentivos concedidos à agricultura e à
pecuária do meu Estado.

Quanto ao arroz, a redução do imposto foi de
41,66%, por meio de crédito presumido nas
operações interestaduais com arroz beneficiado, in-
clusive o parbolizado.

No caso do algodão (Proalmat), a redução é de
até 75% do ICMS incidente sobre o valor da
comercialização do produto e a redução da base de
cálculo é de 70,59% nas saídas internas para
produtores cadastrados no Proalmat.

Esse resultado do Governo de Mato Grosso é
investido em pesquisa. O Fundo de Pesquisa recebe,
por conta dessa renúncia fiscal do Governo de Mato
Grosso, mais de R$7 milhões neste ano de 2000,
para investimento em pesquisas na área do algodão
no Estado do Mato Grosso. Muitas indústrias de
algodão começam também a instalar-se em Mato
Grosso graças à qualidade do nosso produto.

No Proalmat/Indústria, a redução do imposto,
por crédito fiscal, é de até 80% na saída do produto da
indústria de fiação e tecelagem e de 85% na saída do
produto na indústria da confecção. Portanto, aqui, há
uma clara demonstração do Governo em incentivar o
setor produtivo.

Quanto à soja, colocada também no pronuncia-
mento, de que o Fundo a está taxando em R$2,81 por
tonelada comercializada, o que é rigorosamente
verdadeiro. Sobre a questão da soja, ainda é preciso
dizer que, graças ao diferimento, o produtor
mato-grossense tem um benefício de R$39,66 por

cada tonelada do produto. Isso se dá porque, nas
operações internas, o produtor está isento da alíquota
de 17%. Ou seja, com esse benefício, o produtor
deixa de pagar R$39,66, enquanto sua contribuição
para o Fethab será de apenas R$2,81 por tonelada
comercializada.

Na indústria do óleo de soja, a redução do
imposto, por meio do crédito fiscal, é de até 41,66%.

Quanto ao álcool, tive oportunidade de
conversar com o Senador Jonas Pinheiro antes de
seu pronunciamento. Concordo com S. Exª, que tem
receio de que se inviabilize um setor que precisa do
apoio das autoridades governamentais.

Acabo de falar com o Governador Dante de
Oliveira. Recebi de S. Exª a informação de que
realmente será feita uma taxação de R$0,04 por litro
de álcool.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Antero Paes de Barros, V.Exª me permite um aparte?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Não quero
opinar sobre a administração do Estado do Mato
Grosso. No entanto, quando o assunto é tributo,
qualquer forma de taxação me preocupa
fundamentalmente. Por quê? Porque sempre
estamos falando, no Congresso Nacional, que o povo
brasileiro não agüenta mais impostos, taxas e
contribuição. O Brasil é o país que tem o maior
número de impostos. Ninguém paga imposto como o
brasileiro. É o que se propala, com o que penso que V.
Exª também está de acordo. Agora, o que estou
vendo acontecer e o que me preocupa é que os
Estados da Federação brasileira – estou usando o
plural para não dizer que faço diferenciação –
também passarão a legislar com relação a tributos. E,
veja bem, em um instante de gravidade da situação
financeira nacional em que precisamos incrementar o
desenvolvimento. Tais fatos são profundamente
preocupantes, Senador Antero Paes de Barros. Em
meu Estado, por exemplo, ouço do Partido dos
Trabalhadores constantes discursos nesse sentido. O
Partido dos Trabalhadores sempre foi contra o
aumento de tributos. O Governador do meu Estado –
não discuto a intenção dos Governadores – taxa a
classe produtora do País. Como ficamos, quando
fazemos um discurso, pedindo para estimular a
agricultura, a pecuária, para que o Fundo do
Centro-Oeste seja aplicado na atividade produtiva ou
afirmando que os juros estão muito altos, e vem uma
carga tributária imposta pelos Estados? Se a moda
pegar, correremos sérios riscos. É a minha grande
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preocupação. Não desejo entrar no mérito do que V.
Exª está falando; apenas gostaria de apresentar
minha posição sobre a questão tributária no País.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Agradeço o aparte de V. Exª e gostaria de
deixar registrado que a possibilidade de os Estados
atribuírem as contribuições de melhoria foi
apresentada por nós quando da Constituinte, da qual
tive a oportunidade de participar. E essa contribuição
de melhoria é prevista na Constituição. Exatamente
por isso os Estados têm essa possibilidade legal,
desde que seja exclusivamente para a criação do
Fundo de Transportes, como ocorreu tanto em Mato
Grosso do Sul, como no Estado de Mato Grosso.

Agora, estou afirmando que é exatamente com
essa autoridade que o Estado tem para legislar sobre
essa situação que o Estado também está
desonerando. Tenho convicção de que um dos
Estados que mais têm oferecido oportunidades – e
estou comprovando isso com os índices de
desoneração exatamente do setor produtivo – é o
Estado de Mato Grosso.

Quando o Governador Dante de Oliveira
assumiu, havia quatro folhas de salário atrasadas. A
cultura em Mato Grosso era a de que a receita
melhoraria em maio ou junho, porque começaria a
comercialização da soja. Logo depois de o
Governador assumir, veio a Lei Kandir, que
desonerou a soja, o que é correto para o produtor
brasileiro e foi politicamente apoiado pelo Governador
Dante de Oliveira e pelo Governo do Estado de Mato
Grosso. Ainda assim, conseguimos fazer um ajuste,
para colocar essa situação do Estado em seu devido
lugar.

Agradecendo o aparte de V. Exª, continuarei
mostrando as desonerações nesses setores do
Estado de Mato Grosso.

Na questão do álcool, também por iniciativa do
Governo de Mato Grosso, houve uma redução da
base de cálculo que chega a 80% nas operações
internas e a 58,33% nas saídas interestaduais. Com
relação à indústria da mandioca, a redução da base
de cálculo chega a 58,24% nas operações internas e
a 41,66% nas operações interestaduais. Na indústria
de insumos agropecuários, a redução foi de 30% a
60%; na de máquinas e implementos agrícolas, de
7% a 11%.

Há uma série de incentivos também fornecidos.
Estou comentando apenas os itens sobre os quais o
fundo está tributando, porque sobre a cesta básica e
outros produtos não foi estabelecida nenhuma

tributação ou contribuição de melhoria por parte do
Governo de Mato Grosso.

Em relação à pecuária, o Programa Pró-couro
abrange toda a cadeia produtiva do boi. Os
pecuaristas têm redução de impostos de 0,8% por an-
imal abatido. No curtume, a redução no imposto
chega a 85%. Nos calçados e artefatos, na busca de
atrair indústrias para Mato Grosso, o crédito fiscal
chega a 100%. Há o incentivo governamental para a
produção de bovino precoce. A redução do imposto,
por meio de crédito fiscal, com relação aos frigoríficos
bovinos, é de 83,33%; com relação aos abatedouros
de aves, de 41,66%; com relação aos laticínios, de
41,66%.

Então, são situações que comprovam que a
preocupação justa do Senador Jonas Pinheiro vem
sendo observada pelo Governo do Estado de Mato
Grosso.

Lamento que o Senador Jonas Pinheiro não
tenha podido ficar para ouvir nosso pronunciamento.
No entanto, S. Exª sabe do respeito que temos por
sua atuação no Senado, seu compromisso com essa
área da produção. Tive oportunidade de conversar,
hoje pela manhã, com o Governador Dante de
Oliveira. Tranqüilizei S. Exª sobre o que constitui sua
grande preocupação. Quem pagará o imposto sobre
os combustíveis não será o setor alcooleiro, mas o
consumidor que adquirir combustível. Se o álcool está
R$0,79, passará a custar R$0,83. É verdade que o
combustível ficará um pouco mais caro. Não temos
10% de nossas estradas pavimentadas. Vamos, ao fi-
nal de três anos, reduzir o custo Mato Grosso para
20%, o que está no PPA. Sem essa providência,
nossa soja não sairá do armazém, e não haverá
possibilidade de o Estado voltar a desenvolver-se, o
que a população de Mato Grosso espera do
Governador Dante de Oliveira.

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

O SR. ANTERO PAES DE BARROS
(PSDB–MT) – Novamente, concederei um aparte ao
Senador Ramez Tebet. Posteriormente, ouvirei o
nobre Senador Carlos Bezerra, se S. Exª o desejar.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Antero Paes de Barros, em uma parte de seu pronun-
ciamento, V. Exª explanou muito bem que,
atualmente, ninguém contesta o desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso. Trata-se de um Estado que V.
Exª, juntamente com os Senadores Carlos Bezerra e
Jonas Pinheiro, muito bem representa nesta Casa. A
questão tributária no Brasil é muito difícil; a classe
empresarial, a classe produtora, o contribuinte não
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entende isso, porque de um lado o progresso de Mato
Grosso de Sul se deve também a esses incentivos a
que V. Exª se refere. Incentivos foram concedidos a
pessoas, a empresas produtivas que se instalassem
no Estado de Mato Grosso do Sul. O que é concessão
de incentivos? É carência no pagamento de ICM,
redução de impostos etc. Em razão disso, criamos
impostos, taxas? É isso que está acontecendo de
ruim no Brasil. Quero cumprimentar V. Exª porque, ao
fazer este pronunciamento, está mostrando o que é o
Mato Grosso.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) V. Exa me
concede um aparte?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Agradeço mais uma vez V. Exª pelo aparte,
Senador Ramez Tebet.

Senador Carlos Bezerra, gostaria de informá-lo,
por um dever de lealdade, que posso conceder-lhe o
aparte neste momento, mas, na seqüência do meu
pronunciamento, farei considerações ao
posicionamento de V. Exª no aparte dirigido ao
Senador Jonas Pinheiro, na sessão da última
quinta-feira, razão pela qual entendo que seria mais
proveitoso que V. Exª se pronunciasse após essas
considerações.

Sr. Presidente, por amor à verdade, sou
obrigado a contestar as afirmações do Senador
Carlos Bezerra ao aparte dirigido ao Senador Jonas
Pinheiro. O Senador Bezerra afirmou que o
Governador Dante de Oliveira aumentou a incidência
do ICMS sobre a energia e telecomunicações para
42%.

Quero contestar isso. Esse é um número
inteiramente fictício, inventado, criado por alguns
setores políticos de Mato Grosso, pois é impossível
desconhecer-se que o imposto no Brasil é cobrado
por dentro. Essa fórmula de cálculo, em que o valor do
imposto compõe a sua própria base de cálculo, é
utilizada no Brasil desde que se criou o Imposto sobre
o Valor Agregado há três décadas. Portanto, não é
uma invenção do Governo Dante de Oliveira. S. Exª
aumentou o ICMS da energia de 25% para 30%. Não
cabe a consideração de que aumentou de 25% para
42%, dado o que já expliquei sobre a cultura da
implantação do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços no Brasil.

Mas é preciso informar que foi o próprio
Senador Carlos Bezerra, quando Governador de
Mato Grosso, quem aumentou o ICMS da energia e
telecomunicações de 17% para 25%, e o Governador
Dante de Oliveira, agora, de 25% para 30%. Há ainda
um adendo que considero extremamente fundamen-

tal, porque o Governador Dante de Oliveira
estabeleceu realmente 30% no Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços,
estabelecendo também que os consumidores de
baixa renda, quem consome até 50kw, não paga
absolutamente nada do tributo; quem consome de
51kw a 100kw paga apenas 10% de ICMS e quem
consome de 101 kw a 150 kw paga 15%. A partir daí,
paga 30% de imposto.

Cabe aqui também um contraditório à questão
do aumento da receita do Governo de Mato Grosso
em R$317 milhões. Esse não deveria ser motivo para
crítica, e sim de orgulho, porque o Governador Dante
de Oliveira assumiu um Estado que vinha com um
déficit primário desde 1986.

Com relação ao Governo de Mato Grosso,
Dante de Oliveira assumiu em 1995, com um déficit
de R$322 milhões. A partir de 1996, o Mato Grosso já
obteve um resultado positivo no setor primário de
produção.

E faço um destaque importantíssimo: Mato
Grosso vai zerar o déficit público em dezembro de
2000. Se nenhum sobressalto econômico ocorrer,
comemoraremos em breve o ingresso em uma era de
superávits.

Além disso, dos R$317 milhões do incremento
de receita, 25% são destinados aos municípios e
outros 25% foram direto para a conta da Secretaria de
Educação do Estado de Mato Grosso. Os outros
recursos foram utilizados no saneamento das
finanças públicas do Estado de Mato Grosso.

Por fim, há também uma outra informação.
Tenho certeza de que houve um equívoco da
assessoria do Senador Carlos Bezerra, porque,
conforme o pronunciamento de S. Exª, o Supremo Tri-
bunal Federal iria julgar a liminar impetrada pela
Confederação Nacional da Agricultura contra o
Estado de Mato Grosso do Sul e dois de seus
Ministros, Marco Aurélio e Moreira Alves, já haviam se
posicionado favoráveis à concessão da liminar em
Mato Grosso do Sul.

Mas, interrompido aí o raciocínio, ficou a
impressão – e tive a oportunidade de ler as notas
taquigráficas – de que o Supremo Tribunal Federal
ainda iria apreciar a liminar do Estado de Mato
Grosso do Sul. E não foi isso que ocorreu. Realmente
os dois Ministros votaram a favor da concessão da
liminar, mas a liminar contra o Governo de Mato
Grosso do Sul foi rejeitada pelo Supremo Tribunal
Federal.

Resultado da liminar: foi indeferida. Decisão da
liminar: Por maioria, vencidos os Srs. Ministros Marco
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Aurélio e Moreira Alves, o Tribunal indeferiu o pedido
de medida liminar, nos termos do voto do Relator.
Portanto, por nove votos a dois, a liminar foi
indeferida e não há mais liminar a ser examinada com
relação ao Estado de Mato Grosso do Sul, uma vez
que o Supremo indeferiu o pedido. O que não
significa dizer que o Supremo Tribunal Federal não
possa fazer uma revisão no seu entendimento
quando for analisar o mérito da ação proposta pela
Confederação Nacional da Agricultura.

Antes de encerrar o meu pronunciamento,
concedo o aparte ao Senador Carlos Bezerra.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Senador
Antero Paes de Barros, longe de mim querer
estabelecer aqui uma querela semelhante àquela do
Paraná, a qual assistimos há pouco aqui, neste
plenário - uma radicalização extremada. Em primeiro
lugar, não critiquei o aumento de receita de Mato
Grosso, até aplaudi. Mato Grosso é um Estado que
ninguém segura, que está se desenvolvendo a olhos
vistos. Há uma migração do Brasil inteiro para lá, e a
sua economia está cada vez mais robusta, em função
dessa migração de gente e capital de outros Estados
brasileiros. Agora mesmo, com essa seca no Sul, o
pessoal dessa região está migrando aos borbotões
para Mato Grosso. Lembro a V. Exª que, num dos
primeiros discursos que fiz aqui no Senado, solicitei
um programa especial para o algodão em Mato
Grosso, sabedor de que Mato Grosso tem condições,
como qualquer outro Estado brasileiro, de ser o maior
produtor de algodão do Brasil. Quero dizer a V. Exª
também que, em relação a esse fundo, dissemos ser
ele inconstitucional por ferir sete artigos da
Constituição. Disse, naquela oportunidade, que a
liminar havia sido negada. Não disse que a liminar
não tinha sido julgada. Disse que dois Ministros já
haviam votado, no mérito, dizendo que a medida era
inconstitucional, mas não disse que a liminar não
tinha sido julgada. Segundo ele, 12 Ministros votaram
o mérito, dizendo que a medida era inconstitucional,
mas não disse que a liminar não havia sido julgada,
porque efetivamente ela foi negada. V. Ex.ª enumerou
os vários benefícios que o Governo do Estado está
concedendo ao setor produtivo, o que só tenho a
aplaudir, porque realmente o setor produtivo tem de
ser apoiado. Todavia, talvez não fosse necessário
criar esse Fundo, já que se está dando tanto incentivo
a outros setores. Na verdade, Senador Antero Paes
de Barros, há já uma sobrecarga aos contribuintes de
Mato Grosso, com relação ao ICMS. V. Ex.ª contestou
a taxa de 42%, dizendo que esse imposto não existe
lá em Mato Grosso. Mas tenho aqui um documento

assinado por Valdir Wolf, Diretor Financeiro de
Relações com o Mercado das Centrais Elétricas de
Mato Grosso, endereçado ao Deputado Humberto
Bosaipo, datado de 27 de janeiro de 2000, em que
afirma – vou mostrar o documento que efetivamente
o imposto, em Mato Grosso, sobre energia é de
42,857%. É o que diz o documento firmado pelas
Centrais Elétricas de Mato Grosso. Esse assunto é
tão escandaloso e abusivo que só a Deputada Serys
Slhessarenko, do PT, já interpôs 35 ações contra
esse ICMS. O advogado Neri Gomes também já
impetrou uma ação contra esse imposto. O PMDB,
por intermédio do Deputado Wilson Santos, entrou
com uma Adin no Supremo também contra esse alto
ICMS de Mato Grosso, que até a eleição era uma
taxa, mas depois da eleição o Governo resolveu
aumentar e modificar esse índice e os critérios de
contribuição. Tem razão V. Exª quando diz que
realmente o Governo agora escalonou o ICMS, mas
isso ocorreu depois de um ano de gritaria. Durante
um ano ele cobrou os 42% secos de todo mundo, e
depois de toda essa gritaria ele passou a dar um
desconto para consumos de até 50 quilowatts e criou
alguns critérios para amenizar a situação, que está na
Justiça. Eu acho que esse ICMS de Mato Grosso é o
mais caro do mundo. Não digo que o Estado tem que
se equilibrar; não sou contra; sou a favor. Não sou
daqueles que por ser de oposição ao Governo quero
que o Governo vá mal, que devo trabalhar para que o
Governo vá mal. Não, nunca fiz isso na minha vida
pública. Vou trabalhar para que o nosso Estado vá
bem. O que eu puder contribuir no sentido da
grandeza e do desenvolvimento do Estado eu vou
fazer. Agora, há no Estado uma gritaria enorme com
relação ao valor do ICMS. Existe uma movimentação
muito intensa, inclusive na Justiça, com relação a
isso. Não bastasse isso vem agora esse Fundo. O
contribuinte já está sobrecarregado com o ICMS
pesado, e agora vem esse Fundo, que vai retirar,
pelos cálculos da Fundação Mato Grosso e da
Famato, mais R$70 milhões do setor produtivo. Vai
ser aumentado em R$12,00 o custo do plantio do
hectare de soja. A lei só foi publicada hoje, pelo que
estou sabendo.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Não, hoje está sendo decidida a
regulamentação. A lei já foi publicada.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – A lei já foi
publicada? A informação dos advogados da Famato e
do PMDB é que a lei seria publicada hoje. Então, hoje
está sendo publicada a regulamentação?
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – A regulamentação.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – É essa a
informação que tenho aqui. Creio que se deve levar
isso ao Judiciário, porque é aquilo que o Senador
Ramez Tebet colocou aqui: se a moda pega, daqui a
pouco não saberemos o que fazer, porque todos os
Estados brasileiros vão adotar medida semelhante,
apesar de a contribuição de melhoria ser legal, estar
escrita na lei. Mas não é o caso. Aqui, termina sendo
imposto outra vez, e viola a Constituição Federal em
oito dispositivos. Senador Antero de Barros, agradeço
a V. Exª o aparte, enaltecendo-o pela radiografia
positiva e correta que está fazendo do nosso Estado
de Mato Grosso. Trata-se de um Estado com um
potencial enorme para o desenvolvimento. Será,
dentro de pouco tempo, o maior produtor de grãos do
Brasil. E seremos também relativamente a arroz,
feijão, todos os alimentos. Já o é com relação ao
algodão e à soja – já batemos o Paraná e o Rio
Grande do Sul este ano na produção por uma
quantidade significativa. Com o Mato Grosso, o Brasil
poderá deter o monopólio do comércio de grãos e de
comida no mundo, porque temos condições
excepcionais para produzir o que nenhum outro lugar
tem em função da nossa posição geográfica. Quero
acrescentar que houve um engano de V. Exª ao dizer
que, no nosso Governo, o imposto passou para 25%.
Essa informação não é correta, a assessoria de V. Exª
não deve ter passado isso corretamente, visto que a
taxa, naquele período, era de 17%. Quero dizer a V.
Exª que – senti isso em Rodonópolis , no dia em que a
notícia ocorreu, havia uma eleição muito concorrida
na Sicred, com cerca de dois mil produtores votando,
e vi um reclamo dos produtores com relação a esse
Fundo. Não caiu bem no setor produtivo. Eles querem
que se faça alguma coisa, que haja alguma
modificação com relação a esse assunto,
principalmente no setor do álcool, porque os efeitos
recaem sobre o produtor esses que V. Exª diz que
não vão para o consumidor. No jogo da economia, o
que tem ocorrido é sempre isto: quem paga o pato é o
produtor primário. No caso do consumidor, se o preço
subir demais, ele não compra, ele deixa de usar o
álcool e vai usar a gasolina. Mas o produtor não tem
mecanismo de defesa; o produtor de álcool não tem
como paralisar um enorme investimento econômico
de uma hora para outra, ele tem que lutar. Eu ouvi o
Senador do Rio Grande do Norte, Geraldo Melo, que
é produtor de álcool, dizer: ”Infelizmente não tenho
como sair disso. A minha família está nesse ramo há
muitos anos. O senhor não sabe o que temos passa-

do nesse setor. E não há como sair dele“. Assim
acontece com o produtor de álcool, que não tem
como sair do setor. Ele sempre pagará o pato, porque
o consumidor deixará de comprar o álcool e vai
comprar gasolina, óleo diesel, haverá diminuição do
consumo de álcool, comprime o preço, como
aconteceu recentemente no Brasil, com a falência do
setor do álcool e do açúcar, que agora está dando
passos para o seu revigoramento. O Estado de Mato
Grosso também tem uma vocação muito grande para
ser também o maior produtor de açúcar e de álcool do
Brasil. Com certeza, tal medida afeta esse setor,
prejudicando a oferta de milhares e milhares de
emprego no Estado. Agradeço a concessão do aparte
e cumprimento V. Exª pelo seu pronunciamento.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Também agradeço a manifestação de V. Exª,
infelizmente não podendo concordar com todo o
conteúdo do aparte de V. Exª.

Sei que a formação de V. Exª é de advogado, e a
minha é de jornalista. Também não sou afeito a esses
cálculos aritméticos, a esse entendimento perfeito da
economia. Entretanto, repetirei o que é uma verdade
desde que se instituiu, há 30 anos, o ICMS no Brasil.
Na realidade, não são 42%, porque esse percentual é
o cálculo que se faz. O imposto é cobrado por dentro,
mas isso já ocorre há 30 anos. Não se trata de uma
invenção do Governo de Mato Grosso. Portanto, o
imposto é de 30%. Quarenta e dois por cento é um
sofisma.

O Sr. Valdir, infelizmente, faz uma avaliação de
42%.Posso até concordar com esse raciocínio, desde
que se admita que V. Exª, quando foi Governador, não
aumentou o referido tributo de 17% para 25%, mas,
sim, de 17% para 33% – índice que se alcança
quando o cálculo é feito por dentro.

A minha assessoria, Senador Carlos Bezerra,
não errou. Eu o ajudei na eleição para Governador em
1986. A Lei nº 5.419, de 27 de dezembro de 1988 –
portanto, em pleno mandato de V. Exª –, estabelece
em seu art. 2º:

”Art. 2º Ocorre o fato gerador do
imposto:

............................................................
d) 25% nas operações internas (...);
II – no fornecimento de energia elétrica;
III – nas prestações de serviços de

comunicação“.
Está aqui a lei, em seu art. 2º, aumentando para

25%. Também nessa época, se o referido Sr. Valdir
fosse dar uma opinião, diria que o índice deveria
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aumentar para 33%, o que não é verdade. A
porcentagem correta seria 25%, como V. Exª
determinou.

Concordo com o fato de o Governo de Mato
Grosso ter demorado certo tempo para criar uma
excepcionalidade para os pequenos produtores. Mas,
hoje, quem consome até 150 quilowatts paga menos
imposto do que pagava em dezembro de 1988,
porque paga menos de 25%. Quem gasta até 50
quilowatts está isento; quem gasta até 100 quilowatts
paga 10%; e aqueles que consomem de 101
quilowatts a 150 quilowatts pagam 15%. O consumo
de mais de 150 quilowatts enseja cobrança de 30%.
Se o cálculo for feito por dentro, atinge-se um índice
de 42%, mas será necessário revisar tudo. Desse
modo, também em dezembro de 1988, a
porcentagem será 33%. A aritmética é a mesma.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Senador
Antero Paes de Barros, vou trazer dez contas de luz
de Mato Grosso, na próxima semana, para mostrar a
V. Exª.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Certo, Excelência. Em todas elas, o índice será
de 42% por dentro e 30% conforme a cobrança
histórica do ICMS. Esse é um raciocínio econômico,
mas a situação da cobrança do imposto por dentro foi
estabelecida numa legislação que vale para todo o
Brasil e não apenas para o Governo de Mato Grosso.

Tive oportunidade de explicar esse assunto ao
Senador Jonas Pinheiro – que conversou, ao nosso
lado, no plenário, com o setor produtivo do Estado
de Mato Grosso. O setor produtivo do álcool ficará
responsável – é preciso não sofismar esse fato –
pela substituição tributária, uma vez que o Governo
não cercará carros para cobrar imposto. Quem
pagará esses R$0,04 em relação ao álcool, ao óleo
diesel e à gasolina será o consumidor. Entretanto,
estamos convictos de que os benefícios serão
enormes.

Indaguei do Governador Dante de Oliveira, do
Secretário da Infra-Estrutura, Vítor Cândia, que
comanda a área de habitação e transporte do
Estado, e do Sr. José Carlos Novelli qual é o
planejamento do Estado de Mato Grosso para, com
esse aporte de recursos, fazer o atendimento à
população do Estado. Não tenho dúvidas de que
vamos diminuir o custo do transporte e de que se
não tivermos uma política para melhorar o setor
rodoviário, o Estado de Mato Grosso ficará
rigorosamente falido e o setor produtivo mais ainda

porque ficará muito caro a retirada da safra do
Estado de Mato Grosso.

Gostaria também de frisar que o Mato Grosso
tem um projeto de desenvolvimento que orgulha a
todos os mato-grossenses. Quando recebemos o
Governo do Estado os salários dos servidores dos
três Poderes, bem como Ministério Públicos estavam
atrasados há quatro meses.

Hoje, o Estado hoje tem esplendorosa
produção, fruto das renúncias fiscais feitas pelo
Governador Dante de Oliveira e por uma política
que se instalou no Estado. Foi muito melhor fazer a
renúncia porque o Estado passou a contar com
recursos. Geramos, só na área do algodão, mais de
60 mil empregos diretos e a receita do Estado de
Mato Grosso aumentou em virtude da cultura do
algodão.

Quanto à questão da energia, o Mato Grosso
precisa reverenciar – por uma questão de justiça,
devo dizer isso – não apenas o Governador Dante
de Oliveira, que assumiu esse compromisso, mas
também o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que o apoiou. Quando o PSDB, de Dante de
Oliveira assumiu o Governo do Estado, em 46
municípios havia racionamento de energia.

Mato Grosso tem 130 municípios e mais alguns
que foram criados agora e que vão ser implantados a
partir da eleição do ano 2000, mas antes dela tinha
130 municípios, sendo que em 46 havia racionamento
de energia elétrica durante um dia ou dois dias por
semana. Em alguns municípios com mais de 100 mil
habitantes havia 12 horas de racionamento por dia.
Hoje, podemos dizer que, graças ao programa de
energia do Governo Dante de Oliveira, graças ao
apoio que o Governo de Mato grosso recebeu do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, não há
racionamento de energia em nenhum município.

O Estado, que era importador da energia, vai
inaugurar em outubro o seu gasoduto e começar a
receber energia por meio do gasoduto da Bolívia. Já
estão sendo firmados contratos para a venda de
energia a outros Estados, ou seja, está garantida a
matéria-prima principal para o desenvolvimento in-
dustrial do Estado de Mato Grosso. Isso ocorre
devido à aplicação, à eficiência, às gestões feitas
pelo Governador Dante de Oliveira. Quando ele
assumiu o Governo, o projeto do gasoduto não
passava pelo Estado, o que seria um enorme
desperdício de recursos inclusive para o País.

Digo também que um dos pontos que
precisamos atacar no Estado de Mato Grosso é

MARÇO 2000 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 393



exatamente aquele relativo à questão da habitação
popular. Precisamos investir no setor. O Fundo vai
criar realmente as condições para que sejam feitos os
investimentos necessários no setor de habitação pop-
ular em Mato Grosso.

E, ao final, quero dizer que temos certeza
absoluta, como, aliás, atestam todas as pesquisas
de opinião pública no Estado de Mato Grosso, da
enorme aceitação da população mato-grossense a
respeito do desempenho do Governador Dante de
Oliveira e das atitudes tomadas pelo seu Governo.

O próprio setor produtivo precisa reconhecer
que ninguém fez mais por ele no Estado de Mato
Grosso do que o Governador Dante de Oliveira.
Temos a política do algodão, temos uma política
extraordinária na questão ambiental, que é o
incentivo para a madeira. Renunciamos a 75% de
imposto na exploração da madeira para aqueles que
respeitam o meio ambiente, para aqueles que têm
uma política de reflorestamento na defesa do
patrimônio natural, na defesa da Amazônia
mato-grossense e da Amazônia brasileira.

Portanto, essa política desenvolvida pelo
Governador Dante de Oliveira, que sempre contou
com o apoio do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, é uma política que transformou, e vem
transformando, o Estado do Mato Grosso. E tenho
certeza absoluta de que aquele sentimento
manifestado pelo responsável da campanha do
Governador Dante de Oliveira, que disse que a casa
estava arrumada, que era hora da virada, que era
hora do desenvolvimento, é também o sentimento da
opinião pública do Estado de Mato Grosso.

Espero que esse combate ao Fundo Estadual
de Transporte e Habitação não seja deletério, para
que o Mato Grosso não tenha a possibilidade de
desenvolver as suas rodovias. Aí, sim, o setor
produtivo será penalizado! Aí, sim, haverá um
encarecimento do frete! Aí, sim, não teremos como
retirar a soja lá dos campos do Estado de Mato
Grosso!

Por isso, quero dizer que essa política do passa-
do, aliás retratada na música de campanha do
Governador Dante de Oliveira, onde se dizia que
”aquele passado que insiste em voltar ao nosso
presente não tem mais lugar“, a política de ”o quanto
pior, melhor“ não é consentânea com a modernidade
do desenvolvimento do nosso País e do interesse da
opinião pública brasileira.

Sr. Presidente, creio, com este pronunciamento,
ter restabelecido justiça ao que vem fazendo o

Governador Dante de Oliveira no que se refere à
capacidade enorme de desenvolvimento dos
empresários e do setor produtivo de Mato Grosso.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Antero Paes
de Barros, o Sr. Casildo Maldaner, 4º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada sucessivamente pelos Srs.
Leomar Quintanilha, Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, e Eduardo Suplicy,
Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Tem a
palavra a Senadora Marina Silva, pela Liderança do
Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Oposição.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
SRA.s e Srs. Senadores, primeiro, quero deixar bem
claro que este pronunciamento não tem a pretensão e
o caráter de se constituir numa espécie de ”guerra
santa“, até porque acredito que, numa democracia,
não se pode, em absoluto, instituir esse tipo de
combate, como fizeram as palavras proferidas pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso na entrevista
que deu ao jornal O Estado de S. Paulo, no dia 17,
referindo-se aos teólogos.

Esta minha fala se deve mais a uma tentativa de
reparar a injustiça praticada pelo Presidente da
República em relação a um grupo de pessoas
altamente significativas, na minha opinião, em todo o
mundo e, particularmente, na realidade brasileira,
pela contribuição que têm dado, seja do ponto de
vista da teologia cristã católica, seja do ponto de vista
da teologia cristã protestante. E é por isso que,
embora a afirmação tenha sido feita no dia 17, ainda
me sinto instada a fazer este pronunciamento em
desagravo.

Um outro cuidado que devo ter ao criticar as
palavras do Presidente Fernando Henrique Cardoso
é o de não lançar mão das mesmas armas que Sua
Excelência utilizou ao criticar os teólogos, sob pena
de me transformar em quem estou criticando. De
sorte que procurarei fazê-lo dentro de um espírito
fraterno, mas, ao mesmo tempo, procurando reparar
a verdade, que, segundo entendo, não foi
devidamente alcançada quando o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, na entrevista ao
referido jornal, disse: ...”a despeito de tais e quais
diferenças, é preciso pensar nas coisas importantes
para o País, avançando sempre dentro do possível“.
Para o Presidente é preciso ser capaz de rever
posições preestabelecidas. ”Quem é dogmático,
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quem é intolerante não faz política; faz, talvez,
Teologia, fundamentalismo, mas não muda o mundo“
– comentou, acentuando que ao político cabe mudar
o mundo.

Em primeiro lugar, Sua Excelência atribui os
adjetivos intolerante e dogmático àqueles que
operam no espaço da Teologia, os teólogos. Quanto a
isso, temos de, primeiramente, entender que o
teólogo é o cientista de Deus, aquele que estuda a
revelação divina – e isso está em todas as religiões,
tanto no judaísmo, quanto no cristianismo, quanto no
islamismo; faz parte das religiões que têm Deus como
Pai e Criador, como sendo revelado. A Teologia, no
meu ponto de vista, não é o espaço nem para uma
visão puramente dogmática no sentido aqui posto,
nem para uma visão intolerante e muito menos um
espaço para o fundamentalismo. Claro; os dogmas
existem dentro da fé, mas uma visão dogmática do
mundo não pressupõe a possibilidade de uma
interação, de uma mudança.

