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Ata da 91ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 4 de agos to de 1999

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs.: Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo, Ade mir Andra de
Car los Pa tro cí nio, Ca sil do Mal da ner, Luiz Otá vio e Bla i ro Mag gi

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias –
Anto nio Car los Ma ga lhães – Anto nio Car los Va la da -
res – Arlin do Porto – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga –
Ber nar do Ca bral – Bla i ro Mag gi – Car los Be zer ra –
Car los Pa tro ci nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da -
ner – Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan -
des – Ernan des Amo rim – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i -
tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger -
son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges –
He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de –
Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João Alber to
Sou za – Jor ge Bornha u sen – José Agri pi no – José
Alen car – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça –
José Jor ge – José Ro ber to Arru da – José Sar ney –
Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar
Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz
Este vão – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Lu zia To le do
– Ma gui to Vi le la – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to –
Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca -
val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Osmar
Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva –
Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ro ber to Fre i re –
Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha – Sér gio
Ma cha do – Sil va Jú ni or – Te o to nio Vi le la Fi lho –
Tião Vi a na – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 75 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na -
bor Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES 

 PARECER Nº 477, DE 1999

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 50, de
1999 (nº 638/98, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que “apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Clu be de Mi ran dó -
po lis Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da -
de de Mi ran dó po lis, Esta do de São Pa u -
lo”.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 50, de 1999 (nº
638/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que “apro va o
ato que re no va a con ces são à Rá dio Clu be de Mi -
ran dó po lis Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Mi ran dó -
po lis, Esta do de São Pa u lo”.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.041, 
de 1996, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de
25 de ou tu bro de 1996, que re no va a con ces são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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A exposi ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu ni -
ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que
in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci ta -
ção de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de com a
le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Clu be de Mi ran dó po lis Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta     Co tas de Par ti ci pa ção

Eu rí di ce Fra zil li         6.300

Jor ge de Fa ria Ma luly         14.700

To tal de Co tas         21.000

O pre sen te Pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mar ce lo
Bar bi e ri, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Voto do Re la tor

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 50, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te -
ri za do que a em pre sa Rá dio Clu be de Mi ran dó po lis
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos 
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to 
Le gis la tivo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de ju nho de 1999. – Fre i -
tas Neto, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Ger -
son Ca ma ta – Hugo Na po leão – Álva ro Dias – Ge -
ral do Althoff – José Jor ge – Artur da Tá vo la – Edi -
son Lo bão – Djal ma Bes sa – Lu zia To le do – Bel lo

Par ga – Ante ro Paes de Bar ros – José Fo ga ça –
Sér gio Ma cha do – Ney Su as su na.

PARECER Nº 478, DE 1999

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 52, de
1999 (nº 640/98, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que “apro va o ato que re no va a con -
ces são da Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa -
re ci da para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda tro pi cal na ci da de de
Apa re ci da, Esta do de São Pa u lo”.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 52, de 1999 (nº 640, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à Fun da ção Nos sa Se nho ra
Apa re ci da para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda tro pi cal na ci da de de Apa re ci da, Esta -
do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 236, de
1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 14 de
fe ve re i ro de 1997, que re no va a con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so -
li ci ta ção de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que levou ao seu de fe ri -
men to.

É o se guin te o qua dro di re ti vo da Fun da ção
Nos sa Se nho ra Apa re ci da:

– Dom Ivo Lors che i der
– Pe. Anto nio Cé sar Mo re i ra Mi guel
– Pe. João Ba tis ta de Alme i da
– Pe. Car los da Sil va
– Pe. Ja mil He re dia

O presen te Pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Pa u lo
Cor de i ro, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti -
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va, con tra os vo tos dos De pu ta dos José Ge no í no,
José Ma cha do e Luiz edu ar do Gre e nhalgh.

II – Voto do Re la tor

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº52, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Sala da Co mis são, 15 de ju nho de 1999. – Pre -
si den te Ro meu Tuma– Re la tor –  Fre itas Neto – Ger -
son Ca ma ta – Hugo Na po leão – Luiz Otá vio – Ge -
ral do Althoff – José Jor ge – Artur da Tá vo ra – Edi -
son Lo bão – Djal ma Bes sa – Lu zia To le do – Bel lo
Par ga – Ante ro Paes de Bar ros – José Fo ga ça –
Sér gio Ma cha do – Ney Su as su na – Álva ro Dias. 

PARECER Nº 479, DE 1999

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 91, de
1999 (nº 684/98, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que “apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à RBS – Empre sa Ca ta -
ri nen se de Co mu ni ca ções Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre quên cia mo du la da na ci da de de Cha pe -
có, Esta do de San ta Ca ta ri na”.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 91, de 1999 (nº 684, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato

que re no va a per mis são à RBS – Empre sa Ca ta ri nen -
se de Co mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre quên cia mo du la da na ci da -
de de Cha pe có, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.102,
de 1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 439,
de 11 de se tem bro de 1997, que re no va a per mis são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu ni -
ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que
in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci ta -
ção de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de com a
le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to RBS – Empre sa Ca ta ri nen se de Co mu ni -
ca ções Ltda.

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

Nel son Pa che co Si rotsky 6.600.000

Car los Edu ar do Shne i der
Mel zer

6.600.000

Mar cos Ra mon Dvos kin 6.600.000

To tal de Co tas 19.800.000

O pre sen te Pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Car los
Apo li ná rio e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Comis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Voto do Re la tor 

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra de sons e
ima gens,. pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ção a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
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que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 91, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a em pre sa RBS – Empre sa Ca ta ri nen se
de Co mu ni ca ções Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos 
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da per -
mis são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 23 de ju nho de 1999. – Fre i -
tas Neto, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor –
Ge ral do Cân di do – Lu zia To le do – Álva ro Dias –
Luiz Otá vio – Emí lia Fer nan des – Ro ber to Sa tur ni -
no (absten ção)  – Artur da Tá vo la – Edi son Lo bão –
Djal ma Bes sa – Hugo Na po leão – Bel lo Par ga –
Ma ri na Sil va (absten ção) – Ro meu Tuma.

PARECER Nº 480, DE 1999

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 96, de
1999 (nº 689/98, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da So ci e da de Rá dio Club Alti nó -
po lis Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Alti nó po lis, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 96, de 1999 (nº 689, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à So ci e da de Rá dio Club Alti -
nó po lis Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Alti nó po lis, Esta -
do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.222,
de 1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to s/n, de 14 
de ou tu bro de 1997, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu ni -
ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que
in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci ta -
ção de re no va ção foi ins tru í da de con for midade com a
le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to So ci e da de Rá dio Club Alti nó po lis Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Ma u ro Mat suo 625
José Adol fo Bi an co Mo li na 160
Emi re na Vi e i ra da Fon se ca Fi gue i re do 484
Adnor Car va lho Bus chi 107
José Fra ga Pe re i ra da Sil va 107
Na u de Vi cen ti ni da Cos ta 42
He i tor Lima Zuc co lot to 28
To tal de Co tas 1.600

O pre sen te Pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ri car do
Bar ros, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti -
va, con tra os vo tos dos De pu ta dos José Ma cha do,
José Ge no í no e Luiz Edu ar do Gre e nhalgh.

II – Voto do Re la tor

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que exe -
cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

Tendo em vista o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 96, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a empresa Sociedade Rádio Club
Altinópolis Ltda., atendeu a todos os requisitos
técncos e legais para habilitar-se à renovação da
concessão, opinamos pela aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.

Sala da Co mis são, 15 de ju nho de 1999. – Fre i -
tas Neto,  Pre si den te  –  Ro meu Tuma, Re la tor – Ger -
son Ca ma ta – Hugo Na po leão – Luiz Otá vio – Ge -
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ral do Althoff – José Jor ge – Artur da Tá vo la – Edi -
son Lo bão – Djal ma Bes sa – Lu zia To le do – Bel lo
Par ga – Ante ro Paes de Bar ros – José Fo ga ça –
Sér gio Ma cha do – Ney Su as su na.

PARECER Nº 481, DE 1999

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 104, de
1999 (nº 648/98, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rá dio São Jo a quim Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de São Jo a -
quim, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 104, de 1999 (nº 648, de 1998, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no -
va a con ces são à Rá dio São Jo a quim Ltda. para ex plo -
rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de São Jo a quim, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.066,
de 1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 22 de
se tem bro de 1997, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio São Jo a quim Ltda.:

Nome do Só cio
Co tas de

Par ti ci pa ção

João Fer nan des Mo li na 47.900

Ra chel Ma ri za Bi an co Mo li na 2.000

Jo a quim de Sou za 100

To tal de Co tas 50.000

O pre sen te Pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Te co no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De putados, ten do re ce bi do parecer 
fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Pi a uhylino, e
apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti -
va, con tra os vo tos dos De pu ta dos José Ma cha do,
José Ge no í no e Luiz Edu ar do Gre e nhalgh.

II – Voto do Re la tor

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 104, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a em pre sa Rá dio São Jo a quim Ltda.
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de ju nho de 1999. –  Fre i -
tas Neto, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Ger -
son Ca ma ta – Hugo Na po leão – Luiz Otá vio – Ge -
ral do Althoff – José Jor ge – Artur da Tá vo la – Edi -
son Lo bão – Djal ma Bes sa – Lu zia To le do – Bel lo
Par ga – Ante ro Paes de Bar ros – José Fo ga ça –
Sér gio Ma cha do – Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 455, DE 1999

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 7.713, de 
22 de de zem bro de 1988, e da Lei nº 9.250,
de 26 de de zem bro de 1995, que dis põem
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so bre Impos to so bre a Ren da, e dão ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 6º, in ci so XV, da Lei nº 7.713, de 22

de de zem bro de 1988, pas sa a vi go rar com a se guin -
te re da ção:

“Art. 6º ..................................................

..............................................................
XV  – os ren di men tos pro ve ni en tes de

apo sen ta do ria e pen são, trans fe rên cia para a 
re ser va re munera da ou re for ma, pa gos pela
Pre vi dên cia Soci al da União, dos Esta dos, do 
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, por qual -
quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter -
no, ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va da,
até o va lor de R$1.800,00 (mil e oi to cen tos
re a is), por mês, a par tir do mês em que o con -
tri bu in te com ple tar ses sen ta e cin co anos de
ida de, sem pre ju í zo da par ce la isen ta pre vis -
ta na ta be la de in ci dên cia men sal do im pos to" 
(NR).

Art. 2º Os ar ti gos da Lei nº 9.250, de 26 de de -
zem bro de 1995, a se guir in di ca dos, pas sam a vi go rar 
com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 4º ..................................................

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

VI  – a quan tia de R$1.800,00 (mil e oi -
to cen tos re a is), cor res pon den te à par ce la
isen ta dos ren di men tos pro ve ni en tes de apo -
sen ta do ria e pen são, trans fe rên cia para re -
ser va re mu ne da da ou re for ma pa gos pela
Pre vi dên cia So ci al da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, ou por
qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co
in ter no, ou por en ti da de de pre vi dên cia pri -
va da, a par tir do mês em que o con tri bu in te
com ple tar ses sen ta e cin co anos de ida de"
(NR). ..............................................................

“Art. 7º ..................................................
..............................................................

§ 2º-A É fa cul ta ti va a apre sen ta ção de
de cla ra ção para as pes so as que re ce bam de
uma úni ca fon te e cu jos ren di men tos du ran te
o ano-calendário pro ve nham ex clu si va men te 
do tra ba lho as sa la ri a do ou, ain da, de pro ven -
tos de apo sen ta do ria ou pen sões pa gos por
qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in -
ter no ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va da, 
des de que aque les ren di men tos te nham sido
sub me ti dos à tri bu ta ção na fon te."

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Pre ten de-se, com este pro je to, in tro du zir duas
al te ra ções na le gis la ção do im pos to de ren da, mais
pre ci sa men te no que se re la ci o na com o im pos to da
pes soa fí si ca. Sem em bar go de que se re ves tem de
sim pli ci da de, sig ni fi cam, na ver da de, gran de aper fe i -
ço a men to nas re la ções do ente tri bu tan te com o con -
tri bu in te.

Em pri me i ro lu gar, é pro pos ta am pli a ção do li mi -
te de isen ção para os apo sen ta dos com mais de ses -
sen ta e cin co anos de ida de, para o va lor R$1.800,00
(mil e oi to cen tos re a is). Tra ta-se, aqui, de me di da do
mais alto al can ce so ci al, eis que visa atin gir par ce la
da po pu la ção já ex clu í da da for ça de tra ba lho – sem
con di ções, por tan to, de pro ver com ple men ta ção de
ren da por seus pró pri os es for ços – e que, nor mal -
men te, en fren ta vi cis si tu des de cor ren tes de ma i o res
cu i da dos ne ces sá ri os com a ma nu ten ção da pró pria
sa ú de.

O cons ti tu in te de 1988, em di ver sas pas sa gens, 
pre o cu o pou-se com o ido so, pro cu ran do lan çar as
ba ses para uma po lí ti ca ofi ci al ade qua da. Assim é,
por exem plo, que já na con ce i tu a ção da as sis tên cia
so ci al (art. 203) es ta be le ce como ob je ti vos, en tre ou -
tros, a pro te ção à ve lhi ce (in ci so I) e a ga ran tia de um
sa lá rio mí ni mo men sal ao ido so que com pro ve não
pos su ir me i os de pro ver à sua pró pria ma nu ten ção
(in ci so V). Mais adi an te, no art. 230, a Lei Ma i or é cla -
ra ao co man dar que “a fa mí lia, a so ci e da de e o Esta -
do têm o de ver de am pa rar as pes so as ido sas, as se -
gu ran do sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen den -
do sua dig ni da de e bem-estar e ga ran tin do-lhes o di -
re i to à vida”.

O li mi te atu al men te fi xa do em R$900,00 (no ve -
cen tos re a is), em bo ra pu des se ser ade qua do na épo -
ca da edi ção da lei, re ve la-se hoje in su fi ci en te para
pro por ci o nar vida dig na ao tra ba lha dor que en tra (es -
ta tis ti ca men te fa lan do) no úl ti mo es tá gio de sua vida.
Além das es ta tís ti cas que de mons tram se rem os ido -
sos res pon sá ve is, em mé dia, por qua ren ta e cin co por 
cen to da ren da das fa mí li as, o ido so en fren ta, por ou -
tro lado, um agra va men to das con di ções de sua ma -
nu ten ção de vi do a vá ri os fa to res, en tre os qua is se
po dem ci tar:

 – avil ta men to, his to ri ca men te re co nhe ci do, dos
va lo res dos pro ven tos e pen sões;

 – ma i o res des pe sas com sa ú de (mé di cos, hos -
pi ta is, me di ca men tos);
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 – ex clu são de fi ni ti va do mer ca do de tra ba lho,
im pos si bi li tan do ati vi da des para com ple men ta ção de
ren da.

Como pano de fun do e in te gran do-se com tais
fa to res, res sal te-se a cir cuns tân cia de que ape ans
ago ra o Bra sil co me ça a des per tar para a ne ces si da -
de de se pre o cu par com a exis tên cia e com o
bem-estar de uma fa i xa cres cen te da po pu la ção, até
hoje sim ples men te re le ga da ao os tra cis mo. As pró pri -
as trans for ma ções da so ci e da de (de imi nen te men te
ru ral para ur ba na, as re la ci o na das com pa drões de
ta ma nho de fa mí lia, com pa drões de re la ci o na men to
fi lhos/pais, etc.) Con tri bu em para pôr em evi dên cia o
enor me des pre pa ro de nos so País para li dar, dig na -
men te, com o seg men to da ter ce i ra ida de.

E esse seg men to ten de a tor nar-se cada vez
mais im por tan te (e por que não di zer, pro ble má ti co,
den tro de uma po lí ti ca glo bal de in te gra ção e de as -
sis tên cia so ci al), na me di da em que vão-se cam bi an -
do os pa drões de na ta li da de e mor ta li da de, qua li da de 
de vida e ou tros que con tri bu em para in ver ter ra pi da -
men te a pi râ mi de etá ria. Hoje, os ido sos aci ma de 65
anos são es ti ma dos em cer ca de cin co por cen to da
po pu la ção to tal, pro por ção que de ve rá sim ples men te
qua se do brar até o ano de 2.015.

Se gu ra men te, após o êxo do ru ral que to mou de
sus pre sa os for mu la do res de po lí ti cas pú bli cas em
nos so País, fa zen do acu mu lar pro ble mas so ci a is até
hoje de di fi cí li ma so lu ção, a in ver são da pi râ mi de etá -
ria será, como fe nô me no de mo grá fi co, a gran de pro -
ble má ti ca bra si le i ra do iní cio do novo mi lê nio. A re -
nún cia fis cal em fa vor do gru po de ter ce i ra ida de, tal
como pro pos to no art. 1º des te pro je to, ape nas virá
como um dos fa to res de ate nu a ção da cri se que ine vi -
ta vel men te ca rac te ri za rá o pro ces so.

A se gun da par te da pro pos ta tor na fa cul ta ti va a
apre sen ta ção de de cla ra ção de ajus te anu al para
quem, re ce ben do ex clu si va men te ren di men tos do
tra ba lho ou de pro ven tos e pen sões, já teve des con -
ta do na fon te, du ran te todo o ano, res pec ti vo im pos to
de ren da.

O des con to na fon te nada mais é que a ins tru -
men ta li za ção do que os téc ni cos do se tor cha mam
de “ar re ca da ção em ba ses cor ren tes”, cujo nú cleo
con ce i tu al re si de em que os ci da dãos de vem pa gar
o im pos to no mo men to em que per ce bem a ren da,
no su pos to de que des se fato advêm inú me ras van -
ta gens para o pró prio con tri bu in te e para a ad mi nis -
tra ção.

Os tra ba lha do res e apo sen ta dos são os con tri -
bu in tes que mais per fe i ta men te se ajus tam ao con ce i -
to de “ba ses cor ren tes”, por te rem nor mal men te uma

úni ca fon te de ren da, sen do esta per fe i ta men te iden ti -
fi cá vel e quan ti fi cá vel no mo men to de sua re a li za ção;
no má xi mo, o sis te ma de des con to na fon te po de ria
es tar ca re cen do de al guns aper fe i ço a men tos para
me lhor ajus tar a con tri bu i ção men sal àque la que a le -
gis la ção pre co ni za para o con tri bu in te-tipo, de ma ne i -
ra a mi ni mi zar ain da mais a ne ces si da de de ajus te,
que se efe ti va com a de cla ra ção anu al.

Os tra ba lha do res e apo sen ta dos são os con tri -
bu in tes que mais so frem no mo men to de fa zer o ajus -
te anu al. Isso é per fe i ta men te in te le gí vel se se leva
em con ta sua con di ção so ci al mé dia, o ex pli cá vel
des co nhe ci men to e per ple xi da de em face da com ple -
xa le gis la ção fis cal – o que é fon te de gran de an gús tia 
de pon de rá vel par te da po pu la ção, na épo ca da de -
cla ra ção, e, pior, mo ti vo de des pe sa paga a ter ce i ros
(pro fis si o na is ou pse u do pro fis si o na is) para pren che -
rem essa de cla ra ção.

Em prin cí pio, a de so bri ga ção de ajus te anu al
para essa clas se es pe cí fi ca de con tri bu in tes não de -
ve rá pro du zir im pac tos sig ni fi ca ti vos na ar re ca da ção,
pois, na mas sa de mi lhões de con tri bu in tes, ha ve rá
com pen sa ção en tre aque les que de ve ri am com ple -
men tar o im pos to e aque les que de ve ri am re ce ber
res ti tu i ção, mes mo con si de ran do que es tes úl ti mos
ten de rão mais a apre sen tar sua de cla ra ção.

Não há es ta tís ti cas dis po ní ve is a res pe i to. Con -
tu do, ima gi ne mos como ra zoá vel uma dis per são de
no má xi mo três ou qua tro por cen to para mais e para
me nos do vo lu me exa to de ar re ca da ção, cuja dis -
per são deve ser exa ta men te cor rigida pelo ajus te
anu al.

Tor nan do-se fa cul ta ti va a de cla ra ção, mes mo
que a com pen sa ção aci ma men ci o na da não seja per -
fe ita, vin do a ocor rer pre pon de rân cia de não-declaração
pe los que de ve ri am com ple men tar o im pos to, na pior
das hi pó te ses a que da da ar re ca da ção cor res pon de -
rá àque la mar gem de três ou qua tro por cen to. Le -
ve-se ago ra em con ta que está sen do ob je ti va do ape -
nas um gru po de con tri bu in tes do IRPF, que re pre sen -
ta, no to tal, em tor no de ape nas dez por cen to da ar re -
ca da ção da União. Assim, o ris co de per da de ar re ca -
da ção não vai além de 0,4% do to tal.

Por fim, con si de re-se que a dis pen sa de de cla -
ra ção anu al, além de re pre sen tar di mi nu i ção de an -
gús ti as e de cus tos para mi lhões de con tri bu in tes hu -
mil des, re pre sen ta rá tam bém di mi nu i ção de cus tos
para a ad mi nis tra ção tri bu tá ria – o que, pro va vel men -
te, com pen sa rá so be ja men te a even tu al per da de ar -
re ca da ção.
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Estas, as ra zões jus ti fi ca do ras do pre sen te pro -
je to para cuja apro va ção con ta mos com o apo io dos
ilus tres pa res des ta Casa.

Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se na -
dor Edi son Lo bão.

LEGISLAÇÃO CITADA

····················································································

LEI Nº 7.713, DE 72 DE DEZEMBRO DE 1988

Alte ra a Le gis la ção do Impos to de
Ren da e as ou tras pro vi dên ci as.

····················································································
Art 6º  Fi cam isen tos do im pos to de ren da os se -

guin tes ren di men tos per ce bi dos por pes so as fí si cas:
····················································································

XV – os ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta -
do ria e pen são, trans fe rên cia para a re ser va re mu ne -
ra da ou re for ma, pa gos  pela Pre vi dên cia So ci al da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, até o va lor  equi va len te a cin quen ta OTN, a par -
tir do mês em que o con tri bu in te com ple tar ses sen ta e 
cin co anos de ida de, sem pre ju í zo da de du ção da par -
ce la isen ta pre vis ta no art. 25 des ta Lei:

XVI – o va lor dos bens ad qui ri dos por do a ção ou 
he ran ça;
····················································································

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a Le gis la ção do Impos to de
Ren da das pes so as fí si cas e dá ou tras
pro vi dên ci as.