Em segundo lugar, a intolerância – e nem seria
preciso falar – é a incapacidade de admitir a
diferença. Mesmo quando falamos em admitir a
diferença, já estamos praticando uma espécie de
intolerância, uma vez que as diferenças não devem
ser reprimidas nem admitidas; elas devem apenas
existir. No momento em que me arrogo o direito de
admitir a diferença, já estou me atribuindo um poder
de concessão que não admito que sequer exista.

Sr. Presidente, quero me ater a essa afirmação
do Presidente Fernando Henrique, sem correr o risco
de praticar, talvez, a mesma intolerância, dizendo
que, se tomarmos os exemplos dos grandes teólogos,
como Martin Luther King, como o próprio Martinho
Lutero, ou ainda, sem sairmos do Brasil, o Frei Leo-
nardo Boff, o Frei Beto, o nosso saudoso Dom Hélder
– e poderíamos pegar tantos exemplos brasileiros,
assim como poderíamos nos valer dos ensinamentos
do grande teólogo, de repercussão mundial, Hans
Kung, que tem dado uma grande contribuição ao
humanismo em todo o mundo -, veremos que essas
pessoas – e não quero ser ofensiva aos demais
cientistas –, tenho absoluta certeza, deram uma
contribuição de mudança muito grande, do ponto de
vista social, político e cultural, a milhões e milhões de
pessoas em todo o mundo.

Se eu considerar a realidade do meu pequeno
Estado, o Acre, com narcotraficantes, com
esquadrões da morte, com 20 anos de opressão
sobre o povo sofrido, e fizer uma comparação entre o
resultado operado naquela população com a
influência dos teólogos, principalmente pelo viés da

Teologia da Libertação, com a contribuição que
deram para a mudança daquele Estado, verei que é
incomparavelmente maior que a ação de qualquer
cientista social ou de qualquer sociólogo, com a
diferença de que eles falaram e praticaram; não
pediram para nos esquecermos do que haviam dito.
Quando disseram ”é preciso que haja um
compromisso entre a fé e a realidade social; é preciso
que se faça uma junção da fé com a política“, foram
até lá e organizaram as Comunidades Eclesiais de
Base, os sindicatos, ajudaram a organizar
cooperativas; enfim, deram a uma sociedade
completamente desprovida de referenciais, em
termos libertários, um cabedal, um instrumental para
defender-se de seus opressores.

Destarte, não posso considerar que essas
pessoas não mudem o mundo, a realidade. Creio que
foram injustas as palavras do Senhor Presidente da
República. São teólogos, mas mudam o mundo.
Senti-me mudada pela Teologia da Libertação; Chico
Mendes também recebeu uma grande contribuição,
assim também o Senador Tião Viana. As estruturas
de direito que se constituíram no Acre receberam
uma contribuição dos teólogos cristãos-católicos
incomparável à contribuição dada por qualquer outra
corrente. Não quero fazer uma diferenciação
pejorativa, mas foi a Teologia da Libertação que
interferiu naquela realidade. Também o livro do
sociólogo, hoje Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, deu uma grande contribuição
sobre a Teoria da Dependência. Se Sua Excelência
não se lembra, continuamos fazendo questão de nos
lembrar, pois foi uma contribuição politicamente
correta para a época em que foi lançado na América
Latina.

Poderia apenas ficar citando a contribuição dos
teólogos, sejam católicos ou protestantes, mas o que
desejo aqui é tomar o fundamento teológico, para que
não se diga que ter fé, que acreditar em Deus, nos
leva necessariamente ao espaço da intolerância, do
dogmatismo, do fundamentalismo. Isto não é verdade
e quero justificar, portanto.

Vou lançar mão das palavras de um teólogo que,
se não me engano, já não é mais cristão. Parece-me
que hoje ele está voltado para o Islamismo, mas nem
por isso devam ser invalidadas as suas grandes
contribuições como teólogo, pois dentro da religião
islâmica continua sendo um teólogo e contribuindo
grandemente. Trata-se do sociólogo Roger Garaudy,
que deu extraordinária contribuição, ao utilizar o
fundamento bíblico daquele que inspira a teologia
cristã: Jesus Cristo. Vou analisar esse fundamento a
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partir das palavras desse ilustre sociólogo, que hoje
não é mais cristão.

O Sr. Carlos Wilson (PPS – PE) – Estamos
assistindo a uma aula de Teologia.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Ouço
o meu colega dizer que estou dando uma aula de
Teologia, mas estou tentando apenas responder as
críticas feitas pelo Presidente, e o que estou falando
acho interessante.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Mas estamos gostando muito de ouvi-la, nobre
Senadora.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Não
estou criticando o que V. Exª disse. Quisera ter a
possibilidade de ser capaz de dar uma aula de
Teologia.

Roger Garaudy disse que Jesus, que é o
fundamento da teologia cristã, em nenhum momento
foi intolerante, dogmático, e jamais poderiam aqueles
que professam essa fé serem acusados de
fundamentalistas.

Jesus de Nazaré contradiz e denuncia a riqueza
e os poderes, na sua época, no Império Romano. Ele
nem tinha mandato e fazia isso. Contradiz e denuncia
a ordem e as hierarquias encarnadas então pelo
Império Romano. Contradiz e denuncia a teocracia e
o clericalismo do alto clero judeu. Contradiz e
denuncia o escárnio e o disparate da orgulhosa
sabedoria e da pretensa racionalidade dos gregos.
Contradiz e denuncia a ordem moral das falsas
virtudes e da falsa piedade religiosa da ordem
estabelecida.

Quarenta séculos de ordem masculina que
reinou, ininterruptamente, da Mesopotâmia ao Egito,
em todo o Crescente Fértil, na Ásia Menor dos
fenícios, nas sociedades tribais e patriarcais dos
judeus, nas cidades gregas e no Império Romano –
tudo isso é por Ele relativizado, relegado à noite de
uma pré-história desumana. Em nome de valores
novos, do amor e do serviço ao próximo, da nudez
plena e do despojamento do ”eu“, da incondicional
recusa do poder, da abertura a todos e do perdão
como aposta absoluta no homem e no seu amanhã.

Quando essas coisas eram questionadas,
poder-se-ia dizer: Mas Ele questionou isso com
palavras, com sermões. Questionou do ponto de vista
prático, também não pediu para esquecer o que Ele
havia dito quando entrou no templo – e Ele nem
pertencia à casta dos principais sacerdotes. Entrou
no templo e, com um chicote, disse: se aqui há
ministro corrupto – suponhamos que houvesse um

Greca da vida –, meto o chicote e boto para fora. Se,
suponhamos, houvesse algum Cacciola da vida lá
dentro, iria ao chicote e o colocaria para fora.

Ele disse e praticou o que dizia. Mais ainda,
conseguiu praticar também do ponto de vista dos
valores morais, culturais e religiosos.

Alguém tem dúvida de quem era a mais
desprezível em uma sociedade patriarcal como a
judaica? Era exatamente a mulher. E foi das mãos de
uma mulher, de uma samaritana, que Jesus pediu
água. Eis um grande ato de tolerância, respeito e
não-dogmatismo.

Quem foi que viu Jesus pela primeira vez, após
a sua ressurreição? Uma mulher, a ex-prostituta
Maria Madalena. Enquanto Ele era homem, tudo bem
quanto ao fato de haver conversado com a prostituta.
Mas, após a ressurreição, já era Deus, e não um ser
humano. E foi a ela que Ele apareceu para dar notícia
aos discípulos. Através dela que eles souberam da
sua existência.

A tolerância vai mais além, porque quando
Maria Madalena quase foi apedrejada por haver
cometido o adultério, o que Ele fez? Poderia, para
ficar bem com os seus aliados, com os sacerdotes,
com os fariseus, ter dito que não iria defender aquela
prostituta, porque aquele era um crime para o qual
não havia perdão e, portanto, ela deveria ser
apedrejada. O que Ele fez? Desmascarou a hipocrisia
daqueles que queriam atirar pedras, mas que eram,
no fundo, responsáveis pelo ato da prostituição, como
usuários dela, e disse-lhes: ”Quem estiver sem
pecado, que atire a primeira pedra“. Ninguém teve
coragem de atirar, e o que Ele disse? ”Eu também não
te condeno. Vai e não tornes a pecar.“

Estou recordando essas palavras e esses feitos
de Jesus, para dizer que a Teologia, do meu ponto de
vista, não pode ser tratada como se fosse o espaço
fértil para a intolerância, para uma visão
fundamentalista do mundo e, acima de tudo, como se
fosse algo que não muda o mundo, que não muda a
realidade.

Quem mudou a realidade de toda a cultura
herdeira, que é a nossa civilização ocidental,
baseada em princípios judaicos e cristãos? Quem fez
a grande mudança de valores? Pode-se dizer que são
bons ou são ruins, mas não se pode dizer que eles
não mudam a realidade. Dizer que a Teologia, os
fundamentos do Cristianismo não mudam a realidade
é, no mínimo, desconhecimento não apenas de
Teologia, de religião, de fé, mas também de
Sociologia, de Antropologia, de Filosofia ou de coisa
que o valha.

396 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



Como não acredito que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso seja desconhecedor das ciências
às quais me referi, só posso entender que Sua
Excelência fez aquilo que condenou na sua fala,
quando disse: Às vezes as palavras saem mais
depressa do que o coração gostaria e muito mais
ainda do que a razão permitiria, e é preciso dar um
espaço para que haja voltas – afirmou o Presidente -,
acrescentando que um político precisa ser generoso
e saber relevar.

Se o Presidente tivesse pensado melhor sobre
as palavras ditas no início da matéria, não teria dito as
que disse ao final, quando afirmou que os teólogos
são adeptos, talvez por princípio – de acordo com o
que aqui está dito –, da intolerância, do
fundamentalismo; pessoas que são incapazes de
mudar a realidade.

De sorte que era o registro que eu queria fazer,
até porque tomei o cuidado de verificar alguns pontos
no Livro de Provérbios. Tenho certeza de que o
Presidente não vai estar me ouvindo a esta hora, mas
disse eu que tinha a função de fazer aqui um reparo, e
esse reparo, espero, possa estar contribuindo para o
esclarecimento desse mal-entendido. O Livro de
Provérbios diz o seguinte:

Pv. 9:8 – ”Não repreendas o
escarnecedor, para que te não aborreça;
repreende o sábio, e ele te amará“.

Inspirada pelo versículo 16, cap. 8, do Livro de
Provérbios, arrisquei-me a fazer esse reparo. Tenho
certeza de que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso é um homem de bom entendimento e, como
tal, não ficará aborrecido comigo por recolocar essa
questão, ocorrida no dia 17. Volto à tribuna para fazer
justiça àqueles que, tenho absoluta certeza,
ajudaram a mudar o mundo e continuarão ajudando a
mudar o mundo mudado, com já disse um filósofo.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) –

Levando em consideração as palavras da Senadora
Marina Silva, peço aos oradores presentes que sejam
solidários uns com os outros, para que todos
possamos fazer uso da palavra, antes do término da
sessão.

Concedo a palavra ao eminente Senador Anto-
nio Carlos Valadares, pelo PSB, com Líder.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, SRA.s e
Srs. Senadores, procurarei ser breve o máximo
possível, a fim de que os nobres Senadores que

estão participando desta sessão possam fazer os
seus pronunciamentos.

Eu gostaria apenas de fazer uma comunicação
breve atinente a um projeto de resolução que
encaminhamos à Comissão de Assuntos
Econômicos esta semana, depois de ter sido
submetido ao crivo da Mesa, sobre negociações com
royalties da Petrobrás. Depois das malfadadas
operações dos precatórios que redundaram em
desconforto para Governadores e Prefeitos e, inclu-
sive, na criação de uma CPI, alguns Governadores, a
fim de captarem recursos para as suas
administrações, estão empenhando a indenização
resultante dos royalties da Petrobrás, e este
expediente, a meu ver inconstitucional, precisa ser
revisto pela Comissão de Assuntos Econômicos e
mais de perto pelo Senado Federal.

Por isso é que nós demos entrada a essa
proposição na esperança de que, o mais rápido
possível, o Senado Federal se debruce nessa
questão e impeça que os Governadores atuais, que
trabalham na área de produção de petróleo e gás,
não venham prejudicar as futuras administrações
negociando por antecipação receitas futuras
provenientes daquela indenização que é prevista na
Constituição, os royalties que são auferidos pelos
Estados e pelos Municípios em contrapartida da
oferta que cada uma dessas unidades federadas dá à
Petrobrás em termos de petróleo e gás. Já
aconteceram algumas antecipações, como, por
exemplo, a do Rio de Janeiro, que foi feita única e
exclusivamente com o objetivo de pagamento de
dívidas para com a União. Esse processo de
pagamento de dívidas para com a União é previsto na
nossa Constituição Federal.

Entretanto, Sr. Presidente, a aplicação
antecipada de recursos oriundos dos royalties da
Petrobrás para outras finalidades, a Constituição Fed-
eral não permite. Daí é que, em Sergipe, já há ações
populares na Justiça do Estado em andamento,
segundo soube hoje, para proibir, visando que a
Justiça atenda ao pleito de pessoas interessadas no
desenvolvimento do Estado no intuito de dar
proibição de tais operações. Logicamente que o
Senado Federal será a instância competente para
definir se os Governadores podem, além do seu
mandato, negociar ou não esses royalties da
Petrobrás. Naturalmente que julgamos, segundo o
nosso pensar, que os Estados não podem, de forma
nenhuma, transacionar visando a antecipação dos
royalties. No caso do Estado de Sergipe, a
antecipação foi quilométrica: 30 anos de royalties.
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Ora, se o Governador tem um mandato de três
anos e meio e compromete receitas futuras de 30
anos, isso vem em prejuízo não apenas das futuras
administrações, mas das futuras gerações do Estado.
Haja vista que ali no Estado de Sergipe o atual
Governador, durante o seu pleito de reeleição,
conseguiu vender a Companhia Energética – a
Energipe – naquela época, por quase US$500 mil, ou
seja, meio bilhão de dólares, e esse dinheiro em vez
de ter sido revertido em benefício de obras sociais e
econômicas serviu para obras eleitoreiras, que não
deram praticamente nenhum resultado para o Estado.
É claro que não estamos querendo apenas, com esse
projeto de resolução, criar obstáculos para o Governo
de Sergipe, mas evitar que procedimentos como esse
venham a ocorrer em outros Estados.

Como eu disse, Sr. Presidente, a fim de que os
Colegas possam participar da tribuna ainda hoje à
tarde, eu vou encerrar a minha participação mas
voltarei a falar sobre esse assunto na Comissão de
Assuntos Econômicos e, certamente, quando essa
proposição estiver no Senado Federal.

Quero aproveitar para parabenizar a Senadora
Marina Silva pela verdadeira aula que nos deu de
Teologia, mais uma virtude que não conhecíamos da
nobre Senadora, a sua inteligência e competência em
tudo, até em matéria de religião.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Sr.

Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Tem a

palavra V. Exª como Líder.
O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE. Pronuncia

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, SRA.s. e Srs.
Senadores, o problema da habitação é recorrente na
história de nosso País. Desde sempre, nossas
populações, especialmente aquelas das faixas mais
pobres, e até mesmo parcelas da classe média,
vivem e sobrevivem enfrentando os tormentos do
déficit habitacional brasileiro. E o Estado, a despeito
de esforços pontuais ou sistemáticos, não tem
conseguido superar essa enorme dívida social.

Como sabemos, a Carta Constitucional de 1988
estabelece como competência comum da União, dos
Estados e dos Municípios a promoção de programas
de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico.
Ocorre que até aqui a vontade do constituinte e a
eventual deliberação do administrador público nas
esferas federal, estadual e municipal não foram
suficientemente fortes para o satisfatório
equacionamento de tão grave questão.

O Brasil dispõe, na atualidade, de uma política
de vocação nacional sustentada por quatro suportes:
o sistema de poupança compulsória do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, com uma taxa de juros
inferior às praticadas pelo mercado na ponta de
captação; a alocação, também compulsória, de
recursos da poupança popular, que igualmente
oferece juros inferiores ao mercado; a ação da Caixa
Econômica Federal, que administra programas
habitacionais considerados não-atraentes para o
setor privado; e programas específicos para o
direcionamento de parte dos investimentos para
segmentos sociais com menores condições de
oferecer garantias e rentabilidade nas aplicações.
Ademais, diversos agentes financeiros, entre os quais
alguns dos principais bancos de varejo, mantêm
programas de crédito destinados à construção de
moradias.

Apesar dos esforços governamentais e da
iniciativa privada, nos últimos quatros anos o Brasil
apresenta um déficit habitacional constante em torno
de 12,5%, ou seja, em números absolutos o País
precisa de mais de cinco milhões de habitações para
abrigar, com um mínimo de dignidade, todos os
brasileiros.

Os números indicam que a política adotada pelo
setor oficial, na melhor das hipótese, apenas, têm
impedido que a situação atinja níveis mais críticos,
não conseguindo, entretanto, reverter um quadro, sob
todos os aspectos, constrangedor e preocupante.

Um quadro, Sr. Presidente, que se agrava de
forma inquietante quando os números são
desdobrados regionalmente. Conforme dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de
1998, o Nordeste registra o elevadíssimo percentual
de 45% de déficit de domicílios, o maior entre todas
as regiões brasileiras.

Positivamente, os números estão a indicar de
maneira bastante objetiva, isenta de qualquer
facciosismo, a necessidade de uma revisão urgente
nas políticas públicas reservadas ao setor, com vistas
a minorar urgentemente o sofrimento que se impõe a
milhões de brasileiros, especialmente os nordestinos,
como revelam os números do IBGE.

Vários fatores induzem a uma ação mais
incisiva e firme dos governos, destacando-se a baixa
renda familiar média daqueles que são atingidos pelo
problema, as elevadas taxas de juros praticadas hoje
no País e o incipiente mercado de capitais com títulos
de longo prazo no Brasil.

Cabe também destacar, recuperando o
mandamento constitucional e o senso comum, que as
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Prefeituras têm o dever de mobilizar e coordenar os
cidadãos e os agentes envolvidos em programas
habitacionais, estimulando e facilitando a superação
do problema. Naturalmente, pela proximidade política
e mesmo física que mantêm com a comunidade, é
razoável imaginar-se que as Prefeituras Municipais
estão aptas a desenvolver um trabalho mais eficaz
para a solução do déficit de domicílios, em constante
articulação com os diversos movimentos sociais de
base local.

Contudo, a despeito da obviedade das
constatações que ora aduzimos, a realidade mostra
que não é, infelizmente, isso o que ocorre em uma
das principais metrópoles do País. Refiro-me a
Recife, a capital de meu Estado, cuja Prefeitura Mu-
nicipal vem demonstrando uma verdadeira
inapetência no enfrentamento do problema
habitacional que aflige os seus habitantes.

Estimativas fundadas em números fornecidos
pelo IBGE e pelo IPEA evidenciam um dado
emblemático: dentre nove capitais brasileiras
pesquisadas, excetuada Belém, Recife é aquela que
apresenta o maior déficit habitacional, registrando
uma carência de quase 150 mil moradias. Pelos da-
dos, vê-se que existem cidades semelhantes, inclu-
sive algumas com renda per capita inferior à de
Recife, que não estão submetidas à deficiência no
quantitativo de residências em tal magnitude.

Ademais, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, é preciso registrar que entre os anos de
1996 e 1998, as cidades de Fortaleza e do Rio de Ja-
neiro tiveram declínio em seus respectivos déficits
habitacionais, ao passo que a capital pernambucana
experimentou um incremento de quase dois por
cento.

Decididamente, Recife não é uma cidade que
padeça de dificuldades orçamentárias, na medida em
que é capaz de investir 2,4% de seu orçamento anual.
Apenas no ano passado, foram destacados 25,9
milhões de reais para investimentos e em 1998 o
município consumiu menos de 40% de seu
orçamento com pessoal.

Não são necessárias imaginação ou
criatividade para reverter o deficitário quadro
habitacional da capital dos pernambucanos, mas
vontade política, sobretudo da Prefeitura Municipal,
responsável direta pela liderança deste processo.

Com uma dívida ativa de mais de um bilhão de
reais, é possível negociar parte desse valor por
terrenos, para a construção de habitações populares.
Da mesma forma, o poder público municipal poderia

propor a expansão de serviços urbanos em troca de
áreas a serem ocupadas por projetos habitacionais.

É possível igualmente estabelecer a ação regu-
lar de mutirões utilizando a mão-de-obra dos próprios
beneficiários, valendo-se de parcerias com centros
de pesquisa e universidades, de modo a viabilizar
tecnologias que favoreçam a redução dos custos da
casa popular.

O que surpreende, Sras. e Srs. Senadores, é o
absoluto desprezo, a irresponsável indiferença que a
atual Administração Municipal reserva para o setor
habitacional de Recife. Mas vamos aos números: a
gestão do prefeito Roberto Magalhães conseguiu
construir apenas 200 casas populares em quase três
anos e meio de governo; em 1998, apesar de ter
orçado 6,42 milhões de reais para habitação, o
investimento efetivo limitou-se a 235,7 mil reais, ou
seja, menos de quatro por cento da destinação
orçamentária original foram invertidos na construção
de moradias para os recifenses.

Permitam-me aqui, para concluir, uma rápida
comparação: em sua ação narcisista, a atual
Administração municipal de Recife gastou em
publicidade, ao longo de 1998, praticamente o dobro
do valor previsto no orçamento, alcançando 4,7
milhões de reais, mas tão-somente o equivalente a
cinco por cento desse valor em habitação popular.

Atente-se, aqui, para a terrível contradição: se,
na área da habitação popular, a execução
orçamentária do atual governo estadual não chegou a
4% da dotação prevista, no domínio da publicidade
pessoal, o Sr. Roberto Magalhães alcançou o
”prodigioso“ feito de realizar quase 200% da verba
orçamentária autorizada para tal fim pela Assembléia
Legislativa.

Tais números, frios como as madrugadas
daqueles milhares de recifenses privados dum teto
condigno, fazem, no entanto, ferver o sangue de
todos quantos têm ainda um mínimo de
responsabilidade política e de respeito pela confiança
popular apurada nas urnas.

Não é concebível que um administrador dê
mostras de tão notória incapacidade de gasto num
setor dos mais sensíveis da área social, como o da
habitação, e, ao mesmo tempo, revele-se um pródigo
esbanjador de recursos públicos em autopromoção, à
custa das necessidades mais elementares da
população carente que o elegeu.

Só a ”má-fé cínica ou a obtusidade córnea“,
parafraseando a expressão irônica de Nelson
Rodrigues, explicam este comportamento bifronte do
Sr. Magalhães: de um lado, generoso com seus
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interesses privados e eleitorais, e, de outro,
implacavelmente sovina quando se trata do interesse
público de cunho humanitário e social.

Ao dizer isso, e dizê-lo de forma tão crua, não
me assiste qualquer intenção retórica ou eleitoral,
mesmo porque toda retórica empalidece diante da
objetividade das cifras aqui apresentadas, ao meu
ver, mais que suficiente para demonstrar o descaso
do Sr. Roberto Magalhães para com as vítimas da
crise de moradias da cidade do Recife.

A única inspiração do presente pronunciamento
é tentar evidenciar, e de forma inequívoca, que a
Administração municipal de Recife, da mesma
maneira que no combate ao desemprego, como
analisei aqui na semana passada, lamentavelmente
também não posicionou o problema habitacional dos
recifenses como prioridade de governo.

Em suma, em relação à política habitacional da
capital de Pernambuco, mudar é questão imperativa e
de sobrevivência, especialmente para o cidadão
despossuído: mudar-se do mocambo para uma
residência higiênica e decente; e, para isso, mudar
também o ocupante do Palácio do Capibaribe,
trocando-o por um governante mais compromissado
com os interesses populares do que com a própria
vaidade.

É o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Tem a

palavra o Senador Romero Jucá, pela Liderança do
PSDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi a
palavra pela Liderança do PSDB para fazer um
registro que considero extremamente importante.

Na noite de ontem, por meio de entendimentos
com todos os segmentos políticos e os partidos no
Congresso Nacional, foi aprovado o projeto de
conversão que aprovou a regulamentação do Refis e
estendeu o seu prazo até o final do mês de abril, para
possibilitar que os empresários que se encontram
inadimplentes e que não podem participar da
atividade econômica ou gerar empregos possam se
engajar na retomada do crescimento e do
desenvolvimento.

Gostaria ainda de registrar a importância do
fato, o trabalho das Lideranças que negociaram com
o Governo o texto final aprovado e, em nome de meu
partido, o excelente trabalho realizado pelo Líder
Sérgio Machado, que conduziu os entendimentos no
Congresso Nacional.

Registro, portanto a importância da aprovação
do Refis e peço que a TV Senado, que a Rádio
Senado e os organismos de comunicação renovem a
divulgação deste fato que é importante, fazendo um
chamamento para que todos aqueles que estão
inadimplentes, todos aqueles que estão à margem do
processo de produção por conta do endividamento
das crises econômicas do nosso País, possam
retomar as suas atividades, participando desse
instrumento que é importante e que possibilita o
pagamento de impostos, de forma alongada, de uma
forma que não onere a recuperação da atividade
econômica.

Portanto, fica o registro e o aplauso ao
Congresso Nacional, que, por unanimidade, aprovou,
ontem, o Projeto de Conversão do Refis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Solicito

à Senadora Marina Silva que assuma a Presidência.

O Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pela Sra. Marina Silva.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) –
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.

Mas, antes, consulto o Plenário sobre a
prorrogação da sessão por 30 minutos, para que o
Senador Eduardo Suplicy possa fazer o seu pronunci-
amento. (Pausa.)

Não havendo objeção do Plenário, está
prorrogada a sessão por 30 minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
SRA. Presidente, Senadora Marina Silva, quero,
nesta tarde, prestar uma homenagem ao eminente
professor Aziz Ab’Saber, que recebeu o título de pro-
fessor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo,
na última quinta-feira. Esse professor tem
propugnado por um socialismo democrático e
humano e, segundo o Reitor da Universidade de São
Paulo, Jacques Marcovitch, é considerado o
”geomorfologista brasileiro mais respeitado em todo o
mundo“. No ano passado, recebeu, na categoria
Ciência da Terra, o Prêmio Almirante Álvaro Alberto
para Ciência e Tecnologia, concedido pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia, e mencionou, no seu pro-
nunciamento, o seu interesse inicial de ser
historiador, tendo desistido devido às difíceis
condições econômicas da época em que estava
estudando – 2ª Grande Guerra Mundial – e também
ao seu amor às excursões de campo propiciadas pelo
estudo da geografia.
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Ele disse, no seu discurso, que as privatizações
não valeram nada, pois seus recursos não foram
utilizados para a dinamização econômica e cultural
da sociedade brasileira. Criticou severamente a
globalização, que tem destruído, desindustrializado,
colonizado e enquadrado, financeira e
economicamente, tantos países. Criticou
severamente as elites do Terceiro Mundo, que são ru-
ins, segundo ele, especialmente na cidade de São
Paulo e no Estado de São Paulo, pois nunca se
preocuparam devidamente com os problemas do
País, como a desigualdade social.

Reiterou que os cientistas têm de estar longe
dos problemas partidários, étnicos e religiosos.
Chegou a fazer críticas à própria Universidade de São
Paulo, à medição dos preços da Fipe, da USP, cujos
índices não combinam com o que ele verificava como
comprador de supermercado e de feira.

Ab’Sáber aproveitou para defender a
transformação do Código Florestal em um código de
biodiversidade, porque ”o Brasil não é só floresta“. Tal
código deveria merecer, segundo ele, um
gerenciamento particular, longe ”da incompetência,
da frieza e da insensibilidade da burocracia de
Brasília“.

Em discurso de homenagem, o Professor
Adilson Avansi de Abreu relatou a interessante
história do Professor Ab’Sáber, ”que, sem dúvida
nenhuma, marcou, no campo da Geografia, de forma
indelével a vida intelectual brasileira na segunda
metade do Século XX. Nesse sentido, nenhum
geógrafo nacional teve papel mais importante que
Aziz Ab’Sáber“. Disse ainda o Professor Adilson no
seu discurso:

A ação que Aziz Ab’Sáber
desenvolveu na Faculdade de Filosofia e no
Departamento de Geografia, atuando como
pesquisador excepcionalmente dotado,
mestre na formação de alunos de
graduação e pós-graduação, bem como
organizador competente de espaços
institucionais de reflexão acadêmica e
investigação, justifica à saciedade a decisão
da Congregação da USP em lhe outorgar o
título de Professor Emérito.

.............................................................
O Professor Ab’Saber nasceu em São

Luiz do Paraitinga, São Paulo, filho de Nacib
José Iunes e Juventina Maria Iunes. Quem
era esse casal do qual Aziz foi o segundo
filho? Seu pai era libanês, natural de uma
aldeia não muito longe de Beirute e,

relativamente, próxima de Zahlé, situada no
vale do Beká, além dos montes Líbano.
Chaim Iunes Ab’Sáber era o avô; Nacib
José Iunes, o pai. Nacib nasceu em fins do
século passado e viveu sua infância e início
da adolescência com a família, que
sobrevivia de uma economia de
subsistência camponesa em um território
que, no decorrer do século XIX, esteve sob
controle de variadas potências.

Dadas as dificuldades que a família
enfrentava, o avô de Aziz Ab’Sáber emigrou para o
Brasil, passando longo período sem dar notícias de
seu paradeiro.

A avó do então jovem Nacib, temerosa do que
pudesse ter acontecido – inclusive, quem sabe, que
ele tivesse se casado de novo na terra distante –, o
convence a vir para o Brasil, procurar o pai. É assim
que ele, por volta de 1910 e com apenas 17 anos,
sem conhecer o país, sua língua e cultura, aporta no
Brasil em busca do pai, dispondo de recursos
limitados. Na estação ferroviária do Rio de Janeiro,
consegue dizer para onde quer ir, em função de uma
informação sobre o paradeiro possível do pai. Pede
uma passagem para ”Tobaté“ (Taubaté), visando
depois chegar a São Luiz do Paraitinga.

Feita a viagem, encontrou numa praça uma
pessoa que tinha um aspecto parecido com a sua
mãe e perguntou se ela teria ouvido falar de um
senhor Chaim Ab’Sáber. ”Sim“, respondeu ela, e o
levou ao pai, que, infelizmente, se encontrava doente
e pouco depois veio a falecer.

A situação política, econômica e social do
Líbano, sob o controle francês, passa por um
momento difícil, agravado pela 1ª Guerra Mundial.
Pela segunda vez, vem o Sr. Nacib, em 1917, ao
Brasil, se estabelecendo no espaço onde já havia
vivido seu pai, em São Luiz do Paraitinga.

Torna-se mascate e, logo depois, comerciante
estabelecido na porta do mercado da cidade, obtendo
bons resultados financeiros. Adquiria seus produtos
no Rio de Janeiro e em São Paulo, em viagens
penosas, e os vendia no sertão de São Luiz de
Paraitinga.

Nessa fase, Nacib conheceu uma jovem de
origem luso-francesa, vinculada a troncos familiares
já estabelecidos de longa data no Vale do Paraíba.
Casou-se, então, com Juventina Maria, natural de
Lagoinha, no Alto Vale do Paraíba. A brasileira e o
libanês logo se notaram e, embora ela fosse alguns
anos mais jovem, se casaram.
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Deste casamento, nasceu uma primeira filha,
que infelizmente faleceu. Logo a seguir, nasceu Aziz
Nacib Ab’Sáber, em 24 de outubro de 1924.

O menino cresce saudável, através de
folguedos e caçadas de passarinhos pelos sertões de
São Luiz do Paraitinga. Os passeios da família eram
até Aparecida do Norte, Guaratinguetá e, finalmente,
Ubatuba, sendo a viagem para o litoral cheia de vida e
peripécias. A descida da serra era feita em lombo de
burro, com o pequeno Aziz e os dois irmãos menores
acomodados em um jacá. A viagem era longa e
implicava em pernoite sobre esteiras, que eles
mesmos transportavam, em um ”pouso“ bastante
movimentado. Visto através da névoa do tempo,
podemos dizer que eram ”os bons velhos tempos.

Na verdade, eram as coisas que o Professor
Aziz Ab’Sáber depois levou os seus alunos a fazer.

Os primeiros estudos são feitos em Caçapava.
Depois, veio ele para São Paulo se hospedar em uma
pensão na Alameda Glete. Com muitas dificuldades,
acabou trazendo sua família em 1941.

Inicia-se, então, sua trajetória pré-acadêmica e
acadêmica, com a freqüência ao curso preparatório
para a Universidade e, em seguida, o ingresso no
curso de Geografia e História, em 1941, na Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras, a qual havia sido
fundada há poucos anos e onde a presença de
grandes mestres franceses, italianos e alemães era
marcante. No caso de Geografia e História, a
orientação francesa era determinante entre os
mestres do então Professor Pierre Monbeig, na
chamada Escola da Praça, pois a faculdade
funcionava no prédio da ”Caetano de Campos“, na
Praça da República. Sobre esse período, o Professor
Ad’Sáber escreveu depoimento na Revista Estudos
Avançados.

Bacharelou-se em Geografia e História
em 1944 e licenciou-se nas mesmas
disciplinas no ano seguinte. Concluiu o
curso de especialização em Geografia em
1947. Doutorou-se em 1956 e fez
Livre-Docência em 1965. Finalmente,
prestou concurso para o cargo de Professor
Catedrático de Geografia Física da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
da Universidade de São Paulo, em 1968,
adquirindo assim a posição de Professor Tit-
ular, que em boa hora substituiu o
catedratismo no Brasil.

Entre 1944 e 1968, houve o aprofundamento de
sua brilhante carreira acadêmica. Entre o ingresso na

faculdade e o doutoramento, teve que enfrentar
muitas dificuldades econômicas, pois as atividades
comerciais da família não se refizeram com sucesso
em São Paulo. Teve ele, então, que se desdobrar
trabalhando na profissão que tanto amava.

Sua atuação no campo da pesquisa e da
docência inicia-se logo após a graduação, tendo sido
contratado como prático dos Laboratórios dos
Departamentos de Geologia (1946/1948) e de
Geografia (1944/1957).

Engajou-se no magistério superior, atuando nos
primeiros anos de sua vida acadêmica em diversas
escolas. Foi professor da Universidade Católica de
Campinas e de Sorocaba, no Rio Grande do Sul, no
Sedes Sapientiae da PUC, no Casper Líbero e em
tantas outras. Foi na USP que S. Sª se fixou e
produziu uma enorme contribuição científica,
pedagógica e cultural.

Em 1953, sua situação funcional se altera para
melhor na USP, passando a ser contratado com
assistente extra-numerário da Cadeira de Geografia
do Brasil, que tinha como catedrático o professor
Aroldo de Azevedo. A partir de 1958, assumiu a
posição de professor-assistente da mesma Cadeira,
situação que manteve até 1964, quando assume a
regência do curso noturno de Geografia Física, que
tinha como catedrático João Dias da Silveira.
Ingressa, então, no Regime de Dedicação Integral à
Docência e à Pesquisa. O interessante é que ele
assinou um contrato e tinha como atribuição: a)
continuar a ministrar o curso de Geomorfologia do
Brasil junto à cadeira de Geografia do Brasil; b)
ministrar os cursos de Geomorfologia-Geral,
Geomorfologia Estrutural e Problemas de
Geomorfologia, respectivamente para as séries A, B e
C da cadeira de Geografia Física; c) encarregar-se do
curso optativo de Aerofotogeografia e continuar a
organização do laboratório próprio; d) representar a
cadeira de Geografia Física no curso de Orientação
para Pesquisas; e) realizar excursões didáticas e de
pesquisa – que ele fazia com extraordinário prazer e
amor; f) participar das reuniões semanais do
Departamento de Geografia; g) prosseguir seus
estudos de campo sobre os seguintes setores da
Geomorfologia: 1) o quaternário e os paleoclimas
quaternários do Estado de São Paulo; 2) domínios de
paisagens intertropicias no Brasil; 3) as stones-lines
do Rio Grande do Sul e o planalto de Lages; 4) novos
estudos sobre o sítio urbano de São Paulo; 5) costões
e costeiras do litoral de Santos; 6) geomorfologia da
bacia do baixo curso do Ribeira“.
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Certa vez, ele mencionou como foram esses
tempos. Nesse período, foi uma referência de
destaque para seus alunos de graduação e
pós-graduação. Suas aulas eram extremamente
concorridas, e as excursões que organizava também
muito disputadas.

O próprio professor Adilson Avansi de Abreu fala
como aprendeu os conhecimentos teóricos e
metodológicos fundamentais, além de técnicas de
pesquisa de campo na Geomorfologia que o
acompanharam pelo resto da vida e do seu
entusiasmo pelas diversas excursões realizadas, em
que o professor Aziz procurava fazer com que
olhassem o campo, permitindo que, por meio do
estímulo da paisagem e da estrutura superficial dos
depósitos localizados nos diversos pontos das
vertentes e fundos de vales, desenvolvessem
raciocínios complexos, apoiados em proposições
teóricas e se iniciassem no desafiante mecanismo do
entendimento e da explicação da gênese da
paisagem. Observar com o professor Aziz uma
cascalheira em um terraço ou uma stone-line em um
corte de vertente e relacioná-la com as unidades
topográficas do relevo regional era o início de uma
aventura intelectual que nos fascinava e nos iniciava
no complexo correlacionamento dos princípios da
estratigrafia com o da dinâmica temporal e espacial
das transformações da paisagem terrestre.

Embora com presença extremamente forte na
formação geomorfológica dos alunos, o professor Aziz
teve papel relevante em todos os campos da Geografia,
realizando estudos de Geografia Urbana, Geografia Re-
gional, Geografia Econômica, Biogeografia, ampliando,
ainda, sua atuação por meio de abordagens
interdisciplinares com a História e a Arqueologia.

Tantas passagens brilhantes ainda
caracterizaram sua carreira, inclusive de livre
docência. Gostaria apenas de registrar as próprias
palavras do Professor Aziz, quando formalizou uma
reflexão ao registrar no relatório encaminhado à
Comissão de Regime de Dedicação Integral à
Docência e à Pesquisa da Universidade, em 1967, ao
terminar o seu estágio probatório, a seguinte
conceituação exemplar:

Geomorfologia é o setor das geociências que
trata da compartimentação da topografia e das
formas de relevo de cada um dos compartimentos
regionais, em perfeita vinculação com o estudo da
estrutura superficial da paisagem e da fisiologia da
mesma“. Tal modo de encarar nossa disciplina, dentro
de uma definição pessoal, poderá evitar o caráter de
estudo geométrico e puramente topográfico, que

predominava na geomorforlogia clássica, de raízes
davisianas, assim como poderá evitar que se derive
para uma geomorfologia puramente geológica e
altamente parcial. Para a elaboração de verdadeiras
pesquisas geomorfológicas, julgamos tão útil se
distanciar de um estudo puramente topográfico,
quanto de um estudo puramente geológico. Há uma
estrutura superficial de paisagem que depende da
interação dos fatores climáticos sobre os fatores
geológicos e que merece uma consideração tão
grande, quanto o estudo das formas topográficas e do
embasamento geológico. Será sempre através da
geologia do Quaternário e dos processos
morfoclimáticos e pedogênicos que se poderá dar
consistência à Geomorfologia científica“.

Mesmo depois da sua aposentadoria, em
outubro de 1992, ele continuou mantendo laços fortes
com a USP, por meio do Instituto de Estudos
Avançados, tornando-se orientador científico do
Projeto Floram. Passa a ter uma atuação relevante na
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da
qual é um dos presidentes de honra.

Desde o início de sua carreira, sempre foi
brilhante e conectado com as iniciativas
modernizadoras do País, como o Projeto
Radam-Brasil e as iniciativas pedagógicas da
Funbec. Foi marcante a sua passagem no
Condephaat paulista e pelo Ibilce-Unesp, onde ativou
o setor editorial, modernizou a estrutura
administrativa e de pesquisa e pôde reparar injustiças
cometidas no período da ditadura. Ele nunca tolerou
injustiças e, ao mesmo tempo, nunca incentivou
mediocridades.

Foi reconhecido pelas mais diversas instituições
de Ciências do Brasil, como a Academia Brasileira de
Ciências e a Academia de Ciências do Estado de São
Paulo. Recebeu a Palma Acadêmica, em 1965, o
Prêmio Jabuti, em 1997, pelo livro Amazônia: do
Discurso à Praxis, e, em 1998, o Prêmio Moinho
Santista.

Tem sempre ele falado da importância de se ter
uma mais justa e equilibrada relação social com o
meio ambiente e a melhoria da distribuição da renda
no Brasil.

É uma verdadeira felicidade ter a oportunidade
de conviver com o Professor Aziz Ab’Sáber. Em
determinada ocasião, acompanhei-o nas excursões e
na Caravana da Cidadania, por exemplo, nas águas
dos rios no Amazonas, no Acre e em diversos
Estados nordestinos, podendo observar de perto as
suas reflexões sobre as possibilidades
extraordinárias do Brasil, com o seu conhecimento de
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geografia, também do ponto de vista da geografia
humana.

O Professor Aziz Ab’Sáber, inclusive, tornou-se
um dos mais importantes entusiastas de se instituir o
Programa de Garantia de Renda Mínima.

A minha homenagem, junto com toda a
comunidade da USP, onde esteve presente Luiz
Inácio Lula da Silva e tantos outros que aprenderam a
amar e a respeitar a história de um professor exem-
plar.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – A Mesa
cumprimenta o Senador Eduardo Suplicy por seu pro-
nunciamento e se soma às suas palavras,
reconhecendo que o Professor Aziz Ab’Sáber é um
grande patrimônio da ciência e dos cientistas
brasileiros, que deu uma grande contribuição à
geografia e, mais particularmente, à Amazônia, pelos
conhecimentos que detém.

Eu própria fico encantada, quando o vejo
falando sobre a Amazônia. Muitas vezes, fico
imaginando que, tanto quanto eu, ele deve ter nascido
em alguma colocação de seringa.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) –
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, para
que use os minutos restantes desta prorrogação.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.ª
Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, por sinal, é, para
mim, uma alegria muito grande falar sobre o assunto
que quero registrar nesta Casa, quando V. Ex.ª está
na Presidência.

Venho a esta tribuna para fazer um registro
acerca da questão ambiental. V. Exª, Senadora Ma-
rina Silva, é oriunda dos seringais do Acre, um Estado
produtor de madeira, dizimado, que precisa ser
protegido, enquanto eu represento nesta Casa o
Estado de Mato Grosso do Sul, um patrimônio
ecológico inestimável a ser conservado e preservado.
No meu Estado, há rios como o Paraguai, Paraná, o
Taquari e o Pantanal, patrimônio da humanidade. Em
suma, tudo nos liga à terra, ao ar que respiramos, ao
meio ambiente, o qual hoje, indubitavelmente, é
sinônimo de vida. Cumpre-nos, pois, defendê-lo.

Assomo à tribuna – e, para tanto, esperei
pacientemente , porque vi, com muita alegria, que,
nos dias 23 a 26 de março do corrente, na cidade de
Bonito, em Mato Grosso do Sul, reuniram-se os juízes
federais de São Paulo e do meu Estado para
discutirem a questão ambiental e a indigenista.

Os juízes, portanto, também consideram
importante o respeito à cultura, aos usos e costumes,
à tradição das comunidades indígenas, assim como a
manutenção e a preservação do meio ambiente, que
é inafastável da vida e da dignidade da pessoa
humana. Por isso eles estiveram reunidos ali, mais de
uma centena de juízes, Senadora Marina Silva e Srs

Senadores, discutindo essa questão ambiental,
tirando conclusões sobre o momento por que passa o
País.

Fui um dos convidados e um dos palestrantes.
Com que alegria vi a questão ambiental merecer a
atenção não apenas do Legislativo. Aliás, o tema
abordado por mim, nesse congresso de juízes
federais dos Estados de São Paulo e de Mato Grosso
do Sul, era justamente sobre o Legislativo e o meio
ambiente. Pude dizer aos nossos magistrados que
essa é uma grande preocupação do Poder
Legislativo, que temos boas leis, que, se respeitadas,
sem dúvida nenhuma, ajudarão em muito o progresso
que desejamos – com dignidade, com melhoria da
qualidade de vida, tornando o Brasil mais próspero e
mais feliz. Foram felizes, portanto, os juízes.

Vim a esta tribuna cumprimentar esses
operadores do Direito. Esse encontro teve os
auspícios da Associação dos Juízes Federais, como
já disse, de Mato Grosso do Sul e de São Paulo.
Quero saudar o Presidente até por haver escolhido o
meu Estado para esse primeiro congresso sobre
questão ambiental e indigenista. Faço-o também em
relação ao Presidente do Tribunal da 3ª Região de
São Paulo, que lá compareceu. A esse conclave,
estiveram presentes Ministros do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
personalidades do Poder Legislativo e do Poder
Executivo.

De tudo aquilo, resulta que estamos dando e
temos de dar uma grande contribuição ao que é
realmente a solução para a questão ambiental em
nosso País. Entendo que podemos ter leis boas,
como temos, mas é preciso uma maior
conscientização; é preciso que lutemos para atingi-la.
Defendo, como muitos, que os currículos escolares
abarquem, por intermédio de gente competente, a
educação infantil voltada para o princípio da
conservação e preservação ambiental. Nesse
sentido, é muito importante a educação do nosso
povo e da nossa gente.

Registro avanços, é verdade, mas também fatos
tristes, como as queimadas nas nossas florestas. No
seu Estado mesmo, Senadora Marina Silva, a
degradação ambiental ainda é fato. O Brasil e o
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mundo também viu pela televisão as queimadas
ocorridas nas florestas do Estado de Roraima. No
meu Estado, o rio Taquari, um rio piscoso,
completamente assoreado. Ainda lá,
lamentavelmente, há algumas coisas que me
chamam a atenção. No congresso, falei da minha
experiência pessoal para os juízes e abordei
questões prementes do meu Estado, como a
navegabilidade do rio Paraguai, um rio secular,
tradicionalmente navegável. Pois bem, ele não pode
sofrer restrições quanto a essa navegabilidade, pois,
atualmente, há técnicas capazes de melhor
aproveitar o transporte sem agressão ao meio
ambiente. Basta que adaptemos as embarcações ao
rio, e não o contrário como muitos pretendem fazer.

Portanto, o desenvolvimento auto-sustentável é
a tese que vi florescer naquele congresso dos
Magistrados, tese essa que todos defendemos. Isso é
muito importante, porque, via de regra, Senadora Ma-
rina Silva, os juízes se reúnem para discutir questões
jurídicas e para discutir reformas dos códigos. Lá, vi
juízes reunidos para discutir a questão ambiental e a
indigenista.

Por sinal, tenho razão de estar nesta tribuna,
porque a cidade de Corumbá, em Mato Grosso do
Sul, graças à visão do Presidente e dos
Desembargadores do Tribunal Federal da 3ª Região,
vai sediar – veja bem a 1ª Vara de Justiça Ambiental
no País. Isso não existe em lugar nenhum. A
Prefeitura já cedeu o prédio, e acredito que até o final
de abril teremos instalada em Corumbá a 1ª Vara
Ambiental no País. O que isso significa? Integração
entre os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo e
a própria sociedade para a conscientização da
gravidade desse problema.

Quero deixar aqui consignado também que
essa questão ambiental, juntamente com a
concentração de renda e com os direitos humanos,
fará parte dos três temas deste milênio. Não tenho
dúvida nenhuma. Por quê? Porque a concentração de
renda aumenta cada vez mais. Hoje mesmo, aqui
desta tribuna, eminente Senador relatou que 10% de
brasileiros detêm mais de 50% da riqueza nacional.

Estamos aqui nesta Casa a discutir um salário
mínimo. Isso diz respeito à distribuição de renda. O
salário mínimo, no meu entendimento, não tem só um
valor econômico. É um referencial social porque, ao
fixá-lo, está se dizendo ou afirmando para toda a
sociedade como vive o povo. Então, estamos
afirmando hoje para o mundo inteiro, por exemplo,
que, com R$151,00, é possível se levar uma vida
digna no Brasil. Acredite nisso quem quiser; eu não

acredito. Por isso entendo que essa concentração de
renda no Brasil precisa ser diminuída a qualquer
preço. É necessário que o Governo tome as rédeas
para induzir o desenvolvimento, promover o
crescimento econômico, e, assim, teremos melhores
salários.

Nesse ponto, há a questão dos direitos
humanos que hoje não é examinada apenas sobre o
ponto de vista retórico das liberdades que estão
garantidas no Brasil. Nosso País vive em pleno
Estado de Direito, mas essa democracia não é justa
nem humana. Essa democracia reflete-se no Estado
de Direito, no direito que todos têm de livremente
manifestar o seu pensamento. Mas não se trata de
democracia no âmbito da qualidade de vida da
sociedade brasileira.

Já falei demais. Empolgo-me como V. Exª,
Senadora Marina Silva, que agora preside estes
trabalhos e que, sempre que vai à tribuna falar em
nome do seu Estado, transforma-se, ou seja, torna-se
outra pessoa.Quando refiro-me a Mato Grosso do Sul
e a um fato auspicioso desses, também fico
empolgado, porque minha presença no Senado da
República não tem outra razão senão defender os
interesses do Brasil e de Mato Grosso do Sul.

Volto a dizer que a questão ambiental é funda-
mental.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Exª com prazer.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) –
Senador Ramez Tebet, quando V. Exª diz que fica
comovido quando se refere a Mato Grosso do Sul e
que, quando a nossa Presidente em exercício,
Senadora Marina Silva, fala pelo seu Estado, também
se emociona. Não se trata do Acre, mas também do
Brasil. Hoje, a Senadora Marina Silva é conhecida no
Brasil inteiro, e todos a requisitam para palestras e
conferências, principalmente no que tange a essas
teses sobre a água, o meio ambiente, a ecologia e
outras questões debatidas em todo o mundo. V. Exª
não fica atrás quando faz remissão a esse tema tão
importante como o do congresso de juízes – além de
outros – realizado em Mato Grosso do Sul, um Estado
crescente e extraordinário. V. Exª fala pelo seu Estado
e também pelo Brasil. Aliás, o nosso País está
assistindo V. Exª neste instante. E nós, os
catarinenses, o aplaudimos também por abordar essa
questão tão profunda que se refere a todos. Hoje e em
todos os outros dias, é praxe V. Exª assumir a tribuna
e chamar a atenção do Brasil, razão pela qual é uma
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grande revelação que vem do Mato Grosso para todo
o País.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Casildo Maldaner, não tenho a menor dúvida de que
V. Exª faz muita justiça à Senadora Marina Silva.
Comigo V. Exª foi benevolente. Cada Senador
representa um Estado – como V. Exª, por exemplo,
que representa tão bem Santa Catarina. Mas
convenhamos que o seu Estado está mais próximo.
Sei que V. Exª também fez sua carreira de homem
público no volante de um caminhão; é homem
humilde e conhece o sofrimento do povo, conhece a
realidade da vida, comeu a poeira das estradas. Por
isso, também fala com alma e espírito cívico. No
entanto, no Estado que V. Exª representa – assim
como São Paulo, Estado do Senador Eduardo Suplicy
–, existem, sem dúvida, bolsões de pobreza. Mas são
Estados amplamente desenvolvidos. O seringal da
Senadora Marina Silva é diferente, e o meu Estado,
Mato Grosso do Sul, precisa evoluir muito para
chegar ao progresso e ao desenvolvimento de Santa
Catarina. Precisamos certamente de uma política de
desenvolvimento regional que atenda aos interesses
de cada região. Se assim o fizermos, não tenho
dúvida de que teremos um Brasil mais igual, mais
justo e mais humano. Fico feliz, Senador Casildo
Maldaner, porque V. Exª, mais uma vez, comparece e
prestigia este seu modesto Colega de partido,
Presidente do meu PMDB de Mato Grosso do Sul,
assim como V. Exª é Presidente do PMDB do Estado
de Santa Catarina.

Agradeço à SRA. Presidente Marina da Silva a
tolerância para comigo e digo que, apesar de minhas
palavras, acredito em um Brasil melhor, mais justo e
mais humano. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – A Mesa
soma-se a V. Exª nas preocupações com Mato
Grosso do Sul. O patrimônio ambiental que temos
naquela região com certeza não é apenas de Mato
Grosso, mas do Brasil, e temos um olhar carinhoso
para ele.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – Os
Senadores Mauro Miranda, Carlos Patrocínio,
Francelino Pereira, Romero Jucá, e Moreira Mendes
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exas serão atendidos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, venho, hoje, a
esta tribuna comentar uma boa notícia recebida, este
mês, pelos produtores rurais do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste: a decisão do Governo Federal, contida

em recente Medida Provisória, de suavizar os
encargos financeiros dos financiamentos concedidos
com recursos dos Fundos Constitucionais e de
permitir a renegociação de dívidas assumidas
anteriormente, e atualmente sujeitas aos juros
superiores antes vigentes.

São novidades, Senhor Presidente, que trazem
alívio aos produtores rurais, que lhe dão novo alento
para trabalhar e produzir para o Brasil, que lhe
amenizam o sofrimento. O Governo Federal, desta
vez, acertou em cheio e começou a trilhar um
caminho que promete trazer ao campo a esperança, a
racionalidade e o reconhecimento da importância do
setor rural para este País.

Trata-se da Medida Provisória nº 1.988-18, de
10 de março deste ano, publicada no Diário Oficial
da União, em 13 de março, que dispõe sobre as
operações com recursos dos Fundos Constitucionais
no que toca às atividades rurais, abrangendo também
indústria, infra-estrutura e turismo.

Essa Medida Provisória estabelece,
essencialmente, juros moderados para os
financiamentos dos Fundos Constitucionais, não
mais associando-os à TJLP, a Taxa de Juros de Longo
Prazo. Assim, para agricultores familiares, os juros
serão de 5% ao ano; para miniprodutores, 9%; para
médio produtores, 14%; grandes produtores, 16%.
Em todas essas categorias, a faixa de juros aplica-se
também às respectivas cooperativas e associações.

Há ainda, na Medida Provisória, um estímulo
adicional: a possibilidade de uma bonificação sobre
os encargos da dívida para os mutuários pontuais,
adimplentes. É o bônus de adimplência, que poderá
ser de até 25% para mutuários que desenvolvem
suas atividades na região do semi-árido nordestino, e
de até 15% para mutuários das demais regiões,
desde que a parcela da dívida seja paga até a data do
respectivo vencimento.

Os contratos de financiamento celebrados até
13 de janeiro próximo passado poderão ter os
respectivos encargos financeiros ajustados a partir
de 14 de janeiro, de forma a trá-los às condições dos
novos juros, mais baixos. Ora, essa possibilidade de
renegociação das dívidas abre um amplo caminho
para restabelecer a saúde financeira do setor rural,
tão abalada nos anos recentes.

Nas renegociações, prorrogações e composi-
ções das dívidas, poderão ser adotadas as seguintes
condições: o saldo devedor será apurado sem com-
putar encargos por inadimplemento; os encargos fi-
nanceiros serão os estabelecidos pela nova Medida
Provisória, mais baixos, com a possibilidade de con-
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cessão do bônus de adimplência; o prazo será de até
5 anos, acrescido ao prazo final da operação, admi-
tindo-se novo esquema de amortização, fixado de
acordo com a capacidade de pagamento do devedor;
combinando-se o prazo inicial, acréscimos de prazo
havidos anteriormente e o período adicional de 5
anos, o prazo final da operação poderá chegar a até
15 anos.

De fato, a nova Medida Provisória é uma abertu-
ra elogiável; é iniciativa de Governo que merece ser
enaltecida. A nova regra dispõe que os mutuários in-
teressados na renegociação das dívidas contraídas
em linhas de financiamento dos Fundos Constitucio-
nais deverão manifestar seu interesse, formalmente,
até o dia 28 de abril próximo. Fica também estabeleci-
do o prazo de 31 de julho próximo para o encerramen-
to das renegociações.

Sr. Presidente, ainda são muitas as pendências
e dificuldades do setor rural, à espera de uma política
integrada e atualizada para o campo brasileiro. As es-
tatísticas mostram que, ao longo da década de 90,
houve estagnação na renda setorial, que vem se
mantendo estacionada em torno de 72 bilhões de rea-
is anuais. Sabemos que não avançar na renda rural
reflete-se negativamente na economia como um todo
e na situação social. Crise no campo significa êxodo
rural, desequilíbrio na balança de pagamentos, debili-
tação da agroindústria.

Nosso produtor rural foi levado, nos últimos
anos, a uma situação de descapitalização, de endivi-
damento. Um indicador claro dessa situação foi a re-
cente redução registrada, nas culturas de verão, do
uso de calcário e fertilizantes.

Com a nova Medida Provisória, que estabelece
juros mais razoáveis para os créditos dos Fundos
Constitucionais, e que permite a renegociação das dí-
vidas a eles correspondentes, surge a esperança de
um novo impulso para a produção do campo; abre-se
a perspectiva de que se possam cumprir as gigantes-
cas potencialidades do setor rural brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, a identidade de
um povo é alcançada pela preservação de seu passa-
do. As heranças histórica, cultural e artística cultiva-
das, por si sós, são capazes de manter a soberania de
uma Nação. As tradições antigas devem ser protegi-
das, a fim de que se tenha sempre um referencial para
as mudanças tão céleres no mundo moderno. Se um
país não se apegar aos fatos históricos e às tradições
de seu povo não conseguirá sobreviver numa época
de globalização, em que as potências ricas tentam

impor às regiões menos desenvolvidos sua maneira
de pensar e agir, em detrimento de todo um passado
que deve ser preservado.

O Brasil, que se orgulha de completar este ano
os 500 anos de descobrimento, deve também se or-
gulhar do crescimento alcançado, das lutas gloriosas
que, por séculos, contribuíram para torná-lo o rico
país de dimensões gigantescas, hoje invejado e, por
que não dizer, cobiçado por Nações mais poderosas.
E, para que continue mantendo sua identidade, é pre-
ciso preservar sua história, seus costumes, sua cultu-
ra.

Compreendendo a importância dessa atitude, a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que
completou 300 anos de existência ano passado, tem
contribuído de modo admirável para a manutenção
dessas tradições, para a conservação da memória
brasileira. São louváveis os esforços da empresa no
sentido de valorizar seus prédios históricos, o que
não é de estranhar, pois os Correios brasileiros parti-
ciparam ativamente da construção e do desenvolvi-
mento do País. Sua trajetória identifica-se com a His-
tória do Brasil.

Os mais antigos prédios dos Correios estão
sendo transformados em espaços culturais, após a
recuperação física da área, mantidas as característi-
cas iniciais da construção primária. Outros estão sen-
do reformados com a finalidade de manter suas ca-
racterísticas originais.

O grande impulso dos Correios brasileiros foi
dado em 1798, quando um Decreto da Coroa Portu-
guesa passou para a Colônia o controle sobre o tráfe-
go da correspondência. Com a instalação da família
real portuguesa no Brasil, em 1808, os Correios
transformaram-se em repartição independente, se-
guindo os moldes adotados na Inglaterra. A primeira
linha telegráfica foi instalada em 1857, da praia da Sa-
úde, no Rio, até Petrópolis. Décadas depois, o Mare-
chal Rondon, o ”bandeirante moderno“, expandia as
linhas telegráficas até a região Norte, desbravando
regiões inóspitas. Desde então, os Correios torna-
ram-se um importante instrumento de integração ter-
ritorial e tiveram profunda significação nos grandes
centros urbanos, com a construção de sedes suntuo-
sas.

Recentemente, foi lançado o livro Os Correios e
Telégrafos no Brasil – Um Patrimônio Histórico e
Arquitetônico, escrito pela professora do departa-
mento de arquitetura da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Margareth da Silva Pereira. A autora divi-
de as construções dos prédios dos Correios em três
fases distintas. A primeira iniciada em 1878, com a
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inauguração do edifício da Rua 1 de Março, no Rio de
Janeiro, que, seguindo a tendência da época, era
grandiosa e opulenta. As linhas arquitetônicas
neo-renascentistas, entretanto, não lhe tiraram a dis-
crição e o decoro. A professora Margareth descreve:
”salvo alguns poucos detalhes, como o uso de bala-
ustradas colocadas como platibandas e cortadas por
pequeno frontão, ou o tratamento das sobrevergas
das janelas e portas do segundo pavimento em estu-
que, não se nota qualquer excesso ornamental, co-
mum nas construções ecléticas...“

Nessa ocasião, o ecletismo arquitetônico que vi-
gorava no mundo, originou, entre outras construções,
a dos Correios de Porto Alegre, em 1914, com porme-
nores góticos. Seus arquitetos eram formados em es-
colas alemãs, e o estilo que imprimiram ao prédio foi
considerado ”neobarroco alemão“. A professora Mar-
gareth acrescenta que ”se olhada isoladamente, a
torre do relógio, bulbosa e de inspiração quase rococó
pelo ritmo das linhas, remetia às construções religio-
sas da Baviera“. A delicadeza do trabalho de serralhe-
ria na escada interna é motivo de admiração até os
dias de hoje.

O edifício dos Correios e Telégrafos de Niterói é
considerado a obra mais requintada da instituição,
entre aquelas construídas no início do século. O livro
citado diz que ”a engenhosidade do jogo volumétrico,
a delicadeza nos ornatos, a erudição no tratamento
da composição e o ritmo das aberturas atestam a sóli-
da formação do autor do projeto...“ Seguiu-se o edifí-
cio de São Paulo, projeto audacioso do arquiteto Ra-
mos de Azevedo, com grandes vãos de circulação e
de grande beleza.

Não vamos nos alongar citando todos os belíssi-
mos prédios dos Correios e Telégrafos construídos
nessa primeira fase. Lembraremos alguns ainda hoje
existentes, como o da Rua Visconde de Itaboraí, no
Rio de Janeiro; os de Manaus e Recife, com primoro-
sos detalhes arquitetônicos; o da Paraíba e, finalmen-
te, o de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, uma
das concepções mais eruditas, cuja planta foi elabo-
rada pelo arquiteto Christiano Stockler das Neves e
construído pela Ambrogi Construtora, no final do go-
verno Epitácio Pessoa.A fachada é tripartida, com se-
micolunas encastradas e não se pode deixar de admi-
rar o volume contínuo do telhado em ardósia e os be-
líssimos vitrais que traduzem a vida dos Correios.

A segunda fase veio com Getúlio Vargas, em
1930. A necessidade de expansão dos serviços de
correios e telégrafos exigiu a padronização das novas
construções por todo o País. Posteriormente, em
1969, novas mudanças visando ao melhor aproveita-

mento das instalações e à procura de um desempe-
nho financeiro saudável, racionalizaram as novas
construções procurando, em primeiro lugar, torná-las
eficientes. A partir daí, um logotipo estilizado passou
a representar o serviço e, pela primeira vez, surgiu
um balanço financeiro positivo.

Finalizando quero cumprimentar o Dr. Egydio
Bianchi, presidente da Empresa Brasileira de Correi-
os e Telégrafos, pelo belíssimo trabalho que vem fa-
zendo à frente da empresa. A procura de parcerias
para a restauração dos belíssimos e tradicionais pré-
dios dos Correios é louvável e constitui uma impor-
tante iniciativa no sentido da manutenção do patrimô-
nio histórico brasileiro, ação essencial para a preser-
vação da identidade do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, estou seguin-
do para o meu Estado, Minas Gerais, amanhã, 6 ª feira,
a fim de participar de participar de importantes inau-
gurações, primeiramente em Belo Horizonte e, logo a
seguir, nas cidades de Muriaé e Governador Valada-
res.

Irei em companhia do Ministro da Saúde, José
Serra, que se fará acompanhar também do Ministro
das Comunicações, Pimenta da Veiga, do Deputado
Laél Varella, além de outros Deputados Federais e
estaduais e Senadores.

O programa oficial começa na Capital mineira,
às 10 horas, com a assinatura de contrato entre a Cai-
xa Econômica Federal, presidida pelo Dr. Emílio Ca-
razzai, e a Santa Casa de Misericórdia, que tem como
Provedor o Dr. Jefferson Valério, irmão do Deputado
Laél Varella.

No início da tarde, às 12h30, estarei presente à
inauguração de novas unidades, incluindo o Pronto
Socorro do Hospital São Paulo, em Muriaé. A seguir,
em Governador Valadares, será inaugurado o Institu-
to de Nefrologia do Vale do Rio Doce, no Hospital
Evangélico.

Sras. e Srs. Senadores, é desnecessário ressal-
tar o significado desses melhoramentos com que a
área de saúde de Minas passa a contar, beneficiando
as populações da Capital e dos dois outros municípios.

Apraz-me, no entanto, cumprimentar as autori-
dades que amanhã estarão em meu Estado com o
objetivo a que faço menção neste breve comunicado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, SRA.s e Srs. Senadores, quero tecer algu-
mas considerações sobre a importância, para a eco-

408 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



nomia brasileira e para a criação de empregos, da
produção e comercialização dos produtos hortifruti-
grangeiros. O consumo e os métodos de comerciali-
zação dos hortifrutícolas – frutas, legumes, verduras
– vêm evoluindo muito rapidamente nos anos recen-
tes. Os produtores precisam tomar conhecimento
dessa evolução e adquirir a indispensável agilidade
comercial para se beneficiar do crescimento do con-
sumo. Também os governos de regiões e estados
com grande potencial de produção devem estar aten-
tos a essa nova fonte de riqueza. Trata-se, geralmen-
te, nesse assunto, de agricultura irrigada; e trata-se,
muitas vezes, da potencialidade de regiões pobres,
como o Nordeste, mas não só o Nordeste.

O Ministério da Integração Nacional, a cuja fren-
te está o Ministro Fernando Bezerra, acaba de dar
uma excelente contribuição à agricultura dos hortifru-
tícolas. O Ministério promoveu uma pesquisa no Esta-
do de São Paulo – capital e interior –, com o propósito
de determinar o perfil do consumo de frutas e de hor-
taliças, conforme comercializado pelo setor de super-
mercados. O Estado de São Paulo é o principal com-
prador de hortifrutigrangeiros e os supermercados
são o principal canal de comercialização desses pro-
dutos.

A pesquisa, pioneira em sua modalidade, levan-
tou fatos muito detalhados e instrutivos sobre o as-
sunto, de alto interesse para a modernização e o cres-
cimento de nossa agricultura, nesse setor específico.
Em seus dados essenciais, a pesquisa está publicada
na revista Frutifatos, número de dezembro de 1999,
da Secretaria de Infra-estrutura Hídrica, do Ministério
da Integração Nacional. A revista é especializada em
fruticultura irrigada.

Ao possibilitar que o produtor entenda melhor o
comportamento dos supermercados e de sua cliente-
la, o Ministério da Integração Nacional está oferecen-
do ao setor de produção de frutas e hortaliças precio-
sos subsídios. Com esses dados, os produtores po-
dem mudar sua postura frente aos desejos do merca-
do, passar a atender o exato perfil de demanda e es-
tabelecer parcerias duradouras e lucrativas com as
redes de comercialização.

Essa iniciativa do governo procura, muito inteli-
gentemente, aproximar a plantação da gôndola do su-
permercado. Aponta para um caminho de moderniza-
ção, em que a agricultura de ”hortifrutis“ possa se
transformar quase que numa ”indústria“, que produza
sob encomenda, orientada para o objetivo de seduzir
e encantar o consumidor final.

Nos grandes centros consumidores, mas não só
neles, está havendo maior consciência sobre o papel

das frutas, legumes e verduras na promoção da saú-
de e de uma melhor qualidade de vida. Isso está le-
vando a um forte crescimento do consumo, impulsio-
nado também pelo aumento da renda dos brasileiros,
nos últimos anos, graças à estabilização da moeda.