····················································································
Art. 4º Na de ter mi na ção da base de cál cu lo su -

je i ta à in ci dên cia men sal do im pos to de ren da po de -
rão ser de du zi das:
····················································································

VI – a quan tia de R$900.00 (no ve cen tos re a is),
cor res pon den te à par ce la isen ta dos ren di men tos
pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e pen são, trans fe rên -
cia para a re ser va re mu ne ra da ou re for ma pa gos pela 
Pre vi dên cia So ci al da União, dos Esta dos do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os por qual quer pes soa ju rí di -
ca de di re i to pú bli co in ter no, ou por en ti da de de pre vi -
dên cia pri va da, a par tir do mês em que o con tri bu in te
com ple tar ses sen ta e cin co anos de ida de.
····················································································

Art. 7º A pes soa fí si ca de ve rá apu rar o sal do em
Re a is do im pos to a pa gar ou o va lor a ser res ti tu i do
re la ti va men te aos ren di men tos per ce bi dos no
ano-calendário e apre sen tar anu al men te, até o úl ti mo 

dia útil do mês de abril do ano-calendário sub se qüen -
te, de cla ra ção de ren di men tos em mo de lo apro va do
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

§ 1º O pra zo de que tra ta este ar ti go apli ca-se in -
clu si ve à de cla ra ção de ren di men tos re la ti va ao exer -
cí cio de 1996, ano-calendário de 1995.

§ 2º Fi cam dis pen sa das da apre sen ta ção de de -
cla ra ção:

I – as pes so as fí si cas cu jos ren di men tos tri bu tá -
ve is, ex ce to os tri bu ta dos ex clu si va men te na fon te e
os su je i tos a tri bu ta ção de fi ni ti va se jam igua is ou in fe -
ri o res a R$10.800,00 (dez mil e oi to cen tos re a is), des -
de que não en qua dra das em ou tras con di ções de
obri ga to ri e da de de sua apre sen ta ção.

II – ou tras pes so as fí si cas de cla ra das em ato do
Mi nis tro da Fa zen da cuja qua li fi ca ção fis cal as se gu re
a pre ser va ção dos con tro les fis ca is pela ad mi nis tra -
ção tri bu tá ria

§ 3º Fica o Mi nis tro da Fa zen da au to ri za do a
pror ro gar o pra zo para a apre sen ta ção da de cla ra ção
den tro do exer cí cio fi nan ce i ro.

§ 4º Ho mo lo ga da a par ti lha ou fe i ta a ad ju di ca -
ção dos bens, de ve rá ser apre sen ta da pelo in ven ta ri -
an te, den tro de trin ta dias con ta dos da data em que
tran si tar  em jul ga do a sen ten ça res pec ti va, de cla ra -
ção dos ren di men tos cor res pon den tes ao pe río do de
1º de ja ne i ro até a data da ho mo lo ga ção ou ad ju di ca -
ção.

§ 5º Se a ho mo lo ga ção ou ad ju di ca ção ocor rer
an tes do pra zo anu al men te fi xa do para a en tre ga das
de cla ra ções de ren di men tos, jun ta men te com a de -
cla ra ção re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or de ve rá ser en -
tre gue a de cla ra ção dos ren di men tos cor res pon den -
tes ao ano-calendário an te ri or.
····················································································

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

····················································································
Art. 203. A as sis tên cia so ci al será pres ta da a

quem dela ne ces si tar, in de pen den te men te de con tri -
bu i ção à se gu ri da de so ci al, e tem por ob je ti vos:

I – a pro te ção à fa mí lia, à ma ter ni da de, à in fân -
cia, à ado les cên cia e à ve lhi ce;

II – o am pa ro às cri an ças e ado les cen tes ca ren -
tes;

III – a pro mo ção da in te gra ção ao mer ca do de
tra ba lho;

IV – a ha bi li ta ção e re a bi li ta ção das pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia e a pro mo ção de sua in te -
gra ção à vida co mu ni tá ria;
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V – a ga ran tia de um sa lá rio mí ni mo de be ne fí -
cio men sal à pes soa por ta do ra de de fi ciên cia e ao
ido so que com pro vem não pos su ir me i os de pro ver à
pró pria ma nu ten ção ou de tê-la pro vi da por sua fa mi -
lia, con for me dis pu ser a lei.
····················································································

Art. 230. A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm o 
de ver de am pa rar as pes so as ido sas, as se gu ran do
sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen den do sua
dig ni da de e bem-estar e ga ran tin do-lhes o di re i to à
vida.

§ 1º Os pro gra mas de am pa ro aos ido sos se rão
exe cu ta dos pre fe ren ci al men te em seus la res.

§ 2º Aos ma i o res de ses sen ta e cin co anos é ga -
ran ti da a gra tu i da de dos trans por tes co le ti vos ur ba -
nos.
····················································································

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
de ci são  ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 408, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos cons ti tu ci o na is do art. 50, § 2º, e na

for ma re gi men tal dos arts. 215, item I, e 216, re que i ro
se jam so li ci ta das ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro
da Jus ti ça in for ma ções so bre as ques tões que se se -
guem.

Do to tal de cri mes pra ti ca dos nos úl ti mos 5 (cin -
co) anos, com gra ve ame a ça ou vi o lên cia con tra a
pes soa, como agres são, es tu pro, rou bo, se qües tro,
ho mi cí dio, la tro cí nio etc., quan tos fo ram co me ti dos:

a) com uso de arma de fogo com pra da re gu lar -
men te e re gis tra da no ór gão po li ci al com pe ten te?

b) com uso de arma de fogo não re gis tra da na
po lí cia?

c) com uso de arma de fogo re gis tra da na po lí -
cia, mas sub tra í da de quem a re gis trou?

Jus ti fi ca ção

O de ba te na ci o nal que se de sen vol ve so bre o
des ti no a ser dado às ar mas de fogo e mu ni ções de
pro ce dên cia le gí ti ma tor nou-se pas si o nal. Ve ri fi ca-se, 
atra vés da im pren sa, que ar gu men tos se me lhan tes
são in vo ca dos pe los que se po si ci o nam con tra ou a
fa vor da pros cri ção.

A ques tão é gra ve, pois se re la ci o na com di re i -
tos in vi o lá ve is, ins cri tos na Cons ti tu i ção e tu te la dos
pela le gis la ção pe nal. E o ad je ti vo “in vi o lá vel” in di ca,
por de fi ni ção ju rí di ca, tudo o que está le gal men te pro -
te gi do con tra qual quer vi o lên cia e aci ma da ação da
jus ti ça" (Di ci o ná rio Au ré lio). Ve ri fi ca-se, as sim, ne -
ces si da de ur gen te de dar um em ba sa men to téc ni co
ao de ba te, prin ci pal men te atra vés de es ta tís ti cas
con fiá ve is, que nos per mi tam ra ci o nar so bre fa tos e
não ape nas so bre hi pó te ses.

Com o ob je ti vo de en ri que cer e em pres tar à dis -
cus são uma ob je ti vi da de ma i or, pro po mos que esta
Casa ob te nha, com pres te za, res pos tas aba li za das
às ques tões for mu la das no pre sen te re que ri men to,
em vir tu de da apre sen ta ção de pro je to pelo Exe cu ti vo 
com o ob je ti vo de ex pro pri ar to das as ar mas de fogo e 
mu ni ção per ten cen tes a ci da dãos que nos in te grem
as For ças Arma das ou ór gãos go ver na men ta is re la ci -
o na dos com se gu ran ça e in te li gên cia, bem como pro -
i bir sua co mer ci a li za ção.

Enten de mos que nin guém me lhor que o Exce -
len tís si mo Mi nis tro da Jus ti ça pra tra zer-nos es sas
res pos tas, já que al guns dos ór gãos res pon sá ve is
pela se gu ran ça pú bli ca lhe são di re ta men te su bor di -
na dos e os de ma is dis põem de uma co or de na ção – a
Se cre ta ria Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca – tam bém
in te gran te da Pas ta.

Sala das Ses sões, 3 de agos to de 1999. – Se na -
dor Ro meu Tuma.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OF  76/99-LPSDB
Bra sí lia, 3 de agos to de 1999

Se nhor Pre si den te,

So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -
dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der as se -
guin tes al te ra ções quan to à com po si ção do PSDB
nas Co mis sões de Assun tos So ci a is e de Edu ca ção
des ta Casa.

CAS: Se na dor Lú cio Alcân ta ra pelo Se na dor
Sér gio Ma cha do, como ti tu lar.

CE: Se na dor Sér gio Ma cha do pelo Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, como ti tu lar.
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Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Sér gio
Ma cha do, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –Se rão fe -
i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 151, de 1999 (nº
1.078/99, na ori gem), de 2 do cor ren te, do Pre si den te
da Re pú bli ca, en ca mi nhan do, nos ter mos do in ci so II
do art. 7° da Lei n° 9.069, de 1995, o de mons tra ti vo
das emis sões do real re fe ren te ao se gun do tri mes tre
de 1999, as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si ção
das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das. 

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –A Pre si -
dên cia re ce beu os Ofí ci os n°s 49 e 136, de 1999, da
Se cre ta ria-Executiva do Mi nis té rio da Fa zen da, en ca -
mi nhan do, nos ter mos da Re so lu ção n° 91, de 1997,
do Se na do Fe de ral, res pec ti va men te, in for ma ções
so bre o an da men to das ati vi da des e o IV Re la tó rio de
pro gres so do Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Admi nis -
tra ção Fis cal para os Esta dos Bra si le i ros  –PNAFE,
de sen vol vi das no se gun do se mes tre de 1998. Os ex -
pe di en tes,  ane xa dos ao pro ces sa do da Re so lu ção n° 
91, de 1997, vão à Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra n° 20, de 1999 (nº
4.303/98, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que acres cen ta ar ti go à Lei n°
9.099, de 26 de se tem bro de 1995 . 

Ao Pro je to foi apre sen ta da uma emen da, que
vai ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. 

É a se guin te a emen da apre sen ta da:

EMENDA Nº 1-PLEN

Apre sen ta da ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 20, de 1999 (nº 4.303/98, na Casa
de Ori gem), que acres cen ta art. à Lei nº
9.099, de 26 de se tem bro de 1995.

Art. 1º Dê-se ao ar ti go 1º do Pro je to de Lei da
Câ ma ra em epí gra fe, a se guin te re da ção:

“Art. 1º ...................................................

“Art. 90. A As dis po si ções des ta Lei não
se apli cam no âm bi to da Jus ti ça Mi li tar, ex ce -
to o ar ti go 89 quan do se tra tar de cri me im -
pro pri a men te mi li tar”.

Jus ti fi ca ção

A Lei fe de ral nº 9.099/95 sur giu no ar ca bou ço
ju rí di co na ci o nal com o apa ná gio de tor nar cé le re os
pro ce di men tos apu ra tó ri os dos cri mes de me nor po -
ten ci al ofen si vo, dan do à so ci e da de bra si le i ra a pos -
si bi li da de de ter uma res pos ta ju rí di ca à so ci e da de é
per fe i ta men te apli cá vel à Jus ti ça Mi li tar, na for ma
como es pe ci fi ca da nes ta Emen da.

Não se pre ten de de i xar de ape nas os mi li ta res
que co me tam cri mes de me nor po ten ci al ofen si vo e,
com isso aba lar a hi e rar quia e a dis ci pli na da ca ser na, 
mes mo por que as leis e re gu la men tos das ins ti tu i -
ções mi li ta res pos su em dis po si ti vos Admi nis tra ti vos
dis ci pli na res su fi ci en tes para a ma nu ten ção de tão
im por tan tes prin cí pi os, mas sim, na es fe ra pro ces su -
al, agi li zar a Jus ti ça, com to tal ade qua ção à le gis la -
ção e aos prin cí pi os nor te a do res da Jus ti ça Cri mi nal
bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 3 de agos to de 1999. – Se na -
dor Ernan des Amo rim, PPB – RO.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1° Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te: 

 PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 456, DE 1999

Alte ra a Lei nº 8.078, de 11 de se tem -
bro de 1990, – Có di go de De fe sa do Con -
su mi dor –, para in clu ir a vida útil dos pro -
du tos en tre os da dos obri ga to ri a men te in -
for ma dos ao con su mi dor.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so III do art. 6º da Lei nº 8.078, de 11 

de se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 6º ..................................................
..............................................................
III – a in for ma ção ade qua da e cla ra so -

bre os di fe ren tes pro du tos e ser vi ços, com
es pe ci fi ca ção cor re ta de quan ti da de, ca rac -
te rís ti cas, com po si ção, vida útil, qua li da de e
pre ço, bem como so bre os ris cos que apre -
sen tem; (NR)

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

Art. 2º O art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de se tem -
bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
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“Art. 31. A ofer ta e a apre sen ta ção de
pro du tos ou ser vi ços de vem as se gu rar in for -
ma ções cor re tas, cla ras, pre ci sas, os ten si -
vas e em lín gua por tu gue sa, so bre suas ca -
rac te rís ti cas, qua li da des, quan ti da de, com -
po si ção, pre ço, ga ran tia, vida útil, pra zos de
va li da de e ori gem, en tre ou tros da dos, bem
como so bre os ris cos que apre sen tem à sa ú -
de e se gu ran ça dos con su mi do res.” (NR)

Art. 3º O § 1º do art. 37 da Lei nº 8.078, de 11 de
se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 37. ................................................
§ 1º É en ga no sa qual quer mo da li da de

de in for ma ção ou co mu ni ca ção de ca rá ter
pu bli ci tá rio, in te i ra ou par ci al men te fal sa, ou,
por qual quer ou tro modo, mes mo por omis -
são, ca paz de in du zir em erro o con su mi dor a 
res pe i to da na tu re za, ca rac te rís ti cas, vida
útil, qua li da de, quan ti da de, pro pri e da des, ori -
gem, pre ço e qua is quer ou tros da dos so bre
pro du tos e ser vi ços. (NR)

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

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Este pro je to de lei visa in clu ir a vida útil dos pro -
du tos en tre ou tros da dos es sen ci a is a se rem in for ma -
dos ao con su mi dor no mo men to da ofer ta do pro du to.

Ape sar de o Có di go de De fe sa do Con su mi dor
ser con si de ra do uma das co di fi ca ções con su me ris tas 
mais avan ça das do mun do, há que se bus car a cada
dia o seu apri mo ra men to. Para tan to, com o ob je ti vo
de ins tru men ta li zar, ain da me lhor, o pro ces so de ci só -
rio quan to à com pra ou não de um pro du to, é mis ter
que o con su mi dor dis po nha, além das in for ma ções já
ga ran ti das pelo CDC, do dado so bre a sua vida útil.

Re cor dem-se as pa la vras do ju ris ta Antô nio
Her man de Vas con cel los e Ben ja min, no que tan ge
ao de ver de in for mar:

“Para a pro te ção efe ti va do con su mi dor
não é su fi ci en te o mero con tro le da en ga no si -
da de e abu si vi da de da in for ma ção. (...) Toda
a re for ma do sis te ma ju rí di co nes sa ma té ria,
em es pe ci al no que se re fe re à pu bli ci da de,
re la ci o na-se com o re co nhe ci men to de que o
con su mi dor tem um di re i to a uma in for ma ção
com ple ta e exa ta so bre os pro du tos e ser vi -
ços que de se ja ad qui rir. (...) Cu i da do de ver
de in for mar a car go do for ne ce dor. O Có di go,

como se sabe, dá gran de ên fa se ao as pec to
pre ven ti vo da pro te ção do con su mi dor. (...) O 
con su mi dor bem in for ma do é um ser apto a
ocu par seu es pa ço na so ci e da de de con su -
mo.” (Có di go bra si le i ro de de fe sa do con su -
mi dor; co men ta do pe los au to res do an te pro -
je to. 5. ed. Rio de Ja ne i ro: Fo ren se Uni ver si -
tá ria, 1998)

Uma vez re al ça da a im por tân cia do de ver de in -
for mar por par te do for ne ce dor, des ta que-se a ne ces -
si da de de se in for mar tam bém so bre a vida útil dos
pro du tos para que o con su mi dor es te ja apto a fa zer
uma ava li a ção mais ra ci o nal so bre qual pro du to es co -
lher.

Di an te do ex pos to, peço o apo io dos meus no -
bres Pa res para esta pro po si ção, com o fim de bus -
car mos a pro te ção ain da mais ca bal do con su mi dor
bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº. 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

····················································································
Art. 6º São di re i tos bá si cos do con su mi dor:

····················································································
III – a in for ma ção ade qua da e cla ra so bre os di -

fe ren tes pro du tos e ser vi ços, com es pe ci fi ca ção cor -
re ta de quan ti da de, ca rac te rís ti cas, com po si ção, qua -
li da de e pre ço, bem como so bre os ris cos que apre -
sen tem;
····················································································

Art. 31. A ofer ta e apre sen ta ção de pro du tos ou
ser vi ços de vem as se gu rar in for ma ções cor re tas, cla -
ras, pre ci sas, os ten si vas e em lin gua por tu gue sa so -
bre suas ca rac te rís ti cas, qua li da des, quan ti da de,
com po si ção, pre ço, ga ran ti am pra zos de va li da de e
ori gem, en tre ou tros da dos, bem como so bre os ris -
cos que apre sen tam à sa ú de e se gu ran ça dos con su -
mi do res.
····················································································

Art. 37. É pro i bi da toda pu bli ci da de en ga no sa
ou abu si va.

§ 1º É en ga no sa qual quer mo da li da de de in for -
ma ção ou co mu ni ca ção de ca rá ter pu bli ci tá rio, in te i ra
ou par ci al men te fal sa, ou, por qual quer ou tro modo,
mes mo por omis são, ca paz de in du zir em erro o con -
su mi dor a res pe i to da na tu re za, ca rac te rís ti cas, quan -
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ti da de, quan ti da de, pro pri e da des, ori gem pre ço e
qua is quer ou tros da dos so bre pro du tos e ser vi ços.

§ 2º É abu si va, den tre ou tras a pu bli ci da de dis -
cri mi na tó ria de qual quer na tu re za, a que in ci te à vi o -
lên cia, ex plo re o medo ou a su pers ti ção, se apro ve i te
da de fi ciên cia de jul ga men to e ex pe riên cia da cri an -
ça, des res pe i ta va lo res am bi en ta is, ou que seja ca -
paz de in du zir o con su mi dor a se com por tar de for ma
pre ju di ci al ou pe ri go sa à sua sa ú de ou se gu ran ça.

§ 3º Para os efe i tos des te có di go, a pu bli ci da de
é en ga no sa por omis são quan do de i xar de in for mar
so bre dado es sen ci al do pro du to ou ser vi ço.

§ 4º (Ve ta do).
····················································································

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia  deci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) - O pro jeto
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten -
te. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) - Há ora -
do res ins cri tos. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB-GO) - Sr. Pre -
si den te, de se jo fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel,
para isso gos ta ria de re que rer mi nha ins cri ção para o
mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) - Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª terá as se gu -
ra do o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, na for ma do
Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) - Con ce do
a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao no bre Se na dor Tião
Vi a na. 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT-AC. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, após o mês de ju lho ter
sido um mês de re ces so do Se na do Fe de ral e mu i tos
Se na do res te rem apro ve i ta do para um re en con tro
com seus Esta dos, um re en con tro mais pro lon ga do
com os pro ble mas, com a re a li da de e com as al ter na -
ti vas que es tão sen do co lo ca das na or dem do dia dos
Esta dos, tive a opor tu ni da de de pas sar três se ma nas, 
dos trin ta dias de re ces so, no Acre, re en con tran do to -
dos os pro ble mas, to das as in ves ti das do Go ver no do
Esta do, toda re la ção que se está es ta be le cen do com
a pos si bi li da de de mu dar a es tru tu ra so ci al e eco nô -
mi ca da que le Esta do.

Nes se in ter va lo de trin ta dias, os pro ble mas se
avo lu ma ram mu i to den tro da fun ção e da res pon sa bi -
li da de de cada Se na dor, com isso, se ria mu i to am pla
a pa u ta de pro ble mas e dis cus sões a se rem tra zi das
para esta tri bu na. Con fes so que pre fe ri fil trar e op tar
por uma dis cus são mais di re ci o na da ao se tor de sa ú -

de. Lem bro, in clu si ve, de uma ho me na gem fe i ta pela
re vis ta IstoÉ, esta se ma na, àque le que se co lo ca no
em pa te téc ni co jun to com Oswal do Cruz, que é Car -
los Cha gas, re co nhe ci do como o ma i or mé di -
co-cientista do nos so País nes te sé cu lo, onde Car los
Cha gas afir ma va que o Bra sil, no iní cio do sé cu lo, era
um gran de hos pi tal. Por ser o nos so País um gran de
hos pi tal e es tar en vol vi do em gra ves pro ble mas so ci -
a is e de sa ú de, eu não po de ria me fur tar a de ba ter no -
va men te este as sun to, prin ci pal men te lem bran do,
ago ra, de algo po si ti vo em re la ção à Ama zô nia Bra si -
le i ra, em re la ção ao Esta do do Acre, que é uma de ci -
são to ma da en tre o Mi nis té rio da Sa ú de e o Go ver no
do Esta do, após uma in ten sa bus ca de sen si bi li za ção 
e de pe di do do Go ver no do Esta do ao Mi nis té rio da
Sa ú de, de que o Acre vai ser o pri me i ro Esta do do
Bra sil a va ci nar toda a sua po pu la ção de 0 a 100
anos, a um só tem po, con tra a he pa ti te B e, tal vez, a
ma i or co ber tu ra de sua his tó ria con tra a fe bre ama re -
la, que já nos cer ca no Peru, na Bo lí via, no Ama zo nas 
e no Pará, uma do en ça cuja che ga da é imi nen te nas
áre as ur ba nas da Ama zô nia bra si le i ra, se uma ação
de pre ven ção não for fe i ta.

E a he pa ti te B, se gun do a pró pria Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de, atin ge 5% da po pu la ção mun di al
de for ma crô ni ca. São 365 mi lhões de por ta do res crô -
ni cos no Pla ne ta in te i ro, com 2 mi lhões de mor tes to -
dos os anos. E no Esta do do Acre são mi lha res de
pes so as in fec ta das cro ni ca men te pelo ví rus da he pa -
ti te B, onde os es tu dos que nós te mos são de amos -
tra gem de tra ba lha do res da sa ú de, che gan do a mais
de 65% dos tra ba lha do res hos pi ta la res nas áre as de
amos tra gem de es tu dos fe i tos. Nas áre as de he mo -
cen tros, onde se doa san gue, 40% das pes so as que
vão doar san gue na que la re gião já fo ram in fec ta das
pelo ví rus da he pa ti te B.