Concomitantemente ao crescimento físico do
consumo, foram se alterando as preferências do con-
sumidor. Hoje, ele quer maior diversidade, maior qua-
lidade, produtos pré-embalados e, mesmo,
pré-processados. Essa mudança de comportamento
no consumo sinaliza a necessidade de transforma-
ções no lado da oferta, ou seja, no processo que vai
da produção à pós-colheita e segue pela comerciali-
zação no atacado, até chegar ao pequeno comércio e
às gôndolas das pequenas, médias e grandes redes
de supermercados.

Em toda essa trajetória, é preciso atentar para
os desejos do consumidor, principalmente o consumi-
dor feminino. A maior participação da mulher no mer-
cado de trabalho significa redução do tempo para as
compras e para a preparação dos alimentos. Daí a im-
portância dos pré-embalados e dos pré-processados.

Essas mudanças estão sendo muito bem capta-
das pelo setor supermercadista, que é responsável
por cerca de 85% do abastecimento nacional de gê-
neros alimentícios e de produtos de higiene e limpe-
za. Os supermercados faturaram, em 1998, 55,5 bi-
lhões de reais, cerca de 6,1% do PIB brasileiro. Como
os hortifrutigrangeiros representam 10% do fatura-
mento do conjunto de supermercados, temos aí que o
setor de hortifrutícolas, na fase de comercialização fi-
nal, apresenta um faturamento total de algo como 6
bilhões de reais.

Resta aos produtores de frutas e de hortaliças
seguirem os supermercados no caminho da compre-
ensão das tendências do consumidor e, como eles,
adequar-se ao mercado. Para isso, é utilíssima a pes-
quisa publicada pela revista Frutifatos. Foram investi-
gados, em 18 cidades paulistas, os hábitos e estatísti-
cas de consumo de hortifrutigrangeiros no que se re-
fere a parâmetros tais como: caracterização dos con-
sumidores por renda, escolaridade, etc; sua freqüên-
cia de visita aos supermercados; seu conhecimento
das variedades e apresentações oferecidas; suas for-
mas e preferências de aquisição.

Além do enfoque no consumidor, a pesquisa
também examinou o perfil e os métodos de trabalho
dos supermercados em sua articulação comercial
com os produtores, volumes de produtos vendidos,
perdas e demais aspectos relevantes da comerciali-
zação. O que é mais importante ainda: os resultados
da pesquisa foram estudados e interpretados sob a
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ótica do produtor de hortaliças e de frutas, com a fina-
lidade de orientá-lo.

Uma contribuição adicional da revista Frutifa-
tos ao produtor hortifrutícola é uma relação detalha-
da de conselhos úteis para a negociação com os su-
permercados, tais como: negociação com larga an-
tecipação em relação ao início da safra; produção
em escala adequada; opção correta pelas varieda-
des a produzir; definição conjunta dos padrões de
qualidade e de embalagem; fixação antecipada de
um cronograma de entregas, detalhando preços,
quantidades e prazos de pagamento; constância
nas entregas e na manutenção dos padrões negoci-
ados; atenção ao fator transporte; manutenção dos
preços acordados, mesmo diante de oscilações das
cotações; associação com outros produtores; e obe-
diência rigorosa aos prazos de carência dos agrotó-
xicos aplicados.

Senhor Presidente, é imenso o potencial eco-
nômico e social desse setor. É sabido que o Chile é
um campeão de exportação de frutas, auferindo
com isso divisas numa escala várias vezes superior
ao que o Brasil consegue obter. E isso, apesar do
PIB do Chile ser muito inferior ao nosso. A conquista
de mercados externos, se quisermos chegar a ela,
deve passar, antes, pelo domínio de nosso mercado
interno, em forte expansão. Se quisermos conquis-
tar as inúmeras vantagens que pode trazer ao País
um setor modernizado de produção hortifrutícola,
animando a vida econômica de regiões hoje anêmi-
cas, devemos atentar para as potencialidades apon-
tadas pela excelente pesquisa promovida, em boa
hora, pelo Ministério de Integração Nacional.

Muito obrigado!

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, inicialmente
quero comunicar a esta Casa que, ontem, reiterei
Requerimento de Informação ao Banco do Brasil
S/A, via Ministério da Fazenda, e apresentei Reque-
rimento à Comissão de Fiscalização e Controle. Em
ambos os documentos solicitei informações a respe-
ito das atividades da BBTUR, que, conforme já de-
nunciei inúmeras vezes desta Tribuna, pratica con-
corrência desleal aos agentes de viagem nacionais,
valendo-se da estrutura do Banco do Brasil, razão
porque requeiro, nos termos do regimento interno,
que os documentos referidos sejam transcritos nos
Anais.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. MOREIRA MENDES EM
SEU DISCURSO:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle,

Requeiro, com fundamento no inciso IV do art. 71 da Consti-

tuição Federal combinado com o inciso V do art. 102-A do Regi-

mento Interno do Senado Federal, a realização de auditoria, pelo

Tribunal de Contas da União, na empresa Banco do Brasil Viagens

e Turismo Ltda - BBTUR, empresa controlada pelo Banco do Brasil,

para apurar indícios de irregularidades relacionados abaixo:

1 – Contratação com a empresa Bancor Leaders e Carnival

do fretamento do Navio Exctasy para o chamado Cruzeiro Marítimo

do Milênio;

2 – Irregularidades na venda de cabines do referido navio

adquiridas pela Administradora do cartão “Ouro Card” ou qualquer

outra empresa do conglomerado do Banco do Brasil S/A;

3 – Irregularidades nos descontos concedidos sobre o preço

de passagens aéreas à empresas do conglomerado Banco do Bra-

sil S/A e outros órgãos da administração pública, neste caso sem a

indispensável licitação pública;

4 – Irregularidades na obtenção de empréstimos pela

BBTUR da ordem de aproximadamente US$7,500,000.00 de dóla-
res americanos concedidos pela agência do Banco do Brasil em

Nova Iorque (ilegalidade na operação de crédito do Banco do Brasil

para outra empresa do seu controle);

5 – Irregularidades na utilização de imóveis, móveis e equi-
pamentos, mão-de-obra, etc., do Banco do Brasil S/A pela BBTUR

(administração da BBTUR custeada pelo Banco do Brasil S/A);

6 – Irregularidades na contratação e forma de utilização das

salas “VIP’S” nos aeroportos Brasileiros (quem contrata com a

Infraero BBTUR ou Banco do Brasil? Uso destinado à aliciamento

de cliente ao Banco do Brasil S/A);

7 – Irregularidades no oferecimento de “Cortesias” (gratuita-
mente) de cabines no navio citado, assim como de bilhetes aéreos e

uso das salas “Vip’s”à clientes do Banco do Brasil S/A e a terceiros.

Justifição

É público e notório que a BBTUR vem atuando no mercado

de turismo de forma predatória, servindo de braço para os interes-

ses comerciais do Banco do Brasil S/A, com a prática das “Opera-

ções Casadas” do tipo “Aplique no Banco do Brasil e receba des-

contos em passagens aéreas BBTUR”, ou empréstimos em condi-

ções mais favoráveis do que os do mercado em troca da conta da

empresa dos serviços de passagens aéreas, hotéis, etc. São fortes

os indícios de diversas irregularidades praticadas nas operações

pelo Banco do Brasil S/A que usa a BBTUR com instrumento de

sua agressiva prática de conquista de novos mercados, mais so-

bretudo e também a BBTUR que se deixa manipular cometendo ile-

galidades. Os fatos aqui trazidos são denúncias oferecidas por enti-

dades que representam o segmento do turismo no mercado nacio-

nal e estão minudentemente na vasta documentação anexa que
por si só justificam o deferimento do presente requerimento.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000.– Moreira Mendes.
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REQUERIMENTO,     DE 2000

Tendo em vista as informações recebidas através do Reque-

rimento nº 341, de 1999 terem sido insuficientes, apesar de enten-

dimento do Senado Federal firmado através do Parecer nº 173 de

1990, aprovado pelo Plenário desta Casa, em questão da mesma

natureza que tornou obrigatório a prestação das informações re-

queridas, e com base no artigo 216 do Regimento Interno do Sena-

do Federal e na Nota Técnica nº 111 da Consultoria de Orçamento

desta Casa, venho reiterar seja solicitado ao Banco do Brasil, atra-

vés do Ministério da Fazenda, o seguinte:

Encaminhar cópia de todas as faturas emitidas, a partir de 1º

de janeiro de 1998, não apenas ao próprio Banco do Brasil S/A,

como também a todos os órgãos e entidades públicas, com os qua-

is a BBTUR - Banco do Brasil Viagens e Turismo Ltda., opera em

virtude da sua prestação de serviços de venda de passagens aére-

as terrestres e pacotes turísticos, em geral ao abrigo da nova legis-

lação que permite sua atuação em caráter comercial.

Requeiro, também, seja dado ciência ao Sr. Ministro o dis-

posto no artigo 50, § 2º da Constituição Federal que diz: “As Mesas

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encami-

nhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a

qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando

em crime de responsabilidade a recusa ou o não-atendimento no

prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas”.

Sala das Sessões, 27 de março de 2000. – Moreira Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, SRA.s. e Srs. Senadores, desejo também
tratar de um outro assunto na tarde de hoje, aprovada
na Câmara, já está tramitando nesta Casa a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Por certo, teremos aqui o
segundo tempo de uma disputa entre as forças que
querem modernizar a administração do País e as que
defendem o atraso, a manutenção da administração
pública como se fosse um feudo particular, com um
funcionalismo público despreparado, desmotivado,
mal remunerado, sem profissionalismo, onde os gas-
tos públicos só crescem sem as explicações convin-
centes sobre o destino em que realmente o dinheiro
do contribuinte foi aplicado.

O certo é que o déficit atual vai sendo empur-
rado para as próximas administrações. Como o fo-
ram os déficits herdados pelas administrações que
se despedem. É como uma bola de neve, rolando
ladeira abaixo. A matéria que passo a examinar pro-
põe dar um paradeiro nessa sangria, introduzindo
princípios de gestão responsável dos recursos públi-
cos, com critérios que obrigarão os governantes a
se comprometer com a observância tanto das metas
fiscais como do comportamento ético. É o que os bra-

sileiros esperam de nós, que somos pagos pelos
contribuintes.

Por cortar essa sangria na fonte, a nova lei vai
criar um sistema que submete o governo a ser mais
responsável com os recursos públicos que tem nas
mãos. Porém, por propor uma política que se alinha
a um novo regime fiscal, a medida está mexendo
com interesses que, até então, postavam-se em ber-
ços esplendidos como intocáveis, arraigados na vida
política e administrativa brasileira como um dogma
inquestionável.

Com a entrada em cena da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, a velha e desgastada desculpa de
apontar os programas sociais como responsáveis
pelo descortino final começa perder fôlego. Por en-
sejar o descortino do que era manuseado às escon-
didas, o povo passa a ver a nudeza do rei e, junta-
mente com a publicidade que se espalhará pelas
ruas, o administrador público poderá ir para a cadeia
cadeia. De que adianta pegarmos o bandido se não
o mandamos para a cadeia?

Não vamos inovar sobre o que o resto do mun-
do vem fazendo contra quem quebra prefeitura ou
um do governo de Estado. Por enquanto, só na
Rússia, o mau gestor não volta para casa com mul-
tas a pagar e, quando muito, com a perda de man-
dato, lá esse elemento vai para a cadeia mesmo
mesmo. Espero fazermos logo companhia à Rús-
sia...

Segundo o projeto de lei que define os Crimes
de Responsabilidade Fiscal, em tramitação na Câ-
mara, os administradores públicos dos três poderes
da União, Estados e Municípios, acusados de dese-
quilibrar as contas públicas estarão sujeitos a pas-
sar até quatro anos na cadeia, o que ainda é muito
pouco para quem lesa os cofres de sua própria Na-
ção. Essa lei complementar a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, que ora estamos examinando.

Vindo ao encontro, um tanto tardiamente, da
justiça que sempre aspiramos. Antes tarde do que
nunca!

Mas, nobres pares, não vou me delongar nes-
se tema. Teremos muito tempo para isso, posto que
a matéria já está nesta Casa. Vamos antes repas-
sar a lição que temos em mãos, atentos para que
nenhuma emenda seja aposta à que vem aprovada
na Câmara.

Para não termos de desviar os olhos, enojados
com a nudez de outros reis, temos que aprovar a
Lei de Responsabilidade Fiscal.
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É nessa senda que correrá a Lei dos crimes de
Responsabilidade Fiscal. Mas, admito, a missão não
é das mais alvissareiras. Mexe com interesse pode-
rosos e vaidades inimagináveis.

Só para ficarmos no terreno das administra-
ções municipais, que o digam os detentores atuais
do poder e os que estão de olho nas suas suces-
sões. Perder tudo que a história ensinou em relação
ao pote de ouro que esta no fim do arco-íris, exata-
mente quando se está próximo a ele, não deve
agradar aos que pensam nos próprios bolsos, à esta
altura do campeonato eleitoral.

Estamos às portas das eleições Municipais e
já se percebe a reedição das mesmas práticas. Gas-
tos sem recursos, autorização para execução de
obras sem previsão orçamentária, etc., etc. e etc.

São esses sonhadores que começa, a apelar.

Em direção aos eleitores menos informados –
e por isso mesmo – mais influenciáveis. Depois, aos
grupos de sustentação política. Para que esses re-
clamos cheguem aqui, bem, os aviões de carreira
que fazem a ponte aérea para que as pressões pa-
roquiais tenham melhor eco no Congresso, estão
voando em céu de brigadeiro...

Atentem para eses apelos, Senhor Presidente
Senhoras e Senhores Senadores. Ao contrário dos
apelos que nos chegam das ruas, estes soam impo-
sitivos, ameaçadores. Como nos lembrar que, como
dor de barriga, eleição não ocorre uma vez só... Qu-
ando chegar a nossa, o “não” que dermos hoje à
alegria de ser perfeito, pode significar a nossa sau-
dade, longe de Brasília...

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:

Desculpem-me pelo exagero da imaginação.
Mas quem não ri de si mesmo, não acha graça de
nada. Vamos rir agora, para não continuarmos a
chorar o leite que vamos permitir que continue a ser
derramado por esse Brasil afora. Na acepção da pa-
lavra. Postando-se como vítimas de uma lei a que cha-
mam draconiana, na medida em que, segundo eles, tira
dos Estados e municípios a capacidade de investimen-
tos. Mas que investimentos são esses, de que agora
tanto falam os prefeitos, mas que, na prática, pouco
aparecem em nossas carentes comunidades?

Como toda regra, por certo existem honrosas
exceções nos mais de 5 mil e 500 municípios brasilei-

ros. Por serem exceções, bem que prefeitos mereci-
am, além do rceonhecimento de seus munícipes, o
aplauso de todo o País. Mas não é preciso, acredito.
Por cumprirem o dever de casa, com honestidade, tra-
balho e abnegação, a folha corrida de cada um deles
já lhes deu todos os loucos e econômicos. Ademais, o
que estamos tratando aqui não lhes diz respeito, posto
que estão no banco dos réus apenas os governantes
irresponsáveis. Ou melhor, como estes já foram julga-
dos pela própria opinião pública, não vamos perder
tempo com eles.

A nossa meta vai muito mais além. É a de cri-
armos um sistema que submete os que não aprede-
ram a constrangedora lição que hoje submete os di-
rigentes relapsos, a pensar duas vezes antes de
tentar repetir o que passou.

Nada mais ilusório e atentador à credibilida-
de pública... Com as raras exceções de praxe,
essa alegação não condiz com a verdade. É sabi-
do que, ao contrário das classes de maior poder
aquisitivo e peso junto ao eleitorado, os munícipes
mais pobres recebem muito pouco de seus gover-
nantes e prefeitos. Ao contrário das classes de
maior poder aquisitivo.

É por beneficiá-las – e a história está aí para
asseverar esta colocação – ao longo dos tempos,
governantes e prefeitos como que criaram um feu-
do, um clube fechado, sustentado pela classe políti-
ca e economicamente dominante.

Como vêem, Senhoras e Senhores, teremos
muito trabalho pela frente. Como o de não nos
deixar seduzir pelo canto que entoarão aqui as
mesmas sereias que tanto perturbaram os Ulis-
ses da Câmara. Aprovando em bloco, sem ne-
nhuma emenda, o não ao descontrole fiscal e
dando um sonoro sim à exposição dos maus ad-
ministradores públicos junto ao eleitorado, trans-
formando assim o Brasil num país moderno, con-
fiável, mais justo com as futuras gerações.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às SRA.s. e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária, a reali-
zar-se na próxima terça-feira, dia 4 de abril, às 14 ho-
ras 30minutos, a seguinte
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Ata da 26ª Sessão Não Deliberativa
em 31 de março de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Geraldo Melo, Ademir Andrade
Nabor Júnior, Eduardo Suplicy e Jefferson Péres

(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 traba-
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Jefferson Péres.

São lidos os seguintes:

OFÍCIO Nº 186/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.925-5.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 187/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.935-12.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 188/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –

SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1936-44.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 189/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.937-13.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 190/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloi-
zio Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pi-
nheiro (PT – BA), como suplente, em substituição ao
Deputado Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integra-
rem a Comissão Mista destinada a analisar a MP nº
1.938-14.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 191/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
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Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comis-
são Mista destinada a analisar a MP nº 1.939-26.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 192/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên-

cia a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho
(PT – SP), como titular, em substituição ao Deputa-
do Aloizio Mercadante (PT – SP), e o Deputado
Walter Pinheiro (PT – BA), como suplente, em subs-
tituição ao Deputado Arlindo Chinaglia (PT – SP),
para integrarem a Comissão Mista destinada a ana-
lisar a MP nº 1940-19.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 193/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên-

cia a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho
(PT – SP), como titular, em substituição ao Deputa-
do Aloizio Mercadante (PT – SP), e o Deputado
Walter Pinheiro (PT – BA), como suplente, em subs-
tituição ao Deputado Arlindo Chinaglia (PT – SP),
para integrarem a Comissão Mista destinada a ana-
lisar a MP nº 1941-16.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 194/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra a honra de dirigir-me a Vossa

Excelência a fim de indicar o Deputado Professor Lui-
zinho (PT – SP), como titular, em substituição ao De-
putado Aloizio Mercadante (PT – SP), e o Deputado
Walter Pinheiro (PT – BA), como suplente, em substi-
tuição ao Deputado Arlindo Chinaglia (PT – SP), para
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
MP nº 1.942-15.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 195/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra a honra de dirigir-me a Vossa

Excelência a fim de indicar o Deputado Professor Lui-
zinho (PT – SP), como titular, em substituição ao De-
putado Aloizio Mercadante (PT – SP), e o Deputado
Walter Pinheiro (PT – BA), como suplente, em substi-
tuição ao Deputado Arlindo Chinaglia (PT – SP), para
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
MP nº 1.943-50.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 196/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra a honra de dirigir-me a Vossa

Excelência a fim de indicar o Deputado Professor Lui-
zinho (PT – SP), como titular, em substituição ao De-
putado Aloizio Mercadante (PT – SP), e o Deputado
Walter Pinheiro (PT – BA), como suplente, em substi-
tuição ao Deputado Arlindo Chinaglia (PT – SP), para
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
MP nº 1.944-12.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 197/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra a honra de dirigir-me a Vossa

Excelência a fim de indicar o Deputado Professor Lui-
zinho (PT – SP), como titular, em substituição ao De-
putado Aloizio Mercadante (PT – SP), e o Deputado
Walter Pinheiro (PT – BA), como suplente, em substi-
tuição ao Deputado Arlindo Chinaglia (PT – SP), para
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
MP nº 1.945-49.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 198/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputado
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Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comis-
são Mista destinada a analisar a MP nº 1.946-37.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 199/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.947-24.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 200/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloi-
zio Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pi-
nheiro (PT – BA), como suplente, em substituição ao
Deputado Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integra-
rem a Comissão Mista destinada a analisar a MP nº
1.948-52.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT

OFÍCIO Nº 201/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloi-
zio Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pi-
nheiro (PT – BA), como suplente, em substituição ao
Deputado Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integra-
rem a Comissão Mista destinada a analisar a MP nº
1.949-21.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 202/PT

Brasília, 28 de março de 2000.

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-

tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1950-61.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 202/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1950-61.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 203/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1951-23.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 204/PT

Brasília, 28 de março de 2000.

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1952-21.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 205/PT

Brasília, 28 de março de 2000.

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
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tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1953-16.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 206/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – ST), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.954-24.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 207/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – ST), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.955-65.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 208/PT

Brasília, 28 de março de 2000.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – ST), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.956-47.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 210/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –

SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – ST), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comis-
são Mista destinada a analisar a MP nº 1.957-33.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 211/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1958-28.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 212/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1959-19.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 213/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1960-59.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 214/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
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tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1961-20.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 215/PT

Brasília, 28 de março de 2000.

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1962-23.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 216/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1963-16.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 217/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1964-24.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 218/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-

tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1965-12.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 219/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT/SP),
como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT/SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT/BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT/SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP nº 1.966-6.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 220/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho
(PT/SP), como titular, em substituição ao Deputado
Aloizio Mercadante (PT/SP), e o Deputado Walter Pi-
nheiro (PT/BA), como suplente, em substituição ao De-
putado Arlindo Chinaglia (PT/SP), para integrarem a
Comissão Mista destinada a analisar a MP nº 1.967-5.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 221/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT/SP),
como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT/SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT/BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT/SP), para integrarem a Comis-
são Mista destinada a analisar a MP nº 1.968-4.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 222/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho
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(PT/SP), como titular, em substituição ao Deputado
Aloizio Mercadante (PT/SP), e o Deputado Walter Pi-
nheiro (PT/BA), como suplente, em substituição ao
Deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP), para integrarem
a Comissão Mista destinada a analisar a MP nº
1.969-14.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 223/PT

Brasília, 28 de março de 2000.

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1970-8.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 224/PT

Brasília, 28 de março de 2000.

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1973-59.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 225/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1974-77.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 226/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-

tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1975-23.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 227/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.976-24.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 228/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT – SP),
como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT –
BA), como suplente, em substituição ao Deputado Arlin-
do Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP nº 1.977-13.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 229/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.978-22.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 230/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT – SP),
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como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT –
BA), como suplente, em substituição ao Deputado Arlin-
do Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP nº 1.979-16.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 231/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT – SP),
como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT –
BA), como suplente, em substituição ao Deputado Arlin-
do Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP nº 1.980-16.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 232/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT – SP),
como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT –
BA), como suplente, em substituição ao Deputado Arlin-
do Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP nº 1.981-45.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 233/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT – SP),
como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT –
BA), como suplente, em substituição ao Deputado Arlin-
do Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP nº 1.982-68.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 234/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –

SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.983-48.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 235/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT/SP),
como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT/SP), e o Ddeputado Walter Pinheiro
(PT/BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT/SP), para integrarem a Comis-
são Mista destinada a analisar a MP nº 1.984-15.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 236/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT/SP),
como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT/SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT/BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT/SP), para integrarem a Comis-
são Mista destinada a analisar a MP nº 1.986-3.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 236/PT-A

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT/SP),
como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT/SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT/BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT/SP), para integrarem a Comis-
são Mista destinada a analisar a MP nº 1.985-25.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 237/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho
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(PT/SP), como titular, em substituição ao Deputado
Aloizio Mercadante (PT/SP), e o Deputado Walter Pi-
nheiro (PT/BA), como suplente, em substituição ao De-
putado Arlindo Chinaglia (PT/SP), para integrarem a
Comissão Mista destinada a analisar a MP nº 1.987-28.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 238/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1989-20.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 239/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1990-29.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 240/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-
tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1991-15.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 241/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

car o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como ti-

tular, em substituição ao Deputado Aloizio Mercadan-
te (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT – BA),
como suplente, em substituição ao Deputado Arlindo
Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP 1992-26.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 242/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

ciar o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como
titular, em substituição ao Deputado Aloizio Merca-
dante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT –
BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP 1994-37.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 243/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

ciar o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como
titular, em substituição ao Deputado Aloizio Merca-
dante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT –
BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP 1995-76.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 244/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

ciar o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como
titular, em substituição ao Deputado Aloizio Merca-
dante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT –
BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP 1996-22.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 245/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exª a fim de indi-

ciar o Deputado Professor Luizinho (PT – SP), como
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titular, em substituição ao Deputado Aloizio Merca-
dante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT –
BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP 1997-36.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 246/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.998-63.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 247/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 1.999-16.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 248/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 2.000-14.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 249/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –

SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloi-
zio Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pi-
nheiro (PT – BA), como suplente, em substituição ao
Deputado Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integra-
rem a Comissão Mista destinada a analisar a MP nº
2.001-6.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 252/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT – SP),
como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT –
BA), como suplente, em substituição ao Deputado Arlin-
do Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP nº 2.008-3.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 253/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloizio
Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro
(PT – BA), como suplente, em substituição ao Deputado
Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comis-
são Mista destinada a analisar a MP nº 2.009-3.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 254/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT – SP),
como titular, em substituição ao Deputado Aloizio Mer-
cadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pinheiro (PT –
BA), como suplente, em substituição ao Deputado Arlin-
do Chinaglia (PT – SP), para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a MP nº 2.017-2.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 255/PT

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Professor Luizinho (PT –
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SP), como titular, em substituição ao Deputado Aloi-
zio Mercadante (PT – SP), e o Deputado Walter Pi-
nheiro (PT – BA), como suplente, em substituição ao
Deputado Arlindo Chinaglia (PT – SP), para integra-
rem a Comissão Mista destinada a analisar a MP nº
2.018-1.

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadan-
te, Líder do PT.

OFÍCIO Nº 456-L-PFL/2000

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Euler Ri-

beiro para integrar, como membro titular, a Comissão
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória
nº 1.979-16, de 9 de março de 2000, que “dispõe so-
bre o repasse de recursos financeiros do Programa
Nacional de Alimentação Escolar, institui o Programa
Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências”,
em substituição ao Deputado José Melo.

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

OFÍCIO Nº 531-L-PFL/2000

Brasília, 29 de março de 2000

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

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 2.010-30, de
28 de março de 2000, que “dá nova redação ao art. 1º
da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997", em
substituição aos anteriormente indicados.

Efetivo
Deputado Carlos Melles – Relator

Suplente
Deputado Abelardo Lupion

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Olive-
ira, Líder do PFL.

OFÍCIO Nº 533-L-PFL/2000

Brasília, 29 de março de 2000

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

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 2.011-6, de 28
de março de 2000, que “altera dispositivos da Lei nº
9.615, de 24 de março de 1998, institui a Taxa de Au-
torização do Bingo e dá outras providências”.

Efetivo
Deputado Ronaldo Vasconcellos – Presidente

Suplente
Deputado Zezé Perrella

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Olive-
ira, Líder do PFL

OFÍCIO Nº 535-L-PFL/2000

Brasília, 29 de março de 2000

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

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 2.014-4, de 28
de março de 2000, que “altera e acresce dispositivos
a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula di-
reitos e obrigações relativos à propriedade industrial
e dá outras providências”, em substituição aos anteri-
ormente indicados.

Efetivo
Deputado João Ribeiro

Suplente
Deputado José Carlos Vieira

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Olive-
ira, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Serão fei-
tas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Passa-
mos à lista de oradores.

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy.

S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje farei uma
análise a respeito da questão do salário mínimo, das
formas que hoje têm sido objeto de consideração e
prática nos diversos países, ou seja, da coordenação
de instrumentos para promover o emprego, melhorar
a distribuição da renda e erradicar a pobreza.

Mas, Sr. Presidente, antes de iniciar essa análi-
se, farei referência a episódio importante ocorrido du-
rante a votação do nome da Srª Tereza Grossi para a
direção do Banco Central, na última terça-feira.

Ontem, assisti a uma entrevista dada à TV Se-
nado pelo Senador Ernandes Amorim, onde S. Exª re-
lata a conversa telefônica entre ele e o Presidente do
Banco Central, Armínio Fraga, oportunidade em que
o Sr. Armínio Fraga teria feito a observação de que já
havia dialogado, via telefone, com o Senador Moreira
Mendes; no entanto, diante da observação feita pelo
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Senador Ernandes Amorim, de que para votar o
nome da Srª Tereza Grossi S. Exª gostaria de ter a
garantia de que o Banco Central reexaminasse a
questão do Banco do Estado de Rondônia – Beron, o
Presidente do Banco Central teria dito que examina-
ria o assunto. Ressalto que o Presidente Armínio Fra-
ga, ontem, por telefone, quando lhe dizia que gostaria
que viesse à Comissão de Assuntos Econômicos
para esclarecer o episódio, disse-me ter dito que ree-
xaminaria o problema, mas independentemente do
voto do Senador Ernandes Amorim, que poderia votar
como quisesse. S. Sª apenas disse que reexaminaria
a questão sem dizer qual seria a decisão. O Senador
Ernandes Amorim considerou que teria uma condição
assegurada de que o problema do Beron seria satis-
fatoriamente resolvido.

Sr. Presidente, acredito tratar-se de questão
bastante séria, que deve ser examinada pelo Senado
Federal. Telefonei para o Senador Ernandes Amorim,
que se encontrava em Rondônia, para dizer-lhe que
gostaria que esse assunto fosse examinado, na pre-
sença de S. Exª, na reunião da CAE na próxima ter-
ça-feira. Inclusive dialoguei com o Senador Geraldo
Melo, que ontem estava no exercício da Presidência
no final da tarde, e transmiti a S. Exª – aliás, conversei
com o Senador Ernandes Amorim ao lado do Sena-
dor Geraldo Melo – que avaliava que esse assunto
pode e deve ser tratado no início da reunião da CAE,
onde poderíamos inclusive assistir às entrevistas tan-
to do Senador Ernandes Amorim como do Senador
José Roberto Arruda. Uma entrevista breve, pouco
mais de um minuto, mas que será esclarecedora do
episódio.

Como o Senador Ney Suassuna se encontra
nos Estados Unidos, se o Presidente Armínio Fraga,
do Banco Central, estiver disposto, fica aqui o convite
que faço para que S. Sª, espontaneamente, venha à
CAE esclarecer o episódio.

Ressalto que não se trata de uma questão de se
estar dizendo: ”– Olha, vote assim que eu então vou
tomar uma decisão que vai, digamos, lhe enriquecer“,
ou algo desse tipo. Não se trata de uma coisa assim.
Mas é um episódio sério. Aliás, a Senadora Heloisa
Helena havia chamado atenção para o fato durante o
debate sobre a votação do nome da Srª Tereza Gros-
si. Mas, como se deu já no final da tarde, nem todos
prestaram a devida atenção ao fato; alguns já haviam
inclusive votado. Mas penso que o assunto precisa
ser reexaminado para que compreendamos exata-
mente como se dá a relação do Executivo com o Se-
nado no momento em que há votações importantes.

Assim, prezada Senadora Heloisa Helena, mi-
nha Líder, nossa Líder do Bloco de Oposição, a su-
gestão que formulo é que, no início da reunião da
CAE, possamos esclarecer o episódio, com a presen-
ça obviamente do Senador Ernandes Amorim e, se
possível, até do Presidente do Banco Central.

Na última semana, em 23 de março, encaminhei
ao Presidente da República um ofício que lhe foi en-
tregue, em mão, pela Senadora Marina Silva, antes
do anúncio da medida provisória que estabeleceu o
salário mínimo em R$151. Nele afirmei:

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Qual a maneira mais eficaz de erradi-

carmos a pobreza, promovermos o cresci-
mento com justiça, tornarmos a economia
brasileira mais saudável e competitiva? É
através de uma coordenação adequada e
responsável de alguns instrumentos de polí-
tica econômica, dentre os quais um progra-
ma de renda mínima bem definido e do sa-
lário mínimo, cujo valor Vossa Excelência
está por definir hoje. A instituição e univer-
salização da garantia de renda mínima, para
as famílias que tenham renda até meio salá-
rio mínimo mensal per capita e crianças em
idade escolar, em todo o Brasil, depende de
uma melhor formulação e aplicação da Lei
9.533/97 e de recursos que poderão ser cri-
ados justamente através do Fundo de Com-
bate à Pobreza.

Uma das principais proposições do
Bloco de Oposição, acatada pelo Relator
Roberto Brant, da Comissão Mista de Com-
bate à Pobreza, é que pelo menos 75% dos
recursos do Fundo de Combate à Pobreza
sejam transferidos diretamente às famílias
com renda abaixo de meio salário mínimo
(ou da linha de pobreza que se defina) e
que tenham criança até 16 anos. Essa tam-
bém foi a forte recomendação feita pelo Pre-
sidente do IPEA, Roberto Borges Martins, e
de quase todos os economistas que presta-
ram depoimento perante aquela Comissão.

A geração de recursos da ordem de
R$4 bilhões, dos quais R$3 bilhões passari-
am a ser transferidos diretamente para es-
sas famílias, pode significar uma aplicação
mais rápida do que a originalmente prevista
e através de uma fórmula de benefício mais
racional do que a definida na Lei nº
9.533/97, que autoriza o Governo Federal a
financiar em 50% os Municípios que adotem
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o PGRM associado à educação. Essa fór-
mula já foi objeto de aprovação de lei pelo
Senado, em novembro último, dependendo
agora da aprovação pela Câmara dos Depu-
tados.

Assim, se uma família estivesse rece-
bendo o equivalente a um salário mínimo de
R$150 [ou R$151, como acabou sendo
aprovado], com mulher e quatro crianças,
ela teria o direito de receber um benefício
definido pela forma B=0,40 (N X meio salá-
rio mínimo – Renda Familiar), ou seja, 0,40
(6 X R$75 – R$150), o que daria R$120 adi-
cionais e sua renda passaria a ser de
R$150 mais R$120, portanto R$270. Have-
ria um aumento significativo e além dos
R$177 debatidos hoje.

Se Vossa Excelência examinar o que
ocorre nos países desenvolvidos atualmen-
te, praticamente todos combinam a defini-
ção do salário mínimo com programas de
garantia de renda mínima, imposto de renda
negativo, crédito fiscal por remuneração re-
cebida e variantes. O Brasil, ao deixar de le-
var isso em consideração, está se atrasan-
do de maneira absurda.

Coloco-me à disposição de Vossa
Excelência para debater o assunto em mai-
or profundidade.

Ao ensejo renovo protestos de consi-
deração.

Senador Eduardo Suplicy.

Gostaria, para comprovar aquilo que observei,
de citar o livro Britain 1999, que é o livro oficial do
Reino Unido, que mostra como, no ano passado, no
Reino Unido, se instituiu o salário mínimo de 3 libras
e 60 por hora. Além disso, instituiu-se um mecanis-
mo pelo qual toda família recebe um crédito fiscal de
maneira semelhante àquela que nos Estados Uni-
dos existe desde 1975. Lá se instituiu, além da defi-
nição do salário mínimo, um crédito fiscal por remu-
neração recebida. Por ocasião da sua última mensa-
gem sobre o estado da União, o Presidente Bill Clin-
ton assinalou primeiro que o salário mínimo seria
significativamente aumentado, na ordem de
US$5,15 a hora para US$6,15 a hora. Além disso,
neste ano, ele estava mais uma vez ampliando – ele
já o havia feito em 1993 – o crédito fiscal por remu-
neração recebida, que é justamente a forma de im-
posto de renda negativo que complementa o rendi-
mento das famílias cujo chefe e/ou a senhora dele
trabalha, tem filhos, mas cuja renda não alcança um

patamar suficiente. Essa família, então, passa a ter
direito a receber um crédito fiscal, de tal forma que a
sua remuneração aumenta.

Tenho insistido nesse ponto e vou continuar in-
sistindo, mesmo que os nossos governantes – não
apenas no nível federal, mas também estadual e mu-
nicipal – ainda tenham resistências para compreen-
der isso.

Registro que, no último sábado, o Governador
Mário Covas baixou o Decreto nº 44.801, de 27 de
março de 2000, que institui o programa Alimenta São
Paulo, que, ao invés de ser um programa complemen-
tar para valer de garantia de renda mínima, constitui
mais um programa de distribuição de cestas básicas.
Poderia perfeitamente o Governador Mário Covas
agir exemplarmente. São Paulo é um Estado cujas fi-
nanças permitiriam isso; é um Estado onde mais de
quarenta Municípios já adotaram autonomamente,
isto é, por sua própria conta, programas de garantia
de renda mínima com desenhos diversos, mas que
poderiam ser melhor coordenados. Além disso, mais
de cem Municípios estarão aplicando, até o final des-
te ano, aquilo que está previsto na Lei nº 9.533, que
autoriza o Governo Federal a financiar os Municípios
que instituam programas de renda mínima associa-
dos à educação, ainda que com base no formato tão
restrito da Lei nº 9.533, que prevê um benefício chin-
frim de R$15,00 vezes o número de crianças até 14
anos menos metade da renda familiar per capita.

Ora, o que poderia o Governador Mário Covas
fazer e acabou não fazendo? Aliás, acho lamentável
esse procedimento de S. Exª, que foi devidamente in-
formado a respeito dessa possibilidade e preferiu não
instituí-la porque, quem sabe, não quis considerar se-
riamente a proposição de um parlamentar brilhante
do Partido dos Trabalhadores, que é o Deputado
Estadual Paulo Teixeira, mesmo tendo a Srª Marta
Godinho, anterior Secretária de Bem-Estar Social,
dado o seu apoio à proposição.

Aliás, o Programa Alimenta São Paulo decorreu,
segundo fui informado, de uma sugestão de Dom Ma-
uro Morelli, responsável pela coordenação do Movi-
mento pela Segurança Alimentar. Ele teria conversa-
do com a Srª Marta Godinho, hoje substituída pelo Sr.
Edson Ortega, e convencido o Governador a aplicar
esse programa.Ressalto, no entanto, que Dom Mauro
Morelli compreendeu muito bem o Programa de Ga-
rantia de Renda Mínima e perante a Comissão Mista
de Combate à Pobreza reafirmou em seu depoimento
o seu apoio à sua instituição.

O que diz o decreto do Governador Mário Co-
vas? Que fica instituído o Programa Alimenta São Pa-
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ulo, com os objetivos de propiciar às famílias caren-
tes, especialmente aquelas em situação de exclusão
social:

I – condições mínimas de subsistência,
mediante o fornecimento de cestas básicas
de alimentos para complementação nutricio-
nal;

II – meios de integração à sociedade
produtiva e para exercício dos direitos de ci-
dadania.

Art. 2º – Serão contempladas pelo Pro-
grama as famílias que preencherem os se-
guintes requisitos:

I – renda familiar per capita, mensal,
inferior a meio salário mínimo;

II– residência no município em que es-
tiver sendo implementado o Programa, há
mais de 2 (dois) anos.

Art. 3º – Para a consecução dos objeti-
vos do Programa caberá:

I – à Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento:

a) adquirir e distribuir cestas básicas;
b) coordenar a implantação e o desen-

volvimento do Programa;
II – à Secretaria de Saúde, propiciar

condições de participação das famílias aten-
didas nos programas de saúde desenvolvi-
dos pela rede de unidades de saúde;

III – à Secretaria da Justiça e da Defe-
sa da Cidadania, propiciar condições de
participação das famílias atendidas nos pro-
gramas relacionados ao exercício da cida-
dania e à obtenção de documentos pessoa-
is, tais como, registros de nascimento, certi-
dões de casamento e título de eleitor;

IV – à Secretaria da Educação, forne-
cer vagas na rede estadual de ensino de 1º
grau para as crianças das famílias abrangi-
das pelo Programa;

V – à Secretaria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho, propiciar condições para
participação em cursos de capacitação para
geração de emprego e renda;

VI – a Secretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social, propiciar condições
para que as famílias atendidas tenham
acesso aos programas mantidos pela Pasta
e voltados a:

a) atenção à família;
b) pessoa portadora de deficiência;
c) idoso;

d) migrante e população de rua;
e) criança e adolescente;
f) à complementação de renda.

Observo aqui que os objetivos do programa
são importantes e interessantes. As exigências,
como de freqüência escolar das crianças, vacina-
ções obrigatórias, exame papanicolau das mulheres,
freqüência a curso de formação profissional e obten-
ção de documentos, são relevantes, mas o objetivo
de assegurar alimentação para todos também é im-
portante. Questiono, porém, que o objetivo poderia
ser atendido melhor se, ao invés da distribuição de
cestas básicas, que deverão ser adquiridas pela Se-
cretaria de Agricultura e Abastecimento, instituísse-
mos, num patamar superior de dignidade e cidada-
nia, para as famílias cujas rendas não alcancem
meio salário mínimo per capita, o provimento de
uma renda para que elas próprias possam escolher
no que gastar.

Ora, o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
em meados do ano passado, fez uma autocrítica so-
bre a distribuição de cestas básicas. Parece-me que o
Governador Mário Covas não ouviu essa autocrítica. O
Presidente, do início de seu mandato, em 1995, para
1999, multiplicou por dez a distribuição de cestas bási-
cas, passando de pouco mais três milhões para trinta
milhões. E disse que esperava o dia em que não se
precisasse estar distribuindo a cesta básica.

Ora, Senadora Heloisa Helena, em uma emer-
gência – se estão ali as pessoas em condição de po-
breza, se os alimentos nem chegam aos armazéns e
lojas locais –, enviar cesta básica é válido.No entanto,
tornar a distribuição de cestas básicas algo regular
constitui, na minha avaliação, um atraso.

Então, seria muito mais adequado que o Estado
mais desenvolvido do Brasil desse o exemplo. À medi-
da em que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
sancionou, em dezembro de 1997, a lei que autoriza o
Governo Federal a financiar, em 50%, os Municípios
que adotem programas de renda mínima e à medida
em que tantos Municípios do Estado de São Paulo o
estão fazendo, por que o Governador Mário Covas re-
solveu apresentar um decreto, e não uma outra medi-
da, em consonância com a Assembléia Legislativa e
com a Oposição? Isso foi sugerido pela então Depu-
tada Marta Suplicy, por mim próprio e por tantas pes-
soas do PT que resolveram votar em S. Exª no segun-
do turno e estabelecer um diálogo direto com ele, pro-
pondo que alguma coisa fosse feita. S. Exª, entretan-
to, resolveu ignorar isso. Na verdade, penso que
constitui uma falta de respeito e consideração. Creio
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que S. Exª perdeu a oportunidade, inclusive, de estar
nesse debate agora.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) (Faz soar a
campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Só para concluir, Sr. Presidente, porque esse assunto
vai ser objeto de debate na próxima semana na Co-
missão Mista que analisa a medida provisória sobre o
salário mínimo.

O Presidente da comissão que estuda o salário
mínimo, Senador José Jorge, do PFL, declarou à im-
prensa e hoje está publicado que a Oposição come-
teu um erro ao convocar os três Ministros à Comissão,
porque isso só vai atrasar. Isso não vai acontecer, Se-
nador José Jorge, porque queremos que o debate se
realize na terça, quarta e quinta-feira, e não quere-
mos atrasar a votação. A Comissão tem prazo até o
dia sete, final da próxima semana, para prontificar o
seu relatório. O Senador José Jorge disse que isso
não vai adiantar porque os Ministros não vão conven-
cer os Senadores e Deputados. Entretanto, o que
queremos é a oportunidade de trocar idéias com os
Ministros Pedro Malan, Waldeck Ornelas e Francisco
Dornelles. E, por mais teimosos e fechados à idéia,
queremos debater com S. Exªs como garantir aos tra-
balhadores brasileiros uma renda melhor e melhor ní-
vel de emprego neste País. Poderemos manifestar
que a coordenação de instrumentos como salário mí-
nimo e programas de renda mínima constitui algo in-
teligente, racional e de bom senso. E é possível criar
condições para isso. É possível, inclusive coordenan-
do o que se vai fazer com o Fundo de Combate à Po-
breza, chegarmos a uma solução adequada para
isso.

E quero dizer que esse debate vai continuar na
próxima semana.

Antes de terminar, gostaria de lembrar a impor-
tância da visita que o Presidente Xanana Gusmão
fará, hoje, às 11h, ao Senado Federal. Voltaremos a
tratar do assunto.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Antes de
conceder a palavra à Senadora Heloisa Helena, a
Presidência deseja comunicar, como acaba de se re-
ferir o Senador Eduardo Suplicy, que está prevista,

para às 10h30, a visita do Presidente Xanana Gus-
mão ao Senado Federal. Embora ainda não se trate
de um Chefe de Estado, trata-se de uma personalida-
de que, para o mundo de hoje, para a luta de liberta-
ção dos povos oprimidos do mundo, tem uma impor-
tância que a História já começa a reconhecer. E, con-
siderando a importância se demonstrar, perante a
Humanidade, que valeu a pena para o povo do Timor
Leste a conquista da sua independência e que é pre-
ciso que se construa lá uma sociedade que conte com
o apoio de todas as nações, o Brasil, de certa forma,
tem o dever de ajudar a demonstrar aos timorenses
que a liberdade, a democracia e a independência va-
lem a pena.

Portanto, embora não possamos recebê-lo com
as formalidades normais que são destinadas aos
Chefes de Estado, pois não se trata ainda de um Che-
fe de Estado, a Presidência propõe, se não houver ob-
jeção do Plenário, que o Senado Federal dê um teste-
munho da posição desta Casa em relação ao assunto.
E o testemunho que proponho é que a sessão de hoje
seja suspensa, às 10h30, e todos os Srs. Senadores
que estiverem presentes me acompanhem à Sala de
Autoridades da Presidência do Senado, a fim de rece-
bermos juntos o Presidente Xanana Gusmão. Assim,
se não houver objeção do Plenário, a Presidência
suspenderá a sessão para que esse gesto signifique
uma homenagem do Senado Federal ao Presidente
Xanana Gusmão.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a sus-
pensão da sessão queiram permanecer sentados.
(Pausa.)

Não havendo objeção, fica decidida a suspen-
são da sessão às 10h30.

Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora He-
loisa Helena.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, além de aplaudir o gesto de
V.Exª no sentido de que o Senado possa receber uma
grande personalidade da História mundial, também
gostaria de compartilhar todas as preocupações le-
vantadas pelo Senador Eduardo Suplicy e agradecer
ao Senador Roberto Requião, pois estou falando an-
tes que S. Exª, embora ele estivesse inscrito primeira-
mente para uma comunicação inadiável.

Faço uma consulta, Sr. Presidente, no sentido
de que a Mesa possa discutir uma questão que enten-
do de alta relevância em relação à disponibilidade de
utilização, pelos gabinetes, da Gráfica do Senado.
Quero deixar claro que a quota que está à disposição
dos gabinetes é uma quota ótima, pois é suficiente
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para que possamos publicar o nosso material, as nos-
sas propostas, as nossas considerações sobre even-
tos que acontecem no Brasil e no mundo. Entretanto,
existe algo que é de fundamental importância, ou
seja, a quota dos gabinetes relacionada ao material
em braile. Tenho absoluta certeza de que o Senado,
tanto no sentido de fazer cumprir a lei como por um
gesto de sensibilidade, entende que existem milhares
de pessoas em nosso País que não têm a oportunida-
de de acompanhar as decisões, os questionamentos
e as propostas que são feitas aqui no Senado pelos
Parlamentares porque não conseguem ler como nós.
Embora eu também seja deficiente visual, consigo ler
através do óculos, já que a minha deficiência é ape-
nas a miopia – grande parte da população também
tem e consegue ler esse tipo de impresso.

Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, para que eu conseguisse fazer duzentos
exemplares em braile no ano passado – inclusive o
Senador Tião Viana também já teve oportunidade vi-
venciar isso aqui – tive que abrir mão de outros qua-
renta e quatro mil exemplares comuns. Ou seja, como
a quota está disponibilizada em um montante finance-
iro, para se fazer cem livros em braile, tenho que abrir
mão de vinte e dois mil impressos comuns. Então,
para que seja preservado o direito das pessoas que
lêem como nós, e para que seja preservado o direito
das pessoas que só podem ler o material produzido
aqui através do braile, peço que V. Exª possa estudar
uma forma de disponibilizar aos gabinetes uma quota
específica para o braile. Não quero que o montante a
ser disponibilizado para o braile possa ser transfor-
mado em material comum; deve ser específico para o
braile.Não é possível que não possamos mandar cem
exemplares sem que tenhamos que abrir mão de ou-
tros vinte e dois mil para as pessoas que, como nós,
conseguem ler da maneira tradicional.

Esse é o apelo que faço a V.Exª, pois não é justo
que deixemos de garantir a transparência, fazendo
chegar as nossas informações àquelas pessoas que,
marcadas pela natureza de forma diferente, só conse-
guem ler em braile. Sabemos que a Gráfica do Sena-
do tem a maior boa vontade em nos ajudar e faz um
esforço gigantesco, mas esbarra no limite estabeleci-
do por gabinete.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
determina à Secretaria-Geral que, em articulação
com a Diretoria-Geral da Casa, levante todas as infor-
mações sobre o assunto abordado pela Senadora
Heloisa Helena, manifestando eu, particularmente, a
impressão de que se trata de uma ponderação alta-

mente pertinente, a fim de que a Mesa disponha de
todas as informações sobre o assunto e possa tomar
uma decisão compatível que venha solucionar o pro-
blema exposto.

Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador
Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, alguns
minutos depois do meio-dia, quando me dirigia à mi-
nha residência, fui alcançado por dois telefonemas:
um do Senador Eduardo Suplicy e outro do Senador
Álvaro Dias, avisando-me que o Senador Hugo Napo-
leão lia uma carta caluniosa, safada e desabrida, es-
crita pelo Governador do Paraná, fazendo acusações
absurdas em relação à minha pessoa.

Estranhei profundamente o fato, pois até quinze
minutos antes estava em plenário, e o Senador Hugo
Napoleão esperou que eu me retirasse para me agre-
dir, coisa que não é usual no Senado, porque aqui não
existem covardes. A maioria absoluta dos Senadores
enfrenta os debates e as acusações na presença das
pessoas acusadas. Vim ao plenário, fiz algumas ob-
servações e deixei claro que a atitude do Senador
Hugo Napoleão era a de um covarde, e que ele estava
fazendo o papel de pistoleiro de aluguel do PFL do
Paraná.

Hoje, lendo o Jornal do Senado, percebo que o
jornal esqueceu de deixar bem clara a minha posição
e dar forma à minha indignação. Então, estou corrigin-
do o Jornal do Senado, e deixando claro que afirmei
que tinha sido agredido de uma forma solerte e com-
pletamente contrária aos princípios éticos que regem
o comportamento dos Senadores neste plenário.

Na verdade, tenho levantado algumas acusa-
ções, aqui, a respeito do Governo do Paraná. O go-
vernador fez a sua campanha em um helicóptero e
um avião cedidos por um narcotraficante que foi preso
pela CPI do Narcotráfico, em Curitiba, que se chama
Hassan Hussein.

O Senador Hugo Napoleão faz a defesa do go-
vernador, mas quero acrescentar alguma coisa às
acusações que têm sido levantadas não mais pela mi-
nha palavra, não mais pelo depoimento do traficante
na CPI, mas pela voz do Presidente do Tribunal de
Justiça do Paraná, Sydney Zappa.

Tenho em mãos a Gazeta do Paraná que noti-
cia o seguinte:

O Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Sydney Zappa, distribuiu
nota dizendo que o ex-Secretário de Segu-
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rança Pública do Paraná Cândido Martins
de Oliveira foi, no mínimo, conivente com os
fatos que motivaram a vinda da CPI do Nar-
cotráfico ao Paraná.

O Sr. Cândido Martins de Oliveira, hoje conheci-
do pelo povo do Paraná como Candinho Beira-Mar, foi
o coordenador da campanha do Governador, que
está até o pescoço envolvido nesse processo.

Já deixei claro que não acredito que o Governa-
dor seja narcotraficante ou mesmo usuário de tóxico.
Ele é frouxo. Ele é rigorosamente irresponsável. O Pa-
raná não tem Governo hoje.

O que posso fazer mais?
Fica o meu protesto contra a cobertura fraca do

Jornal do Senado.
E, desta tribuna, quero fazer um apelo ao Go-

vernador do Piauí, Francisco Mão Santa: mande-me,
Governador, um perfil biográfico do elegante Senador
Hugo Napoleão, que será lido por mim desta tribuna.
Precisamos aprofundar o conhecimento e as informa-
ções sobre esse Senador, que é capaz de ler uma
carta agressiva e irresponsável contra um seu colega
no plenário, na ausência dele.

Desde já, quero deixar claro que lerei a carta do
Governador Mão Santa na presença do Senador
Hugo Napoleão. Não vou esperar que S. Exª se retire
do plenário, no fim da sessão de uma quinta-feira,
para fazê-lo.

Estou aguardando que o Governador Mão San-
ta me envie o perfil biográfico de seu amigo Hugo Na-
poleão.

É o que posso fazer, porque, no Senado da Re-
pública, como no Parlamento, essas agressões sórdi-
das não podem ficar sem troco. A canalhice não pode
ficar sem resposta dura, senão os tíbios, os fracos, os
que falam na ausência acabam tentando montar nos
seus ombros e fazer de você um instrumento de loco-
moção. Não é o meu caso. O Senador Hugo Napoleão
vai conversar comigo sobre a sua biografia escrita
pelo Governador Francisco Mão Santa.

Sr. Presidente, na verdade, tenho um assunto
mais importante para tratar nesta sessão. Tenho em
mãos um trabalho feito pela Associação dos Enge-
nheiros da Petrobras sobre venda de ativos e quero
transmiti-lo aos Srs. Senadores:

Parece que o Governo Fernando Hen-
rique Cardoso não saciou sua voracidade
com a quebra do monopólio do petróleo no
Brasil. O mais recente golpe contra a sobe-
rania nacional agora envolve a participação
da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Acionada para desmantelar a Petrobras por
meio da venda de significativa parcela de
suas ações ordinárias (que lhe garantem o
direito de controle), a Agência também pas-
sou a vender seus ativos, manobra iniciada
na área de transportes e que já está sendo
praticada no segmento de refino.

Inconformada com o fato de a Petro-
bras ser responsável por 98% do refino no
País, a ANP, sob o argumento de que a Pe-
trobras detém um monopólio, ameaça ape-
lar ao Cade para obrigar a Companhia a se
desfazer de parte dessa capacidade – ven-
dendo suas refinarias para que outros ato-
res surjam no mercado brasileiro.

Mas que monopólio é esse da Petro-
bras?

Sabe-se que o nosso parque de refino
corresponde a 2% do parque de refino mun-
dial e que as grandes empresas multinacio-
nais, essas sim, formam um cartel e mono-
polizam 98% do refino no planeta. É inacei-
tável, portanto, a proposta do Diretor-Geral
da ANP, que quer ver a Petrobras dividindo
os seus 2% com quem já monopoliza 98%.

Para inibir investimentos da Petrobras
no parque de refino, o governo fundamen-
tou-se no absurdo argumento segundo o
qual sua estratégia levaria a iniciativa priva-
da nacional ou estrangeira a investir para
eliminar o déficit de derivados existentes,
uma vez que a capacidade de refino da Pe-
trobras é de 1,5 milhão de barris por dia e o
consumo de derivados é da ordem de 1,8
milhão de barris por dia (as projeções pre-
vêem um consumo de 2.2 milhões de barris
por dia no ano de 2005).

Equivocada logo na primeira premissa,
a política ensaiada pelo governo tem nítidos
contornos suicidas: é que o capital privado
não investe em refino no Brasil e em nenhu-
ma outra parte do mundo. O motivo principal
é que o custo para construir uma refinaria
nova é de US$12 mil/barril enquanto na
aquisição de uma refinaria já existente o va-
lor praticado pode cair até US$2 mil/barril
(na gestão Fernando Henrique Cardoso é
de se imaginar que o preço até caia mais).
O segundo motivo é a existência de capaci-
dade ociosa de refino no exterior. Na verda-
de, só se constrói refinaria nova quando é
muito complicado trazer o derivado para o
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País (tornando-se um problema estratégico
garantir a produção interno dos derivados,
como acontece nos países asiáticos).

A Petrobras tem refinarias já amortiza-
das e adequadas ao processamento do óleo
pesado de produção nacional, em qualidade
e quantidade. Por isso, vender parte do par-
que de refino desestabilizaria o sistema inte-
grado de produção/refino/distribuição. A
venda não traria retorno satisfatório, devido
à depreciação de refinarias no mercado atu-
al. A venda não traria retorno satisfatório,
devido à depreciação de refinarias no mer-
cado atual.

Atualmente, o parque de refino nacio-
nal é de fundamental importância para a
agregação de valor ao óleo de produção na-
cional. Hoje, a Petrobras está faturando
US$11/barril extraído, graças à integração
do sistema de produção/ refino/distribuição.
Note-se que esse valor é líquido e já inclui
impostos, depreciação e over-head. Isso re-
presenta um ganho líquido mensal da or-
dem de US$400 milhões, para a nossa pro-
dução de 1,2 milhão de barris/dia. Esse ga-
nho, de proporções significativas em termos
de Brasil, só é possível porque o País tem
onde colocar todo o petróleo produzido den-
tro de suas fronteiras.

O óleo da bacia de Campos é pesado
e tem teor elevado de sal, nitrogênio e áci-
dos naftênicos, possuindo, entretanto, baixo
teor de enxofre. Nas proporções em que é
produzido e, principalmente, nas proporções
em que será produzido, de acordo com as
projeções existentes, não tem e não terá co-
locação no mercado internacional, porque
não há refinadores internacionais prepara-
dos para processá-lo – nem nos volumes
produzidos atualmente e, muito menos, nos
volumes previstos. O óleo de produção naci-
onal, salvo raras exceções, tem preço baixo
no mercado internacional: menos de US$4
ou US$4,5 do que o brent, sendo que esse
preço tende a baixar ainda mais, conside-
rando-se que Angola e Venezuela produ-
zem óleo pesado a custo muito inferior ao
do óleo de produção nacional.

Há ainda a considerar que, dificilmen-
te, um refinador internacional que adquirisse
uma refinaria da Petrobras manteria o perfil
de produção daquela refinaria. O comprador

buscaria ampliar o seu retorno, maximizan-
do a produção com maior valor agregado,
utilizando, para isso, óleos mais leves e re-
duzindo, conseqüentemente, a utilização de
óleo de produção nacional.

Por outro lado, a Petrobras sempre in-
vestiu no desenvolvimento de tecnologia no
País, em programas de pesquisa junto a uni-
versidades, na especialização de
mão-de-obra regional, em atividades que be-
neficiam as comunidades, cumprindo seu pa-
pel social. Uma empresa multinacional, que
só tem compromisso com o lucro, certamen-
te não substituirá a Petrobras nesses aspec-
tos, pois, além de trazer tudo pronto lá de
fora, não tem laços com nossa sociedade.

Como se pode verificar, de nada adi-
antará produzir mais óleo se a Petrobras
não puder processá-lo ou vendê-lo. Diante
desse quadro, o parque de refino, a distribu-
ição e toda a logística desenvolvida ao lon-
go de 40 anos, são itens de fundamental im-
portância para garantir a lucratividade dos
campos de petróleo. O parque garante, tam-
bém, que flutuações no preço internacional
do petróleo tenham impacto atenuado nos
resultados da Companhia, a não ser em ca-
sos extremos que, como mostra a experiên-
cia, têm sido raros.

O México e a Venezuela perceberam a neces-
sidade de integração para garantir a colocação do
óleo pesado que produzem. Aproveitando a queda
do preço das refinarias americanas, esses países
estão adquirindo refinarias nos EUA para processar
seu óleo pesado. Se o Brasil vender refinarias, esta-
rá agindo em sentido diametralmente contrário à es-
tratégia desses países, o que não nos parece razoá-
vel em termos empresariais ou em termos da defesa
dos interesses nacionais.

O fato mais grave é que o Presidente
da Petrobras, esta manhã, está assinando
acordo de troca de ativos com a Repsol. A
negociação inclui, por exemplo, a entrega
da refinaria Alberto Pasqualini em troca de
postos de serviço na Argentina [postos de
serviço, Sr. Presidente! É exatamente isso
que estou lendo no trabalho dos engenhei-
ros da Petrobras]. Tudo isso acontece no
momento em que as indústrias estão fugin-
do daquele país, em virtude da difícil crise
econômica e a conseqüente quebra de mer-
cado lá vigente. A situação pode se resumir
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na absurda atitude de um turista que se
aproxima de um vulcão instantes antes de
sua erupção, enquanto a população local
foge da região. Nós, brasileiros, somos o tu-
rista.

Esse é o trabalho da Aepet – Associação dos
Engenheiros da Petrobras, que resolvi trazer ao co-
nhecimento do Senado, dos ouvintes e telespecta-
dores da Rádio Senado e da TV Senado. Isso por-
que, comentava eu agora com o Senador Jefferson
Péres, aliás, comentava ele comigo, parece que o
Fernando Henrique vai mesmo privatizar a Petro-
bras, vendendo os seus ativos.

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

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Senador Jefferson Péres, com prazer recebo o seu
aparte.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – É
exatamente isso, Senador Roberto Requião. O Presi-
dente pode, amanhã, dizer tranqüilamente que cum-
priu a sua palavra, expressa na carta que endereçou
ao Senado por ocasião da discussão da emenda que
quebrava o monopólio estatal do petróleo. Naquele
documento, o Presidente se comprometeu solene-
mente a não privatizar a Petrobras. Mas, pelo visto, o
Governo terá optado pelo caminho tortuoso da privati-
zação de fato, à medida que pode ir se desfazendo
aos poucos dos ativos da empresa. Receio isso até
como amazonense, porque lá está uma das refinarias
que a Petrobras administra no País, a refinaria de Ma-
naus, que processa o óleo produzido no meu Estado.
De forma que, sem ferir a lei e sem quebrar a palavra
empenhada, o Governo Federal pode tranqüilamente
transferir para outras mãos, inclusive estrangeiras, o
que é pior, Senador Roberto Requião, exatamente a
parte lucrativa, ficando com a parte de alto risco, que
é a prospecção.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – E
a Petrobras tem 2% do monopólio mundial, enquanto
as multinacionais, as Sete Irmãs, têm 98%.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – V.
Exª faz muito bem em divulgar essa carta que lhe foi
endereçada pelos engenheiros da Petrobras. Creio
que o Senado da República, daqui por diante, deve fi-
car alerta para tentar impedir que isso aconteça.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Na
verdade, o Presidente estará faltando com a palavra
empenhada. Ele está driblando o seu próprio compro-
misso. Se procurássemos no Aurélio uma definição
para este Governo, eu diria que este é um governo

gambeta. E gambeta é o animal, o cidadão, a pessoa
que dribla os obstáculos no seu trajeto, que tem um
caminho sinuoso. Se não, vejamos, Senador Jeffer-
son Péres: lembra do Júlio César? O Júlio César é o
canalha da questão do Sivam, aquele que foi grava-
do e que recebia comissões. Onde está o Júlio Cé-
sar? O Presidente da República fala em resgatar a
moralidade e acabar com a impunidade. Entretanto,
nomeou o Sr. Júlio César para o mais cobiçado car-
go do País. O Sr. Júlio César hoje é o extraordinaria-
mente bem assalariado em dólares representante do
Brasil na FAO, morando num palácio na Itália. Ele não
está na cadeia.

Mais recentemente, temos o caso da Srª Tereza
Grossi, que foi incriminada por um sub-relatório de
autoria do Líder do PMDB, Jader Barbalho, incorpora-
do ao relatório principal do Senador João Alberto, do
Maranhão. Mas o Presidente, por meio de cartas e li-
gações telefônicas diretamente para Senadores, jun-
tamente com o Armínio Fraga, que, como deixou cla-
ro o Senador Suplicy, prometeu retribuições ao Sena-
dor Ernandes Amorim, conseguiram aprovar a Srª Te-
reza Grossi com 45 votos no plenário.

Tenho certeza de que este Governo gambeta e
esse comportamento complacente das bases do Go-
verno no Senado da República aprovariam a indica-
ção do juiz Nicolau lalau para um tribunal superior se
o Presidente da República assim entendesse. Não se
surpreendam, Senadores – vejo um riso inesperado
nos lábios do Senador Jefferson Péres –, aprovar o
Juiz Nicolau lalau é a mesma coisa que aprovar a Srª
Tereza Grossi para o Banco Central. Ou seja, a mora-
lidade desapareceu do País.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Se-
nador Roberto Requião...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Não foi uma crítica; foi uma observação.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Nes-
sa imensa ópera-bufa que é o Brasil, temos de rir, em-
bora saibamos que se trate de uma tragicomédia.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – É
um riso terrível. A gente não pode conter o riso, pelo
ridículo do comportamento. Mas todos os ladrões es-
tão sendo gambetamente incorporados ao Governo.
Lembro outra vez, neste Plenário, o caso do Secretá-
rio das Finanças de Campinas, Geraldo Biasoto, que
pegou o disquete da fraude de São Paulo com o Pitta
e o Wagner Baptista Ramos e aplicou em precatórios
inexistentes em Campinas. Onde é que está o Sr. Ge-
raldo Biasoto? Ele é diretor do Ministério da Saúde,
trabalhando com o Ministro José Serra.
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Então, o que vemos? O Pitta sendo execrado – e
é bom que isso aconteça, gostaria de vê-lo na cadeia
–, mas e os outros? Por que não o Júlio César? Por
que a Srª Tereza Grossi em uma diretoria do Banco
Central? Falta só o Presidente da República mandar
ao Senado o nome do juiz Nicolau lalau para que ocu-
pe um cargo em um tribunal superior. Lamentavel-
mente, nas atuais circunstâncias, na subserviência ir-
refletida da base governista, o Nicolau lalau será
aprovado.

Enquanto isso, peço aos Srs. Senadores que
aguardem a biografia do Senador Hugo Napoleão re-
digida pela mão esperta, pelo texto limpo do Governa-
dor do Piauí, Francisco Mão Santa.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Roberto Requião, a revelação que a Associação
dos Engenheiros da Petrobrás lhe enviou é muito im-
portante e acredito que requer, da nossa parte, a soli-
citação de um esclarecimento mais preciso. Na verda-
de, gostaria de formular uma sugestão que vem do
espírito deste diálogo que V. Exª trava conosco e com
o Senador Jefferson Péres. Entendo que seria muito
importante o encaminhamento de um requerimento
ao Ministro de Minas e Energia para esclarecer a ve-
racidade desse procedimento, porque, se, por vias
transversas que podem estar parecendo ser de acor-
do com a lei, o Presidente Fernando Henrique Cardo-
so estiver fraudando o compromisso que solenemen-
te fez com o Senado Federal – por intermédio, inclusi-
ve, do Líder do PMDB, Senador Jader Barbalho,
quando enviou um ofício a S. Exª garantindo que pre-
servaria o controle público da Petrobras -, é muito im-
portante que saibamos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Senador Eduardo Suplicy, agora quem não pode con-
ter o riso de ironia sou eu. O Presidente da República
só fraudou tudo: fraudou até os seus escritos iniciais.
Ele já disse para não lembrarem mais o que ele escre-
veu. O Rafael Greca continua no Ministério, provavel-
mente vai ser indiciado pela Polícia Federal. O escân-
dalo do DNER, daqueles pagamentos de precatórios
que consumiram praticamente toda a receita, conti-
nua até hoje sem uma apuração consistente. O Presi-
dente da República não merece mais esse tipo de
consideração. A sua palavra empenhada hoje tem o
mesmo valor das palavras empenhadas anteriormen-
te. O Presidente da República é solidário com o Júlio
César, com o Rafael Greca, com a Tereza Grossi.

Creio, Senador Eduardo Suplicy, que a nossa
missão no Senado, tendo em vista essa maioria brutal
que o Governo tem, essa disciplinada e subserviente
base de apoio ao Governo, a nossa tarefa se resume
à utilização do plenário do Senado, dessa maravilho-
sa televisão do Senado, instalada quando o
ex-Presidente José Sarney foi Presidente da Casa,
para fazer as denúncias, como a que fiz hoje, e propi-
ciar comentários como o do Senador Jefferson Péres
e o de V. Exª. Não acredito mais em trazer Ministros
aqui para dar explicações, porque não leva a nada. E
tem mais: se hoje o Presidente Fernando Henrique
Cardoso pedir licença para vender a Petrobras, ela
será aprovada com a mesma facilidade com que Tere-
za Grossi foi aprovada para a Diretoria do Banco Cen-
tral e com que o Juiz Nicolau lalau poderá ser indica-
do para um tribunal superior. Porque não há reação
no Senado da República. Parece que os Senadores
não estão enxergando o que acontece no País.