Di an te de um de ba te cla ro e ob je ti vo com o Mi -
nis té rio da Sa ú de, foi de ter mi na da a opor tu ni da de e o
de sa fio lan ça do ao Acre. Enquan to os de ma is Esta -
dos da Fe de ra ção vão fa zer uma co ber tu ra na po pu -
la ção até 5 anos de ida de, o Esta do do Acre, por ter
sido o que saiu na van guar da des se de ba te, tem a
opor tu ni da de de va ci nar toda a sua po pu la ção de 0 a
100 anos a um só tem po.

São três as eta pas de va ci na ção: dia 14 de
agos to é o iní cio des sa cam pa nha, que con ta com o
apo io dos Mi nis té ri os da Ae ro náu ti ca, do Exér ci to, da
Sa ú de e to dos os ór gãos de Esta do, que es tão tra ba -
lhan do numa ver da de i ra ope ra ção de guer ra co or de -
na da pelo Go ver no do Esta do.
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Qu e ro di zer, en tão, que se tra ta de uma no tí cia
aus pi ci o sa, de uma no tí cia que pro va vel men te co lo -
ca rá o Acre na van guar da de um im por tan te de ba te.
O Bra sil in te i ro, na hora em que a sa ú de pú bli ca es ti -
ver mais pre sen te, mais na pa u ta da gran de im pren -
sa, vai en ten der que a he pa ti te é um dos ma i o res pro -
ble mas de sa ú de pú bli ca da his tó ria do Bra sil. Nes se
mo men to, o Acre já terá cum pri do a sua par te por ter
tido a sen si bi li da de de pre ve nir a sua po pu la ção e
com ba ter essa do en ça que já le vou mi lha res de ví ti -
mas do nos so Esta do.

Esta mos can sa dos de tes te mu nhar - mu i tos
mé di cos como eu -, no dia a dia dos hos pi ta is da que le 
Esta do, cri an ças com me nos de dez anos mor ren do
de cir ro se he pá ti ca, adul tos jo vens mor ren do de cir ro -
se he pá ti ca e de cân cer de fí ga do, a he pa ti te de sin te -
gran do fa mí li as. Uma ação con cre ta e ver da de i ra de
pro te ção à po pu la ção não ha via se ins ta la do, mas foi
dada essa opor tu ni da de ao Go ver no do Acre e, se
Deus qui ser, será uma gran de li ção de sa ú de e um
gran de es tí mu lo para que ou tros es ta dos, prin ci pal -
men te da Ama zô nia bra si le i ra, fa çam a mes ma co i sa
e con si gam va ci nar a sua po pu la ção.

Nes sa cam pa nha de va ci na ção te mos con ta do
com a so li da ri e da de de to dos os pro fis si o na is de sa ú -
de, se jam mé di cos, en fer me i ros, odon tó lo gos, nu tri ci -
o nis tas, edu ca do res em sa ú de, pro fis si o na is da im -
pren sa do Acre, per so na li da des da his tó ria ad mi nis -
tra ti va do Esta do: eles têm se in cor po ra do ao gran de
de ba te so bre a sa ú de pú bli ca e têm pro cu ra do con -
ven cer e sen si bi li zar a po pu la ção para que, no dia 14
de agos to, to das as pes so as hu mil des da que le Esta -
do tam bém se jam al can ça das pela cam pa nha de va -
ci na ção. A po pu lação ru ral e a po pu la ção in dí ge na da -
que le Esta do já es tão to tal men te en vol vi das no pla ne -
ja men to da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de e se rão am -
pla men te pro te gi das em re la ção à he pa ti te B. Será
uma ope ra ção se me lhan te a uma ope ra ção de guer ra,
com he li cóp te ros e aviões das For ças Arma das a pos -
tos para dar o apo io lo gís ti co ne ces sá rio para que
essa cam pa nha te nha êxi to. Pen so que o Acre vai se
afir mar e dar um exem plo de ação po si ti va, de uma
agen da po si ti va no cam po da sa ú de pú bli ca.

Um ou tro pon to que tra go com enor me or gu lho
para o Se na do Fe de ral: o Go ver no do Acre es ta rá im -
plan tan do, na pró xi ma se ma na, o mais abran gen te
Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia do País. Ne nhum
Esta do bra si le i ro, de sen vol ven do pro gra mas se me -
lhan tes, al can çou a pro por ção que o Acre al can ça rá:
vai en vol ver 75% dos Mu ni cí pi os do Esta do.

Uma ação con jun ta en vol ven do o Go ver no do
Esta do do Acre, a Uni ver si da de de Bra sí lia e a Emba -

i xa da de Cuba pos si bi li tou a vin da de pro fis si o na is
para co brir 75% dos Mu ni cí pi os na área de sa ú de em
fa mí lia. Essa ação é ain da mais im por tan te quan do a
si tu a mos no con tex to dos Esta dos ama zô ni cos e dos
Esta dos dis per sos des te País, que en fren tam uma di -
fi cul da de enor me para le var pro fis si o na is do Cen -
tro-Sul para par ti ci par de ações nos Mu ni cí pi os com
13, 15, 20, 30 mil ha bi tan tes e que nun ca ti ve ram um
mé di co. Encon tra mos uma sa í da al ter na ti va - não
con se guin do le var mé di cos do Cen tro-Sul, que exi -
gem sa lá ri os da or dem de 6 a R$8 mil - ao cri ar esse
pro gra ma com o am pa ro téc ni co re sul tan te da co o pe -
ra ção in ter na ci o nal. Implan tar o ma i or pro gra ma de
sa ú de da fa mí lia, em ter mos re la ti vos, de um Esta do
bra si le i ro é mo ti vo de ale gria. Não se pode es que cer
nes te mo men to de men ci o nar tam bém a sen si bi li da -
de do Mi nis té rio da Sa ú de, que con tri bu iu para uma
par ce ria nova e res pon sá vel, cujo re sul ta do, se Deus
qui ser, vai ser a re du ção da mor ta li da de in fan til na re -
gião do Acre em pelo me nos 50% nos pró xi mos três
anos. Te mos mo ti vos para co me mo rar Bra sil afo ra: à
bus ca do sal va men to de vi das, à bus ca de pro te ção à
dig ni da de hu ma na, aque le Esta do, que es ta va en tre
os que ti nham os ma i o res ín di ces de mor ta li da de in -
fan til, en con trou pro gra mas sim pli fi ca dos, ra ci o na is,
de sa ú de pú bli ca.

Hoje já po de mos co me mo rar, por que na pró xi -
ma se ma na ci da des que nun ca vi ram um mé di co re -
gu lar men te atu an do na sua mi cror re gião vão ver essa 
si tu a ção mu dar. Pas sa rão a atu ar no Esta do do Acre
mé di cos e en fer me i ros de for ma ção uni ver si tá ria, au -
xi li a res de en fer ma gem, agen tes de sa ú de; eles es ta -
rão im plan tan do um pro gra ma que é re vo lu ci o ná rio
em Cuba e na Ingla ter ra e que re sol ve 92% dos pro -
ble mas de sa ú de de uma co mu ni da de, evi tan do que
esse pro ble ma al can ce um hos pi tal.

Essas são no tí ci as que de vem ser lem bra das,
por que na nos sa his tó ria o que ha via era uma ação
mu i tas ve zes he rói ca, iso la da e al ti va do Mi nis té rio do 
Exér ci to, que, por in ter mé dio do Exér ci to bra si le i ro,
atua na Ama zô nia e as su miu o pa pel de che gar onde
nin guém que ria che gar, que era exa ta men te nas co -
mu ni da des iso la das, le van do ope ra ções de so li da ri e -
da de e de sa ú de. Ago ra, o Go ver no do Esta do une-se 
ao Exér ci to den tro da Re gião Ama zô ni ca, no caso do
Acre, e im plan ta um pro gra ma des sa na tu re za. Por -
tan to, é com mu i to or gu lho que tra go essa no tí cia ao
Se na do Fe de ral.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL-TO) -
Per mi te-me V. Exª um apar te?
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O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT-AC) - Con ce do
um apar te ao emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL-TO) -
No bre Se na dor Tião Vi a na, esta Casa e se gu ra men te 
o País já es tão acos tu ma dos a tes te mu nhar a sua luta 
in ces san te na área da sa ú de pú bli ca do seu Esta do,
da Re gião Ama zô ni ca e do pró prio País. Cum pri men -
to-o nes te nos so re tor no por mais uma vez tra zer
tema tão im por tan te para de ba te e dis cus são, prin ci -
pal men te o to can te a essa se gun da fase do pro nun ci -
a men to de V. Exª, que tra ta dos pro gra mas de sa ú de
da fa mí lia. Ao mais uma vez pa ra be ni zar o Go ver na -
dor Jor ge Vi a na e V. Exª, gos ta ria de lhe con tar so bre
ex pe riên cia se me lhan te que te mos em nos so Esta do
e que tam bém diz res pe i to a essa sa í da do mé di co de
fa mí lia, ori gi na da em Cuba. Te mos hoje em To can tins
- co me ça mos esse pro gra ma há cer ca de dois anos -
ses sen ta e dois mé di cos cu ba nos que se mu da ram
de fi ni ti va men te da que le país para o nos so Esta do. E
o que é mais in te res san te: exa ta men te por ter mos em 
Pal mas um pro je to ur ba nís ti co mu i to in te res san te -
uma ci da de que já está ul tra pas san do a casa dos 150 
mil ha bi tan tes, cres cen do a cer ca de 29% ao ano; é a
ci da de que mais cres ce nes te País e está en tre as
três ci da des que têm ma i or cres ci men to no mun do -,
a ma i o ria dos nos sos pro fis si o na is da sa ú de e os nos -
sos mé di cos de se ja es tar em Pal mas, fi car na ca pi tal,
mas com isso os 138 Mu ni cí pi os res tan tes - os de ma -
is mu ni cí pi os to can ti nen ses - en fren ta vam essa di fi -
cul da de en fren ta da tam bém pe las pe que nas ci da des
bra si le i ras: a fal ta de um mé di co. Pois ve jam: um mé -
di co, que lá em Cuba es ta va re ce ben do um sa lá rio
me nor que US$100 por mês, vem para o To can tins e
opta exa ta men te pe las pe que nas co mu ni da des - ne -
nhum de les está na ca pi tal - e es ta mos hoje com esse 
ex pres si vo nú me ro. Alguns de les já con tra í ram ca sa -
men to em nos so Esta do, es tão for man do suas fa mí li -
as, mas o bá si co e o mais im por tan te é que eles tra -
zem con si go a ex pe riên cia da me di ci na fa mi li ar, da
me di ci na co mu ni tá ria, aper fe i ço an do os nos sos en -
fer me i ros, for man do agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de.
Por tan to, esse pro gra ma - para o qual tam bém co la -
bo rou a Uni ver si da de de Bra sí lia - deu cer to. Di -
go-lhe, po rém, an te ci pa da men te: in fe liz men te, es ta -
mos en fren tan do ações do Con se lho Re gi o nal de Me -
di ci na, que não quer re co nhe cer a vin da des ses mé -
di cos cu ba nos ao Bra sil sem que eles pas sem por
uma Uni ver si da de bra si le i ra. Ora, sa be mos o quan to
Cuba é for te na me di ci na co mu ni tá ria; es ta mos en -
fren tan do es sas ações, as ex pli ca ções fo ram da das,
mas o mais im por tan te de tudo é ter a co ra gem de fa -

zer a ação. Por tan to, mais uma vez, o Go ver no do
Acre está de pa ra béns. Te nho a cer te za de que, a
exem plo do que acon te ceu no Esta do de To can tins,
esse pro gra ma dará cer to no Acre e, as sim, pas sa re -
mos a di ri gir a sa ú de pú bli ca de me lhor for ma para as
fa mí li as bra si le i ras, prin ci pal men te as do in te ri or. Pa -
ra béns a V.Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT-AC) - Agra de ço
ao no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos e que ro
di zer que é sem pre uma ale gria para o Esta do do
Acre tes te mu nhar a sua ação par la men tar de so li da ri -
e da de. Em ne nhum mo men to, por oca sião dos gran -
des de ba tes em que o Go ver no do Acre se fez pre -
sen te atra vés da mi nha pes soa e da nos sa Se na do ra
Ma ri na Sil va, V. Exª de i xou de dar uma opi nião de
cons tru ção e de so li da ri e da de a um Esta do que vai se 
afir mar como um exem plo a ser se gui do na área de
ges tão pú bli ca para o Bra sil in te i ro, que é o Esta do do
Acre. Não te nho a me nor dú vi da dis so.

Esse pro gra ma já ha via co me ça do, Se na dor, na 
ges tão de Jor ge Vi a na quan do pre fe i to de Rio Bran -
co. Com os cin co mó du los de iní cio im plan ta dos des -
se pro gra ma de me di ci na da fa mí lia e ação de sa ú de
sim pli fi ca da, o Go ver no con se guiu re du zir a mor ta li -
da de in fan til nas área em que atu ou em 50%. Infe liz -
men te, não foi dada con ti nu i da de a esse pro je to pelo
su ces sor do Pre fe i to Jor ge Vi a na. No en tan to, com
ele ago ra no Go ver no do Esta do, há uma opor tu ni da -
de real para ações efe ti vas de um pro gra ma que, se
Deus qui ser, vai ser um or gu lho para a Ama zô nia in te -
i ra.

Isso se as so cia a um Go ver no que tra ba lha hoje
com cor rup ção igual a zero em seus qua dros, o que
nos de i xa pro fun da men te or gu lho sos. Gra ças a esse
fato é pos sí vel im plan tar pro gra mas que le vam al gum
re cur so, mas cujo re sul ta do so ci al é fan tás ti co.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT-SP) - Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT-AC) - Con ce do
um apar te, com mu i ta hon ra, ao no bre Se na dor Edu -
ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT-SP) - Cum -
pri men to V. Exª, Se na dor Tião Vi a na, por mais uma
vez mos trar aqui a sua de di ca ção, co nhe ci men to e
ex pe riên cia acu mu la da na área da sa ú de pú bli ca e
tam bém por aqui nos re lem brar os en si na men tos de
Oswal do Cruz, de Car los Cha gas, ao re ve lar a sua
von ta de de co lo car em prá ti ca aque la tra di ção, aque -
les exem plos tão sig ni fi ca ti vos para o de sen vol ver da
ciên cia vol ta da para a me lho ria de qua li da de de vida
da po pu la ção. Cum pri men to-o ain da por nos tra zer
no tí ci as a res pe i to do Go ver no Jor ge Vi a na do Acre e
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des sas ini ci a ti vas tão sa u dá ve is. Apro ve i to esta opor -
tu ni da de, por tan to, para me lhor apre en der o que V.
Exª está nos tra zen do como uma boa nova, já que na
ma i or ci da de bra si le i ra, na épo ca em que era pre fe i to
o Sr. Pa u lo Ma luf, foi ins ti tu í do o Pro gra ma de Assis -
tên cia à Sa ú de - PAS. Mon tou-se, en tão, um sis te ma
de co o pe ra ti vas mo di fi can do in te i ra men te o sis te ma,
que an tes era de sa ú de pú bli ca, es pe ran do que es -
sas co o pe ra ti vas pu des sem es tar com co mu ni da des
que te ri am uma cer ta ren ta bi li da de eco nô mi ca, co lo -
can do uma cer ta re mu ne ra ção para os seus par ti ci -
pan tes em de cor rên cia da pro du ti vi da de. No en tan to,
o pre fe i to que o su ce deu, o Sr. Cel so Pit ta, na se ma -
na pas sa da, re sol veu aca bar com aque la sis te má ti ca, 
que es ta va sa in do in te i ra men te do con tro le da pre fe i -
tu ra. O pró prio Se cre tá rio Mu ni ci pal da Sa ú de dis se
que ele não ti nha qual quer con tro le so bre aque la sis -
te má ti ca, que aca bou re sul tan do em su per fa tu ra men -
tos, des per dí ci os de re cur sos e cor rup ção. O que há
em mu i tas ou tras ci da des, no en tan to, e eu po de ria ci -
tar Ni te rói, Por to Ale gre e ago ra San to André, com ad -
mi nis tra ções de go ver nos do PDT, do PT, é uma se ri -
e da de no tra to da co i sa pú bli ca na área da sa ú de,
com a apli ca ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de de uma
for ma mu i to mais avan ça da e efi ci en te. E em mu i tos
des ses lu ga res se ins ti tu iu tam bém um mé di co de fa -
mí lia, le van do em con si de ra ção os en si na men tos da
me di ci na pú bli ca em Cuba. Per gun to a V. Exª se o
sis te ma do mé di co de fa mí lia em Cuba está tam bém
re la ci o na do ao Sis te ma Úni co de Sa ú de? Como é
que se está im ple men tan do isto? E do pon to de vis ta
do con tro le efe ti vo dos re cur sos da uni ver sa li za ção
do di re i to à as sis tên cia à sa ú de, como é que isso se
dá? E re la ti va men te à ne ces si da de de re mé di os,
como é aten di da a po pu la ção? Faço es sas per gun tas 
para apren der, Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT-AC) - No bre Se -
na dor Su plicy, agra de ço, de ma ne i ra mu i to es pe ci al,
o seu apar te, em fun ção de que o as sun to sa ú de
mexe de fato no co ra ção do povo bra si le i ro, e a sa ú de 
para aque les mais hu mil des. Car los Cha gas di zia que 
o Bra sil é um gran de hos pi tal e não está mu i to di fe -
ren te hoje. E São Pa u lo, que é o re tra to do País in te i -
ro, en fren tou de fato esse cur to cir cu i to, esse aci den -
te de per cur so, que V. Exª mu i to bem co lo cou, quan do 
o en tão pre fe i to Pa u lo Ma luf im plan tou o PAS, um sis -
te ma que foi for mu la do por pes so as não vin cu la das a
um mo de lo de ges tão e sa ú de, que por se rem alhe i as
ao âma go do que são os pro ble mas de sa ú de, ca mi -
nha ram para er ros nes se sen ti do. Um mo de lo pa u ta -
do na idéia do lu cro com a do en ça, em uma vi são de
com pe ti ti vi da de, de dis pu ta de es pa ço, não po de ria

ter ou tro re sul ta do, ou seja, foi um sis te ma que se en -
vol veu em atos de cor rup ção, em dis cri mi na ção ao
usuá rio que pro cu ra va o rede de sa ú de em São Pa u -
lo, che gan do a um pon to de co lap so de fi ni do pelo pró -
prio su ces sor do pre fe i to Pa u lo Ma luf como de uma
es tag na ção ab so lu ta, sen do, en tão, de cre ta do o fim
des se mo de lo para a re gião de São Pa u lo.

Acre di to que não é di fí cil. O Bra sil tem a opor tu -
ni da de de mos trar ao mun do in te i ro que de tém o ma i -
or e o me lhor pro je to de sa ú de pú bli ca de todo o pla -
ne ta, que é exa ta men te o que está pa u ta do nas
ações e nas nor mas do Sis te ma Úni co de Sa ú de. O
Bra sil não pre ci sa de fór mu las má gi cas a não ser im -
plan tar o Sis te ma Úni co de Sa ú de, como mu i to bem
de fen de o Con se lho Fe de ral de Me di ci na e to das as
en ti da des de sa ú de que se têm pa u ta do na de fe sa da
so ci e da de, que é a prin ci pal au to ra e be ne fi ciá ria do
mo de lo de sa ú de que se pos sa apli car.

E sa ú de tem que es tar aci ma de qual quer vi são
de mer ca do, de qual quer vi são de lu cro, por que sa ú -
de bem fe i ta, apli ca da com cor re ção não é dis pen di o -
sa para ne nhum país do mun do. Cuba, que está en tre 
os seis pri me i ros do mun do com re la ção aos in di ca -
do res de sa ú de, é um exem plo de ges tão, por que
gas ta US$20 per ca pi ta em sa ú de, en quan to o Bra -
sil, clas si fi ca do bem pró xi mo ao Su dão, gas ta em tor -
no de US$200 per ca pi ta na ma i o ria de suas re giões. 
Então o pro ble ma é agir e se guir pla nos efe ti vos de
sa ú de pú bli ca e o SUS já per mi te essa opor tu ni da de
ao gran de ho ri zon te. E não é só Cuba, Se na dor Su -
plicy. A Ingla ter ra tam bém gas ta 5,5% do seu PIB em
sa ú de de uma ma ne i ra ge ral, o go ver no ame ri ca no
gas ta 11,2% do seu PIB em sa ú de e os in di ca do res
de sa ú de da Ingla ter ra são os me lho res da Eu ro pa
oci den tal, en quan to o go ver no ame ri ca no tem in di ca -
do res pi o res do que o da Ingla ter ra na área da sa ú de.
Então, o pro ble ma da sa ú de não é ne ces sa ri a men te
o gas to, não é a pri va ti za ção, como fi gu ra no go ver no
ame ri ca no, mas é fa zer bem fe i to, é ser pa u ta do na
téc ni ca, no sen so de pri o ri da de de que é um di re i to da 
so ci e da de, é um di re i to do usuá rio de fato.

Assim sen do, esse pro gra ma de Cuba se in cor -
po ra ao Sis te ma Úni co de Sa ú de de nos so País, vai
es tar per fe i ta men te ali nha do às ações do Mi nis té rio
da Sa ú de no com ba te às gran des en de mi as des te
País e aos pro ble mas de sa ú de que se acu mu lam,
em tor no de 92%, na rede pe ri fé ri ca de sa ú de, e po -
dem ser re sol vi dos, pre ci san do che gar so men te 8%
des se to tal à rede hos pi ta lar. O que pre ci sa ha ver é
aten ção à ne ces si da de do usuá rio. Se está im plan ta -
da uma uni da de de sa ú de que aten da a sua mi cror re -
gião, ela aten de rá 92% dos pro ble mas ali, ao in vés
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dos cor re do res dos hos pi ta is, como o Hos pi tal das
Clí ni cas, em São Pa u lo, vi ve rem so bre car re ga dos,
avo lu ma dos de pro ble mas, por que não há uma res -
pos ta das uni da des pe ri fé ri cas que de ve ri am es tar
fun ci o nan do per fe i ta men te.

O Go ver no do Acre ten ta tam bém bus car, hoje,
uma co o pe ra ção e o es pí ri to que está co lo ca do na
Ingla ter ra. Ontem mes mo fiz mais um con ta to com a
Esco la de Me di ci na Tro pi cal de Lon dres e es ta mos
en ca mi nhan do uma pro pos ta de par ce ria em que um
pro je to de £800 mil está sen do in clu í do para que se
pos sa tra ba lhar tam bém na área de for ma ção des se
mo de lo de mi cros sis te mas de sa ú de com re so lu ção
da ma i o ria dos pro ble mas da co mu ni da de. Isso pode
nos per mi tir uma ação exem plar para o País in te i ro.
Pen so, in clu si ve, que o Mi nis té rio da Sa ú de não está
alhe io a isso, uma vez que o Mi nis tro José Ser ra de -
fen deu, na dis cus são do Pla no Plu ri a nu al, que quer
im plan tar pelo me nos 15 mil pro gra mas de sa ú de da
fa mí lia nes te País, quan do o Mi nis té rio de tém três mil
pro gra mas de sa ú de da fa mí lia.

Assim, se o Bra sil in te i ro in cor po rar esse pro -
gra ma - o Acre avan ça e já está atin gin do 75% dos
seus Mu ni cí pi os - po de re mos nos or gu lhar da nos sa
ação de pro fis si o na is da sa ú de pe ran te toda a Na ção
bra si le i ra e pro var que o nos so País não é um gran de
hos pi tal, mas um gran de cons tru tor da ci da da nia e da
dig ni da de.

Encer ro meu pro nun ci a men to lem bran do que a
sua ação no com ba te à fome e à mi sé ria atra ves sa
dé ca das e se faz acom pa nhar de uma co i sa fan tás ti -
ca para quem está de fora des se de ba te que V. Exª
puxa; ou seja, o fato de que ele tem sido tra ta do por V. 
Exª numa vi são ci en tí fi ca da eco no mia bra si le i ra, da
eco no mia in ter na ci o nal e de um pro gra ma que está
pa u ta do em uma for ma ção aca dê mi ca, que é a de V.
Exª, e, ao mes mo tem po, vivo na car ga de hu ma nis -
mo que é sua, de um Be ti nho, que foi ins pi ra do por
Lula na luta con tra a fome e a mi sé ria.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) - Con ce do

a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao no bre Se na do Edu ar -
do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT-SP. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) -
Sr. Pre si den te, Se na dor Ge ral do Melo, Srªs e Srs. Se -
na do res, no úl ti mo dia 26 de ju lho mais de mil tra ba -
lha do res ru ra is sem ter ra, que fa zem par te do Mo vi -
men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra, do MST,
bem como re pre sen tan tes de ou tras en ti da des, in clu -
si ve per so na li da des há mu i to en ga ja das na luta por
jus ti ça nes te País, como, por exem plo, Cé sar Ben ja -

mim, re sol ve ram re a li zar uma mar cha em di re ção a
Bra sí lia, sa in do da sede da Pe tro brás, no Rio de Ja -
ne i ro. Elas já ca mi nham há mais de uma se ma na e
es tão hoje che gan do a Juiz de Fora.

No úl ti mo do min go eu os vi si tei em Are al, um
dos dis tri tos de Pe tró po lis, onde es ta vam hos pe da -
dos em uma for ma de acam pa men to em sa las de aula, 
com col chões es ten di dos no chão. São pes so as que
vi e ram de todo o Bra sil e ali es ta vam per no i tan do.

É in te res san te ob ser var, se gun do o tes te mu nho 
dos que têm acom pa nha do essa mar cha, a gran de
re cep ti vi da de que ela tem al can ça do, como, por
exem plo, pe las ruas de Pe tró po lis. Eles es ti ve ram na
pra ça cen tral e re u ni ram-se em tor no da es tá tua de D. 
Pe dro II, onde cer ca de duas mil pes so as, vin das de
mu i tos pon tos da ci da de, aglo me ra ram-se e ou vi ram
vá ri as ma ni fes ta ções, in clu si ve a fala de Le o nar do
Boff sa u dan do a mar cha dos com pa nhe i ros, dos tra -
ba lha do res ru ra is sem ter ra. De po is eles se di ri gi ram
para o ba ir ro de Cas ca ti nha, em Pe tró po lis, onde fi ca -
ram hos pe da dos em uma es co la, e, ao lon go do tra je -
to, fo ram apla u di dos por mu i tas das pes so as que, das 
ja ne las, sa u da vam a sua pre sen ça.

De po is de per cor re rem o Esta do de Mi nas Ge -
ra is - hoje es tão em Juiz de Fora, nos pró xi mos dias
17 e 18 es ta rão em Belo Ho ri zon te -, de ve rão che gar
aqui em Bra sí lia em me a dos de ou tu bro.

Por oca sião do en con tro que tive com eles, as -
sim como por oca sião do cur so que o MST e a Uni -
camp re a li za ram em 10 de ju lho pas sa do, re sol vi
dar-lhes um pe que no pre sen te: fiz a tra du ção de um
dos mais be los dis cur sos que co nhe ço, o qual gos ta -
ria de tra zer, hoje, para co nhe ci men to dos Se na do -
res. Acre di to que essa ora ção tem a ver com os ide a -
is, os mé to dos e a his tó ria do MST em sua luta para
que seja re a li za da uma re for ma agrá ria, para que
haja jus ti ça no cam po e para to dos os bra si le i ros. 

Re fi ro-me ao dis cur so que foi pro nun ci a do há
26 anos. Pre ci sa men te em 28 de agos to de 1963, di -
an te do Me mo ri al de Abra ham Lin coln e de apro xi ma -
da men te du zen tas mil pes so as, na con clu são da mar -
cha so bre Was hing ton D.C. pe los Di re i tos Ci vis, Mar -
tin Lut her King, que vi veu ape nas 39 anos, de 1929 a
1968, fez en tão essa ex tra or di ná ria ora ção, que se
tor nou a mais co nhe ci da e ci ta da de to das as que re a -
li zou em sua vida. O dis cur so foi trans mi ti do pela te le -
vi são, pos si bi li tan do a toda a na ção nor te-americana
as sis tir a esse ex tra or di ná rio ple i to por li ber da de e
jus ti ça, sín te se dos va lo res mais al tos da ci vi li za ção
hu ma na. 

O en tão Pre si den te John Ken nedy es ta va mu i to
pre o cu pa do com aque la mar cha e com as even tu a is
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con tur ba ções so ci a is que dela po de ri am re sul tar.
Pro cu rou até con ven cer Lut her King a dela de sis tir ou
a pos ter gá-la. Mas King in sis tiu que ela ti nha que ser
fe i ta e que te ria um ca rá ter pa cí fi co. 

A mar cha teve ex tra or di ná ri os efe i tos po si ti vos,
pois pou co de po is o Con gres so nor te-americano
apro vou e o pre si den te san ci o nou a Lei de Di re i tos Ci -
vis de 1964. Em 1965, o Con gres so apro vou e o Pre -
si den te Lyndon B. John son san ci o nou a lei de di re i tos
de vo ta ção igua is para to dos os ame ri ca nos. 

Lem bro-me de que nos es ta dos do Sul dos
Esta dos Uni dos os ne gros não po di am fre qüen tar as
mes mas es co las, os mes mos ôni bus - os lu ga res nos
ôni bus eram di fe ren tes -, os mes mos ba nhe i ros, os
mes mos ho téis e mo téis, e tam bém em mu i tos dos
es ta dos do Sul dos Esta dos Uni dos os ne gros eram
pro i bi dos de vo tar. 

Da mes ma ma ne i ra, quan do o MST or ga ni zou a
Mar cha so bre Bra sí lia, em 17 de abril de 1997, para
lu tar pela re for ma agrá ria, para pres tar uma ho me na -
gem aos 19 tra ba lha do res as sas si na dos em Co rum -
bi a ra, no Pará, e pro tes tar con tra a im pu ni da de dos
res pon sá ve is por aque le mas sa cre - cujo jul ga men to
ain da não acon te ceu; está pre vis to para este se mes -
tre -, hou ve gran de pre o cu pa ção da par te do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Ten do em vis ta o
ca rá ter pa cí fi co da mar cha, o MST ga nhou gran de
apo io da opi nião pú bli ca. A ne ces si da de da re for ma
agrá ria tor nou-se mu i to mais evi den te. Lem bro-me de 
como, ao che gar aqui a mar cha, pes so as des ce ram
dos edi fí ci os, mãe, fi lha, neta, avó, e to dos aque les
fa mi li a res abra ça ram os in te gran tes da mar cha e os
apla u di ram, por que viam na mar cha do MST gran de
re le vân cia. Isso po de rá acon te cer no va men te em ou -
tu bro des te ano, quan do aqui che ga rem os com pa -
nhe i ros do MST.

Mar tin Lut her King Jr. foi um lu ta dor in can sá vel
pela trans for ma ção da so ci e da de, de suas es tru tu ras
in jus tas, ar gu men tan do sem pre que os mo vi men tos
al can ça ri am ma i or su ces so pela ação ati va, po rém
não vi o len ta. O go ver no dos Esta dos Uni dos trans for -
mou em fe ri a do na ci o nal um dia de ho me na gem a
Mar tin Lut her King Jr. Mas nem sem pre os Esta dos
Uni dos se guem essa li ção; vol ta e meia têm aci o na do 
o seu ex tra or di ná rio po de rio bé li co con tra ou tras na -
ções, como re cen te men te no caso da Iu gos lá via, jun -
ta men te com as de ma is na ções da OTAN. Inte res -
san te que, na Ci me i ra, em ju nho úl ti mo, no Rio de Ja -
ne i ro, o Pre si den te Fi del Cas tro con cla mou as na -
ções per ten cen tes à OTAN a res pon de rem à se guin te 
ques tão: como é pos sí vel a OTAN lan çar 23 mil bom -
bas e mís se is so bre a Iu gos lá via? Será que não ha ve -

ria ou tra for ma? Será que as na ções per ten cen tes à
OTAN, os Esta dos Uni dos não vão lan çar bom bas e
mís se is so bre al gum país das Amé ri cas? Fa la-se
que, even tu al men te, os Esta dos Uni dos po de rão in -
ter vir mi li tar men te numa na ção vi zi nha, a Co lôm bia
ou a Ve ne zu e la. Será que os Esta dos Uni dos não po -
de ri am apren der li ções como as con subs tan ci a das
nes se ex tra or di ná rio dis cur so? 

Enca mi nhei esse pre sen te ao João Pe dro Sté di -
le, ao Gil mar Ma u ro, ao José Ra i nha e a to dos os
com pa nhe i ros do MST, por que ava lio que para eles
tam bém é im por tan te apren der des sas li ções e das
re co men da ções de Mar tin Lut her King, que tan to
apren deu com Ma hat ma Gand hi - fa zia ele re co men -
da ções a seus com pa nhe i ros de luta, in clu si ve do
black po wer, na que la épo ca em que se dis cu tia se o
me lhor era re a li zar ações como as que ele pro pu nha
ou os cha ma dos ri ots, e as sim por di an te. 

No con tex to da luta con tra a po bre za, que pa re -
ce ca rac te ri zar a re a ber tu ra dos tra ba lhos do Con -
gres so Na ci o nal, tor na-se ain da mais re le van te o pro -
nun ci a men to que pas so a trans mi tir, como uma lem -
bran ça a V. Exªs, por que não sei se to dos aqui co nhe -
cem o tex to em por tu guês Eu te nho um so nho, de
Mar tin Lut her King Jr.:

Eu es tou fe liz de me jun tar hoje a vo cês
na que la que fi ca rá na his tó ria como a ma i or
de mons tra ção em fa vor da li ber da de na his -
tó ria de nos sa na ção.

Há 100 anos, um gran de ame ri ca no,
sob cuja som bra sim bó li ca nós es ta mos hoje, 
as si nou a Pro cla ma ção da Eman ci pa ção.
Esse mo men to so de cre to tor nou-se uma
gran de fon te de luz para mi lhões de es cra vos 
ne gros que ha vi am sido que i ma dos nas cha -
mas de ca us ti can te in jus ti ça. Veio como o
ale gre ra i ar do ama nhe cer que aca bou com a 
lon ga no i te de sua ca ti vi da de. 

Mas, cem anos de po is, o ne gro ain da
não é li vre; cem anos de po is, a vida do ne gro
é ain da tris te men te mu ti la da pe las for mas de
se gre ga ção e pe las cor ren tes da dis cri mi na -
ção; cem anos de po is, o ne gro vive numa iso -
la da ilha de po bre za, em meio a um vas to
oce a no de pros pe ri da de ma te ri al; cem anos
de po is o ne gro ain da de fi nha pe los can tos da
so ci e da de ame ri ca na e se en con tra exi la do
em sua pró pria ter ra.

Assim nós vi e mos hoje aqui para dra -
ma ti zar uma con di ção ver go nho sa. De cer to
modo, vi e mos à ca pi tal de nos sa na ção para
des con tar um che que. Qu an do os ar qui te tos
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de nos sa re pú bli ca es cre ve ram as pa la vras
mag ní fi cas da Cons ti tu i ção e da De cla ra ção
de Inde pen dên cia, eles es ta vam as si nan do
uma nota pro mis só ria de que todo ame ri ca no 
se tor na ria her de i ro. Essa nota era a pro mes -
sa de que to dos os ho mens, sim, ne gros as -
sim como bran cos, te ri am ga ran ti dos os di re i -
tos ina li e ná ve is à vida, à li ber da de e à bus ca
da fe li ci da de.

É ób vio hoje que a Amé ri ca não pa gou
essa nota pro mis só ria no que con cer ne aos
seus ci da dãos de cor. Ao in vés de hon rar
essa obrigação sa gra da, a Amé ri ca deu ao
povo ne gro um che que sem fun dos; um che -
que que foi de vol vi do com a ano ta ção “fun dos
in su fi ci en tes”. Nós nos re cu sa mos a acre di tar
que haja fun dos in su fi ci en tes na gran de ca i xa
for te de opor tu ni da des des ta na ção. E as sim
vi e mos para des con tar esse che que, um che -
que que vai nos as se gu rar as ri que zas da
liber da de e a se gu ran ça da jus ti ça. 

Nós tam bém vi e mos a esse lu gar sa gra -
do para re cor dar a Amé ri ca da in ten sa ur gên -
cia do mo men to. Esse não é o tem po de nos
dar mos ao luxo de nos acal mar ou de to mar -
mos a dro ga tran qüi li za do ra do gra du a lis mo.

Ah, como isso tam bém é ver da de no que diz
res pe i to à ques tão do com ba te à po bre za!

Ago ra é a hora de tor nar mos re a is as
pro mes sas da de mo cra cia; é hora de nos le -
van tar mos do vale es cu ro e de so la do da se -
gre ga ção para o ca mi nho ilu mi na do de sol da 
jus ti ça ra ci al; ago ra é o mo men to de le van tar
nos sa na ção das are i as mo ve di ças da in jus ti -
ça so ci al para a ro cha só li da da fra ter ni da de;
ago ra é o mo men to de fa zer da jus ti ça uma
re a li da de para to das as cri an ças de Deus.
Se ria fa tal para a na ção não per ce ber a ur -
gên cia do mo men to. O ve rão abra sa dor do
le gí ti mo des con ten ta men to do ne gro não
pas sa rá até que haja um ou to no re vi go ran te
de li ber da de e igual da de.

Mil no ve cen tos e ses sen ta e três não é
um fim, mas um co me ço. E aque les que es -
pe ram que os ne gros pre ci sa vam ex pe lir a
sua ener gia e ago ra fi ca rão con ten tes, vão
ter um rude des per tar se a na ção vol tar à sua
ro ti na ha bi tu al. 

Não ha ve rá des can so nem tran qüi li da -
de na Amé ri ca até que o ne gro con si ga ga -
ran tir seus di re i tos à ci da da nia. Os tur bi lhões

da re vol ta con ti nu a rão a sa cu dir as fun da -
ções de nos sa na ção até que sur ja um dia bri -
lhan te da jus ti ça.

Mas há algo que eu pre ci so fa lar para o
meu povo, que está no li mi ar ca lo ro so que
nos leva para o pa lá cio da jus ti ça. No pro ces -
so de ga nhar nos so lu gar de di re i to nós não
po de mos ser cul pa dos de ações er ra das. 

E aí pon de rou Mar tin Lut her King Jr.:

Não va mos sa tis fa zer nos sa sede de li -
ber da de be ben do do cá li ce da amar gu ra e do 
ódio. Pre ci sa mos sem pre con du zir nos sa luta 
no pla no alto da dig ni da de e da dis ci pli na.
Nós não po de mos de i xar nos so pro tes to cri a -
ti vo de ge ne rar em vi o lên cia fí si ca. To das as
ve zes e a cada vez nós pre ci sa mos al can çar
as al tu ras ma jes to sas de con fron tar a for ça fí -
si ca com a for ça da alma.

A ma ra vi lho sa nova mi li tân cia na qual
se en ga jou a co mu ni da de ne gra não pode
nos le var a des con fi ar de todo o povo bran co, 
pois mu i tos de nos sos ir mãos bran cos, como
evi den ci a do por sua pre sen ça aqui hoje, vi e -
ram a per ce ber que o seu des ti no está in te i ra -
men te li ga do ao nos so des ti no e vi e ram a
per ce ber que a sua li ber da de está inex tri ca -
vel men te li ga da à nos sa li ber da de. Esse ata -
que que nós com par ti lha mos mon ta dos para
to mar de as sal to as bas ti lhas da in jus ti ça pre -
ci sa ser car re ga do por um exér ci to bir ra ci al.
Nós não po de mos an dar sós.

Enquan to ca mi nha mos, pre ci sa mos
nos com pro me ter a sem pre mar char para a
fren te. Não po de mos re tro ce der. Há aque les
que es tão per gun tan do aos de vo tos dos di re -
i tos ci vis: “Qu an do vo cês es ta rão sa tis fe i -
tos?” Nós nun ca po de re mos es tar sa tis fe i tos
en quan to o ne gro es ti ver sen do ví ti ma dos
hor ro res in di zí ve is da bru ta li da de po li ci al.

Nós nun ca po de re mos es tar sa tis fe i tos
en quan to nos sos cor pos, pe sa dos com a fa -
di ga da vi a gem, não pu de rem se hos pe dar
nos mo téis de nos sas au to-estradas e nos
ho téis de nos sas ci da des. Nós nun ca po de re -
mos es tar sa tis fe i tos en quan to a mo bi li da de
bá si ca do ne gro for a de ir de um gue to me nor 
para um ma i or. 

Nós nun ca po de re mos es tar sa tis fe i tos
en quan to nos sas cri an ças fo rem des pro vi das 
de sua au to-estima e rou ba das de sua dig ni -
da de por pla cas que es tam pam “ape nas para 
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bran cos” Nós não po de re mos es tar sa tis fe i -
tos en quan to o ne gro no Mis sis si pi não pu der
vo tar e um ne gro em Nova Ior que acre di tar
que ele não tem qual quer mo ti vo para vo tar.
Não, nós não es ta mos sa tis fe i tos e não es ta -
re mos sa tis fe i tos até que a Jus ti ça es cor ra
como as águas, e a in te gri da de, como uma
po de ro sa cor ren te. 

Eu não es tou des con si de ran do que mu -
i tos de vo cês vi e ram aqui de po is de ex ces si -
vas pro va ções e tri bu la ções. Alguns de vo cês 
che ga ram aqui de po is de re cen te men te es ta -
rem em ce las es tre i tas das pri sões. Alguns
de vo cês vi e ram de áre as onde a sua ba ta lha
pela li ber da de os de i xou aba ti dos pe las tem -
pes ta des de per se gui ção e aba la dos pe los
ven tos da bru ta li da de po li ci al. Vo cês têm sido 
os ve te ra nos do so fri men to cri a ti vo. Con ti nu -
em a tra ba lhar com a fé de que o so fri men to
não me re ci do é re den tor. 

Vol tem para o Mis sis si pi; vol tem para o
Ala ba ma; vol tem para a Ca ro li na do Sul; vol -
tem para a Ge or gia; vol tem para a Lu i siâ nia;
vol tem para as fa ve las e gue tos das ci da des
do nor te, sa ben do que, de al gu ma ma ne i ra,
essa si tu a ção pode e será mo di fi ca da. Não fi -
que mos ato la dos no vale do de ses pe ro. 

Assim eu lhes digo, meu ami gos, que
mu i to em bo ra nós te nha mos que en fren tar as 
di fi cul da des de hoje e de ama nhã, eu ain da
te nho um so nho.

Por isso este dis cur so se cha mou I Have a Dre -
am.

É um so nho pro fun da men te en ra i za do
no so nho ame ri ca no de que um dia esta na -
ção vai se le van tar e vi ver ple na men te o ver -
da de i ro sen ti do de seu cre do - nós acre di ta -
mos que es sas ver da des são evi den tes por si 
pró pri as, que to dos os ho mens são cri a dos
igua is.

Eu te nho um so nho de que um dia, nos
mor ros ver me lhos da Ge or gia, os fi lhos de
ex-escravos e os fi lhos de ex-donos de es -
cra vos se rão ca pa zes de se sen tar jun tos na
mesa da fra ter ni da de.

Eu te nho um so nho que um dia, mes mo
o Esta do do Mis sis si pi, um Esta do su fo ca do
pelo ca lor da in jus ti ça, su fo ca do pelo ca lor da 
opres são, será trans for ma do num oá sis de li -
ber da de e de jus ti ça.

Eu te nho um so nho que meus qua tro fi -
lhos pe que nos vi ve rão um dia numa na ção
onde eles não se rão jul ga dos pela cor de sua
pele mas pelo con te ú do de seu ca rá ter. Eu te -
nho hoje um so nho!

Eu te nho um so nho que um dia, lá em -
ba i xo no Ala ba ma, com seus ra cis tas vi ci o -
sos, com o seu go ver na dor ten do seus lá bi os
go te jan do com as pa la vras de in ter po si ção e
de anu la ção, que um dia, ali mes mo no Ala -
ba ma, me ni nos ne gros e me ni nas ne gras se -
rão ca pa zes de se dar as mãos com me ni nos
bran cos e me ni nas bran cas como ir mãs e ir -
mãos. Eu te nho um so nho hoje!