E falo de lástima fundamentalmente em relação
ao meu Partido. Eu vi, neste plenário, Jader Barbalho,
que acusou a Srª Tereza Grossi de quatro crimes num
sub-relatório de sua autoria, comandar silenciosa-
mente o apoio do PMDB à sua indicação. Isso me traz
uma angústia brutal, Senador Suplicy, um sentimento
de impotência, que só pode ser superado com o exer-
cício sistemático da denúncia e do esclarecimento
através do meio que temos. Falta-nos a possibilidade
de acesso à grande imprensa, mas nos restam a tri-
buna, a televisão e a Rádio Senado.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Te-
nho a convicção, Senador Requião, de que, ainda que
sejamos minoritários, com o trabalho sério e a postu-
ra que V. Exª toma, nesse pronunciamento, por exem-
plo, mais e mais estará acordando o povo para que
possa renovar o Senado de maneira a torná-lo uma
Casa muito mais próxima dos anseios de democra-
cia, justiça e defesa da ética, que, tenho certeza, per-
tencem à maioria do povo brasileiro.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, pela tolerância. E
encerro o meu pronunciamento, deixando uma inda-
gação paralela ao discurso que fiz: colocará o Senado
da República a biografia do Senador Hugo Napoleão,
escrita pelo Governador Mão Santa, nos Anais e na-
queles livros de biografia de Senadores famosos, ou
não?

Durante o discurso do Sr. Roberto Re-
quião, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo a
palavra ao nobre Senador Tião Viana, por 20 minutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC.Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs.e Srs.Senadores, venho à tribuna para fa-
zer o registro de uma conquista do Poder Legislativo
do Brasil, que tem uma dívida com o Senado Federal.

O Prodasen criou uma nova modalidade de co-
municação virtual, um novo instrumento de comuni-
cação, de diálogo e de fiscalização da atividade parla-
mentar no Brasil, chamado Interlegis, que está sendo
implantado no Brasil inteiro, com financiamento parci-
al do Banco Interamericano de Desenvolvimento,
sendo o restante oriundo de recursos da União, totali-
zando US$50 milhões. Isso passou pela Comissão de
Assuntos Econômicos em abril do ano passado e,
hoje, já começam os primeiros passos concretos de
implantação.

Hoje, a Assembléia Legislativa da Bahia já tem
83% desse projeto viabilizado, com a adesão de 31
municípios; nos Estados do Centro-Sul os resultados
já estão bem estabelecidos; e há ainda alguma dificul-
dade de implantação nos Estados da Região Norte e
Nordeste do Brasil, acredito que em função da própria
sensibilidade dos Prefeitos dos Municípios das re-
giões mais periféricas, que são, na verdade, as mais
necessitadas.

O Interlegis tem como objetivo levar a informa-
ção permanente, presente, atualizada da atividade le-
gislativa do Senado Federal, do Congresso Nacional,
das Assembléias Legislativas, desde a fiscalização e
o processo legislativo como um todo, até aquilo que é
a função maior do Parlamento, em sua origem, o
Orçamento Geral da União. Oferece cursos de treina-
mento em forma de teleconferências, cursos de for-
mação sobre o Orçamento. E é muito importante res-
salvar que há muitos Municípios onde Prefeitos, Vere-
adores e Secretários, lamentavelmente, não têm se-
quer noção ainda do que seja um processo licitatório,
uma comissão de licitação que funcione adequada-
mente, para cumprir, de maneira transparente, suas
obrigações, com a utilização de recursos.

A presença do Interlegis vem permitir a viabiliza-
ção de uma ação mais organizada, mais qualificada,
mais fiscalizadora e com instrumentos de execução
de políticas públicas de maneira correta.

Atualmente, o Brasil inteiro está atento ao Poder
Legislativo através daRádio Senado e da TV Senado,
que representaram uma mudança radical na comuni-
cação. Até então não sabíamos o que era o dia-a-dia
do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, do Se-
nado Federal, da Câmara dos Deputados. A socieda-

de brasileira passou a ter acesso à informação preci-
sa, pode fiscalizar, opinar e construir uma nova moda-
lidade de Poder Legislativo no Brasil, com princípios
éticos mais fortalecidos e uma ação parlamentar mais
comprometida com os interesses maiores do povo
brasileiro.

O Interlegis seria a complementação, e um ins-
trumento de estudo e de capacidade de interferência
melhor das Câmaras Legislativas do Brasil como um
todo. Na sua primeira etapa, nós temos o desafio de
atingir 548 Municípios, chamados municípios-pólos,
já no ano 2000, e também 27 Legislativos estaduais.
Temos como público alvo 2.500 casas legislativas em
três anos, propiciando comunicação direta com as ati-
vidades parlamentares mais presentes do Senado
Federal.

Isso representa muito. No Estado do Acre, por
exemplo, serão beneficiados, numa primeira etapa,
três municípios, e acredito que tenhamos uma grande
contribuição a dar com a viabilização do programa
Interlegis. Muitos podem pensar: ”Mas esse programa
foi criticado por alguns pelo custo muito elevado!“
Faço questão de ressaltar que eu mesmo me preocu-
pei e fiz referência ao custo de US$50 milhões para a
implantação dessa comunicação virtual em cadeia e
com treinamento do Poder Legislativo de todas as
unidades federadas.

Mas, Sr. Presidente, após refletir sobre o signifi-
cado disso como instrumento, como pilar para a con-
solidação da ação do Poder Legislativo, do controle
social, da fiscalização e do estímulo à ação legislativa
propriamente dita, considerei que não é muito, que
não onera as despesas da União. Pelo contrário, con-
tribui para a sustentação e para tornar mais elevada a
ação da democracia no nosso País.

Tive oportunidade também de tomar conheci-
mento de um financiamento do Banco Interamericano
de Desenvolvimento para um modelo de ação seme-
lhante, o Programa Nacional de Apoio à Gestão
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros –
PNAFM –, que envolveu um custo de US$300 mi-
lhões e cuja finalidade é o aperfeiçoamento, a trans-
parência das ações municipais e uma revisão na mo-
dalidade de arrecadação fiscal estabelecida pelos
municípios.

Essa situação demonstra ainda a velha despro-
porção, a falta de prioridade e de equilíbrio no investi-
mento, entre os Poderes. Enquanto o Poder Legislati-
vo, com a mesma finalidade de elevar a capacidade
fiscal e de atualizar o instrumento do conhecimento
em todas as Câmaras Legislativas do Brasil, recebe
um financiamento de US$50 milhões, as prefeituras
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brasileiras serão beneficiadas, para um programa de
arrecadação fiscal, por montante da ordem de
US$300 milhões, do Banco Interamericano de De-
senvolvimento.

Acredito que o Senado Federal dá um passo de-
cisivo na defesa do controle social por parte da socie-
dade brasileira. A responsabilidade dos técnicos do
Prodasen na implantação desse programa extrapola
os limites da sua função, porque envolve uma susten-
tação inequívoca e prolongada da democracia no
nosso País como um grande instrumento da cidada-
nia, a fim de que a política pública de fato cumpra com
o seu papel de prioridade, o seu papel de crítica per-
manente e, ao mesmo tempo, atendendo ao interesse
maior da sociedade brasileira.

Não tenho dúvida de que a sociedade brasileira,
tendo diante de si o instrumento da comunicação per-
manente, o acesso permanente à atividade parla-
mentar, jamais se permitirá votos equivocados de ma-
neira tão violenta na representação parlamentar, que
muitas vezes demonstra a ausência de informação
por parte do eleitor e a falta de certeza de que o seu
parlamentar cumpre seu mandato com princípios éti-
cos à altura da defesa do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente: eu queria
registrar a grande importância e contribuição que o
Prodasen tem dado ao fortalecimento do controle so-
cial, à fiscalização do Poder Legislativo e ao avanço
na política do Orçamento Geral da União, dos Esta-
dos e dos Municípios por meio desse programa cha-
mado Interlegis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Tião Viana,
o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência Eduardo Suplicy, Su-
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Con-
cedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Sr. Presidente, em face da visita de Xanana Gus-
mão, resguardo-me para fazer uso da palavra na se-
gunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Pois
não.

Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos,
por vinte minutos.

Anuncio que ainda estão inscritos os Senadores
Romero Jucá, Marluce Pinto, Nabor Júnior, José Fo-
gaça e Ademir Andrade.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tempo, que
geralmente já é bastante exíguo, vai ser ainda diminu-
ído, desta vez por um motivo relevante: o encontro
que teremos, em breve, com o líder do Timor Leste,
Xanana Gusmão.

Sr. Presidente, realmente, não acredito muito na
eficiência do que aqui se fala, do que aqui se coloca,
do que aqui se discute. Numa oposição aguerrida,
acabamos de ouvir o Senador Requião trazendo acu-
sações fundamentadas, principalmente à Petrobras.

Quando o Senhor Presidente da República envi-
ou a esta Casa uma carta na qual garantia que a Pe-
trobras não seria privatizada, cansei de protestar.
Quis dizer que não se podia acreditar nessa forma
epistolar de reformar a Constituição, aquilo que foi fei-
to, preto no branco; e que estava na mão do Senhor
Presidente da República estabelecer os limites e impor
um processo de proteção real ao patrimônio da Petro-
bras. Sua Excelência não o fez. Deixou que o texto fos-
se aprovado e incorporado à Constituição e, depois,
mandou uma cartinha afirmando que respeitaria o pa-
trimônio da Petrobras e que não a privatizaria.

Entre outras coisas, ainda que o Presidente fos-
se responsável e merecesse fé, Sua Excelência po-
deria falecer, ficar doente, impedido, receber o impe-
achement, e, então, o compromisso seria apenas o
de uma carta, e o seu sucessor poderia fazer o con-
trário do que o Senhor Presidente Fernando Henrique
Cardoso havia prometido epistolarmente: uma refor-
ma constitucional epistolar, de carta, de cartinha, coi-
sa inédita na história constitucional do mundo.

A ANP – Agência Nacional do Petróleo – é uma
dessas inúmeras agências, dessas ”anas“ que estão
aí ”infernando“, ”infernalizando“ ou ”inferdinando“ a
vida dos brasileiros. A Anatel, que está fiscalizando
com os seus satélites as telecomunicações, o Minis-
tro, já de saudosa memória, havia dito que valia 85 bi-
lhões. Mendonça de Barros, seu sucessor, afirmou
que seu antecessor era muito exagerado e que, em
vez de 85 bilhões, as telecomunicações seriam doa-
das por cerca de 20 bilhões apenas.

Quem desdenha quer comprar, diz o ditado, e,
pela primeira vez, no Brasil, inverteu-se a vox populi,
a voz do povo, a voz de Deus. O Sr. Mendonça de Bar-
ros desvalorizou, juntamente com a Srª Landau, o pa-
trimônio público, que seria vendido, privatizado ou do-
ado em seguida. Dessa maneira, é evidente que ain-
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da algumas máfias, como disse o Sr. Mendonça de
Barros, ”telegangues“ e outras gangues apropri-
ar-se-iam do patrimônio que foi cristalizado com o
suor e com o sangue dos trabalhadores brasileiros,
comprando-o por um preço vil, sem nada acrescer ao
patrimônio nacional, numa mera mudança de proprie-
dade. Entrando com uma fração ínfima do patrimônio
total, aquele capital que o Ministro Mendonça de Bar-
ros chamava de ”telegangue“, um capital pirata, com-
prou, na bacia das almas, multiplicando a taxa de lu-
cro das empresas que não estavam em situação boa,
como aconteceu com todos os bancos estatais.

No entanto, os bancos privados quebraram,
também, naquela ocasião, e o Proer precisou socor-
rê-los com R$21,5 bilhões, pelo menos. Mas por que
os bancos privados quebraram daquela maneira se a
iniciativa privada é altamente eficiente? Isso não foi
explicado. Não foi explicado, entre outras coisas, que
o Brasil havia adotado uma política cambial, uma polí-
tica fiscal, uma política salarial, uma política de taxa
de juros que iria, fatalmente, levar o sistema bancário
à falência, como realmente aconteceu.

Agora, passado tão pouco tempo, o que vemos?
Gazeta Mercantil, 29 de março de 2000: ”Os bancos
estaduais que foram privatizados tiveram lucro.

Na matéria, a tabela mostra o lucro líquido dos
bancos privatizados, em milhões de reais: o Bemge
havia tido um prejuízo de R$77,2 milhões em 1997 e,
no ano de 1999, obteve um lucro de R$706,9 milhões;
o Meridional havia tido um prejuízo, em 1997, de
R$93,9 milhões, e, com a privatização doadora, os fe-
lizes herdeiros das empresas estatais transformaram
o prejuízo de R$93 milhões num lucro de R$78,6 mi-
lhões; o Banerj, obteve um lucro de R$10,6 milhões
em 1997 e, em 1999, esse valor passou para R$77,9
milhões; o Baneb, em 1997, teve um prejuízo de
R$49,9 milhões, valor este que, em 1999, transfor-
mou-se num lucro de 216,6% – uma verdadeira mágica,
se não fosse a esperteza e a irresponsabilidade do Go-
verno por baixo dessa pseudo-eficiência privada; o Cre-
direal, de Minas Gerais, teve um prejuízo de R$150,6
milhões em 1997 e transformou esse vermelho no azul
de R$277,2 milhões em 1999;o Bandepe, finalmente, ti-
nha tido um prejuízo, em 1997, de R$82 milhões e pas-
sou a ter um lucro de R$1,1 milhão em 1999.

Todos transformaram o vermelho em azul. E não
poderia deixar de ser assim, porque receberam, na
bacia das almas, esse patrimônio, ao qual nada foi
acrescido em termos reais; foi uma mera transferên-
cia de propriedade.

Agora a Petrobras era algo irresistível! E está
acontecendo com a Petrobras o que havíamos previs-

to no dia em que foi enviada a esta Casa a cartinha do
Presidente Fernando Henrique Cardoso em que Sua
Excelência prometia não privatizá-la.

Durante a campanha da reeleição, no dia 19 de
junho de 1997, o Presidente Fernando Henrique Car-
doso, perguntado de onde viria tanto dinheiro para re-
alizar as 42 obras prometidas no período
pré-eleitoral, declarou à Gazeta Mercantil que dinhe-
iro não faltaria: ”Não se esqueçam de que as reservas
petrolíferas pertencem à União e de que petróleo é di-
nheiro“. Sua Excelência já havia prometido vender o
nosso petróleo para aplicá-lo na reeleição.

Dessa forma, não precisamos nos surpreender!
E a nossa capacidade de indignação tem que ficar
embotada.

Para aproveitar este tempo exíguo, em que não
se pode realmente dizer nada bem-alinhavado,
bem-costurado, eu gostaria de abordar mais duas
questões apenas.

Eu disse aqui, na semana passada, que estáva-
mos jogando palavras fora, perdendo tempo com as
nossas discussões a respeito do salário mínimo, por-
que isso já havia sido decidido pelo FMI, como tudo o
mais. Tudo o mais já foi decidido pelo FMI! Estamos
”chovendo no molhado“.

Agora não posso estar surpreso! A D. Teresa
Ter-Minassian, enviada pelo FMI para ajudar o nosso
País a acertar as suas contas, foi interpelada pelo Mi-
nistro José Serra, em uma reunião realizada em New
Orleans, a respeito do Orçamento brasileiro, daquilo
que seria realmente o déficit primário. Obviamente, o
Ministro José Serra estava querendo proteger um
pouco os brasileiros.

O que está acontecendo no Brasil é o que está
acontecendo no mundo nesta fase do capitalismo fi-
nanceiro senil. Tudo se faz, mas não mais para os in-
vestimentos industriais, porque essa fase da indústria
se encerrou. Estamos na fase do capitalismo financei-
ro senil internacional. E o que acontece? O mundo tra-
balha e luta para fazer crescer o capital financeiro. Se-
tenta por cento do nosso Orçamento são constituídos
de juros, de serviços da dívida. É dinheiro para ban-
queiro, é dinheiro para rolar dívida! Não é dinheiro para
o social! Para o social, o Orçamento deste ano vai con-
signar apenas 30%. Como sabemos, 30% são desti-
nados para o pessoal, para os funcionários, para a sa-
úde, para a educação, e 70% são destinados para a
”bancocracia“, para o capital financeiro mundial.

O que adianta Oposição, Governo e Legislativo
numa situação dessa em que o principal foi preesta-
belecido? Se tivéssemos tempo para ler os parâme-
tros macroeconômicos estabelecidos pelo FMI como
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Fundamentos da Proposta Orçamentária, percebe-
ríamos que o Brasil está inteiramente manietado e do-
minado pela Srª Teresa Ter-Minassian.

Para o ano 2000, os principais parâmetros que,
segundo a mensagem, balizam a proposta orçamen-
tária são: taxa média de câmbio de R$1,80 – já está
determinado que o dólar vai custar em média R$1,80
–; taxa de juros nominal média anual de 13,4%; e taxa
real de 6,9%. A taxa de juros já está determinada. O
quadro anexo I desta nota, que traz dados e proje-
ções do Fundo Monetário Internacional, descreve
esse cenário e oferece informações adicionais. Isso
está escrito aqui.

Alémda taxa de câmbio de R$1,80 e da taxa no-
minal de juros de 13,4%, há uma taxa de inflação pre-
determinada, de acordo com o IGPDI, de 6,1%.A taxa
real de crescimento do PIB é de 4%, e a taxa nominal,
10,3%. Está aqui o Brasil predeterminado, com os pa-
râmetros prefixados pelo FMI. Desse modo, para quê
discutir? É mesmo em 151 míseros reais que deverá
ser fixado o salário mínimo. Nessa conferência a que
me referi, realizada em New Orleans, a D. Teresa
Ter-Minassian afirmou que o valor do salário mínimo
é esse, pronto e acabou. As discussões são comple-
tamente vãs; as discussões são meras formas de ”jo-
gar palavra fora“.

Afirma ela, a pitonisa Teresa Ter-Minassian, que
comanda a vida de nós todos: ”Meu receio não é o im-
pacto desse aumento nos níveis de inflação, porque o
salário mínimo cobre uma parte muito pequena da
população. O impacto desafortunado será sobre o ní-
vel de informalidade das relações de trabalho. Ele vai
estimular o trabalho informal“.

Meu Deus! O receio do FMI é o de que o salário
superior a R$151 possa estimular a informalidade num
país que o FMI condenou a 60% de trabalho informal!
Eles se esqueceram do que fizeram com o nosso mer-
cado de trabalho, com a abolição da carteira de trabalho
e com essa neoliberalização do mercado de trabalho?
Será que eles se esqueceram de que foram eles que fi-
zeram isso que agora os assusta? Tenha paciência!

Diz a pitonisa do FMI – aquela que, realmente,
governa o nosso Governo – que não tem medo do im-
pacto do aumento superior a R$151 para o salário mí-
nimo sobre a inflação. O seu receio é de que esse au-
mento venha aumentar a informalidade. É mais um
belo argumento. Se o argumento de que o aumento
do salário mínimo vai quebrar a Previdência não é su-
ficiente e se também não é suficiente o argumento an-
tigo, velho e proscrito de que, ao aumentar o salário
mínimo, há um aumento da inflação, então agora surge
o novo argumento da brilhante Teresa Ter-Minassian:

o de que, se for elevado o salário mínimo, haverá um
aumento do mercado informal de trabalho.

Ai, lágrimas de crocodilo devem ter saído da-
quele olhar tristonho e sorrateiro que ela tem, como o
daquela outra que a antecedeu. Obviamente, não tem
cabimento um argumento deste: o de que o FMI e os
países ricos receiam que esse aumento faça crescer
a informalidade no mercado de trabalho, que eles vi-
sam reduzir a praticamente zero.

Fico por aqui.Agradeço ao Presidente pelo tempo
que me foi concedido. Realmente estou achando que
vou deixar de falar. Se eu não mudar de idéia, talvez
este tenha sido o meu último pronunciamento, inútil
como sempre, nesta Casa à qual pertenço, porque fui
para aqui mandado pelo voto bem-intencionado dos
eleitores de Brasília.Não comprei meu mandato e, logo,
teria de pagá-lo com meu esforço e sacrifício, mas esse
sacrifício é totalmente inútil. Não vou renunciar.

Quando me perguntam: Senador, quanto tempo
lhe falta? Respondo: já cumpri cinco anos da minha
pena. Fui condenado a oito anos de exercício no Sena-
do Federal; faltam-me três anos de mandato, os quais
preferia cumprir em silêncio, porque o meu silêncio
eqüivale, em tudo e por tudo, ao meu modesto esforço.

Muito obrigado.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me um aparte, Senador Lauro Campos?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Eduardo Suplicy, sabe V. Exª que, por decisão do Ple-
nário, temos de suspender a sessão para receber o
Presidente Xanana Gusmão.

Antes de fazê-lo, entretanto, tomo a liberdade de
dirigir ao Senador Lauro Campos um apelo veemente.
Esta Casa não pode perder o brilho da sua participa-
ção, e o seu silêncio está muito abaixo da grande con-
tribuição que V. Exª pode dar a este País.

Estou certo de que V. Exª haverá de rever a posi-
ção que anunciou, em benefício não apenas do Distri-
to Federal, mas de todo o Brasil.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me apenas, Sr. Presidente, dizer que, como
companheiro de Partido, também faço um apelo no
sentido de que o Senador Lauro Campos continue a
nos brindar – ao Senado e ao povo brasileiro – com
suas reflexões de grande importância.

Durante o discurso do Sr. Lauro Cam-
pos, o Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Está sus-
pensa a sessão.

(Suspensa às 10 horas e 38 minutos, a
sessão é reaberta às 11 horas e 6 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Está
reaberta a sessão.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy
por cinco minutos, pela Liderança do Bloco.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP. Como Lí-
der.) – Sr. Presidente, acabamos de receber no salão
nobre da Presidência o Presidente Xanana Gusmão.

Queremos dar as boas-vindas ao Presidente
Xanana Gusmão. É com enorme alegria que o rece-
bemos nesta Casa. Sua presença é extremamente
importante para nós, para o povo brasileiro: Timor
Leste é a vitória da justiça e do direito!

Nos últimos anos, o Partido dos Trabalhadores
tem procurado divulgar a causa do povo timorense,
porém o que mais temos ouvido é: ”Vocês são utópi-
cos, estão sonhando! Essa causa é impossível, inviá-
vel. Os timorenses estão na contramão, estão fora do
rumo preestabelecido pelos grandes para a história.
O minúsculo Timor Leste está querendo construir
uma nação independente, com um projeto próprio,
igualitário, ao lado de gigantes como a Indonésia,
Austrália, nesta época de globalização!“

Mas sua presença, Comandante Xanana, prova
que mesmo um povo pequeno é capaz de fazer, de
escrever a sua própria história.

Neste momento grave da história do Brasil, em
que estamos mergulhados numa grave crise, sua pre-
sença dá novo alento ao povo, por ser prova viva de
que nós também podemos vencer!

Ficamos emocionados ao ouvir o senhor dizer
que sua vitória é nossa vitória. Presidente Xanana
Gusmão, ainda não merecemos tal generosidade. Te-
mos consciência de que nosso silêncio, durante es-
ses 25 anos, foi maior que as poucas vozes que se er-
gueram entre nós, nesses últimos anos, em favor de
Timor Leste. Oxalá daqui para a frente possamos me-
recer o título de irmão mais velho, que o senhor nos
deu e que tanto nos honra.

A bem da verdade, precisamos lembrar que es-
sas poucas vozes solidárias foram fruto da persistên-
cia, do empenho, da paciência de timorenses que
aqui estiveram. Faço questão de citar os nomes de
Mári Alkatíri; Martinho Lopes; Estevão Cabral; Nancy
de Almeida; seu atual chefe de gabinete e membro de
sua delegação, Roque Rodrigues; Luís Tákas Noro-
nha; Fátima Guterres, cuja história trágica tanto nos
comoveu; o Nobel da Paz, professor José Ramos
Horta, que fazia um programa, antes da vitória final do

Timor Leste pela independência, na Rádio Eldorado
de São Paulo, que, com o Jornal da Tarde e O Esta-
do de S.Paulo, abriu espaço pela causa da libertação
e independência do Timor Leste.

O testemunho vivo de alguns brasileiros tam-
bém nos incentiva nessa solidariedade: lembramos
da Irmã Vera Camerotti, salesiana que morou em Ti-
mor Leste; do jovem jornalista Leonardo Sakamoto,
que visitou o senhor na prisão e que esteve na monta-
nha com Taúr Matá Ruák, vice-comandante da guerri-
lha e membro de sua delegação; o padre Ernani Pi-
nheiro e o frei João Xerri, que estiveram recentemen-
te no Timor Leste, em nome da CNBB e da Confede-
ração dos Religiosos do Brasil. Eles nos deram o tes-
temunho da destruição de tantos edifícios e de obras
de infra-estrutura tão necessárias ao povo, em decor-
rência de ação dos que não queriam o Timor Leste in-
dependente, e de quão importante será a solidarieda-
de efetiva do Brasil àquele povo irmão.

Transmito-lhe o abraço fraterno do Clamor por
Timor, formado no Brasil pelo frei João Xerri, prior dos
dominicanos em São Paulo, pela Srª Lilia Azevedo e
por tantos brasileiros que têm apoiado a luta de seu
povo para construir uma nação livre e justa.

Presidente Xanana, que essa sua visita fraterna
seja o começo de uma real cooperação. Vamos ficar
atentos para verificar que nosso Governo cumpra as
decisões tomadas e para incentivar a sociedade civil
a fazer sua parte na reconstrução do Timor Leste.
Que cada pessoa, cada entidade colabore conforme
a suas possibilidades.

Faço um apelo final durante a sua visita, Co-
mandante Xanana: reforce a esperança, fortaleça o
ânimo do nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Sena-
dor Eduardo Suplicy, o Senado da República, por in-
termédio de todos os Senadores presentes nesta
Casa, de todos os Partidos, receberam com muita
honra e com muita alegria o Presidente Xanana Gus-
mão. E todos nós, sem dúvida alguma, concordamos
plenamente com a manifestação e a saudação que V.
Exª faz, neste momento, ao mesmo.

Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC.Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, assumo a tribuna do Senado no dia de hoje com o
objetivo de fazer esclarecimentos – que reputo necessá-
rios – para fixar a minha posição a respeito de dois as-
suntos que foram objeto de manifestações de colegas da
representação do Acre, aqui, no Senado Federal.
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O primeiro deles refere-se ao Projeto de Lei do
Senado nº 68, de 2000, de autoria da nobre Senadora
Marina Silva, que ”dispõe sobre a concessão do be-
nefício do seguro-desemprego ao trabalhador extrati-
vista vegetal durante o período em estiver impedido
de exercer a sua atividade e dá outras providências“.
A proposição, na forma regimental, foi inicialmente
submetida à apreciação da Mesa que, por seu turno,
remeteu-a às comissões técnicas.

O que venho registrar nesta oportunidade é o
fato de que o projeto da nobre Senadora coincide,
exatamente, com um outro, de minha autoria, o PLS
16/1996, que ”dispõe sobre a concessão do segu-
ro-desemprego a seringueiros profissionais durante o
período em que estiverem impedidos de exercerem a
sua atividade e dá outras providências“.

Ao tomar a iniciativa de apresentar aquele Pro-
jeto, baseei-me no espírito que levou à criação da Lei
nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991, a qual deferiu
esse benefício aos pescadores artesanais durante o
chamado ”período do defeso“. Procurei estender esse
benefício também aos seringueiros da Amazônia que,
durante o período chuvoso na região – que chama-
mos de inverno e se estende desde o mês de novem-
bro até março ou abril do ano seguinte – ficam impedi-
dos de exercer as suas atividades extrativistas, tama-
nha é a intensidade das chuvas.

Isso os deixa sem renda alguma, porque ficam
impedidos de exercer as suas principais atividades –
a extração da borracha e da castanha – durante esse
período. E, privados de trabalho e pagamentos, vêem
suas famílias também carentes dos recursos neces-
sários para adquirir os bens e os alimentos imprescin-
díveis à sua manutenção.

De modo que o meu projeto, apresentado há
quatro anos, após ter sido aprovado no Senado Fede-
ral, foi encaminhado à apreciação da Câmara dos De-
putados, onde se encontra sob análise do Deputado
Enivaldo Ribeiro, com quem mantive contato há pou-
cos dias e se comprometeu comigo de agilizar a ela-
boração do seu parecer, permitindo ao projeto ser co-
locado em pauta e votado pelos Srs. Deputados.

O Projeto da Senadora Marina Silva é redun-
dante, versa sobre a mesma matéria do meu. Já com-
parei os dois. Diante disso, quero comunicar à Casa –
e vou fazê-lo também à Senadora, que, infelizmente,
não está presente agora – a determinação de solicitar
o sobrestamento de seu projeto até que a Câmara
dos Deputados se manifeste a respeito do projeto de
minha autoria, já aprovado em caráter terminativo
aqui no Senado Federal.

Valho-me, para tanto, do disposto no art. 335 do
Regimento Interno do Senado Federal, que determi-
na que o estudo de qualquer proposição poderá ser
sobrestado, temporariamente, a requerimento de co-

missão ou de Senador, para aguardar a decisão do
Senado ou o estudo de comissão sobre outra proposi-
ção com ela conexa; o resultado de diligência; o rece-
bimento de outra proposição sobre a mesma matéria.

É exatamente esse último inciso que tipifica o
requerimento que vou apresentar.

Outro assunto que gostaria de abordar é um ar-
tigo publicado no jornal A Tribuna, da cidade de Rio
Branco, Estado do Acre, na edição de quinta-feira, 30
de março último, intitulado ”Tião Viana alerta contra
os que inviabilizam hoje o Orçamento-Geral da
União“. O jornalista que remeteu, de Brasília, a citada
matéria, atribui ao Senador Tião Viana – por quem te-
nho o maior respeito e admiração, embora estejamos
em campos politicamente opostos, assim como em re-
lação à Senadora Marina Silva e ao Governador Jorge
Viana – a afirmação de que alguns Parlamentares es-
tariam atuando, até mesmo na calada da noite, para in-
viabilizar a transferência de recursos para o Estado do
Acre que, neste orçamento do ano 2000, alcançou re-
almente cifras apreciáveis, inclusive em função do tra-
balho pessoal do Senador Tião Viana, coordenador
da nossa Bancada, e de quase todos os Parlamenta-
res que integram a Bancada do Acre, tanto na Câma-
ra dos Deputados como no Senado Federal.

Temos tido seguidas reuniões para discutir a
apresentação de emendas ao Orçamento-Geral da
União, inclusive contando, várias vezes, com a pre-
sença do próprio Governador Jorge Viana e do seu
Secretário de Planejamento, Dr. Gilberto Siqueira.
Estivemos também, inúmeras vezes, com o Rela-
tor-geral do Orçamento Geral da União e com o Pre-
sidente da Comissão de Orçamento, Senador Gil-
berto Mestrinho, sempre defendendo uma participa-
ção maior do Acre no Orçamento da União.

De modo que, como a notícia não nomina a pes-
soa a quem o Senador Tião Viana atribui gestões
para inviabilizar a liberação desses recursos, achei do
meu dever, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vir à tribu-
na do Senado Federal para dizer que, da minha parte,
nunca ocorreu nenhuma ação visando impossibilitar a
liberação de recursos para o Estado do Acre, nesta
administração, a que faço franca e transparente opo-
sição, ou em qualquer outra. No governo do
ex-Governador Edmundo Pinto, por exemplo, quando
ele precisou da nossa ajuda, eu, na condição de Se-
nador muitas vezes o acompanhei a importantes au-
diências, na tentativa de liberar recursos para o Acre.
Fui até testemunha de contratos que ele assinou em
alguns Ministérios, para investimentos no Estado.

A mesma coisa aconteceu com seu sucessor, o
ex-Governador Romildo Magalhães. Até no Governo
de Orleir Cameli, a quem fizemos uma oposição bas-
tante rigorosa, no início, não negamos ajuda nas ve-
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zes em que foi solicitada, participando de encontros
com o Presidente da República, com Ministros ou com
o Presidente da Comissão de Orçamento ou o Rela-
tor-Geral, para negociar recursos para o Estado. Sem-
pre estivemos à disposição do Governador. A mesma
coisa acontece com o Governador Jorge Viana.

Mas quero deixar aqui fixada a minha posição
diante desse tipo de ação, tentando impedir a aprova-
ção ou a liberação de recursos para o Estado do Acre.
Evidentemente que me situo fora de qualquer cogita-
ção que possa envolver parlamentares do Estado do
Acre – e invoco o testemunho do Senador Tião Viana,
em função desse empenho.

Mesmo explicitando minhas posições, prioritari-
amente na defesa dos interesses dos municípios –
como aconteceu na última reunião convocada pelo
Relator-Geral, quando ele concordou em acrescentar
mais R$11 milhões ao Orçamento do Estado do Acre
– advoguei que R$5,5 milhões fossem repassados
aos municípios e R$ 5,5 milhões fossem repassados
para o Estado do Acre.

Mas, a maioria da Bancada ali presente decidiu
que os R$ 11 milhões fossem todos alocados no orça-
mento do Estado do Acre e não nos Municípios. Fui,
portanto, voto vencido, e, democraticamente, confor-
mei-me e aceitei a decisão da Bancada.

Mas, considerando que o artigo teve ampla cir-
culação, em um dos mais importantes jornais do
Acre, não poderia deixar de esclarecer devidamente
essa questão, em respeito à consciência da população
do meu Estado, que não desejo ver julgando de forma
temerária a minha atuação no Congresso Nacional.

Eram essas considerações que tinha a fazer,
para repor a verdade nos seus devidos termos.