Eu te nho um so nho de que um dia todo
o vale será ele va do, todo mor ro e toda mon -
ta nha será re ba i xa da, to dos os lu ga res aci -
den ta dos se rão tor na dos pla nos, os lu ga res
tor tu o sos se rão tor na dos re tos e a gló ria do
Se nhor será re ve la da a to dos e to dos, jun tos,
ve rão isto acon te cer.

Essa é a nos sa es pe ran ça. Essa é a fé
com a qual eu vol to para o sul.

Com essa fé nós po de re mos ex tra ir da
mon ta nha do de ses pe ro uma pe dra de es pe -
ran ça. Com essa fé nós se re mos ca pa zes de
trans for mar as de sa fi na das dis cor dân ci as de
nos sa ação em uma bo ni ta sin fo nia de fra ter -
ni da de.

Com essa fé nós se re mos ca pa zes de
tra ba lhar jun tos, de re zar jun tos, de lu tar jun -
tos, de ir mos para a ca de ia jun tos, de le van -
tar mos jun tos para lu tar mos pela li ber da de,
sa ben do que um dia se re mos li vres. Esse
será o dia em que to das as cri an ças de Deus
se rão ca pa zes de can tar com um novo sen ti -
do: “Meu país é de você; doce ter ra da li ber -
da de; de você eu can to; ter ra onde meus pais 
mor re ram, ter ra do or gu lho dos pe re gri nos;
de to dos os la dos das mon ta nhas, de i xai a li -
ber da de soar” - e, se for para a Amé ri ca se
tor nar uma gran de na ção, isto pre ci sa se tor -
nar uma ver da de.

Por tan to de i xai a li ber da de soar dos
pro di gi o sos pi cos dos mor ros de New Hamp -
shi re.

De i xai a li ber da de soar das po de ro sas
mon ta nhas de Nova Ior que.

De i xai a li ber da de soar dos ele va dos
Alleg he ni es da Pen sil vâ nia.
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De i xai a li ber da de soar dos pi cos en vol -
tos de neve das Mon ta nhas Ro cho sas do Co -
lo ra do.

De i xai a li ber da de soar das co li nas che -
i as de cur vas da Ca li fór nia.

Mas não ape nas isto.

De i xai a li ber da de soar da Mon ta nha
Ro cho sa da Geór gia.

De i xai a li ber da de soar da Mon ta nha de 
Obser va ção do Ten nes see.

De i xai a li ber da de soar de todo mor ro
do Mis sis si pi, de to dos os la dos das mon ta -
nhas, de i xai a li ber da de soar.

De to das as Amé ri cas, de to das as Áfri cas, de to -
das as Ási as, de to das as Eu ro pas, eu acres cen ta ria.

E quan do nós de i xar mos a li ber da de
soar, quan do nós a de i xar mos soar em to das
as vi las e vi la re jos, em to das as ci da des e es -
ta dos, nós po de re mos ver mais de pres sa a
che ga da do dia em que to das as cri an ças de
Deus - ho mens ne gros e ho mens bran cos, ju -
de us e gen tis, ca tó li cos e pro tes tan tes - se -
rão ca pa zes de se da rem as mãos e can ta -
rem as pa la vras da que le ve lho hino es pi ri tu al
ne gro, ”Fi nal men te a li ber da de; fi nal men te a
li ber da de; gra ças a Deus todo po de ro so nós
so mos fi nal men te li vres”.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Luiz Otá vio.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL-TO) - Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem
ape nas para pe dir a mi nha ins cri ção, de acor do com o 
Re gi men to, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) - Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª está ins cri to na ter -
ce i ra po si ção.

O Se na dor Ro ber to Re quião tam bém pede para 
ser ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) - Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor La u ro Cam pos. V. Exª dis -
põe de vin te mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT-DF. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) -
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ten ta rei fa zer
um ver da de i ro mi la gre para, em 20 mi nu tos, dar a mi -
nha con tri bu i ção para um pro ble ma que con si de ro da

má xi ma re le vân cia, em bo ra eu seja dos pou cos que
as sim pen sam.

Na dé ca da de 50, no Bra sil, as uni ver si da des
que es tu da vam, como uma de suas dis ci pli nas, a cri -
se e a con jun tu ra, re ti ra ram a cri se do seu cur rí cu lo e
subs ti tu í ram-na pelo de sen vol vi men to eco nô mi co. A
par tir daí, en tão, os eco no mis tas não sa bem nada.
Os meus alu nos - tan tos que for mei, fui pa ra nin fo de
41 tur mas de eco no mis tas -, te nho cer te za, sa bem
mu i to pou co a res pe i to da cri se, por que ela foi eli mi -
na da. Acha vam que com a di nâ mi ca key ne si a na, com 
aque la di nâ mi ca tor tu o sa e con tra di tó ria da eco no mia 
ca pi ta lis ta key ne si a na, a cri se es ta ria eli mi na da para
sem pre e, por tan to, não ha ve ria mo ti vo para que ela
con ti nu as se a ser es tu da da nas aca de mi as e per ma -
ne ces se nas ca be ças. 

Nos Esta dos Uni dos, ape nas duas uni ver si da -
des têm em seus cur rí cu los o es tu do da cri se como
uma pre o cu pa ção per ma nen te. Em to das as cri ses
que ocor re ram até hoje, nes te sé cu lo, o que hou ve foi
um re tor no a Marx. Aqui lo que o Emba i xa dor Ru bens
Ri cu pe ro afir mou há pou co tem po, que era pre ci so
vol tar a Marx, é um mo vi men to es pon tâ neo, por que
Marx, tão in jus ti ça do, mal lido, mal com pre en di do, te -
mi do in jus ta men te, de di cou gran de par te da sua obra
à aná li se da cri se. E o que ele afir ma eu vou ten tar re -
su mir em pou cas pa la vras para de i xar como tes te mu -
nho da mi nha pre sen ça nes te Se na do. Te nho a im -
pres são, a con vic ção in ter na de que, sem vol tar mos a 
Marx, não sa i re mos ja ma is des ta e não com pre en de -
re mos tam bém ou tras al ter na ti vas que se pos sam
apre sen tar para que sa i a mos des se modo ar ca i co de
pro du ção; para que sa i a mos de ba i xo des sa car ca ça
que se de com põe em es ca la glo bal; que lar gue mos
de lado esse ca pi ta lis mo se nil e o en ter re mos na
pré-história da hu ma ni da de em que nos en con tra -
mos. 

De modo que te nho a con vic ção for ma da, ao
lon go de qua se 50 anos de ma gis té rio, jus ta men te de
que es que ce mos ou não apren de mos aqui lo que não
de ve ria de i xar de ser ób vio para to dos: o gran de pro -
ble ma com o qual nos de fron ta mos ini cia-se e apre -
sen ta-se quan do a hu ma ni da de se or ga ni za para pro -
du zir mer ca do ria. De i xa de pro du zir ou tras for mas de
pro du tos, ob ti dos, por exem plo, com o tra ba lho co le ti -
vo, dis tri bu í dos e con su mi dos co le ti va e ir ma men te,
para pas sar a pro du zir um in fer no, a mer ca do ria. E
nós nos tor na mos es cra vos da mer ca do ria, so mos vi -
ti ma dos pela mer ca do ria, al gu mas ve zes pela sua au -
sên cia, pela fal ta de mer ca do ri as, e qua se sem pre
pelo seu ex ces so. Nós nos tor na mos es cra vos do di -
nhe i ro, de di ca mos a nos sa vida a ame a lhar for tu nas
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pes so a is e in di vi du a is e as uti li za mos como ca pi tal,
como for ma de es po li a ção do pró xi mo, como for ma
de ex plo ra ção alhe ia. 

Faço um agra de ci men to e pres to a mi nha ho -
me na gem ao jor na lis ta Car los Cha gas, que, há pou co 
tem po, lem brou o que um dos gran des pen sa do res
clás si cos afir ma va: que o di nhe i ro é como es ter co;
quan do re u ni do em gran de quan ti da de es quen ta e
es ti o la a ter ra. O di nhe i ro, como o es ter co, deve ser
es pa lha do, bem dis tri bu í do, para que o mun do pos sa
flo res cer. 

De modo que, en tão, re al men te es ta mos aí sub -
me ti dos a essa for ma de mer ca do ria im pla cá vel e fe ti -
chis ta. Di an te des sa so ci e da de or ga ni za da para pro -
du zir mer ca do ri as, não per ce be mos que as cri ses
têm que acom pa nhar, des de o iní cio, a mer ca do ria, a
sua pro du ção, o seu con su mo e as con tra di ções que
mo vem esse sis te ma. 

Karl Marx vi su a li zou essa con tra di ção já na sua
for ma em bri o ná ria, no em brio que se si tu a va na pró -
pria mer ca do ria. A mer ca do ria não é una; ela é dual, é 
con tra di tó ria. Ela é, ao mes mo tem po, co i sa fí si ca, va -
lor de uso, co i sa útil para al guém. Esse va lor de uso é
o re sul ta do do tra ba lho hu ma no e, por tan to, a mer ca -
do ria é tam bém um su por te fí si co des sa par te so ci al,
des sa par te hu ma na, que é o va lor que pro je ta mos
nela, que cris ta li za mos ao pro du zi-la.

De modo que, en tão, a par te fí si ca e a par te hu -
ma na, que de po is vão se ma ni fes tar como ca pi tal
cons tan te e como ca pi tal va riá vel, tra zem a in qui e tu -
de hu ma na e as con tra di ções da so ci e da de, que pas -
sam a exis tir na pró pria mer ca do ria, no pro du to so ci -
al, tam bém in qui e to e re qui e to, con tra di tó rio, po la ri za -
do, tal como a pró pria so ci e da de que o pro du ziu. 

No prin cí pio, o ca pi ta lis mo co nhe ceu cri ses her -
da das de fa ses an te ri o res, que, ini ci al men te, fo ram,
como al guns até hoje pen sam que se jam as nos sas,
re sul tan tes de fe nô me nos fí si cos da agri cul tu ra, de
ex ces so ou fal ta de chu va, de ex ces so de neve ou de
ca lor, ou seja, de cor ren tes de ca u sas na tu ra is e não
pro pri a men te cri ses ca pi ta lis tas, as qua is pas sa ram a 
ocor rer, prin ci pal men te a par tir de 1810, na Ingla ter ra.

Nes se mo men to, a con tra di ção prin ci pal ve ri fi -
ca-se en tre a di nâ mi ca ini ci al do ca pi ta lis mo, a pro du -
ção de mer ca do ri as e a au sên cia de con su mo. A
Ingla ter ra de sen vol veu, como ma triz da Re vo lu ção
Indus tri al ca pi ta lis ta, a pro du ção de mer ca do ri as, e o
fez di men si o nan do-as glo bal men te, por que já ti nha
po der e mer ca do mun di a is na que le mo men to. 

Ve mos, as sim, que, à me di da que se de sen vol -
ve, o ca pi ta lis mo vai en con tran do as suas so lu ções
pre cá ri as, que são, tam bém, con tra di tó ri as. Não há

ne nhu ma so lu ção que não seja con tra di tó ria. Por tan -
to, ela se in cor po ra como so lu ção ao pro ble ma, re sol -
ve-o, mos tra os seus li mi tes e se in cor po ra ao sis te ma 
con tra di tó rio que é o ca pi ta lis mo. Des se modo, cada
cri se vai in cor po ran do for mas mo ne tá ri as no vas, no -
vas for mas de cré di to e de mer ca do ria ao seu pro ces -
so de acu mu la ção, e a cri se se guin te é ma i or, mais
com ple ta e mais com ple xa do que a an te ri or. 

Pa re ce-me que essa His tó ria mo vi da por con -
tra di ções, essa His tó ria fan tás ti ca é, re al men te, algo
al ta men te in te res san te, uma vez que de i xe mos o ní -
vel da apa rên cia, dos equi lí bri os es pon tâ ne os que so -
men te exis tem na ca be ça dos ne o li be ra is, como exis -
tiu na de al guns li be ra is esse au to-ajuste dos mer ca -
dos que sig ni fi ca ria e ex pres sa ria a von ta de de Deus,
a von ta de pro vi den ci al, que se ma ni fes ta uma vez
que o Esta do não in ter fi ra, que a mo e da não atra pa -
lhe e que as con di ções para es sas leis ra ci o na is - de
acor do com ele, as me lho res para o gê ne ro hu ma no -
pos sam se ma ni fes tar.

A era do Ilu mi nis mo, em que es sas von ta des
per fe i tas e su pe ri o res es ta vam ilu mi nan do o mun do
das mer ca do ri as, re al men te du rou mu i to tem po e so -
bre vi ve, a par tir de 1873, na es co la ne o li be ral, re a ti -
va da em 1954 por Fri ed man e Ha yek. 

Bem, a mer ca do ria não en tra ape nas em con tra -
di ção con si go mesma, ela não é sim ples men te uma
con tra di ção en tre o va lor de uso e o va lor, mas se ex -
ter na li za e pas sa a se apre sen tar sob di ver sas for mas.
Do pon to de vis ta da es tru tu ra pro du ti va, a eco no mia
er gue-se, nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XIX, so bre
os seus pró pri os pés e pas sa a pro du zir má qui nas por 
meio de má qui nas, as qua is têm um efe i to dual e con -
tra di tó rio, di a lé ti co, so bre o pro ces so. 

Ao pro du zir má qui nas e equi pa men tos, o ca pi -
ta lis mo con se gue em pre gar mais tra ba lha do res, for -
ne cer-lhes ren da e ge rar lu cro para os em pre sá ri os.
Au men ta, as sim, a ren da dis po ní vel, que po de rá ser
in cre men ta da prin ci pal men te nos in ves ti men tos de
lon ga ma tu ra ção. Enquan to a pro du ção não vai ao
mer ca do e os in ves ti men tos es tão sen do fe i tos, as
ren das au men tam, mas não au men ta a ofer ta de mer -
ca do ria. Assim, o pro ble ma, a con tra di ção que exis te
en tre a pro du ção e o con su mo é ama i na da pela pró -
pria di nâ mi ca ca pi ta lis ta, que gera ren da sem ge rar,
ain da, a pro du ção. Qu an do a pro du ção de mer ca do ri -
as se re i ni cia, o pro ble ma per de a sua so lu ção, o seu
con tra fre io, o seu ba lan ce a men to, e se agra va. Agra -
va-se o pro ble ma en tre as con di ções da pro du ção de
mer ca do ri as e as con di ções de con su mo.

Os ca pi ta lis tas, ao in vés de, como pen sam os
ne o li be ra is, equi li brar a pro du ção e a ofer ta, fa zem
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jus ta men te o con trá rio. Di zem es ses ne o li be ra is - e,
hoje, in cluo en tre eles o pró prio Fer nan do Hen ri que
Car do so e seus Mi nis tros - que, as sim como acon te ce 
com o açou gue i ro e com to dos os ca pi ta lis tas, o Go -
ver no tam bém deve equi li brar as suas re ce i tas e as
suas des pe sas. Com ple ta men te fal so! Se o ca pi ta lis -
ta equi li bra os seus gas tos e as suas re ce i tas, o seu
lu cro é zero e ele não é ca pi ta lis ta! Por tan to, o ca pi ta -
lis ta tem que ma xi mi zar a di fe ren ça en tre as suas
des pe sas, re pre sen ta das pelo cus to de pro du ção, e a 
sua re ce i ta quan do ven de as mer ca do ri as aca ba das. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) - No -
bre Se na dor La u ro Cam pos, per mi ta-me in ter rom per
V. Exª para pror ro gar o Expe di en te por mais 20 mi nu -
tos, a fim de que V. Exª pos sa con clu ir seu pro nun ci a -
men to e esta Pre si dên cia pos sa tam bém con ce der a
pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel aos so li ci -
tan tes. 

V. Exª con ti nua com a pa la vra.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT-DF) - Mu i to

obri ga do.
No sé cu lo pas sa do, a pro du ção de má qui nas

tor na-se al ta men te di nâ mi ca e a Ingla ter ra que, para
man ter o se gre do in dus tri al na ilha e o pri vi lé gio de
ser a pri me i ra na ção in dus tri al do mun do, não que ria
ex por tar es sas má qui nas e a sua tec no lo gia, foi obri -
ga da a fa zê-lo a par tir de 1843.

A pro du ção de má qui nas cres ceu, no sé cu lo
pas sa do, a uma taxa dez ve zes su pe ri or à do cres ci -
men to das mer ca do ri as, de acor do com Hoff mann.
No mo men to em que a Ingla ter ra foi obri ga da a ex por -
tar má qui nas, o Bra sil as im por tou, as sim como a
Argen ti na e o Ja pão. Rom pe ram-se, en tão, as re gras
do Tra ta do de Met hu en, ce le bra do en tre a Ingla ter ra e 
Por tu gal, que pro i bia este úl ti mo de de sen vol ver a de -
man da e a ins ta la ção de in dús tri as no seu ter ri tó rio e
no das suas co lô ni as.

Ao pas sar a pro du zir e de sen vol ver a in dús tria
trans plan ta da do cen tro, os ca pi ta lis tas por tu gue ses
e ar gen ti nos po dem com prar má qui nas e se tor nar
au tô no mos, mas, de po is da Se gun da Gu er ra Mun di -
al, essa re la ção é al te ra da. Os nos sos ca pi ta lis tas,
en tão, so men te po dem im por tar ins tru men tos de tra -
ba lho e me i os de pro du ção que lhes per mi tam fa zer
pe da ços, par tes, pe ças para se rem for ne ci das às in -
dús tri as, que não são mais ven di das, que con ti nu am,
ao con trá rio do que ocor reu até 1840, como pro pri e -
da de dos ca pi ta lis tas cên tri cos.

Ago ra, o lu cro acom pa nha a ex por ta ção de má -
qui nas e equi pa men tos e te mos que tra ba lhar para
pro du zir não ape nas o lu cro do ca pi tal trans plan ta do,
se di a do no Bra sil, mas tam bém para for ne cer lu cro

àque les que pro du zi ram as má qui nas e cu jas re la -
ções de pro pri e da de pas sa ram a acom pa nhá-las, a
fim de per pe tu ar o pro ces so de ex plo ra ção, de es po li -
a ção das eco no mi as pe ri fé ri cas.

Nes se as pec to, hou ve uma enor me pi o ra das
re la ções de de pen dên cia da pe ri fe ria para com o cen -
tro. O que ocor re é que, não po den do de sen vol ver as
for ças pro du ti vas que foi ca paz de li ber tar, o ca pi ta lis -
mo, que pro du zia de iní cio ape nas me i os de con su -
mo, pas sa a pro du zir me i os de pro du ção, me i os de
pro du ção es ses al ta men te con tra di tó ri os. Assim,
Argen ti na, Mé xi co e Bra sil pas sam a pro du zir te ci dos
com es sas má qui nas que an tes éra mos obri ga dos a
im por tar da Ingla ter ra e da eco no mia cên tri ca, e pas -
sam a con cor rer com os ca pi ta lis tas que pro du zem
es ses me i os de con su mo na Ingla ter ra. 

Ve ri fi ca-se aí uma glo ba li za ção dos ins tru men -
tos de pro du ção, das má qui nas. A Ingla ter ra pas sa a
ven der má qui nas para todo o mun do. Se con ti nuás -
se mos com o tra ba lho ser vil, com o tra ba lho es cra vo,
te ría mos um cus to de pro du ção mu i to in fe ri or ao da
Ingla ter ra, que ti nha que pa gar sa lá ri os para os seus
tra ba lha do res, ou do que a Fran ça con se gui ria ob ter.
De modo que, pela ló gi ca do ca pi tal e do lu cro, a es -
cra vi dão ti nha que ser abo li da, ao con trá rio do que
afir ma o Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so em sua
tese cha ma da “Escra vi dão e Ca pi ta lis mo”. Diz Sua
Exce lên cia que a es cra vi dão foi abo li da no Bra sil por -
que ela não per mi tia aos pro pri e tá ri os de es cra vos
ex plo ra rem tan to o tra ba lho hu ma no quan to o ca pi ta -
lis mo per mi te. Sua Exce lên cia crê que o ca pi ta lis mo,
re du zin do sa lá ri os e fa zen do o que Sua Exce lên cia
faz na prá ti ca, é ca paz de ex plo rar mais os tra ba lha -
do res do que a es cra vi dão po dia ex plo rar os es cra -
vos. Isso é o que Sua Exce lên cia, o Pre si den te da Re -
pú bli ca, con si de ra. Na prá ti ca, Sua Exce lên cia está
pro van do a sua tese de que re al men te é pos sí vel re -
du zir o cus to de pro du ção da for ça de tra ba lho aba i xo
do cus to de pro du ção do tra ba lha dor es cra vo.

Assim, a Ingla ter ra teve que abo lir a es cra vi dão
para que as suas con di ções glo ba li za das de pro du -
ção não le vas sem a cri se à Ilha. Se, ao ex por tar má -
qui nas, a Ingla ter ra es ta va ex por tan do ins tru men tos
de tra ba lho, pro du to res de me i os de con su mo, que
cer ce a vam, con cor ri am, fe cha vam, li mi ta vam o mer -
ca do dos pro du tos in gle ses, dos me i os de con su mo
que ex por ta va, como te ci dos, sa pa tos, cha péus, en -
tão, a so lu ção para a Ingla ter ra se ria pro du zir uma
má qui na que, ao ser ex por ta da, não cri as se nada na
pe ri fe ria. Mas que co i sa fan tás ti ca! 

É que a má qui na tem três par tes: mo tor, li nha de 
trans mis são e má qui na-ferramenta. A mão da má qui -
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na, de onde par tiu a Re vo lu ção Indus tri al, de acor do
com Marx – aque la que subs ti tui o tra ba lha dor, por -
que tem uma mão e tra ba lha à ima gem e se me lhan ça
do tra ba lha dor hu ma no –, ao ser ex por ta da, re vo lu ci -
o na ria tam bém as for ças pro du ti vas na pe ri fe ria. Era
pre ci so pro du zir uma má qui na que ti ves se mo tor e li -
nha de trans mis são, mas que não ti ves se a má qui -
na-ferramenta, esse ele men to pro me téi co, esse ele -
men to di nâ mi co, ca paz de trans for mar o mun do.
Então, in ven ta ram uma má qui na que cha mo de
“não-máquina”, por que ela tem ape nas mo tor, li nha
de trans mis são e não tem a má qui na-ferramenta; no
seu lu gar, exis te a roda. São as lo co mo ti vas, as es tra -
das de fer ro, que, ao se rem ex por ta das, pro du zem,
na pe ri fe ria, ape nas mo vi men to e não uma mer ca do -
ria con cor ren te com as in gle sas. Por isso, um mi lhão
cen to e trin ta mil qui lô me tros de fer ro vi as pu de ram
ser fe i tas, man ten do a ati vi da de pro du ti va in gle sa em
alto ní vel, as sim como o vo lu me de em pre go na Ingla -
ter ra, não cri an do nada con cor ren te com os pro du tos
in gle ses. 

Os me i os de trans por te pas sam, por tan to, a ter
essa di nâ mi ca fan tás ti ca, por que eles não al te ram,
não mo di fi cam as for ças pro du ti vas. A par tir da Pri -
me i ra Gu er ra Mun di al, as fer ro vi as pas sam a ser de -
sa ti va das. O car ro, o au to mó vel as su me o seu lu gar
como meio de trans por te sem pre ci sar de uma pro du -
ção de mer ca do ri as acres ci das, por que o au to mó vel
trans por ta o ho mem, é o pró prio ser hu ma no que pas -
sa a ser o ob je to de trans por te; não é pre ci so au men -
tar a pro du ção de mer ca do ri as, co i sa pe ri go sa, pro -
ble má ti ca, para que os me i os de trans por te in di vi du a -
is, os car ros, au men tem. Por isso, os Esta dos Uni dos
fo ram au men tan do a sua pro du ção: de cer ca de 2 mi -
lhões no iní cio dos anos 20 para 5,3 mi lhões em
1929. Aí hou ve a cri se. Uma cri se cuja di nâ mi ca era a
da pro du ção vol ta da para o luxo, para o car ro e para
os du rá ve is, para a li nha bran ca. 

A dé ca da de con su mo, no mun do, foi a dé ca da
de 20 nos Esta dos Uni dos. Cin co mi lhões e tre zen tos
mil car ros pro du zi dos lá, em 1929. Qu a tor ze anos de -
po is, em 1943, ape nas 700 mil car ros. A pro du ção de
car ros foi tão di nâ mi ca, tão fan tás ti ca que ge rou uma
cri se, em 1929, de so bre a cu mu la ção. Não po den do
ser in ves ti do mais nes ses se to res, o di nhe i ro teve que 
re flu ir para a Bol sa, para a dí vi da pú bli ca, para os em -
prés ti mos in ter na ci o na is. 

Aí a ori gem da nos sa dí vi da ex ter na. O ca pi tal,
não po den do se con ver ter em ca pi tal pro du ti vo, não
po den do ser in ves ti do na pro du ção, aban do na-a, é
dela ex pul so, e vai para a Bol sa e para os em prés ti -
mos in ter na ci o na is. Isso acon te ceu na fan tás ti ca cri -

se de 1873, e re pe tiu-se em to das as de ma is cri ses. A 
nos sa dí vi da ex ter na é pro du zi da aí. 

Então, a par tir dis so, ve mos - ago ra te nho que
atro pe lar ain da mais esta mi nha ten ta ti va frus tra da de 
co lo car li ge i ra men te a ques tão da cri se e de seu de -
sen vol vi men to - que esse ca pi tal, que era um ca pi tal
po ten ci al, como di zia Marx, um ca pi tal di nhe i ro po ten -
ci al, que não po dia se trans for mar em pro du ção
acres ci da, ago ra vira ca pi tal vo lá til. Só nas Bol sas
dos Esta dos Uni dos, ao con trá rio do que es tão di zen -
do al guns téc ni cos do Go ver no, exis tem 17 tri lhões,
dois PIBs nor te-americanos, flu tu an do.

De modo que, cada vez, o pro ble ma se agra va
mais. Ago ra, além da quan ti da de imen sa de ca pi ta is
vo lá te is, te mos os me i os de trans por te da pa la vra, do
som, da ima gem, que não re vo lu ci o nam em nada o
mun do, não trans for mam as for ças pro du ti vas, são
mu i to cô mo dos, são mu i to bo ni tos, são mu i to até in -
for ma ti vos, como os com pu ta do res. De iní cio, as fer -
ro vi as; de po is, as ro do vi as; e, ago ra, as in fo vi as - es -
sas vias que trans por tam os si na is, as co mu ni ca ções
e as men sa gens dos com pu ta do res. 

Ve mos que o pro ble ma con ti nua o mes mo. As
mu dan ças de for ma são mu i to li mi ta das, e teve que
apa re cer um di nhe i ro no mun do que per mi tis se ao go -
ver no de man dar no lu gar dos tra ba lha do res e no lu -
gar da clas se mé dia, que de i xou de com prar nos
Esta dos Uni dos 4,3 mi lhões de car ros em mil no ve -
cen tos e trin ta e...

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) - No -
bre Se na dor La u ro Cam pos, a Mesa gos ta ria de pe dir 
a com pre en são de V. Exª para que não con ce des se
apar tes. Te mos que ini ci ar a Ordem do Dia.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT-DF) - Já es -
tou ter mi nan do. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Então, o que me pa re ce é que esse di nhe i ro que 
está aí, que nas ceu na mer ca do ria sim, e que vi rou
esse pa pel-moeda in con ver sí vel, esse di nhe i ro ver -
me lho, bé li co, que per mi tiu a Hi tler de sen ca de ar a
Se gun da Gu er ra Mun di al e que foi ele van do a dí vi da
pú bli ca dos Esta dos Uni dos até 120% do PIB ame ri -
ca no em 1945, esse di nhe i ro pas sa a ser ma ni pu la do
pelo go ver no. O go ver no ame ri ca no gas ta hoje US$2
tri lhões por ano - o go ver no li be ral. E, na que le mo -
men to, com um ín di ce de de sem pre go de 44% na
Ale ma nha e de 25% nos Esta dos Uni dos, o Go ver no,
não po den do pro du zir car ros e ge la de i ras, teve de in -
ves tir em guer ra. Se gun do Key nes - ele o dis se seis
ve zes -, só a guer ra re sol ve. 

São es ses in ves ti men tos des tru ti vos que im pe -
dem o de sen vol vi men to das for ças pro du ti vas. Ten -
tam con ge lar o ca pi ta lis mo, mas for ne cen do lu cro. O
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Go ver no pas sa, en tão, a pro du zir lu cro não ape nas
pelo tra ba lho hu ma no, mas um lu cro fic tí cio, um lu cro
no di nhe i ro. Pro duz e os en tre ga aos ca pi ta lis tas por
meio de es tí mu los, in cen ti vos e do a ções. Os ca pi ta -
lis tas, por sua vez, for ne cem sua pro du ção para o Go -
ver no. Des sa for ma, o Go ver no au men ta a de man da
que es ta va com ba li da pelo de sem pre go e pela mi sé -
ria que o ca pi ta lis mo pro du ziu na fase an te ri or.

Ago ra, es ta mos di an te des te gran de pro ble ma:
o di nhe i ro es ta tal e a dí vi da pú bli ca tam bém en tra ram
em cri se, como sem pre acon te ce com as di na mi za -
ções con tra di tó ri as pe las qua is o ca pi ta lis mo pas sou.
Atu al men te, a dí vi da pú bli ca dos Esta dos Uni dos é de 
US$5,6 tri lhões, e a nos sa, de um pou co mais de
R$500 bi lhões. Des sa for ma, en cer rou-se a era das
di na mi za ções con tra di tó ri as, do lu cro fic tí cio, da eco -
no mia fan tás ti ca. O ca pi ta lis mo per ma ne ceu na UTI,
dis pen di o sís si ma, cada vez mais cara para os tra ba -
lha do res. 

Enquan to isso, de sen vol ve-se a tec no lo gia e
exa cer ba-se a con tra di ção en tre pes so as e co i sas, e,
por ma i o res que se jam os in ves ti men tos, não é mais
pos sí vel cri ar opor tu ni da des de em pre go. O de sem -
pre go acom pa nha os in ves ti men tos por ma i o res que
eles se jam.

Os Esta dos Uni dos, em 1929, pro du zin do cin co
mi lhões e tre zen tos mil car ros, en trou em cri se; ago -
ra, no mun do, a ca pa ci da de pro du ti va de car ros é de
ses sen ta e nove mi lhões de uni da des. Mas só se con -
se gue con su mir cin qüen ta mi lhões. No Bra sil, te mos
mais de 50% de ca pa ci da de oci o sa no se tor au to mo -
bi lís ti co. Mas es ta mos am pli an do a ca pa ci da de pro -
du ti va para co lo car uni da des de pro du ção pa ra das ao 
lado das an ti gas uni da des de pro du ção oci o sas.

De modo que não en xer ga mos que es ta mos
sen do do mi na dos por uma cri se de so bre a cu mu la -
ção, de ex ces so de ca pi tal sel va gem. Isso acon te ce
há mu i to tem po no Bra sil, há vin te anos, e não es ta -
mos con se gui mos en xer gar. Não en xer ga mos por que 
não pre pa ra mos as nos sas len tes.

Peço des cul pas à Mesa por ter ido além do meu
tem po.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Luiz Otá vio, de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los Pa -
tro cí nio, 2º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -

da pelo Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Mas foi um gran de pra zer do Ple ná rio ou vi-lo.

Com a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel, o Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB-GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con for me
anun ci ei on tem du ran te o meu pro nun ci a men to, apre -
sen to um re que ri men to so li ci tan do a cri a ção de uma
co mis são tem po rá ria para dis cu tir, ana li sar e com pa -
rar to dos os pro je tos em an da men to nes ta Casa, pro -
je tos que, de uma for ma ou de ou tra, te nham como
ob je ti vo er ra di car a fome e a mi sé ria no Bra sil.

A co mis são a ser for ma da, com re pre sen tan tes
de to dos os par ti dos, terá con di ções de co la bo rar de -
ci si va men te com o de ba te que se ins ta lou no País
acer ca do tema. Além de ana li sar as pro pos tas, po de -
re mos co nhe cer in loco al gu mas ini ci a ti vas e pro je -
tos exis ten tes no Bra sil. A par tir des se tra ba lho, for -
mu la re mos uma pro pos ta úni ca, cla ra, ob je ti va e, aci -
ma de tudo, fac tí vel, que pos sa an ga ri ar a ma i o ria ne -
ces sá ria para sua apro va ção e im plan ta ção em todo
o País.

A fome e a mi sé ria cons ti tu em-se no ma i or pro -
ble ma do Bra sil. Este é um fato real: bra si le i ros mor -
rem por fome e ina ni ção to dos os dias, em to das as
re giões. Mais do que isso, de fi nham pela fal ta de dig -
ni da de, pela hu mi lha ção e pelo so fri men to que essa
con di ção lhes im põe. E o Con gres so Na ci o nal não
pode per der esse mo men to, quan do o pro ble ma está
sen do dis cu ti do por toda a so ci e da de, de ven do im -
plan tar um pro je to am plo que vise er ra di car a fome e
a mi sé ria do mapa so ci al do Bra sil. Se fi zer mos isso,
com com pe tên cia e des pren di men to, es ta re mos dan -
do uma con tri bu i ção fun da men tal para o fu tu ro des te
País.

Mu i to obri ga do Sr. Pre si den te. Enca mi nho a V.
Exª o meu re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel ao no bre Se na dor Ro ber to Re quião

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a
tribuna para fazer três breves comunicações, no
espaço de cinco minutos a mim concedidos pelo
Regimento.

Pri me i ra men te, da rei uma in for ma ção so bre um
fato que agri de o Se na do da Re pú bli ca. Nes te Ple ná -
rio, vo ta mos um em prés ti mo de sa ne a men to para o
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Ban co do Esta do do Pa ra ná, de po is de o mes mo ter
sido apro va do pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos. Esse em prés ti mo, nas con di ções con tra ta das, foi 
apro va do por um quo rum ex tra or di na ri a men te di fí cil:
por um voto – o voto do Se na dor Na bor Jú ni or.

As con di ções des se em prés ti mo obri ga vam o
Go ver no do Esta do do Pa ra ná a ad qui rir do Ban co os
pre ca tó ri os até dia 30 de ju nho, a pri va ti zar o ban co
até 30 de ju nho e a ven der o Ban co Del Pa ra ná, no
Pa ra guai, até dia 30 de ju nho. Eram dis po si ções
cons ti tu ci o na is es ta be le ci das por uma re so lu ção do
Se na do.

No dia 30 de ju nho, Sr. Pre si den te, nada ocor -
reu, por que o Pre si den te do Ban co Cen tral, aque le
se nhor ame ri ca no, Armí nio Fra ga, as ses so ra do por
um tal de Car los Edu ar do, Pro cu ra dor-Geral Adjun to,
re sol veu que não pre ci sa res pe i tar re so lu ções do Se -
na do da Re pú bli ca e que o Ban co Cen tral, à re ve lia
do Se na do, que es ta be le ceu con di ções ex tre ma men -
te rí gi das, pode pror ro gar os pra zos do acor do de al vi -
tre pró prio, de spon te sua, sem con sul tar o Se na do.

Te nho em mãos um pa re cer da Asses so ria Téc -
ni ca do Se na do que es cla re ce o que já é cla ro para
qual quer pes soa me di a men te in te li gen te, que a re so -
lu ção do Se na do é ca te gó ri ca na fi xa ção de pra zo
para a pri va ti za ção e que qual quer ato do Ban co Cen -
tral, de po is de ven ci do esse pra zo, é nulo de ple no di -
re i to, po den do ser con tes ta do em ju í zo.

Pre ten do, as sim, res pon sa bi li zar o Sr. Armí nio
Fra ga pelo ocor ri do. Tra ta-se de cri me de res pon sa bi -
li da de, com cla re za ab so lu ta.

A ou tra in for ma ção que tra go ao Se na do é in te -
res san tís si ma. Os ca mi nho ne i ros do fa mo so mo vi -
men to ocor ri do dias atrás in for ma ram-me que, na pla -
ni lha de cus tos da pri va ti za ção das ro do vi as do Pa ra -
ná, cons ta um pre ço por ro ça da de be i ra de es tra da
no va lor de R$8,00 por me tro qua dra do; cem me tros
qua dra dos, R$800,00; mil me tros qua dra dos – mais
ou me nos a área des te ple ná rio, ti ran do os au di tó ri os
e os es pa ços para jor na lis tas e con vi da dos –,
R$8.000,00. Mil me tros qua dra dos é o que um tra ba -
lha dor pode fa zer com uma ro ça de i ra mo to ri za da por
dia, com o má xi mo de con for to. É por isso que o pre ço 
do pe dá gio está onde está.

Mas não que ro re fe rir-me a pe dá gio, mas à
aber tu ra que o Có di go Na ci o nal de Trân si to deu para
a pri va ti za ção das mul tas. Se a mul ta é pri va ti za da, a
em pre sa pri va da ga nha rá mais quan to mais mul tas
apli car. Ela se in vi a bi li za se as in fra ções fo rem con ti -
das e se não hou ver mul tas. Então, no caso do Pa ra -
ná, a co i sa trans for mou-se num ver da de i ro es cân da -
lo. Por quê? Quem sai da ci da de de Cu ri ti ba e vai

para o ae ro por to de pa ra-se com pla cas que fi xam ve -
lo ci da des va ri a das de 30, 40, 60 e 70 qui lô me tros.
Um mo to ris ta, para pres tar aten ção a es sas ve lo ci da -
des pro gra ma das e con tro la das por câ me ras ocul tas,
de ve ria ter o pro ce di men to de um pi lo to de rali, que é
acom pa nha do por um na ve ga dor que lo ca li za as pla -
cas para ob ter uma idéia cor re ta da ve lo ci da de que
deve ser atin gi da em de ter mi na do mo men to.

Nas vias rá pi das da ci da de de Cu ri ti ba, a ve lo ci -
da de está sen do es ta be le ci da em 30 qui lô me tros por
hora. Via rá pi da com 30 qui lô me tros por hora! Câ me -
ras ocul tas sen do mon ta das! E o que vi su a li za mos
atrás dis so tudo é uma em pre sa pri va da, li ga da ao
Go ver no do Esta do e à Pre fe i tu ra, vi a bi li zan do um ca -
i xa dois para as pró xi mas ele i ções. Não há uma fis ca -
li za ção em que se pen sa em re du zir o nú me ro de aci -
den tes, mas sim há ar ma di lhas mon ta das para que
mo to ris tas co me tam in fra ções, já que eles di fi cil men -
te per ce bem as va ri a ções de ve lo ci da de, con tri bu in -
do, des sa for ma, com o ca i xa dois do Pre fe i to Cás sio
Ta ni gus he.

O Pre fe i to vai além: lan ça uma cam pa nha em
que os mo to ris tas in fra to res são agre di dos pela te le -
vi são e pe los jor na is com nome de bi chos, tais como
tou pe i ras, an tas, fu i nhas e ou tros des se ní vel. Fico
ima gi nan do que, em de ter mi na do mo men to, uma se -
nho ra que, inad ver ti da men te, avan ça numa fa i xa é
agre di da por um ca va lhe i ro mal-educado, que diz:
“Sua fu i nha, sua anta, sua tou pe i ra!”. A se nho ra re a -
ge sa can do um re vól ver do por ta-luvas e dan do dois
ti ros no au tor do im por tu no co men tá rio. É uma cam -
pa nha ri dí cu la, que é lou va da por al guns me i os de co -
mu ni ca ção e que exa cer ba a vi o lên cia no trân si to e
trans for ma em ro ti na a prá ti ca do de sa fo ro.

A em pre sa que faz a fis ca li za ção ele trô ni ca é li -
ga da ao Go ver na dor e ao Pre fe i to. E mais do que
isso, Se na dor Edu ar do Su plicy: essa em pre sa é li ga -
da tam bém na ci o nal men te à fa mo sa Split da CPI dos
Pre ca tó ri os, aque la cor re to ra de São Pa u lo que fa zia
la va gem do di nhe i ro rou ba do em todo o Bra sil.

Em Cu ri ti ba, uma qua dri lha está fis ca li zan do o
trân si to. É evi den te que fi ze mos pro tes tos, e es tes fo -
ram ob je to de uma re cla ma ção ju di ci al do Pre fe i to.
Está va mos vi a bi li zan do uma lei de ini ci a ti va po pu lar
para re gu lar a apli ca ção des sas mul tas e o uso da fis -
ca li za ção ele trô ni ca. Um juiz ir res pon sá vel deu a li mi -
nar, e a sede do PMDB em Cu ri ti ba foi in va di da pela
Po lí cia Mi li tar e por Ofi ci a is de Jus ti ça, que, tam bém
na rua, aca ba ram apre en den do as lis tas de aba i -
xo-assinado, uma lei de ini ci a ti va po pu lar.

Esse é o cli ma de au to ri ta ris mo no Pa ra ná. E
isso não é no vi da de. Um es tu dan te que cri ti cou o Go -
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ver na dor e fez um car taz em que o Go ver na dor apa -
re cia far da do de ofi ci al do Exér ci to bra si le i ro – o que é 
uma iro nia, mas não uma de son ra para nin guém; eu
mes mo sou ofi ci al da re ser va do Exér ci to Bra si le i ro –
foi ob je to de uma ação por ca lú nia e por di fa ma ção,
foi pre so e teve seus pan fle tos irô ni cos apre en di dos.

É o in for me que eu que ria dar e que é des ti na do
prin ci pal men te a esse jo vem ame ri ca no que di ri ge o
Ban co Cen tral, que está atro pe lan do o Se na do da
Re pú bli ca e vi a bi li zan do pror ro ga ções de re so lu ções
do Se na do de uma for ma ri go ro sa men te ile gal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to
na Hora do Expe di en te, no bre Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL-TO. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na -
do res, a re cen te gre ve dos ca mi nho ne i ros de mons -
trou a todo o País o quan to de pen de mos do trans por -
te ro do viá rio e como em pou cos dias o mo vi men to pa -
re dis ta sim ples men te pa ra li sou este País, le van do o
de sa bas te ci men to de ali men tos, de me di ca men tos e
de com bus tí ve is a vá ri os pon tos do ter ri tó rio na ci o nal.

Mas, de to dos os even tos, in clu si ve os apa ren -
te men te mais ne ga ti vos e per ni ci o sos, o País pode e
deve ex tra ir li ções.

É ab so lu ta men te inad mis sí vel que mais de 60%
das car gas na ci o na is se jam trans por ta das ape nas
pelo sis te ma ro do viá rio, quan do se sabe que essa é a 
mais cara mo da li da de de trans por te e que o País
pode ser no va men te pa ra li sa do por ou tra gre ve. A
ma nu ten ção e a cons tru ção des sas ro do vi as de man -
dam al tos cus tos. Além dis so, en tre ou tros pro ble -
mas, o País vem en fren tan do o rou bo de car gas, que
é mais fá cil de ocor rer nes sa mo da li da de de trans por -
te ro do viá rio.

Em to das as na ções que atin gi ram um grau sa -
tis fa tó rio de de sen vol vi men to, a op ção foi o sis te ma
mul ti mo dal de trans por te, in clu in do fer ro vi as, ro do vi -
as e hi dro vi as.

Por tan to, Sr. Pre si den te, che gou o mo men to, a
nos so ver, de se rem efe ti va men te con clu í das a Fer ro -
via Nor te-Sul e a Hi dro via Ara gua ia-Tocantins e de
tam bém atin gi rem o seu ama du re ci men to ou tros pro -
je tos de trans por tes e de sis te mas mul ti mo da is de
trans por tes.

Re pe ti das ve zes, te mos dito da tri bu na des ta
Casa que, no caso da Fer ro via Nor te-Sul, a ques tão é 
pri va ti zar para vi a bi li zar a sua cons tru ção. Não se
deve cons tru ir, mais uma vez, de for ma cara e de mo -
ra da, como tam bém não se deve de i xar de cons tru ir

por fal ta de re cur sos pú bli cos, im pe din do, as sim,
esse avan ço no trans por te de car gas em nos so País.
Por tan to, pri va ti zar para cons tru ir e não cons tru ir para 
de po is pri va ti zar.