Muito obrigado.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-

dente, solicito a palavra por ter sido citado pelo Sena-
dor Nabor Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra a V. Exª, por cinco minutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Marluce
Pinto, Senador Nabor Júnior, inicialmente agradeço
ao Senador Nabor Júnior por sua manifestação de
apreço e de admiração à minha pessoa. S. Exª me co-
nhece há muito anos.

Eu gostaria de deixar bem clara a minha admira-
ção pelo jornalista Romerito Aquino. Ao publicar uma
matéria no jornal A Tribuna de ontem, o jornalista foi
extremamente fiel às palavras por mim proferidas em
entrevista, ao tempo em que traduziu uma preocupa-
ção que é de todo o povo acreano hoje.

Sabemos que há um amplo debate político, o
que é natural num modelo democrático. Há um con-

fronto entre partidos derrotados nas últimas eleições
e partidos que trabalham junto ao Governo. No Acre,
durante mais de um ano e dois meses de Governo
Jorge Viana, temos nos confrontado com adversários
e, às vezes, com injustiças praticadas contra a honra-
dez do Governo que chegam à beira do absurdo e da
violência. O Governador chegou, inclusive, a ser
ameaçado de morte algumas vezes por adversários
políticos detentores de meios de comunicação, como
consta em depoimento de uma cidadã, prestado ao
Ministério Público do Estado. É essa a realidade polí-
tica que vivemos hoje.

Por outro lado, recentemente, um documento
nos foi fornecido pela assessoria do Ministério. Nesse
documento, assinado pelo Deputado Federal José
Aleksandro – ameaçado de cassação por corrupção,
por suspeita de envolvimento com o crime organizado
e com o narcotráfico -, sugere-se ao Governo Federal
a obstrução de recursos ao Estado do Acre. Essa
obstrução aconteceria com base na exigência de que
qualquer ação para liberação de recursos para o
Estado teria de ser aprovada por um conjunto de Par-
lamentares que fazem oposição ao Governo do Esta-
do, no qual se inclui o Senador Nabor Júnior. O docu-
mento é assinado pelos Deputados José Aleksandro,
Zila Bezerra, Ildefonço Cordeiro, Sérgio Barros, João
Tota e pelo Senador Nabor Júnior, pertencentes ao
PFL, PSDB, PPB, e PMDB.

Ressalto que todos esses Parlamentares citados
emitiram nota esclarecendo que não participaram des-
sa tentativa de inviabilizar recursos para o Estado do
Acre ou de, pelo menos, desviá-los. Somente o Sena-
dor Nabor Júnior, até o momento, não esclareceu um
problema que ocorreu no mês de janeiro de 2000. S.
Exª me deu explicações pessoais há poucos minutos.

Tenho em mão um documento da Associação
de Prefeitos do Acre, que faz duras críticas políticas,
inclusive com violência, ao Governo do Estado. E os
cinco Prefeitos – inclusive, o Prefeito de Mâncio Lima,
Paulo Dene, do PMDB -, que teriam seus nomes con-
signados nessa nota, negam que tenham participado
de reunião e assinado qualquer ato de crítica violenta
e injusta contra o Governo do Estado.

Dessa forma, algumas ações têm preocupado
aqueles que trabalham junto ao Governo do Estado.
O Senador Nabor Júnior é uma figura de grande ex-
periência na vida pública e sabe que alguns querem
inviabilizar o futuro do Acre, porque o Estado era co-
mandado politicamente por membros do narcotráfico,
por membros do crime organizado e do esquadrão da
morte. No nosso Estado, a corrupção pública era des-
vairada nos últimos anos. V. Exª é sabedor disso.

Então, eu não poderia deixar de registrar, Sr.
Presidente, a ameaça constante por parte de alguns
Parlamentares federais. Cito, de maneira explícita, a
figura do Deputado José Aleksandro, que envia um

ABRIL  2000 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 439



documento ao Presidente da República e a Ministros
de Estado pedindo que não sejam destinados recur-
sos ao Acre.

Sei das dificuldades por que passei na Comissão
de Orçamento por causa da falta de apoio de determi-
nadas pessoas que poderiam fazer muito mais. Contei
com o apoio imensurável do Senador Gilberto Mestri-
nho, que, em todos os momentos, buscou sensibilizar
as autoridades em relação à situação vivida pelo Esta-
do do Acre. Num ato de justiça, devo reconhecer isso.

Mas lamento que V. Exª tenha sido citado nessa
nota assinada pelo Deputado José Aleksandro, que
procura prejudicar o Estado do Acre, e que, até o mo-
mento, não tenha prestado um esclarecimento público.

Eram esses os esclarecimentos que eu queria
fazer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Presi-
dente, tendo em vista o fato novo abordado pelo Sena-
dor Tião Viana, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra ao Senador Nabor Júnior, por cinco
minutos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para um
esclarecimento.) – Sr. Presidente, gostaria de esclare-
cer o seguinte: não tenho nenhuma relação política ou
pessoal com o Deputado José Aleksandro. Se S. Exª
encaminhou esse documento a alguns Ministros do Go-
verno Federal e incluiu o meu nome, não fui consultado
nem o autorizei. Foi uma iniciativa pessoal e isolada
dele, que deve responder pelos seus atos, até porque
alguns dos parlamentares citados dão sustentação ao
Governo Jorge Viana aqui no Congresso Nacional. Na
Bancada Federal, dos onze parlamentares – oito Depu-
tados Federais e três Senadores – há apenas uns dois
ou três em oposição ao Governador Jorge Viana.

A maioria desses que S. Exª cita, como Ildefonço
Cordeiro, João Tota, Sérgio Barros, fazem parte da
base de sustentação do Governador Jorge Viana, jun-
to ao Governo Federal, junto às autoridades federais.

Então, não vou responder pelos atos do Deputa-
do José Aleksandro. Se S. Exª incluiu o meu nome,
agiu sem a devida autorização e não recebe o meu
endosso. Tive, aliás, oportunidade de dizer isso a S.
Exª. Não aceito, portanto, responsabilidade sobre
qualquer ofício que o Deputado José Aleksandro te-
nha encaminhado a Ministros, citando o meu nome,
porque não participei disso. Absolutamente! Sempre
trabalhei no sentido não só de ver consignados recur-
sos para o Estado no Orçamento, como também para
a posterior liberação desses recursos.

Exatamente no momento em que se alardeava
que eu era contra a liberação de recursos para as es-
tradas federais, fui várias vezes dialogar com o Minis-
tro de Transportes, chegando ao ponto de quase rom-
per com S. Exª, porque eu sempre defendi a tese de
que os recursos destinados às duas rodovias federais
deveriam ser alocados ao Governo do Estado do
Acre, como de fato o foram. O Ministro, depois, teste-
munhou esse fato ao próprio Governador, dizendo:
”Olha, o Senador Nabor Júnior já veio várias vezes ao
meu Ministério pedindo a sub-rogação das obras das
duas rodovias federais ao Estado do Acre e a libera-
ção os recursos. Então, gostaria que V. Exª telefonas-
se para o Senador para desfazer esse mal estar.“

O Senador Gilvam Borges, em um inoportuno
aparte, declarou que o Ministro não estava querendo
fazer a sub-rogação das estradas para o Estado do
Acre porque a Bancada Federal estava se opondo. O
próprio Ministro desmentiu isso. Também o Governa-
dor me telefonou do aeroporto, no momento em que
estava embarcando para o Acre, para dizer que havia
solicitado que se consignasse o fato de que eu sem-
pre me empenhei junto a S. Exª, em várias oportuni-
dades, talvez cinco ou seis vezes, para que não só fi-
zesse a sub-rogação dos contratos para a pavimenta-
ção das rodovias para o Estado do Acre, como tam-
bém liberasse recursos.

Desse modo, nada tenho a ver com esse docu-
mento do Sr. José Aleksandro. Se S. Exª o fez, foi à
minha revelia, sem a minha autorização, e desaprovo
totalmente a sua atitude.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra ao Senador Roberto Freire, pela Lide-
rança do PPS, por cinco minutos.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, serei talvez até mais breve.

Dois fatos muito auspiciosos, ocorridos em Per-
nambuco, merecem o nosso registro.

A Assembléia Legislativa, por quase unanimida-
de – houve apenas três votos contrários -, extinguiu
uma prática denominada de assistencialismo social,
da parte dos Deputados, que consumia quase R$1
milhão por mês, para subvenções a entidades, muitas
delas sem a mínima condição de praticar qualquer ato
de assistencialismo ou de filantropia e bem mais pró-
ximas da ”pilantropia“, que, infelizmente, grassa na
sociedade brasileira.

É importante salientar essa decisão da Assem-
bléia Legislativa de Pernambuco, até porque medidas
semelhantes vêm sendo adotadas por outras assem-
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bléias legislativas. Mas seria importante que essas
medidas fossem adotadas por todas as assembléias
legislativas.

Conversando com o Senador José Fogaça, to-
mei conhecimento de que, no Rio Grande do Sul, es-
sas subvenções foram extintas desde a época em que
S. Exª era Deputado Estadual. Essas subvenções
também foram extintas, em boa hora, em nível federal.
Seria importante que nenhuma assembléia brasileira
permitisse esse tipo de subvenção ou essa prática de
filantropia. O Parlamento não serve para fazer ”pilan-
tropia“, mas para fazer leis. E o pior é quando a filan-
tropia se confunde com a ”pilantropia“.

O segundo fato é que, sem revanchismo, esta-
mos, de qualquer forma, acertando as contas com a
História.

Há 36 anos, nesta data de 31 de março, o com-
bativo e patriota pernambucano Gregório Bezerra es-
tava sendo barbaramente espancado e torturado na
cidade de Recife, após ser preso na zona da mata
sul-pernambucana. Neste dia, num gesto simbólico e
emblemático, em função da restauração de verdades
históricas, homenageia-se Gregório Bezerra dando o
seu nome a uma rua, em substituição à sua anterior
designação de rua 31 de março. Em boa hora, o povo
de Moreno deu essa demonstração, restaurando a
dignidade de Gregório Bezerra, frente a um retroces-
so político e antidemocrático como foi o golpe de 31
de março de 1964.

Eram esses os registros que eu gostaria de fa-
zer em nome do PPS, mas muito mais em nome dos
pernambucanos.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Conce-
do a palavra, por 20 minutos, ao Senador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois fatos tra-
zem-me à tribuna nesta manhã.

O Banco Central publicou, ontem, um balanço
importante, dando transparência aos seus números.
Ali sobressai um dado para mim muito significativo e
bastante revelador: fica demonstrado que, no Proer, o
programa de recuperação das instituições financeiras
que sofreram intervenção após a criação do real – en-
tre elas os bancos Nacional, Econômico e outros me-
nores –, foram utilizados recursos das chamadas re-
servas monetárias do Banco Central da ordem de
R$15 bilhões, aproximadamente. Após a venda ou a
transferência dos ativos desses bancos para novos
bancos que assumiram essas instituições, houve um
saque das chamadas reservas monetárias, do cha-
mado depósito compulsório dos bancos, de aproxi-

madamente R$14 bilhões, o que significa dizer que
R$29 bilhões foram retirados dos recursos que cons-
tituem o depósito compulsório, cujo guardião é o Ban-
co Central, para dar provimento às necessidades das
diversas instituições financeiras, que foram recupera-
das mediante a transferência de recursos ou median-
te esse financiamento do Banco Central.

É importante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, ressaltar que, pela primeira vez, começa-se a
ter uma noção clara dos custos dessa operação do
Proer, que visou à recuperação das instituições finan-
ceiras logo após o Plano Real.

É preciso ficar claro que o custo não foi de R$29
bilhões, porque essa quantia não foi retirada do Orça-
mento público, dos gastos com saúde, com educa-
ção, com construção e manutenção de estradas e
creches, com pagamento de funcionários públicos. O
dinheiro do Orçamento, que resulta da cobrança de im-
postos, não foi tocado para esse fim. Então, de onde o
Banco Central pegou esse dinheiro para repassar aos
bancos? Pegou esse dinheiro de um depósito feito pe-
los próprios bancos junto ao Banco Central, que tem o
nome de depósito compulsório e que representa algo
em torno de 80% dos depósitos à vista dos bancos co-
merciais brasileiros. Desses recursos que pertencem
aos bancos, R$29 bilhões foram passados para essas
instituições em recuperação.

A grande pergunta, para que se possa avaliar o
quanto isso custou ou virá a custar no futuro, é: qual a
capacidade de retorno? Qual a possibilidade de es-
sas novas instituições financeiras, recuperadas a par-
tir do Proer, fazerem frente a seus compromissos jun-
to ao Banco Central? E, para isso, o próprio Banco
Central deu uma indicação, evidentemente que ainda
não inteiramente acabada e definida, mas, desde
logo – pode-se dizer prenunciada -, o Banco Central
indica que cerca de R$9 bilhões precisam ser provisi-
onados, ou seja, precisam ser emitidos e depositados
sob a forma cautelar de um provisionamento para,
possivelmente, fazer frente a uma inadimplência, ou a
uma defasagem nesses pagamentos por parte das
instituições financeiras, uma vez que o Banco Central
é o terceiro na ordem de recebimento das chamadas
massas falidas – ele não é o primeiro, mas é o terceiro
entre os credores habilitados a receber da massa fali-
da, das instituições que acabaram fechando.

De modo, Sr. Presidente, que aí está um primei-
ro indício, uma primeira nota, um primeiro sinal do
que pode ter custado o Proer para os cofres públicos.
Porque, a partir dessa emissão de R$9 bilhões, em
torno da qual o Governo terá que pagar juros, esses

ABRIL  2000 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 441



juros pagos sobre esse valor já são o imediato custo
desta operação chamada Proer.

O segundo assunto que me traz à tribuna nesta
manhã, Sr. Presidente, é relativo à Embraer, uma em-
presa brasileira, hoje privatizada, que produz aviões
de pequeno e médio porte, principalmente jatos regi-
onais, que freqüentam as rotas das companhias co-
merciais no mundo inteiro.

Recentemente, numa disputa com sua concor-
rente mais importante, a empresa canadense Bom-
bardier, a Embraer venceu a concorrência, venceu a
licitação e vendeu à empresa americana Continental
Express uma encomenda de aviões a jato de peque-
no porte, jatos regionais, da importância de US$6,7
bilhões. Encomendas, portanto, que têm uma signifi-
cação enorme.

A Bombardier, a partir do momento em que per-
deu essa concorrência, passou a acusar ferozmente
a Embraer junto à OMC – Organização Mundial de
Comércio – com sede em Genebra, na Suíça, exigin-
do que a Embraer – e com a Embraer o Brasil – fosse
punida por receber subsídios do Governo brasileiro,
e, por receber subsídios, poder fornecer equipamen-
tos mais baratos, vencendo a concorrência com a
Bombardier.

É importante ressaltar que a Embraer deu uma
resposta a altura, acusando também a Bombardier de
receber subsídios do governo canadense.

Chamo atenção para esse fato porque os jorna-
is estão registrando que exatamente no dia de hoje a
Organização Mundial de Comércio está reunida na
Suíça para dar o parecer e o julgamento final desta
pendência entre a Bombardier e a Embraer.

A disputa por esse mercado é intensa e violenta,
Sr. Presidente, pois trata-se de um mercado que mo-
vimenta anualmente cerca de US$2bilhões.

A Embraer é uma empresa brasileira que, em-
bora privatizada, continua sendo inteiramente uma
empresa nacional. E a Embraer tem uma carteira de
encomendas para os próximos anos que pode chegar
a US$17bilhões. É importante ressaltar que o que o
Governo brasileiro fez em relação a Embraer foi sim-
plesmente cobrir aquilo que se poderia chamar de
custo Brasil.

O que é o custo Brasil?
A Embraer, ao fazer financiamento junto a insti-

tuições financeiras internacionais, foi obrigada a pa-
gar, além dos juros normais, dos juros comerciais,
dos juros internacionais mais ou menos padroniza-
dos, um plus, um spread, uma taxa de juros a mais
porque as instituições financeiras internacionais não
tinham, naquele momento, confiança na capacidade
de pagamento, na capacidade de as autoridades bra-
sileiras honrarem as suas dívidas internacionais, em
dólar. E, diante desse chamado risco Brasil, ou seja,

da possível incapacidade das autoridades brasileiras
terem em caixa os dólares para fazer frente ao seu
cronograma de dívidas, diante desse risco, dessa
ameaça, dessa possibilidade, os bancos cobraram
uma taxa de risco, um spread, que o Programa de
Exportação, o chamado Proex, acabou financiando
junto à Embraer. Portanto, o subsídio dado pelo Go-
verno brasileiro foi relativo tão-somente a essa taxa
especial que a Embraer não teria se ela fosse uma em-
presa localizada em outro país. Ela só tem esse spre-
ad, esse custo a mais, esses juros a mais, porque ela é
uma empresa localizada no Brasil. Portanto, trata-se
de um custo que é determinado tipicamente por ela ser
uma empresa brasileira. Logo, parecia justo ao Pro-
grama de Incentivo e Financiamento às Exportações
que a Embraer recebesse esses subsídios.

Mas, Sr. Presidente, é importante que se ressal-
te aqui que o Senado discutiu, há algumas semanas,
com a presença da direção da Embraer e com a pre-
sença do Comandante da Aeronáutica, uma iniciativa
da empresa no sentido de abrir o seu capital em 20%
para um consórcio de empresas estrangeiras – dentre
as quais a mais importante, possivelmente, a Aeros-
patiale, da França – abriu o seu capital em 20%, e
aqui, no Senado, pelo menos, e em boa parte das opi-
niões que foram publicadas nos jornais, isso foi visto
como o início da desnacionalização, o início da venda
e da transferência da Embraer para mãos estrangei-
ras totalmente no futuro. Possivelmente, o único Se-
nador que, naquela reunião, chamou a atenção para o
fato de que, no momento em que a Embraer procura-
va uma aliança com os grandes players do setor de
fabricação de aviões, da chamada indústria aeronáu-
tica, essa associação, essa aliança, essa vinculação
que a Embraer estava procurando junto a empresas
que tenham grande poder, influência e capacidade de
operar nesse mercado internacional, o único Senador
que chamou a atenção para o fato de que aquela
abertura de capital significaria essa aliança estratégi-
ca, e, portanto, um fortalecimento da Embraer como
player nesse mercado, o único Senador foi este Se-
nador, que se dirigiu, então, ao comandante da Aero-
náutica para tentar colocar essa visão estratégica.

Vejo agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que, de fato, o necessário caminho para uma ali-
ança, que seja limitada a uma pequena parcela de ca-
pital muito inferior a 49%, portanto apenas da ordem
de 20%, não é só uma necessidade de captar investi-
mentos, de fortalecer-se financeiramente e capitali-
zar-se, mas é também uma opção de política de mer-
cado, de política de comércio, uma opção estratégica
internacional da Embraer, no sentido de fazer frente a
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essas poderosas pressões internacionais que querem,
junto à OMC, inviabilizar a Embraer como empresa. A
inviabilização da Embraer como concorrente, como
uma pleiteante viável nesse mercado internacional de
jatos regionais, significa que o Brasil perderá, nos próxi-
mos anos, divisas da ordem de US$17 bilhões que ela
será capaz de atrair para o nosso país mediante suas
exportações. Parece-me que isso fica muito claro no
momento em que se sabe que a Bombardier obteve
apoio junto a poderosos lobbies norte– americanos, in-
clusive não só do Canadá mas dos Estados Unidos. Sa-
bendo-se inclusive que Senadores e Deputados do
Congresso americano pressionaram o Fundo Monetá-
rio Internacional para que essa instituição estabeleces-
se limites, pressões e fizesse tudo que fosse possível
para retirar da Embraer esse financiamento, que lhe é
dado pelo programa do Proex. Portanto, enfraquecê-la
nesse mercado, nessa disputa, nessa concorrência
pela venda de aviões regionais a jato.

De modo, Sr. Presidente, que não me arrependo
de ter dito aquilo que disse naquela reunião, como
agora vejo confirmada a necessidade que tem a
Embraer de não se isolar como uma empresa inteira-
mente nacional, mas a necessidade que tem de se as-
sociar e se aliar nesse mercado para, continuando
sendo uma empresa inteiramente nacional, com con-
trole de capital de 80%, poder contar com o apoio de
outras empresas, outros players e de outras forças.
Porque, senão, ela seria – e possivelmente, venha en-
frentar essa enorme dificuldade – derrotada pela pres-
são dessa poderosa empresa canadense e também
do Governo canadense junto à OMC, e pela pressão
de deputados e senadores dos Estados Unidos que
têm interesses vinculados a Bombardier,que desejam,
evidentemente, excluir a Embraer desse mercado.

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

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Com mui-
ta honra, concedo o aparte ao Senador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Caro Sena-
dor José Fogaça, pedi esse aparte por duas razões.
Primeiro para corroborar com as colocações de V.
Exª. Realmente naquela discussão, com a presença
do Ministro da Aeronáutica, V. Exª teve essa posição
clara. Com a competência de sempre, colocou aquilo
que grande parte desta Casa pensa, que é exatamen-
te a necessidade de a Embraer ter a condição de se
inserir cada vez mais no contexto internacional, num
jogo extremamente pesado. Temos visto os lances, V.
Exª também relata com brilhantismo o peso dos lan-
ces pela disputa desse mercado regional que, com
tanta competência, a Embraer tem galgado a cada dia.

Gostaria também, de além de aplaudir o posiciona-
mento de V. Exª, registrar que é importante que o pró-
prio Senado da República e a Comissão de Assuntos
Econômicos ajam de forma forte a defender os interes-
ses nacionais, como age – e V. Exª o mencionou aqui –
parte do Congresso Americano. Sem dúvida nenhu-
ma, nesse processo de globalização, é importante que
o País e as empresas nacionais tenham sustentação
de mecanismos políticos, legítimos, para que efetiva-
mente não entrem em descompasso com a realidade
internacional. Quero registrar a importância dessa as-
sociação da Embraer, sem dúvida nenhuma uma as-
sociação que foi demonstrado cabalmente que é legíti-
ma, que é regular, que é legal. Como V. Exª disse tam-
bém, 20% nessa associação dão uma amplitude à em-
presa e não se perdem o caráter nacional e o de con-
trole determinado, inclusive quando do processo de
privatização, por ser uma questão estratégica. E, por-
tanto, dentro dessa linha, todos nós temos que nos
unir e buscar mecanismos para fortalecer a presença
brasileira no mercado internacional, o que a Embraer
faz com muita competência. Quero saudar e apoiar o
discurso de V. Exª nesta manhã.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Muito
obrigado, Senador Romero Jucá.

Sr. Presidente, para encerrar, apenas faço mais
uma vez o registro, primeiro, da minha satisfação pes-
soal de ver que o ponto para o qual chamamos aten-
ção dos Srs. Senadores agora se torna evidente e in-
discutível, e, sobretudo, também, para dizer que, feliz ou
infelizmente, hoje a participação de empresas como a
Embraer neste jogo duríssimo, neste jogo bruto, que é o
jogo de interesses do mercado da indústria aeronáutica
no mundo, não pode deixar de ter a nossa atenção, a
nossa preocupação institucional. Sei que há por parte
de alguns setores da política nacional, alguns setores
partidários brasileiros uma certa atitude de antipatia
para com a Embraer por ter sido privatizada e, por hoje,
ser uma empresa privada, gerida por mãos privadas,
mas é uma empresa brasileira, gera divisas para o País,
continua mantendo empregos, incorporando tecnologia
e produzindo resultados concretos para a vida do País,
e é muito importante que consigamos reconhecer isso
e dar a nossa parcela de contribuição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Conce-

do a palavra, por permuta, à Senadora Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, são inúmeros os nossos problemas,
esparramados pelos quatro cantos de nosso País, a
clamar, cada qual, por solução urgente.
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São problemas de distribuição de renda, dese-
quilíbrios regionais, malversação de dinheiro público,
ineficiência industrial, quebra de safra, déficit da pre-
vidência...

Enfim, um conjunto de temas que precisam e
são trazidos à tona para discussão e debate nesta
Casa por sua própria natureza substantiva.

Dentre eles, todavia, existe um que, a meu ver,
por sua importância ímpar, anda esquecido e neces-
sitando de especialíssima atenção pelo que significa
para todos nós: a educação.

Não é novidade a afirmação de que, em nosso
País, a situação do ensino público é um desastre e ca-
usa profunda consternação e vergonha.

O ensino básico, que em qualquer país do mun-
do civilizado é prioridade nacional, aqui é colocado à
margem, relegado a segundo e terceiro planos, salvo
pouquíssimas exceções e, nestes casos, restritas ao
ensino privado, inacessível à maioria da população.

A educação universitária, então, é quase que
exclusivamente dirigida à classe dos privilegiados,
praticamente inatingível aos pobres. Com um agra-
vante: a esmagadora maioria dos acadêmicos que
hoje tem assento nas universidades públicas é oriun-
da das escolas particulares, aquelas às quais os po-
bres não têm acesso. Um exemplo dessa constatação
é o fato de que 70% dos estudantes da USP, a Univer-
sidade de São Paulo, considerada como uma das me-
lhores deste País, são jovens saídos das escolas pri-
vadas.

Não será novidade eu dizer que apenas a meta-
de dos alunos que se matriculam no primeiro grau de
nossas escolas públicas conclui a oitava série.

Menos novidade ainda é a constatação de que,
dessa metade que conseguiu obter o diploma, mais
de 50% é incapaz de resolver problemas elementares
de matemática, de entender o que leu ou de escrever
uma simples redação com começo, meio e fim.

A conclusão disso tudo, que também não é novi-
dade, é que, em meio a nós, no campo e nas cidades,
perambulam 20 milhões de analfabetos e outro tanto
de semi-alfabetizados sem nenhuma condição para o
exercício de quaisquer funções. São homens e mu-
lheres que tiveram negados o direito de estudar, um
direito inalienável previsto em nossa Constituição.

Homens, mulheres e crianças relegados à pró-
pria sorte, a quem o Estado deveria abrir as portas
para uma vida melhor e que, ao contrário, contribui
para sua condenação à eterna exclusão.

Os bancos escolares, que deveriam ser propul-
sores da mobilidade social e da correção das desi-

gualdades, a continuar do jeito que está, estão a con-
tribuir, isso sim, para a perpetuação da iniqüidade e
do privilégio.

Sr.Presidente, meus nobres Colegas, não tenho
a pretensão e nem de longe me passa pela cabeça
traçar os rumos da educação em nosso País. Para
isso, confio na experiência e formação do Ministro Pa-
ulo Renato de Souza, como também confio nos milha-
res de brasileiros e brasileiras que se dedicam à cau-
sa da educação e que, tenho certeza, estão, como eu,
preocupados com os rumos atuais de nosso ensino.

Ademais, não possuo formação pedagógica e
sou respeitadora de searas alheias. Baseio este meu
trabalho em apoio aos que buscam o fio da meada
para a materialização de um sonho nacional: um ensi-
no realista, que vá ao encontro dos anseios da socie-
dade e que, acima de tudo, prepare o jovem para sua
plena cidadania.

Conheço de perto muitos mestres, professores,
reitores...enfim, uma quase infinita lista de profissio-
nais do ensino que são verdadeiros sacerdotes da
educação, que sobrevivem com parca remuneração e
piores ainda condições de trabalho, mas que tudo fa-
zem para colocar nos trilhos do progresso a causa
que abraçaram.

Certo é e aplaudo que o Presidente Fernando
Henrique já demonstrou e mantém sua preocupação
com o ensino brasileiro. Prova disso são os inúmeros
programas que visam colocar e manter nossas crian-
ças em sala de aula; que promovem a farta e sistemá-
tica distribuição de material e merenda escolar e, por
último, a criação do FUNDEF – Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério , cujos recursos vão direta-
mente para as escolas, eliminando a burocracia e ou-
torgando aos diretores das escolas a liberdade de
sua aplicação conforme suas necessidades.

Também é verdade não nego – que, se olhar-
mos pela ótica do macro universo, salas de aula e es-
paços físicos não são problema em nosso País. Exis-
tem de sobra em quase todo o território nacional, sal-
vo algumas raras e compreensíveis exceções. Mas
faltam professores; faltam carteiras; falta material di-
dático, e muitas vezes não chega a merenda escolar.

Nos grandes centros, não é raro vermos nos no-
ticiários, tem-se a escola, os professores, toda a in-
fra-estrutura, mas falta segurança e falta orientação
sistemática voltada à formação social do educando.

Esta semana mesmo também aplaudi , o Presi-
dente Fernando Henrique assinou medida provisória,
concedendo 30% de reajuste na Gratificação de Estí-
mulo à Docência para 43 mil professores de ensino
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superior e, na mesma medida, criou a Gratificação de
Incentivo à Docência para cerca de 14 mil professo-
res do ensino fundamental, que terão uma gratifica-
ção linear de 60%, ambas retroativas a janeiro do ano
em curso.

Em contrapartida, contrariando a expectativa
mundial, apenas 1 em cada 15 jovens brasileiros, en-
tre 20 e 24 anos – a faixa etária considerada ideal
para esse ensino – está na universidade.

Se compararmos esses números com a Europa,
onde apenas 20% dos jovens estão fora das universi-
dades, o Brasil precisará crescer cerca de 10% ao
ano, durante 15 anos, para atingir somente 30% da
média internacional de matrículas universitárias.
Esses dados, Sr. Presidente, são oficiais, fornecidos
pelo Ministério da Educação.

Então, meus nobres Pares, concluímos que,
apesar dos pontos positivos que existem – e reconhe-
ço existirem -, algo continua dando errado. Algo não
funciona. Alguma coisa foge do eixo e, incompreensi-
velmente, faz manter esse estado de coisas que a
ninguém interessa e que todos dizem querer sanar.

Uma coisa é certa: não podemos continuar pati-
nando diante da avalanche que é a globalização mun-
dial, que engole os que se atrasam e põe a reboque
os despreparados.

É visível, claro como o dia, que corremos contra
o tempo diante de uma acirrada disputa de mercados,
onde o intelecto, a capacitação profissional e o apren-
dizado são exigências número um nessa verdadeira
guerra onde o mais bem armado é quem retém e apri-
mora conhecimentos.

Infelizmente, as estatísticas oficiais não nos per-
mitem dizer diferente.

Se é verdade que um em cada três brasileiros
vai diariamente à escola, seja para ensinar ou para
aprender, também é verdade que 65% dos brasileiros
acima de 15 anos não completam 8 anos de estudos,
período mínimo determinado pela Constituição.

Se de um lado nos parece louvável e positiva a
queda do índice de analfabetismo, que declinou de
20,1% em 1991 para 14,7% em 1997, de outro lado
temos que a média nacional de escolaridade é de
apenas 6 anos por habitante, metade do que a Unes-
co considera ideal para que seja superada a linha de
pobreza.

Também contra nós paira o inaceitável índice de
que quase 50% dos alunos da educação básica – que
inclui a educação infantil, o ensino fundamental e o
ensino médio –, estudam em séries não correspon-
dentes à sua idade, em virtude dos altos índices de

reprovação ou, pior ainda por causa do abandono es-
colar.

De positivo, temos que, no ensino médio, nos úl-
timos 7 anos, o número de alunos quase dobrou, che-
gando a 7,8 milhões de matriculados. Foi o cresci-
mento mais significativo havido dentre todos os níveis
de ensino.

Entre 98 e 99, as matrículas aumentaram
11,5%, chegando a 17,1% na Região Norte e 14,2%
na Região Nordeste. Nesses dois anos, dois Estados
se destacaram como campeões de matrículas: Minas
Gerais com 24% e Pará, Estado de V. Exª, Sr. Presi-
dente, com 23,9%.

Mas, de novo, no meio de tão alvissareiras notí-
cias, temos que somente 30% de todos esses jovens
entre 15 e 17 anos hoje continuam matriculados nes-
se nível de ensino. O restante foi reprovado ou aban-
donou os bancos escolares.

De acordo com a Unesco, a Colômbia mantém
matriculados 50% de seus educandos de nível médio,
e o Chile, 55%. O índice europeu, apenas para ilus-
trar, chega a 80%.

Com referência ao ensino fundamental, em
1999 o Brasil chegou a atingir o índice considerado
excelente pela Unesco, registrando a marca de 95,8%
de crianças entre 7 e 14 anos matriculadas, coisa que
só acontece em países de primeiro mundo.

Nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste esse
índice atingiu 96%, enquanto que nas Regiões Norte
e Nordeste a percentagem não passou dos 89%, uma
amostragem clara de que, nestas regiões, está a mai-
or parte de nossas crianças excluídas. Esses dados
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais, órgão do MEC, também nos dão conta de
que, nas oito séries do ensino fundamental, 36,7 mi-
lhões de crianças tiveram matrículas efetuadas.
Entretanto, ao lado dessa satisfação, temos graves
deficiências assumidas pelo próprio Ministério da
Educação: a proporção entre professor/educando,
cuja média nacional é de 27 alunos para cada profes-
sor, índice muito aquém do ideal de 16 crianças por
mestre, e a constatação de que apenas um entre três
alunos matriculados tem idade entre 7 e 14 anos, fru-
to dos altos índices de repetência.

No ensino fundamental também foi louvável o
aumento da carga horária, antes de 667 horas/aula
ano, para as 800 horas atuais. Mas o que acontece?
Na prática, isso não está funcionando. Além de artifí-
cios legais que justificam a ausência do professor,
nem todos os Estados possuem condições de manter
um quadro de professores substitutos.
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Finalmente, temos a educação infantil, uma ino-
vação inserida na Lei de Diretrizes e Bases, destina-
da às crianças de menos de sete anos e uma atribui-
ção exclusiva dos Municípios. A idéia, que veio para
atender a crianças de até três anos em creches e de 4
a 6 seis anos em pré-escolas, ensejando seu maior
desenvolvimento e rendimento conforme escalasse
etapas, não se consumou. Infelizmente, apareceu
uma pedra no caminho da educação infantil: o próprio
Fundef, que, ao estabelecer prioridade para o ensino
fundamental, provocou uma paralisação no cresci-
mento das matrículas nessa etapa.

Em 1998, não muito diferente do que continua
acontecendo nos dias de hoje, o censo escolar mos-
trou que apenas 5% de nossas crianças de até três
anos estavam freqüentando creches, o que, frontal-
mente, agride o Plano Nacional de Educação, que,
como meta, estabelece chegar ao final deste ano
atendendo, no mínimo, a um terço das crianças brasi-
leiras nessa faixa etária, especialmente as de baixa
renda.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse é
um assunto extremamente polêmico. O tema aumen-
ta sua complexidade quando somos conscientes de
que, no Brasil, a soma de nossos professores e alu-
nos equivale à população da França e do Reino Unido
juntos; ou, se preferirem, ao dobro da população do
Canadá. Neste instante, percebo que não é sensato
enveredarmos pelos caminhos da acidez ou da crítica
inconseqüentes.

Este meu pronunciamento, portanto, é um cha-
mamento, um clamor para essa causa que, já disse,
deve continuar sendo prioridade um no rol de nossas
preocupações maiores; uma questão que deve mere-
cer atenção especial no Orçamento da União e, qui-
çá, sirva de um sério alerta para que, a tempo, consi-
gamos impedir que sejamos tragados pela avalanche
da globalização.

Uma pequena prova disso foi a repercussão ne-
gativa que causou a matéria do Correio Braziliense
do dia 22 recém passado. Em letras garrafais, lá esta-
va a chamada pejorativa: ”O País do esporte eleitorei-
ro“. Logo abaixo, um resumo do principal tópico da
matéria, informando que nós, Senadores e Deputa-
dos, na Comissão de Orçamento, aumentamos em
mais de 1.000% os recursos para a construção de
quadras esportivas contra apenas 2% para a educa-
ção.

Absolutamente, não me preocupou muito a ma-
téria em si, que considerei precipitada, uma vez que o
Orçamento nem votado foi ainda, e também pelo fato
de que, mesmo não tendo elaborado emenda para

quadras esportivas, não vejo inconveniente algum em
fazê-las. Afinal, esporte também é educação e nos-
sos jovens necessitam de locais adequados para o
exercício dessas atividades, que são salutares e re-
conhecidas como parte da formação sadia de qual-
quer pessoa.

Serviu, sim, a matéria, para também alertar-me
sobre a questão educacional em nosso País. Deu-me
a oportunidade de inteirar-me desses números que
hoje trago a V. Exªs.

Este meu trabalho, repito, antes de refletir ape-
nas minhas preocupações, reflete o anseio da socie-
dade que busca a materialização de um sonho nacio-
nal: um ensino realista que, acima de interesses políti-
cos de grupos ou pessoas, vislumbre um Brasil inseri-
do em um mundo concorrente, regido pela lei da natu-
reza, sem tempo de dar a mão a quem se queda ou se
perde no atual caminho traçado rumo à plena realiza-
ção: a educação.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso conseguiu
gravar na história brasileira pelo menos duas iniciati-
vas que, a meu ver, se perpetuarão como dois monu-
mentais equívocos: a implantação do instituto da ree-
leição e a desastrada política de privatizações.

A reeleição dispensa comentários. O próprio
Presidente experimenta o amargo remédio da baixa
popularidade. Nos Estados onde governadores se re-
elegeram, salvo uma ou duas exceções, o quadro é
de descontentamento popular em face da paralisia
que tomou conta das administrações.

Fico absolutamente à vontade falando desse
tema por tratar-se de uma posição que tenho defendi-
do durante toda a minha trajetória política. Em 1998,
mesmo estando no exercício do mandato de governa-
dor, ostentando bons índices de aceitação popular,
por coerência, abri mão do direito de disputar a reelei-
ção por entender que se trata de algo nocivo para o
País em nosso atual estágio democrático.

O outro equívoco, como disse, refere-se às pri-
vatizações. O Governo Federal, sob os argumentos
de melhoria dos serviços e de diminuição de tarifas,
que depois se mostraram absolutamente falsos, co-
mandou uma verdadeira operação desmonte em pa-
trimônios nacionais. Entregou grandes empresas a
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preços realmente abaixo do normal. Vendeu e rece-
beu como pagamento recursos do próprio Governo,
que saíram sob a forma de financiamento barato. E
pior ainda: o dinheiro que entrou, ou melhor, que vol-
tou, simplesmente evaporou com o pagamento de ju-
ros de dívidas, quando poderia ter-se transformado
em benefícios para a população que sofre com a au-
sência de boa saúde, de saneamento, de boas estra-
das, de luz no campo e nos povoados.

Como se não bastassem as experiências mal
sucedidas em nível nacional, especialmente nos se-
tores de energia e água, começamos a ver agora al-
guns Estados tentando caminhar pela mesma trilha,
para cometer os mesmos erros.

O Governador do meu Estado, por exemplo,
acaba de anunciar a intenção de privatizar a Celg –
Centrais Elétricas de Goiás – e a Saneago – Compa-
nhia de Saneamento e Esgoto Sanitário. Projeto nes-
se sentido foi encaminhado, na semana passada, à
Assembléia Legislativa, traindo, inclusive, um com-
promisso que ele havia assumido durante a campa-
nha.

A gravidade maior desse fato, no entanto, não
está na negação da palavra do Governador, na trai-
ção que ele impõe agora ao povo goiano, coisas que
já se tornaram comuns. O Governador goiano, em
pouco mais de um ano de governo, conseguiu mos-
trar que é um político que não costuma cumprir a pa-
lavra empenhada.

O que mais nos preocupa são as conseqüênci-
as desse ato. Não podemos esquecer o desastre que
foi a privatização do setor elétrico no Rio de Janeiro,
em São Paulo e em outras unidades, os ”apagões“ da
Light, da Eletropaulo, o engodo do ”raio de Bauru“.
Onde o setor elétrico foi entregue à iniciativa privada
não houve ganho algum para a população. Ao contrá-
rio: os serviços pioraram e as tarifas aumentaram. Em
alguns casos, aumentaram antecipadamente, com ín-
dices que chegaram a 150%, como forma de estimu-
lar os investidores pelo lucro grande e fácil.

Aumentos que não resultaram em melhoria nos
serviços. Com relação à satisfação dos consumidores
com as companhias de energia elétrica, dados divul-
gados pela Aneel, em 1999, mostram que os melho-
res desempenhos são de concessionárias ainda não
privatizadas, entre elas as de Brasília, Santa Catari-
na, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

Quando eu era Governador, vendemos a usina
de Cachoeira Dourada, mas fizemos questão de man-
ter o controle das centrais elétricas. Naquele momen-
to, após um debate amplo com a sociedade, decidi-
mos trocar um patrimônio do Estado por outros patri-

mônios que melhoraram a vida dos goianos. Com os
recursos da venda, levamos energia rural a quase
90% das propriedades rurais, ampliamos sistemas de
abastecimento de água, abrimos estradas, asfalta-
mos outras, consolidamos uma infra-estrutura funda-
mental para o novo estágio da economia goiana: a
agroindustrialização.

Em nenhum momento aceitamos sequer discu-
tir a possibilidade de abrir mão da Celg, do controle
do setor energético do Estado. Entendemos ser essa
uma área estratégica, assim como o saneamento.
Duas áreas que exigem ainda fortes investimentos
que não serão bancados pela iniciativa privada, por-
que muitos deles não trazem rápido retorno financei-
ro. Estima-se que, no caso especifico do saneamento,
os investimentos possibilitam uma taxa de retorno
máxima de 12% ao ano. Como os investimentos são
elevados, sua amortização em prazos menores repre-
sentaria tarifas insuportáveis para a sociedade.

Com a iniciativa privada a regra é uma só: se
não há tarifa, não há resposta à altura na prestação
de serviços. Se não há retorno rápido, não há investi-
mento. Esse é um diferencial enorme para com as es-
tatais. Mesmo com tarifas menores ou com retornos
de longo prazo, elas investem para não comprometer
a qualidade dos serviços prestados.

O investidor privado só visa o lucro financeiro. E
empresas como a Celg e a Saneago, num País ainda
carente de obras nesses setores, devem buscar, an-
tes de tudo, o lucro social.

Uma empresa que vise apenas retornar o capi-
tal investido não construirá uma rede de energia num
pequeno povoado, muito menos levará, com baixo
custo, energia rural para pequenas propriedades.
Certamente seriam investimentos que não compen-
sariam. Não dariam lucro rápido. Embora sejam obras
ainda fundamentais.

A Celg e a Saneago são empresas sólidas, for-
tes. Durante nossa gestão no governo, as duas, jun-
tas, investiram cerca de R$20 milhões, mensalmente,
em novas obras, promovendo um avanço extrema-
mente significativo nesses setores. Nesse período, a
Saneago passou a integrar o grupo das seis melhores
concessionárias do País. Mas ainda há uma carência
grande nessas áreas no Estado, como de resto em
todo o Brasil.

A água é um bem público estratégico. É algo in-
dispensável à sobrevivência da população. Não pode
sair das mãos do Estado. O próprio Ministro tucano
José Serra foi categórico ao posicionar-se contrário à
privatização das companhias de saneamento.
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Privatizar empresas de telefonia, disse o Minis-
tro, é diferente de privatizar empresas de água. E eu
diria que também empresas de energia. São setores
que demandam ainda muitos investimentos a fundo
perdido. O Senador Tião Viana, na semana passada,
fez um brilhante pronunciamento nesta tribuna abor-
dando esse tema. O número de apartes que recebeu,
a manifestação maciça dos Senadores mostra real-
mente ser um equívoco entregar essas companhias a
investidores, quase sempre estrangeiros, totalmente
descompromissados com a vida do cidadão.

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitá-
ria e Ambiental, a Abes, também manifestou-se con-
trária à privatização do setor de saneamento básico.
De acordo com o Presidente da instituição, Antônio
Marsiglia Netto, o raciocínio parte do nível de atendi-
mento à sociedade. Os sistemas de água atendem
atualmente apenas 72% da população brasileira e o
esgotamento sanitário apenas 31%.

A população não atendida encontra-se geral-
mente nas regiões mais pobres, em municípios e po-
voados de população pequena. Isso significa que o in-
vestimento necessário à universalização dos serviços
seria destinado a atender a população de menor po-
der de pagamento, de menor consumo. Ou seja, com
retorno econômico pífio.

A Abes apresenta ainda outro argumento irrefu-
tável. Os serviços de saneamento constituem-se em
monopólio natural, cujo produto é de consumo obriga-
toriamente universalizado, o que contradiz a regra bá-
sica de mercado, que é a lei da oferta e da procura. E
não dá para entregar monopólios naturais à iniciativa
privada. É interessante notar que nos países desen-
volvidos, à exceção de França e Inglaterra, os servi-
ços de abastecimento de água e saneamento são, em
geral, públicos.

A privatização do setor telefônico, embora eu
continue criticando a forma como foi feita e o destino
dos recursos, é mais lógica. Gera competição e, em
tese, melhores serviços e menor preço. Mas, no caso
do setor elétrico e da água, não. Como bem retratou o
Senador Geraldo Melo, não haverá dois encanamen-
tos paralelos, nem duas redes de energia numa mes-
ma cidade, para que você possa escolher a que cobra
menor tarifa.

No caso específico de Goiás, a gravidade ainda
é maior, quando se levanta a suspeita de que o objeti-
vo do Governo goiano é usar os recursos provenien-
tes das privatizações para tentar sair do buraco admi-
nistrativo em que se meteu no ano passado. De forma
indiscriminada, foram concedidos aumentos a apani-
guados políticos, detentores de cargos de confiança;

foram criados cargos com salários altíssimos para
empregar aliados. Isso fez com que o comprometi-
mento da receita com a folha de pagamento saltasse
de 62% para quase 90% em pouco mais de um ano,
aniquilando a capacidade de investimento do Estado.

Friso bem: foram aumentos salariais para apani-
guados e aliados políticos.A educação, que necessita
de reajuste, está em greve por melhores salários, coi-
sa que não víamos em Goiás há quase 10 anos. Os
policiais civis e os profissionais de saúde também pa-
raram suas atividades, o que está transformando o
Estado num verdadeiro caos.

Entregar um patrimônio público, cuja missão é
fundamental para a saúde e o conforto da população,
por si só já seria um erro, agora, fazer isso para cobrir
falhas administrativas é um crime. O Governo de Go-
iás demonstra uma insensibilidade inexplicável ao
tentar tocar adiante esse projeto. Como cidadão goia-
no, como Senador, envidarei todos os esforços no
sentido de impedir que essa aberração se concretize.
Unirei esforços aos sindicatos, a setores organizados
da sociedade, que já se mobilizam contra as privatiza-
ções, para tentar barrar essa idéia que só trará prejuí-
zos ao meu Estado, ao Estado de Goiás.

Entendo que privatizar esses setores da admi-
nistração significa o total desrespeito com a comuni-
dade mais pobre, que aguarda pela luz na sua porta e
pela água na sua torneira. A dívida social dos gover-
nos é muito grande. Essa é uma prerrogativa da qual
não se pode fugir, não se pode abrir mão. Não pode-
mos deixar que a irresponsabilidade de um governan-
te comprometa a qualidade de vida de gerações intei-
ras que nos sucederão.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é bom
que alguns governantes não cometam o mesmo erro
que cometeu o Governo Federal. É lógico que o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso é um homem de
bem, de princípios, mas, infelizmente, muito mal as-
sessorado, no que diz respeito a essas privatizações
que levou o Brasil a um equívoco. Está na hora de im-
pedirmos que governantes de outros Estados tam-
bém cometam esse mesmo equívoco histórico.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores.

Durante o discurso do Sr. Maguito Vile-
la, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Jefferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) – Con-
cedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador Ademir
Andrade.
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também pretendo
tecer comentários a respeito do balanço do Banco
Central do Brasil, que anunciou à sociedade brasileira
um prejuízo de R$13.041 bilhões.

Grande parte desse prejuízo veio da desvalori-
zação cambial, veio, evidentemente, do socorro que o
Banco Central prestou a vários bancos brasileiros,
dentre os quais dois que se tornaram famosos, devido
a CPI do Sistema Financeiro, foram os Bancos Marka
e FonteCindam. Foram R$7,6 bilhões de prejuízos em
função dessa desvalorização cambial e da venda que
o Banco Central fez de dólares a esses bancos por
um preço muito menor do que o preço de mercado.
Outra parte do prejuízo vem das provisões para o Pro-
er, programa criado pelo Governo Federal para socor-
rer bancos falidos no nosso País, iniciando-se pelo
Banco Nacional, dando seqüência pelo Banco Eco-
nômico e, em seguida, o Bamerindus, entre outros.
Chega-se agora ao número de que o Banco Central
gastou R$29,9 bilhões para socorrer os bancos fali-
dos no nosso País.

Até hoje o País não tem notícia de que algum
desses ex-banqueiros, que levaram os seus bancos à
falência, indiciados em inúmeros processos – e a res-
peito dos quais o Presidente da República, em cadeia
nacional, disse que iriam para a cadeia – tenha sido
preso ou perdido o seu patrimônio. Estão todos muito
bem, obrigado, passeando pelo exterior e vivendo
como pessoas ricas e poderosas. Não perderam ab-
solutamente nada do seu patrimônio pessoal e levam
uma vida muito boa.

Estava aqui ouvindo o discurso do Senador
José Fogaça. O discurso de S. Exª, que é até, de certa
forma, um elogio ao Banco Central pela forma como
apresentou as suas contas, dava a entender que os
recursos do Proer não eram do Tesouro. Creio que co-
meteu um engano o Senador José Fogaça, porque os
recursos do Proer podem não ser diretamente recur-
sos dos impostos arrecadados pela população, mas
grande parte desses recursos foram conseguidos
com a emissão de títulos da dívida pública pelo Banco
Central. Os números são claros. O saque das reser-
vas que os próprios bancos têm, ou seja, do compul-
sório que os bancos obrigatoriamente têm que deixar
nas mãos do Banco Central, do total do socorro do
Proer de R$29,9 bilhões, apenas R$14,3 bilhões fo-
ram retirados do empréstimo compulsório; R$15,7 bi-
lhões foram recursos diretos conseguidos mediante
emissão de títulos da dívida pública.

Quando o Ministro Pedro Malan esteve no Con-
gresso Nacional, nós indagamos de S. Exª, claramen-
te, de onde estariam sendo tirados os recursos para
socorrer os bancos que faliram em nosso País. Ele
tentou evitar responder por duas vezes. Mas em virtu-
de da nossa insistência, ele disse que parte desse di-
nheiro vinha da emissão de títulos. Isso significa au-
mento da dívida pública. A dívida pública é paga com
juros astronômicos. Em momentos de perigo da eco-
nomia brasileira, essa equipe econômica comandada
por Pedro Malan chegou a pagar 49% de juros sobre
os títulos da dívida pública. Hoje essas taxas de juros
se reduziram a 19% ao ano e recentemente baixaram
para 18,5% ao ano, taxas ainda astronômicas. Ne-
nhum país do mundo paga a quem aplica no Sistema
Financeiro o que paga o Brasil. Isso porque numa in-
flação que chega a 5, 5.5, 7% ao ano. Quando nós pa-
gamos uma taxa de 18,5%, estamos dando um rendi-
mento líquido, a quem emprestou no Sistema Finan-
ceiro, de 11, 12, 12.5, 13% ao ano. E aí vem a pergun-
ta: qual é o país do chamado mundo desenvolvido, do
chamado Primeiro Mundo que paga esse juro a qual-
quer cidadão do seu povo numa aplicação de pou-
pança? Nenhum país do mundo. Os Estado Unidos
pagam em média 4% ao ano; o Japão não chega a
1% ao ano; os países europeus na faixa de 2, 2.5% ao
ano; o Brasil chegou a pagar mais de 40% ao ano e
agora está pagando ainda 12, 12.5, 13% ao ano de ju-
ros a quem aplica no Sistema Financeiro. E o cidadão
comum, ao invés de aplicar o recurso da própria pro-
dução, coloca esse recurso no Sistema Financeiro
por meio de CDB, RDB, etc.

Portanto, Sr. Presidente, que fique claro aqui
que o dinheiro aplicado no Proer não foi dinheiro do
próprio banco, que estava depositado no sistema
compulsório. Não é isso. Apenas R$14,3 bilhões fo-
ram tirados desse dinheiro, enquanto R$15,7 bilhões
foram recursos conseguidos com a emissão de títulos
públicos e, portanto, com o aumento da dívida pública
brasileira, que hoje já atinge a cifra de R$457 bilhões,
quase 50% do Produto Interno Bruto brasileiro, cujos
bancos nacionais detêm 60% do total desses títulos.
Quem é que está ganhando esse dinheiro fácil? São
os banqueiros. E os seus balanços – que já não são
muito corretos – evidenciam esses lucros; são lucros
astronômicos que os bancos brasileiros anunciam
nos seus balanços no início de ano, relativamente a
anos anteriores; são lucros inaceitáveis, em relação
aos quais o Governo não toma nenhuma atitude, ne-
nhuma interferência, não cumpre o papel que deveria
ser de um partido como o Partido da Social Democra-
cia Brasileira. O PSDB de socialdemocrata só tem o
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nome, porque é uma enganação total e absoluta. O
Partido da Social Democracia Brasileira segue a linha
do neoliberalismo, do capitalismo mais selvagem, da
proteção aos interesses dos mais poderosos, da livre
iniciativa, da exploração do chamado competente so-
bre o menos competente.

Ao tempo em que assisto a tudo isso, vejo o es-
forço do Ministro José Serra, que está desesperado
como homem de Governo ao anunciar à Nação brasi-
leira que a saúde vai entrar em colapso, porque lhe
faltam cerca de R$2 bilhões para complementar as
despesas com o Sistema Único de Saúde, vai-lhe fal-
tar dinheiro para pagar o serviço prestado a nossa po-
pulação pelos hospitais em todo o País. O Ministro
José Serra afirma categoricamente que a saúde vai
entrar em colapso porque faltam R$2bilhões.Enquan-
to isso, US$1,5 bilhão foi o prejuízo causado pelo so-
corro que o Banco Central prestou aos bancos Marka
e FonteCindam, e que teve como uma das envolvidas
a Srª Tereza Grossi, recentemente aprovada neste
Senado para a Diretoria de Fiscalização daquele
Banco. São coisas absurdas e incompreensíveis que
acontecem neste Governo.

Recentemente, este Senado Federal, num acor-
do político que o Senhor Fernando Henrique Cardoso
fez com lideranças de São Paulo, deu socorro ao Ban-
co do Brasil no valor de R$8 bilhões para que não su-
cumbisse, já que o Banco foi obrigado, por ordem do
Presidente e do Ministro, a assumir títulos de precató-
rios da dívida de São Paulo. Os corruptos fazem as
suas jogadas e o Governo apara, e o povo é quem
paga. São valores astronômicos. Enquanto os recur-
sos que vão efetivamente para as despesas necessá-
rias à população, como a saúde, a reforma agrária, a
educação, são cortadas, contingenciadas, nos inves-
timentos.

Estamos aí com um socorro de R$8 bilhões ao
Banco do Brasil, um socorro de R$29,9 bilhões aos
bancos falidos e o Sr. Armínio Fraga já confessa que
R$9,74 bilhões são considerados perdidos, sem retor-
no; não há como os banqueiros pagarem. Ele ainda
tem a esperança, a expectativa, de receber de volta
R$20 bilhões, o que muitos jornalistas e muitos articu-
listas contestam, porque acreditam que nem isso se
recebe de volta. Assume um prejuízo de R$9,74 bi-
lhões e não tem R$2 bilhões para complementar o or-
çamento da Saúde, cujo titular da Pasta, o Ministro
José Serra, tem um nome e uma história, é um homem
do PSDB e do Governo! Como explicar essa situação
à população brasileira?! É meio incompreensível.

Sr. Presidente, diante de todos esses valores
astronômicos e absurdos que são jogados pelo ralo,

pelo esgoto, ficamos nessa discussão e nessa briga
interessantíssimas na própria base do Governo, na
disputa por quem torce mais por um salário mínimo
para o trabalhador brasileiro.

Entendo essa discussão como muito positiva.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Permite-me

V. Exª um aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço,

com atenção, o Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) – Sena-

dor Romero Jucá, sem querer impedi-lo de apartear,
evidentemente, cumpre-me alertá-lo para o fato de
que V. Exª é o próximo orador inscrito, e a sessão será
encerrada impreterivelmente às 13 horas.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Sr. Presi-
dente, serei breve, mas como o Senador Ademir
Andrade ligou a metralhadora giratória e fez uma sé-
rie de observações, considero importante mostrar
meu posicionamento a fim de que se restabeleçam
efetivamente algumas questões que considero impor-
tante. Primeiramente quero dizer que discordo com
relação à opinião do Senador em relação ao PSDB. O
Partido da Social Democrata Brasileira tem proporcio-
nado avanços sociais importantes para o País. V. Exª
acabou mencionando a ação do Ministro José Serra e
acrescentaria ainda a ação do Ministro Paulo Renato,
da Educação, e do próprio Ministro Pimenta da Veiga,
na democratização das comunicações no País. Quan-
to à questão do Proer, é importante esclarecer que foi
uma medida emergencial e necessária e que o dinhe-
iro alocado não foi para banqueiros, mas, sim, para
dar lastro e promover o redimensionamento do Siste-
ma Financeiro Nacional. Medida semelhante foi ado-
tada em outros países com prejuízos ainda maiores.
O Japão, por exemplo, gastou mais de R$200 bilhões
para readequar o sistema financeiro. No Brasil gasta-
ram-se recursos, mas é importante ressaltar que al-
gumas pessoas estão sendo, inclusive, condenadas e
os processos estão em andamento. Os diretores do
Banco Econômico, por exemplo, há alguns dias, fo-
ram condenados, inclusive o Sr. Angelo Calmon de
Sá.O dinheiro do Proer foi justamente para lastrear as
contas bancárias, as poupanças dos correntistas
para evitar que parte da população brasileira ficasse à
mercê de uma catástrofe inevitável. Quanto à questão
do orçamento do Ministério da Saúde, os recursos da
saúde serão complementados. O que está se discu-
tindo hoje na Comissão de Orçamento – da qual faço
parte e estou acompanhando de perto – é exatamen-
te o mecanismo que vai fazer com que sejam garanti-
dos ou não os R$2 bilhões para complementação da
verba do SUS. Mas isso será feito, sem dúvida nenhu-

450 ANAIS  DO SENADO FEDERAL ABRIL 2000



ma, e já está, inclusive, explicitado no Orçamento. O
que está se discutindo é se irão recursos na comple-
mentação do excesso de arrecadação ou outros meca-
nismos de suplementação de verbas. Ainda na questão
do Banco Central, em relação ao prejuízo apresentado
esta semana pela imprensa, é importante dizer que o
Presidente Armínio Fraga foi muito claro ao criar novos
mecanismos dentro do Banco Central para que esses
casos não se repitam, inclusive contratando auditoria in-
dependente para auditar e acompanhar pari passu a
contabilidade do Banco. É importante que essas ques-
tões sejam esclarecidas. A minha idéia não é polemizar
com o brilhante Senador Ademir Andrade, até porque
nós temos em alguns pontos pensamento em comum,
mas apenas deixar claro alguns posicionamentos sobre
a postura política e do compromisso social do próprio
PSDB perante a Nação brasileira.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sena-
dor Romero Jucá, lamentavelmente não posso con-
cordar com V. Exª e reafirmo tudo que disse aqui.

Na questão do Proer, lembro o quanto o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso foi ágil em socor-
rer os correntistas, os aplicadores e os poupadores,
como diz V. Exª. No entanto, Sua Excelência não teve
a mesma agilidade, por exemplo, em socorrer os mu-
tuários da falida Encol, só para citar um dentre tantos
casos graves que ocorreram no Brasil. Naquele desa-
bamento do edifício Palace, no Rio de Janeiro, o Pre-
sidente chegou a ameaçar um socorro, diante da situ-
ação tão flagrante e tão violenta. Mas, logo depois, os
seus Ministros da área econômica o impediram de fa-
zer qualquer coisa em relação àquele evento. Portan-
to, eu não entendo que a preocupação do Presidente
tenha sido com os correntistas ou com os poupado-
res. Ao contrário, a preocupação de Sua Excelência
foi em manter o seu bom nome como homem muito
leal com as dívidas que contrai com o Primeiro Mun-
do, com os chamados investidores internacionais, os
chamados países desenvolvidos. Porque o Presiden-
te Fernando Henrique quis a presença dos aplicado-
res internacionais no nosso sistema financeiro. É mui-
to fácil uma empresa francesa, italiana ou americana
chegar no Brasil, trocar os seus dólares por reais, co-
locá-los no nosso sistema financeiro, aplicá-los em
RDB, CDB, etc, e, no fim do ano, ter um lucro de 20 a
25% ao ano, quando, no seu país de origem, não teria
nem 2 ou 3%. Então, como esse dinheiro estava apli-
cado no nosso sistema financeiro, o Presidente, preo-
cupado em manter o seu bom nome e ser o aval dessa
extorsão internacional que se faz em nosso País, so-
correu os banqueiros para que eles pudessem pagar.

Agora, para aonde foi o dinheiro desses ban-
cos? Tem alguém na cadeia? Não tem. Pode ter uma
condenação aqui e outra condenação ali, mas não há
ninguém na cadeia! Quem foi que devolveu todo o di-
nheiro que tirou e colocou em contas por aí, em ou-
tros países do mundo, nos paraísos fiscais? Onde
está essa gente? Onde está o compromisso do Presi-
dente, que disse, nas emissoras de televisão, que es-
ses banqueiros iriam para a cadeia? A culpa é do Ju-
diciário? Então, que se diga que a culpa é do Judiciá-
rio. A culpa é do Congresso, que não faz leis que per-
mitam colocar essas pessoas na cadeia? Então, va-
mos assumir a nossa culpa e mudar as leis. A socie-
dade brasileira está enxergando isso e, por essa ra-
zão, o Presidente tem o menor índice de popularida-
de, em qualquer época, que qualquer Presidente da
República já teve em nossa História.

Lamentavelmente, repito, de socialdemocrata o
PSDB só tem o nome, porque a sua política é a do ne-
oliberalismo.

Com relação ao Ministro Pimenta da Veiga e à
democratização da comunicação, meu Deus, até hoje
não há uma única rádio comunitária aprovada, entre
mas de oito mil pedidos, neste nosso País! O Governo
está com medo de quê? Por que não se aprovou uma
única rádio comunitária em todo o território nacional?
Isso é um anseio da sociedade, pois a rádio comunitá-
ria estimula o aprendizado da população, cria novos
profissionais, coloca a juventude para trabalhar, estu-
dantes para fazer trabalhos de divulgação da comuni-
dade e não há uma única rádio comunitária legalizada,
já depois de muito tempo da regulamentação do fato.

Finalizo, até para ser gentil com o Senador Ro-
mero Jucá e lhe dar a oportunidade de fazer um pro-
nunciamento antes que a sessão encerre, falando, di-
ante desses gastos astronômicos, do salário mínimo.

O PFL defende um salário mínimo de US$100,
comprando, evidentemente, uma briga com o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso; o PMDB diz, tam-
bém, que quer um salário grande, mas que ele não
pode ser dado porque há a questão da Previdência,
da Economia, disso e daquilo. Enfim, o povo brasileiro
precisa compreender que, lamentavelmente, para
seu infortúnio, esses partidos detêm a maioria do
Congresso Nacional.Portanto, eles têm total poder de
decidir sobre o futuro do salário mínimo, do teto, da
Nação brasileira, porque detêm cerca de 70% dos vo-
tos do Congresso Nacional, enquanto, infelizmente, a
Oposição soma, ainda, 30% do total desses votos.

Ora, quero deixar claro que o povo não pode ser
enganado por essa discussão. Os partidos têm uma
responsabilidade muito grande nesse processo, por-
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que não se pode aceitar, sob hipótese alguma, que se
dê ao salário mínimo um aumento de 11% e se pre-
tenda dar, criando-se o teto, um aumento de 46%
para nós, congressistas, de roldão pegando deputa-
dos estaduais e vereadores, e de cerca de 69%, com
a aplicação do teto, para os juízes. Dessa forma, será
de oitenta e sete vezes a diferença entre o teto e o sa-
lário mínimo, o que é inaceitável.

A sociedade brasileira deve-se impor diante
dessa discussão; o povo deve sair às ruas, como
aconteceu, ontem, em Belo Horizonte, numa grande
manifestação contra o Governo do Presidente Fer-
nando Henrique.Pode-se e deve-se fazer, se tivermos
que assumir a responsabilidade, o que é o nosso de-
ver diante do povo, aquilo que propõe o meu partido, o
Partido Socialista Brasileiro: conceder-se aumento
para todos, inclusive para os congressistas e juízes,
proporcional ao ganho de cada um. Se nós, parla-
mentares, vamos ter 46% de aumento e já estamos
no limite do salário máximo, o salário mínimo, pelo
menos, teria que subir 100%, na pior da hipóteses. O
funcionário público que ganha R$500 trabalhando em
qualquer Ministério do Governo deveria ter pelo me-
nos 80% de aumento, e o que ganha R$2 mil deveria
ter 60%, um aumento maior do que se pretende nos
dar. É essa a proposta do nosso Partido.

Não podemos nos deixar iludir por essa discus-
são que está sendo travada, basicamente pelo PMDB
e pelo PFL, porque esses dois partidos, juntamente
com o PSDB, têm condições de definir a solução final
para o caso, a qual, para ser justa, deve ser a que o
meu partido está apresentando, ou seja, que haja um
aumento maior para quem ganha menos e menor
para quem ganha mais. Assim, estaremos contribuin-
do para o achatamento dessa diferença salarial ina-
ceitável existente na Pátria brasileira.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) – Sena-
dor Romero Jucá, V. Exª ainda quer usar a palavra?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sim, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) – Seri-
am três minutos, mas lhe concedo a palavra por cinco
minutos, Senador.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Farei
um registro rápido, Sr. Presidente, primeiramente in-
formando ao Senador Ademir Andrade que o Ministé-
rio das Comunicações está licitando mais de trezen-
tas rádios comunitárias, as quais serão implantadas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
registrar, nesta manhã, que, ontem, o Conselho Mone-
tário Internacional autorizou um aumento no valor máxi-
mo dos empréstimos da casa própria do Sistema Finan-
ceiro da Habitação, passando o teto de R$90 mil para
R$150 mil. E mais, aumentou também a possibilidade
de financiamento de imóveis com o FGTS, passando
esse valor de R$180 mil para R$300 mil. A importância
desse aumento de teto é que, efetivamente, tem-se a
condição de se ampliar o financiamento da casa própria
para o mercado comprador da classe média.

Precisamos gerar empregos no País, ter uma
política mais forte de construção de habitações e,
sem dúvida alguma, o Sistema Financeiro de Habita-
ção e o FGTS são mecanismos importantes para o fi-
nanciamento dessa demanda. Portanto, o Conselho
Monetário Nacional tomou uma decisão importante,
que vai injetar recursos no mercado. Os especialistas
entendem que algo em torno de R$4 bilhões vão ser
agregados ao mercado de produção de imóveis,
aquecendo, assim, não só a oferta, mas também a
geração de empregos.

Apesar da necessidade de se ampliarem, tam-
bém, os programas sociais e os programas que aten-
dem os mecanismos de construção de casas popula-
res, os quais precisam ser implementados, nessa
questão o Conselho Monetário acertou e, portanto,
vamos ter a melhoria da construção de habitações
para a classe média brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) – Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 59
minutos.)

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca reunião do Conselho a reali-
zar-se no dia 5 de abril do corrente ano, às 9 horas, na
sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho, destinada à oiti-
va das seguintes testemunhas arroladas pela Defesa
nos autos da Representação nº 2, de 1999: Dulcídia F.
Ramos Calhao, Francisco Naurides de Barros e Luiz
Cláudio Brito, servidores do Senado Federal, matrícu-
las 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Brasília, 29 de março de 2000. – Senador Ra-
mez Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar.
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