Perma ne ce mos aqui. A nos sa bre ve co mu ni ca -
ção de hoje, Sr. Pre si den te, é fe i ta exa ta men te em
apo io à de ci são que está para ser to ma da em tor no da
pri va ti za ção da Fer ro via Nor te-Sul e da vi a bi li zação de 
re cur sos para a Hi dro via Ara gua ia-Tocantins, tão im -
por tan te para o de sen vol vi men to do nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia con vo ca ses são con jun ta a re -
a li zar-se hoje, quar ta-feira, às 19h, no ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, des ti na da à le i tu ra de men sa -
gens pre si den ci a is e à vo ta ção de re que ri men tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Qu e ro sa u dar a pre sen ça e o re tor no a esta
Casa do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que sem pre hon -
rou o seu man da to e ago ra vol ta ao nos so con ví vio
para aju dar os tra ba lhos le gis la ti vos e en gran de cer o
Con gres so Na ci o nal.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

 REQUERIMENTO Nº 409, DE 1999

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a cri a ção de
Co mis são Tem po rá ria, com pos ta por onze se na do -
res, a fim de ana li sar as pro po si ções em tra mi ta ção
no Se na do Fe de ral re fe ren tes à fome e à mi sé ria e
apre sen tar, no pra zo de 90 dias, pro po si ção le gis la ti -
va para er ra di car a mi sé ria e a fome no País, re a li zan -
do as au diên ci as e di li gên ci as in loco de pro gra mas
bem su ce di dos.

Jus ti fi ca ção

A his tó ri ca con cen tra ção de ren da no País ge -
rou pro ble mas gra ves que re dun dam em de si gual da -
des gran des e cres cen tes, com ín di ces alar man tes
nun ca an tes de tec ta dos pe las pes qui sas re la ti vos a
fome e a mi sé ria no Bra sil. Num mo men to em que to das 
as ca ma das do País dis cu tem a ques tão e to das as tris -
tes con se qüên ci as por ela ge ra das, tor na-se mis ter, ao
Se na do Fe de ral, ana li sar a ques tão, fa zen do le van ta -
men to de to dos os pro je tos exis ten tes na Casa, ve ri fi -
can do in loco os pro gra mas mu ni ci pa is e es ta du a is
bem su ce di dos e apre sen tan do, no me nor pra zo pos -
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sí vel, pro pos ta úni ca que ob je ti ve er ra di car de fi ni ti va -
men te es tes fla ge los que as som bram o País.

Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se na -
dor Ma gui to Vi le la.

REQUERIMENTO Nº 410, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to

Inter no, a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do
Se na do nº 208, de 1999, com o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 154, de 1999, de au to ria do Se na dor Arlin do
Por to, por tra ta rem de ma té ria cor re la ta.

Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se na -
dor José Fo ga ça .

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os re que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e,
pos te ri or men te, in clu í dos em Ordem do Dia, nos ter -
mos do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 457, DE 1999

Inclui o ensino da Introdução à
Comunicação de Massa no currículo
escolar.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica in clu í do o tó pi co cur ri cu lar ou o en si -

no da “Intro du ção à Co mu ni ca ção de Mas sa” nos cur -
sos do Ensi no Fun da men tal e do 2º grau, a ser mi nis -
tra do por ba cha réis em Co mu ni ca ção So ci al.

Art. 2º O Poder Exe cu ti vo, atra vés de seu ór -
gão com pe ten te, re gu la men ta rá esta lei no pra zo
de 90 (no ven ta) dias, con ta dos a par tir de sua vi gên -
cia.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O pro ces so edu ca ti vo tam bém se re a li za, e nos
dias de hoje, de ma ne i ra mais efe ti va, atra vés dos
me i os de co mu ni ca ção. Atu al men te, exis te uma enor -
me bre cha en tre a pre o cu pa ção da so ci e da de com a
edu ca ção for mal e o modo como os cha ma dos ve í cu -
los de co mu ni ca ção de mas sa (te le vi são, rá dio, jor -
nal, re vis ta, etc) exer cem sua fun ção edu ca do ra, sem
um qua dro ex plí ci to de res pon sa bi li da de so ci al.

Enten der o fun ci o na men to, o pa pel e a fun ção
so ci al dos me i os de co mu ni ca ção é um ele men to fun -
da men tal para a com pre en são de uma re a li da de que
na ve ga na ve lo ci da de da Inter net. Por isso, a in clu são 
do en si no da “Intro du ção à Co mu ni ca ção de Mas sa”
como tó pi co cur ri cu lar no 2º grau, tem como ob je ti vo
cen tral dar uma vi são ge ral ao es tu dan te do fun ci o na -
men to des tes ve í cu los.

A in for mação, que deve ser en ten di da como
um bem so ci al, e não como mer ca do ria, é cada vez
mais um fa tor de qua li fi ca ção dos fu tu ros pro fis si o -
na is. Por tan to, o es tu dan te deve tam bém ser pre pa -
ra do para ab sor ver, pro ces sar e uti li zar as in for ma -
ções da mí dia, tan to na vida pes so al, quanto pro fis -
si o nal.

Na opi nião do pro fes sor Antô nio Ca ne las Ru -
bim, ex-diretor da Fa cul da de de Co mu ni ca ção So ci al
da Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia, a dis cus são de
pro po si ções como esta está na or dem do dia. Em seu
li vro Mí dia e Po lí ti ca no Bra sil  (Edi to ra Uni ver si tá ria),
o pro fes sor faz a se guin te afir ma ção: “a com pre en são 
des ta com ple xa re la ção de en ten di men to de que os
no vos me i os de co mu ni ca ção e te le co mu ni ca ções
não são sim ples me i os de trans mis são de men sa -
gens. Eles con fi gu ram uma nova for ma de so ci a bi li -
da de no mun do con tem po râ neo, cha ma da ”mun do
mí dia".

Ain da na opi nião de Ru bim, “para en fren tar a si -
tu a ção, é ne ces sá rio sa ber uti li zar a lin gue gem mi diá -
ti ca, con si de rar suas exis tên ci as em qual quer aná li se
de con jun tu ra”. Ou seja: ser me ra men te um re cep tor
pas si vo de men sa gens nos dias de hoje é es tar apar -
ta do do real con tex to dos acon te ci men tos.

O de ba te so bre a im por tân cia de en ten der os
me i os de co mu ni ca ção é uma de man da cres cen te da
so ci e da de. Nes te sen ti do, o pre sen te pro je to é um
avan ço rumo à de mo cra ti za ção da co mu ni ca ção so ci -
al, que pas sa tam bém pela ne ces si da de de cons tru ir
o pro ces so edu ca ci o nal como um cons tan te apren di -
za do no dia a dia.

Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se na -
dor Ge ral do Cân di do.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 458, DE 1999

Inclui in ci so ao § 2º do art. 7º da Lei nº 
8.666/93, com a fi na li da de de es ta be le cer
teto para cus tos uni tá ri os de obras exe cu -
ta das re la ti vas à cons tru ção de pré di os
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pú bli cos, sa ne a men to bá si co e pa vi men -
ta ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica in clu í do o se guin te in ci so V ao § 2º

do art. 7º da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993:

“V – Os cus tos uni tá ri os de obras exe -
cu ta das com re cur sos dos or ça men tos da
União, re la ti vas à cons tru ção de pré di os pú -
bli cos, sa ne a men to bá si co e pa vi men ta ção,
não po de rão ser supe ri o res ao va lor do cus to 
uni tá rio bá si co – CUB – por m2, di vul ga do
pelo Sin di ca to da Indús tria da Cons tru ção,
por uni da de da Fe de ra ção, acres ci do de até
trin ta por cen to para co brir cus tos não pre -
vis tos no CUB, salvo au to ri za ção emi ti da
pelo Tri bu nal de Con tas da União apre ci an do
ex po si ção fun da men ta da do ges tor res pon -
sá vel.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A idéia que ora pro po mos con cre ti za as pi ra ção
an ti ga de mu i tos que se pre o cu pam com a mo ra li za -
ção dos gas tos pú bli cos.

Esta dis po si ção foi apro va da na Lei de Di re tri -
zes Orçamen tá ri as para o ano 2000, por una ni mi da de. 
Como este di plo ma le gal vige pelo pe río do de ape nas
um ano, a in ten ção è tor nar a nor ma per ma nen te, ten -
do em vista sua evi den te ação mo ra li za do ra.

Ao fi nal do dis po si ti vo, ti ve mos o cu i da do de
pre ver a pos si bi li da de de o li mi te-teto es ta be le ci do
po der ser ex tra po la do, em face de inú me ras va riá ve is 
ocor ren tes nes te tipo de ati vi da de, hpó te se que só
será viá vel me di an te uma au to ri za ção ex pres sa do
Tri bu nal de Cons tas da União que, nes te caso, e pela
pri me i ra vez, terá um pa pel pre ven ti vo, e não ape nas
um ope ra dor de au tóp sia, como tem acon te ci do ul ti -
ma men te.

Na re a li da de, o pro je to ob je ti va li mi tar o cus to
das obras exe cu ta das com re cur sos dos or ça men tos
da União, tor nan do-os re a is e trans pa ren tes, com
uma le gis la ção mais rí gi da.

O cri té rio uti li za do foi o mais co e ren te e ló gi co
pos sí vel, ou seja, o cus to uni tá rio bá si co – ago ra de -
no mi na do CUB – di vul ga do pelo Sin di ca to da Indús -
tria da Cons tru ção, en ti da de da mais alta res pon sa bi -
li da de e cre di bi li da de do se tor.

À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.

Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se na -
dor Luiz Este vão.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

····················································································

LEI Nº 8.666,  DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o ar ti go 37, in ci so XXI,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis tra -
ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as

····················································································
Art. 7º As li ci ta ções para a exe cu ção de obras e

para a pres ta ção de ser vi ços obe de ce rão ao dis pos to 
nes te ar ti go e, em par ti cu lar, à se guin te se quen cia:

I –  pro je to bá si co;
II –  pro je to exe cu ti vo;
III –  exe cu ção das obras e ser vi ços.
§ 1º A exe cu ção de cada eta pa será obri ga to ri a -

men te pre ce di da da con clu são e apro va ção, pela au -
to ri da de com pe ten te, dos tra ba lhos re la ti vos às eta -
pas an te ri o res, à ex ce ção do pro je to exe cu ti vo, o qual 
po de rá ser de sen vol vi do con co mi tan te men te com a
exe cu ção das obras e ser vi ços, des de que tam bém
au to ri za do pela Admi nis tra ção.

§ 2º As obras e os ser vi ços so men te po de rão
ser li ci ta dos quan do:

I –  hou ver pro je to bá si co apro va do pela au to ri -
da de com pe ten te e dis po ní vel para exa me dos in te -
res sa dos em par ti cu lar do pro ces so li ci ta tó rio;

II –  exis tir or ça men to de ta lha do em pla ni lhas
que ex pres sem a com po si ção de to dos os seus cus -
tos uni tá ri os;

III –  hou ver pre vi são de re cur sos or ça men tá ri os 
que as se gu rem o pa ga men to das obri ga ções de cor -
ren tes de obras ou ser vi ços a se rem exe cu ta das no
exer cí cio fi nan ce i ro em cur so, de acor do com o res -
pec ti vo cro no gra ma;

IV –  o pro du to dela es pe ra do es ti ver con tem pla -
do nas me tas es ta be le ci das no Pla no Plu ri a nu al de
que tra ta o ar ti go 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral, quan -
do for o caso.

§ 3º É ve da do in clu ir no ob je to da li ci ta ção a ob ten -
ção de re cur sos fi nan ce i ros para sua exe cu ção, qual quer 
que seja a sua ori gem, ex ce to nos ca sos de em pre en di -
men tos exe cu ta dos e ex plo ra dos sob o re gi me de con -
ces são, nos ter mos da le gis la ção es pe cí fi ca.

§ 4º É ve da da, ain da, a in clu são, no ob je to da li -
ci ta ção, de for ne ci men to de ma te ri a is e ser vi ços sem
pre vi são de quan ti da des ou cu jos quan ti ta ti vos não
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cor res pon dam às pre vi sões re a is do pro je to bá si co
ou exe cu ti vo.

§ 5º É ve da da a re a li za ção de li ci ta ção cujo ob -
je to in clua bens e ser viços sem si mi la ri da de ou de
mar cas, ca rac te rís ti cas e es pe ci fi ca ções ex clu si vas, 
sal vo nos ca sos em que for tec ni ca men te jus ti fi cá -
vel, ou ain da quan do o for ne ci men to de tais ma te ri a -
is e ser vi ços for fe i to sob o re gi me de ad mi nis tra ção
con tra ta da, pre vis to e dis cri mi na do no ato con vo ca -
tó rio.

§ 6º A in frin gên cia do dis pos to nes te ar ti go im pli -
ca a nu li da de dos atos ou con tra tos re a li za dos e a
res pon sa bi li da de de quem lhes te nha dado ca u sa.

§ 7º Não será ain da com pu ta do como va lor da
obra ou ser vi ço, para fins de jul ga men to das pro pos -
tas de pre ços, a atu a li za ção mo ne tá ria das obri ga -
ções de pa ga men to, des de a data fi nal de cada pe río -
do de afe ri ção até a do res pec ti vo pa ga men to, que
será cal cu la da pe los mes mos cri té ri os es ta be le ci dos
obri ga to ri a men te no ato con vo ca tó rio.

§ 8º Qu al quer ci da dão po de rá re que rer à Admi -
nis tra ção Pú bli ca os quan ti ta ti vos das obras e pre ços
uni tá ri os de de ter mi na da obra exe cu ta da.

§ 9º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se tam bém,
no que cou ber, aos ca sos de dis pen sa e de ine xi gi bi li -
da de de li ci ta ção.
····················································································

(Às Co mis sões  de Cos ti tu i ção,  jus ti ça
e ci da da nia e de as sun tos Eco nô mi cos, ca -
ben do à ul ti ma a de ci são ter mi na ti va).

 PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 459, DE 1999

Acres ce dis po si ção ao art. 48 da Lei
nº 4.320/64, para ve dar ao Po der Exe cu ti -
vo a pos si bi li da de de con tin gen ci a men to
em do ta ções da área so ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço

de 1964, fica acres ci do do se guin te Pa rá gra fo Úni co:

“Pa rá gra fo uni co. Na fi xa ção das co tas
de que tra ta este ar tigo fica ve da do res trin -
gir, de qual quer modo, a mo vi men ta ção e
em pe nho das do ta ções des ti na das às des -
pe sas de ações in clu í das na rede de pro te -
ção so ci al.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publi ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964, em seu
art. 47, pre vê que “ime di a ta men te após a pro mul ga -
ção da Lei de Orça men to e com base nos li mi tes nela
fi xa da, o Po der Exe cu ti vo apro va rá um qua dro de co -
tas tri mes tra is da des pe sa que cada uni da de or ça -
men tá ria fica au to ri za da a uti li zar”. O art. 48 da re fe ri -
da Lei es cla re ce que “A fi xa ção das co tas a que se re -
fe re o ar ti go an te ri or aten de rá aos se guin tes ob je ti -
vos: b) man ter, du ran te o exer cí cio, na me di da do
pos sí vel, o equi lí brio en tre a re ce i ta ar re ca da da e a
des pe sa re a li za da, de modo a re du zir ao mí ni mo
even tu a is in su fi ciên ci as de te sou ra ria”.

O Po der Exe cu ti vo vem sis te ma ti ca men te con -
tin gen ci an do, via De cre to, os re cur sos apro va dos na
Lei Orça men tá ria anu al. São res tri ções que não se
su bor di nam a qual quer cri té rio téc ni co que sal va guar -
de as des pe sas prin ci pal men te na área so ci al, de vez
que, na ma i o ria das ve zes, ocor rem li ne ar men te.

O pro je to que ora apre sen ta mos é, exa ta men te,
para pre ser var a área so ci al, tão de ba ti da e ana li sa da 
no Con gres so.

À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se na -

dor Luiz Este vão.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 4.320,   DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con trô le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

····················································································
Art. 48. A fi xa ção das co tas a que se re fe re o ar -

ti go an te ri or aten de rá aos se guin tes ob je ti vos:
a) as se gu rar às uni da des or ça men tá ri as, em

tem po útil a soma de re cur sos ne ces sá ri os e su fi ci en -
tes a me lhor exe cu ção do seu pro gra ma anu al de tra -
ba lho;

b) man ter, du ran te o exer cí cio, na me di da do
pos sí vel o equi lí brio en tre a re ce i ta ar re ca da da e a
des pe sa re a li za da, de modo a re du zir ao mí ni mo
even tu a is in su fi ciên ci as de te sou ra ria.

····················································································

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti -
dos às Co mis sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Na ses são de on tem, foi lido o Re que ri men to
nº 407, de 1999, do Se na dor Car los Be zer ra, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, que o Tri bu nal de
Con tas da União re a li ze, em ca rá ter ur gen te, uma au -
di to ria na apli ca ção dos re cur sos re fe ren tes ao em -
prés ti mo in ter na ci o nal efe tu a do pelo Esta do de Mato
Gros so, nos ter mos da Re so lu ção do Se na do Fe de ral 
nº 109, de 1998. 

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 411, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Com base no art. nº 256 do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral, re que i ro a re ti ra da de Re que ri -
men to nº 407/99, de mi nha au to ria para pos te ri or
apre sen ta ção, cons tan te da or dem do dia des ta data.

Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se na -
dor Car los Be zer ra.

O SR. PRESIDENTE(Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Em vo ta ção o re que ri men to de pe di do de re ti ra da. 

As Sras. e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O Re que ri men to nº 407, de 1999, vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 3, de 1999 (nº
3.844/97, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre edu ca ção em di re i tos hu ma nos e ins ti tui
a po lí ti ca na ci o nal de edu ca ção em di re i tos
hu ma nos para o en si no fun da men tal e mé -
dio, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 1999,
da Co mis são de Edu ca ção, com a Emen da
nº 1-CE (subs ti tu ti vo), que ofe re ce, Re la to ra:
Se na do ra Emi lia Fer nan des, fa vo rá vel com a
emen da subs ti tu ti va que apre sen tou. 

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das, nos
termos re gi men ta is, daí por que pas sa-se à dis cus são.

Dis cus são em con jun to do pro je to de lei e da
emen da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Está em vo ta ção o subs ti tu ti vo, que tem pre fe -
rên cia re gi men tal.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, para en ca mi nhar a vo ta ção.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora -
do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa re -
ce-me fun da men tal que esta Casa, no re i ní cio das
suas ati vi da des par la men ta res, nes te ano, bus que,
na sua pri me i ra re u nião pra ti ca men te de li be ra ti va,
tra zer para a pa u ta da dis cus são e da vo ta ção este
pro je to, que é de ini ci a ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos
– do De pu ta do José Aní bal -, que dis põe so bre a
ques tão da edu ca ção re la ti va a di re i tos hu ma nos. Pa -
re ce-me que nada mais jus to, mais opor tu no e eu di -
ria até que tal vez isso já de ves se ter acon te ci do há
mais tem po nes te País. 

Esta mos há 50 anos da De cla ra ção Uni ver sal
dos Di re i tos Hu ma nos; onde os pa í ses es ta be le ce -
ram re al men te o que é im por tan te, o que é ne ces sá rio 
para se vi ver a de mo cra cia, a paz e prin ci pal men te
dig ni fi car e jus ti fi car cada vez mais a po si ção do res -
pe i to e da dig ni da de dos se res hu ma nos.

Qu an do o Bra sil, atra vés do Con gres so Na ci o -
nal, uma vez já ana li sa do na Câ ma ra – já foi apro va do 
– e ago ra o Se na do dá tam bém o seu pa re cer, atra -
vés da vo ta ção que re a li za re mos nes te Ple ná rio, ten -
do em vis ta que as co mis sões já se ma ni fes ta ram – a
Co mis são de Edu ca ção do Se na do já se ma ni fes tou
fa vo ra vel men te -, bus ca in tro du zir no en si no bra si le i -
ro, quer seja ele pú bli co ou pri va do, quer seja ele fun -
da men tal, mé dio, ou uni ver si tá rio, a pos si bi li da de de
ins tituir mos, no en si no es pe ci al in clu si ve, no en si no de
jo vens e adul tos, uma edu ca ção vol ta da aos di re i tos hu -
ma nos, isso represen ta um avan ço sig ni fi ca ti vo. 

O Bra sil vai vi rar o sé cu lo, vai che gar ao novo
mi lê nio mos tran do que se por um lado não con se gui -
mos ain da di mi nu ir as in jus ti ças, as de si gual da des,
dis tri bu ir a ren da de for ma mais jus ta e mais so li dá ria,
por ou tro lado es ta mos acre di tan do que a par tir dos
prin cí pi os que se rão nor te a dos den tro e fora das es -
co las em re la ção aos di re i tos hu ma nos va mos avan -
çar no novo sé cu lo com uma nova pers pec ti va de es -
pe ran ça, de von ta de de mu dar e, quem sabe, a par tir
do in ves ti men to na edu ca ção, que sa be mos que por
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si só não trans for ma o mun do, mas sa be mos que sem 
a edu ca ção a hu ma ni da de não se mo di fi ca nem
avan ça na di re ção da qui lo que que re mos, va mos ins -
ti tu ir a edu ca ção em di re i tos hu ma nos como um com -
pro mis so for mal do País, dos seus Par la men ta res, di -
zen do que acre di ta mos que o que a LDB co lo cou no
seu art. 27 como uma di re triz dos con te ú dos cur ri cu -
la res da edu ca ção bá si ca, ou seja, do en si no in fan til,
do en si no fun da men tal e do en si no mé dio, a di fu são
de va lo res fun da men ta is aos in te res ses so ci a is, di re i -
tos e de ve res dos ci da dãos, do res pe i to ao bem co -
mum e à or dem de mo crá ti ca, ela vai se dar a par tir da
im ple men ta ção des se pro je to que, opor tu na men te, o
De pu ta do José Aní bal apre sen tou na Câ ma ra, e  o
Se na do, ago ra, vai dar o seu re fe ren do.

Em uma an te ci pa ção a es sas nor mas da LDB, o
Mi nis tério da Edu ca ção e do Des por to ini ci ou, em 1995, 
um pro ces so de con sul ta a es pe ci a lis tas de todo o País, 
com o ob je ti vo de es ta be le cer para o en si no fun da men -
tal o que foi de no mi na do na LDB Pa râ me tros Cur ri cu la -
res Na ci o na is, cu jos fins se ri am o de ori en tar o tra ba lho
dos pro fes so res des se ní vel de en si no e o de ga ran tir o
de sen vol vi men to ade qua do de con te ú dos cur ri cu la res
mí ni mos em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Nada mais opor tu no do que apro var mos nes ta
Casa a edu ca ção am bi en tal. Sa be mos que se não
cu i dar mos dos se res que com põem a na tu re za, se res 
vi vos, se jam eles nos sas plan tas, nos sas águas, se -
jam eles os se res hu ma nos, sa be mos que o pla ne ta
todo está fa da do até mes mo a su cum bir.

Entre os pa râ me tros cur ri cu la res na ci o na is, os
cha ma dos te mas trans ver sa is, veja que nós não es ta -
mos co lo can do como mais uma dis ci pli na, es ta mos
di zen do que to dos os pro fes so res des te País, se jam
eles pro fes so res do en si no es pe ci al, se jam eles pro -
fes so res de uni ver si da des, se jam eles pro fes so res do 
en si no in fan til, dos en si nos mé dio e fun da men tal, têm 
que se pre o cu par, sim, com a ques tão dos di re i tos hu -
ma nos. São os cha ma dos te mas trans ver sa is, não
en tram como dis ci pli na, mas es tão en glo ba dos, in te -
gra dos em to das as dis ci pli nas e as ati vi da des que as
es co las re a li za rem. 

Esses te mas trans ver sa is cons ti tu em ques tões
so ci a is de re le vân cia, que per pas sam os di fe ren tes
cam pos do co nhe ci men to e são pas sí ve is de abor da -
gem e in te gra ção de uma for ma ou de ou tra, nas áre -
as con ven ci o na is dos cur rí cu los. Em cada ní vel, em
cada cur so, em cada es co la, dar-se-á da for ma mais
ade qua da ao mo men to, ao cur so e ao ní vel que está
sen do mi nis tra do o en si no. 

A Edu ca ção para Di re i tos Hu ma nos é e se apre -
sen ta nes se nos so pro je to como um tema trans ver -

sal. Entre os te mas trans ver sa is a se rem de sen vol vi -
dos, en con tra-se a Éti ca, cu jos con te ú dos in clu em o
res pe i to mú tuo, a jus ti ça, o diá lo go e a so li da ri e da de.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te V. Exª
um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Não sei se pos so con ce der apar tes, Sr. Pre si -
den te, pois es tou em en ca mi nha men to de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Sei que V. Exª sabe que não pode, por isso
he si tou em dar o apar te.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Re al men te gos ta ria, Sr. Pre si den te, e con tei
com uma pos sí vel dis tra ção de V. Exª. Mas peço es -
cu sas ao Se na dor Ro meu Tuma pois o Re gi men to
não per mi te.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que a apro va -
ção nes ta Casa des te pro je to am plia, sem dú vi da,
uma con cep ção que que re mos que che gue à edu ca -
ção, às ruas, aos lo ca is de tra ba lho, ao co ra ção e à
sen si bi li da de do povo bra si le i ro, que é o res pe i to ao
ser hu ma no. Esse res pe i to pas sa pela ga ran tia dos
di re i tos de cada pes soa, um di re i to que não é in di vi -
du al, em bo ra ha jam di re i tos in di vi du a is, sim, que pre -
ci sam ser pre ser va dos, mas di re i tos co le ti vos que
pre ci sam ser tra ba lha dos cons tan te men te. 

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, en ca mi nho fa vo ra -
vel men te, pe din do o apo io de to dos os Srs. Par la -
men ta res para a apro va ção des se pro je to.

Eram as nos sas con si de ra ções, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar,
pas sa-se à vo ta ção.

Vo ta ção do subs ti tu ti vo, que tem pre fe rên cia re -
gi men tal.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, fi can do pre ju di ca do o pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para que seja 

re di gi do o ven ci do para o tur no su ple men tar.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

EMENDA Nº 1-CE

(Subs ti tu to ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 1999)

Dis põe so bre a edu ca ção em di re i tos 
hu ma nos e ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de
Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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CAPÍTULO I
Da Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos

Art. 1º Enten de-se por edu ca ção em di re i tos hu -
ma nos os pro ces sos por meio dos qua is o in di ví duo e
a co le ti vi da de ad qui rem e cons tro em va lo res, co nhe -
ci men tos, com pe tên ci as e ati tu des de res pe i to aos di -
re i tos da pes soa e de con so li da ção da ci da da nia.

Art. 2º A edu ca ção em di re i tos hu ma nos é um
com po nen te es sen ci al e per ma nen te da edu ca ção,
de ven do es tar pre sen te, em ca rá ter for mal e não for -
mal, em to dos os ní ve is e mo da li da des do pro ces so
edu ca ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Para o cum pri men to do dis -
pos to no ca put, com pe te:

I – ao Po der Pú bli co, nos ter mos do art. 205 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, de fi nir po lí ti cas pú bli cas a res -
pe i to da edu ca ção em di re i tos hu ma nos, as se gu rar
sua im ple men ta ção em to dos os ní ve is de en si no e
es ti mu lar a so ci e da de na de fe sa dos di re i tos hu ma -
nos no País;

II – às ins ti tu i ções edu ca ti vas, pro mo ver a edu -
ca ção em di re i tos hu ma nos de for ma in te gra da aos
pro gra mas edu ca ci o na is vi gen tes;

III – aos ór gãos in te gran tes da Se cre ta ria Na ci o -
nal de Di re i tos Hu ma nos, for mu lar, nor ma ti zar e co or -
de nar a po lí ti ca de de fe sa dos di re i tos hu ma nos e
pres tar as sis tên cia téc nia aos ór gãos e en ti da des que 
exe cu tam esta po lí ti ca;

IV – às em pre sas, en ti da des de clas se, ins ti tu i -
ções pú bli cas e pri va das, ado tar ações des ti na das à
pro mo ção de sen ti men tos de so li da ri e da de, de jus ti ça 
e de apre ço à to le rân cia, es sen ca is ao exer cí cio da ci -
da da nia no am bi en te de tra ba lho;

V – aos me i os de co mu ni ca ção de mas sa, par ti -
ci par per ma nen te men te na dis se mi na ção de in for ma -
ções e prá ti cas edu ca ti vas re la ti vas aos di re i tos hu -
ma nos;

VI – à so ci e da de, ze lar pela de fe sa dos di re i tos
hu ma nos, como ta re fa con cer nen te a to dos.

Art. 3º São prin cí pi os bá si cos da edu ca ção em
di re i tos hu ma nos:

I – a de fe sa dos ide a is de li ber da de e de igual da de;
II – o re co nhe ci men to da dig ni da de da pes soa,

como su je i to de di re i tos e de ve res;
III – o res pe i to à plu ra li da de e à di ver si da de cul -

tu ral exis ten tes;
IV – o apri mo ra men to e a con so li da ção dos di re -

i tos e li ber da des fun da men ta is da pes soa;
V – a ob ser vân cia dos prin cí pi os éti cos na edu -

ca ção, no tra ba lho e nas prá ti cas so ci a is;
VI – o plu ra lis mo de idéi as e de con cep ções pe -

da gó gi cas, na pers pec ti va da in ter dis ci pli na ri da de.

Art. 4º São ob je ti vos fun da men ta is da edu ca ção 
em di re i tos hu ma nos:

I – for ma ção para a ci da da nia;
II – a de fe sa da paz e da au to de ter mi na ção dos

po vos;
III – a pro mo ção dos sen ti men tos de so li da ri e -

da de, de jus ti ça e de to le rân cia;
IV – a su pe ra ção dos pre con ce i tos de cor, gê ne -

ro, sexo, ida de, ori gem, po si ção so ci al, et nia e de
qual quer ou tra na tu re za;

V – o de sen vol vi men to do es pí ri to crí ti co;
VI – a com pre en são in te gra da dos di re i tos hu -

ma nos que en vol va as pec tos le ga is, po lí ti cos, so ci a -
is, eco nô mi cos, ci en tí fi cos, cul tu ra is e éti cos;

VII – o in cen ti vo à par ti ci pa ção de to dos;
VIII – o res pe i to à pri va di da de in di vi du al e fa mi li ar.

CAPÍTULO II
Da Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em 

Di re i tos Hu ma nos

SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 5º Fica ins ti tu í da a Po lí ti ca Na ci o nal de Edu -
ca ção em Di re i tos Hu ma nos.

Art. 6º A Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em Di re -
i tos Hu ma nos en glo ba, em sua es fe ra de ação, os ór -
gãos in te gran tes da Se cre ta ria Na ci o nal de Di re i tos
Hu ma nos, as ins ti tu i ções edu ca ci o na is pú bli cas e pri -
va das da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, em to dos os ní ve is de en si no, bem
como as or ga ni za ções go ver na men ta is e
não-governamentais que atu em na área de edu ca ção 
em di re i tos hu ma nos.

Art. 7º No âm bi to da Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca -
ção em Di re i tos Hu ma nos, as ati vi da des se rão de -
sen vol vi das na edu ca ção for mal e não for mal, por
meio das se guin tes li nhas de atu a ção:

I – ca pa ci ta ção de re cu re sos hu ma nos;
II – de sen vol vi men to de es tu dos e pes qui sas;
III – pro du ção e di vul ga ção de ma te ri al edu ca ti vo;
IV – acom pa nha men to e ava li a ção das ações

im ple men ta das.
§ 1º Nas ati vi da des vin cu la das à Po lí ti ca Na ci o -

nal de Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos se rão res pe i -
ta dos os prin cí pi os e ob je ti vos fi xa dos nes ta Lei.

§ 2º A ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos vol -
tar-se-á para:

I – a ên fa se no res pe i to aos di re i tos hu ma nos na 
for ma ção, es pe ci a li za ção e atu a li za ção dos edu ca do -
res de to dos os ní ve is e mo da li da des de en si no;
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II – a in cor po ra ção do tema di re i tos hu ma nos na
for ma ção, es pe ci a li za ção e atu a li za ção dos pro fis si o -
na is de to das as áre as;

III – o des ta que ao es tu do dos di re i tos hu ma nos
nos cur sos de to das as ca te go ri as de po li ci a is, me di -
an te o apo io de or ga ni za ções de de fe sa dos di re i tos
hu ma nos.

§ 3º As ações de es tu dos e pes qui sas vol -
tar-se-ão para:

I – a ela bo ra ção de ins tru men tos e me to do lo gi -
as vi san do à in cor po ra ção da te má ti ca dos di re i tos
hu ma nos nos cur rí cu los es co la res;

II – a bus ca de al ter na ti vas cur ri cu la res e de me -
to do lo gi as de ca pa ci ta ção na edu ca ção em di re i tos
hu ma nos;

III – a di fu são de co nhe ci men tos e in for ma ções
so bre a ques tão dos di re i tos hu ma nos.

§ 4º A pro du ção e di vul ga ção de ma te ri al edu ca -
ti vo con ta rá com uma rede de ban co de da dos e ima -
gens para apo io às ações enu me ra das nos in ci sos
an te ri o res.

SEÇÃO II
Da Edu ca ção em di re i tos hu ma nos no 

Ensi no For mal

Art. 8º A edu ca ção em di re i tos hu ma nos no en si -
no for mal será de sen vol vi da nos cur rí cu los das ins ti tu i -
ções es co la res pú bli cas e pri va das com pre en den do:

I – edu ca ção bá si ca:
a) edu ca ção in fan til;
b) en si no fun da men tal;
c) en si no mé dio;
II – edu ca ção su pe ri or;
III – edu ca ção es pe ci al;
IV – edu ca ção pro fis si o nal;
V – edu ca ção de jo vens e adul tos.
Art. 9º As ins ti tu i ções de en si no pro mo ve rão a

edu ca ção em di re i tos hu ma nos de for ma in te gra da,
con tí nua e per ma nen te em to dos os ní ve is e mo da li -
da des do en si no for mal.

§ 1º A te má ti ca dos di re i tos hu ma nos deve ser
tra ba lha da por meio da trans ver sa li da de ob ser va das
as di re tri zes des ta Lei.

§ 2º Nos cur sos de gra du a ção, pós-graduação e 
ex ten são e nas áre as vol ta das ao as pec to me to do ló -
gi co da edu ca ção em di re i tos hu ma nos é fa cul ta da a
cri a ção de dis cipl na es pe cí fi ca.

§ 3º As ins ti tu i ções de edu ca ção bá si ca de ve rão:
I – in te grar ao tra ba lho es co lar con sul tas à

Cons ti tu i ção Fe de ral, às res pec ti vas Cons ti tu i ções
Esta du a is, às res pec ti vas Leis Orgâ ni cas Mu ni ci pa is
e do Dis tri to Fe de ral, à De cla ra ção Uni ver sal dos Di -

re i tos Hu ma nos, à De cla ra ção Ame ri ca na dos Di re i -
tos e De ve res do Ho mem, bem como a do cu men tos
so bre di re i tos hu ma nos emi ti dos por or ga nis mos que
atu am na área;

II – co me mo rar a data de 10 de de zem bro, Dia
Mun di al dos Di re i tos Hu ma nos, re u nin do fa tos lo ca is,
re gi o na is, na ci o na is e mun di a is para re a fir mar o com -
pro mis so da ob ser vân cia dos di re i tos hu ma nos;

III – pro cu rar, na me di da do pos sí vel, o apo io de
pes so as e ins ti tu i ções de di ca das à de fe sa dos di re i -
tos hu ma nos no de sen vol vi men to de suas ações pda -
gó gi cas.

Art. 10. O  es tu do de te mas re la ti vos aos di re i tos 
hu ma nos deve ser in clu í do nos cur sos de for ma ção
de pro fes so res de to dos os ní ve is e mo da li da des de
en si no.

Art. 11. Os sis te mas de en si no pro por ci o na rão
aper fe i ço a men to pro fis si o nal so bre di re i tos hu ma nos
aos pro fes so res em ati vi da de.

SEÇÃO III
Os Di re i tos Hu ma nos na Edu ca ção não For mal

Art. 12. Na edu ca ção não for mal se rão de sen -
vol vi das ações e prá ti cas edu ca ti vas vol ta das à sen -
si bi li za ção da co le ti vi da de e à sua or ga ni za ção e par -
ti ci pa ção na de fe sa dos di re i tos hu ma nos.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Pú bli co, nos ní ve is fe -
de ral, es ta du al e mu ni ci pal, in cen ti va rá:

I – a di fu são de pro gra mas e cam pa nhas edu ca -
ti vas so bre di re i tos hu ma nos pe los me i os de co mu ni -
ca ção de mas sa;

II – a par ce ria en tre ins ti tu i ções de en si no, em -
pre sas e or ga ni za ções de de fe sa dos di re i tos hu ma -
nos na re a li za ção de pro gra mas, cam pa nhas, pes qui -
sas e es tu dos so bre a ma té ria;

III – a sen si bi li za ção da so ci e da de para a im por -
tân cia da de fe sa dos di re i tos hu ma nos.

CAPÍTULO III
Da Exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de 

Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos

Art. 13. A exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Edu -
ca ção em Di re i tos Hu ma nos deve ser  efe ti va da de
for ma con jun ta pe los ór gãos fe de ra is das áre as de
edu ca ção e de di re i tos hu ma nos, a quem com pe ti rá:

I – de fi nir as di re tri zes para sua im ple men ta ção
no ter ri tó rio na ci o nal;

II – pro mo ver a ar ti cu la ção, co or de na ção e su -
per vi são de pla nos e pro gra mas na área.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os, nas es fe ras de sua com pe tên cia e
nas áre as de sua ju ris di ção, po de rão de fi nir di re tri zes
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com ple men ta res para a edu ca ção em di re i tos hu ma -
nos, de con for mi da de com o dis pos to nes ta Lei e na
Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos.

CAPÍTULO IV
Dis po si ções Fi na is

Art. 14. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias, após con sul ta a
ins ti tu i ções go ver na men ta is e não-governamentais
que atu am nos se to res per ti nen tes.

Art. 15. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 49, cons tan te do item 2
da pa u ta da pre sen te ses são, tam bém fi cou pre ju di -
ca do com a apro va ção do subs ti tu ti vo ao Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 3, de 1999.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 49, de 1997 vai
ao Arqui vo.

É o se guin te o item pre ju di ca do:

Item 2
Dis cus são, em tur no úni co, do  Pro je to

de Lei da Câ ma ra nº 49, de 1997 (nº
2.369/96, na Casa de ori gem), que al te ra a
Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996 (Lei
de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção), para in -
clu ir a te má ti ca Di re i tos Hu ma nos no cur rí cu -
lo do en si no fun da men tal e mé dio, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 737, de 1997,
da Co mis são de Edu ca ção, nos ter mos da
Emen da nº 1-CE (subs ti tu ti vo), que ofe re ce,
Re la tor: Se na dor Joel de Hol lan da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 27, de 1999 (nº
767/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do-Quadro so bre a Co -
o pe ra ção na Pes qui sa e nos Usos do Espa ço 
Exte ri or para Fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Re pú bli ca Fran ce sa, em Pa -
ris, em 27 de no vem bro de 1997, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 378, de 1999,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor José Jor ge.

Dis cus são do pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 1999

(Nº 767/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do-Quadro
so bre a Co o pe ra ção na Pes qui sa e nos
Usos do Espa ço Exte ri or para Fins Pa cí fi -
cos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú -
bli ca Fran ce sa, em Pa ris, em 27 de no vem -
bro de 1997.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do-Quadro

so bre a Co o pe ra ção na Pes qui sa e nos Usos do
Espa ço Exte ri or para Fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no da Re pú bli ca Fran ce sa, em Pa ris, em 27 de no -
vem bro de 1997.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 4 :

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 28, de 1999 (nº
3/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va os tex tos do Pro to co lo II, emen da do em 3
de maio de 1996, re fe ren te a mi nas, ar ma di -
lhas e ou tros ar te fa tos, do Pro to co lo Adi ci o -
nal IV, re la ti vo a ar mas ce gan tes a la ser e da
Con ven ção so bre Pro i bi ções ou Res tri ções
ao Empre go de Cer tas Armas Con ven ci o na is 
que po dem ser Con si de ra das como Exces si -
va men te Le si vas ou Ge ra do ras de Efe i tos
Indis cri mi na dos, co nhe ci da como Con ven ção
so bre Cer tas Armas Con ven ci o na is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 379, de 1999,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e Defesa
Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.
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Dis cus são do pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 28, DE 1999

(Nº 3/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va os tex tos do Pro to co lo II,
emen das em 3 de maio de 1996, re fe ren te
a mi nas, ar ma di lhas e ou tros ar te fa tos, do
Pro to co lo Adi ci o nal IV, re la ti vo a ar mas
ce gan tes a la ser e da Con ven ção so bre
Pro i bi ções ou Res tri ções ao Empre go de
Cer tas Armas Con ven ci o na is que po dem
ser Con si de ra das como Exces si va men te
Le si vas ou Ge ra do ras de Efe i tos Indis cri -
mi na das, co nhe ci das como Con ven ção
so bre Cer tas Armas Con ven ci o na is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fi cam apro va dos os tex tos do Pro to co lo
II, emen da do em 3 de maio de 1996, re fe ren te a mi -
nas ar ma di lhas e ou tros ar te fa tos, do Pro to co lo Adi ci -
o nal IV, re la ti vo a ar mas ce gan tes a la ser e da Con -
ven ção so bre Pro i bi ções ou Res tri ções ao Empre go
de Cer tas Armas Con ven ci o na is que po dem ser Con -
si de ra das como Exces si va men te Le si vas ou Ge ra do -
ras de Efe i tos Indis cri mi na dos, co nhe ci da como Con -
ven ção so bre Cer tas Armas Con ven ci o na is, ins tru -
men to que o Bra sil ra ti fi cou em 3 de ou tu bro de 1995.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são dos re fe ri dos Pro to co lo e Con ven -
ção, bem como qua is quer ajus tes com ple men ta res
que, nos ter mos do in ci so I do art. 49, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra -
vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do Dia.

Há, so bre a mesa, re da ções fi na is de pro po si -
ções apro va das na pre sen te ses são que, se não hou ver
ob je ção do Ple ná rio, se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 27, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 482, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 27, de 1999 (nº 767 de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 27, de 1999 (nº
767, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o tex to do Acor do-Quadro so bre a Co o pe ra ção na
Pes qui sa e nos Usos do Espa ço Exte ri or para fins Pa -
ci fi cos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Fran ce -
sa, em Pa ris, em 27 de no vem bro de 1997.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de agos to de
1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te 
–  Ge ral do Melo, Re la tor – Na bor Jú ni or – Car los
Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 482, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,______________, Pre si den te do Se na do Fe de -
ral, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to
Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº   DE 1999

Apro va o tex to do Acor do-Quadro
so bre a Co o pe ra ção na Pes qui sa e nos
Usos do Espa ço Exte ri or para fins Pa ci fí -
cos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca Fran ce sa, em Pa ris, em 27 de
no vem bro de 1997.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to do Acor do-Quadro so -

bre a Co o pe ra ção na Pes qui sa e nos Usos do Espa ço 
Exte ri or para fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre o Go ver -
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca Fran ce sa, em Pa ris, em 27 de no vem bro
de 1997.

Pa rá gra fo úni co. São su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do  re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do art. 49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en -
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car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na -
ci o nal.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães ) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra ofe re cen do a re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 28, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 412, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 27, de 1999 (nº
767/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to do Acor do-Quadro so bre a Co o pe ra ção na Pes -
qui sa e nos Usos do Espa ço Exte ri or para Fins Pa cí fi -
cos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Fran ce sa, em 
Pa ris, em 27 de no vem bro de 1997.

Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Ca -
sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di -
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães ) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra ofe re cen do a re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 28, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 483, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 28, de 1999 (nº 3, de 1999, na 
Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 28, de 1999 (nº 3, 
de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va os

tex tos do Pro to co lo II, emen da do em 3 de maio de
1996, re fe ren te a mi nas, ar ma di lhas e ou tros ar te fa -
tos, do Pro to co lo Adi ci o nal IV, re la ti vo a ar mas ce gan -
tes a la ser e da Con ven ção so bre Pro i bi ções ou Res -
tri ções ao Empre go de Cer tas Armas Con ven ci o na is
que po dem ser con si de ra das como Exces si va men te
Le si vas ou Ge ra do ras de Efe i tos Indis cri mi na dos, co -
nhe ci da como Con ven ção so bre Cer tas Armas Con -
ven ci o na is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de agos to de
1999. –  Anto nio Car los Ma ga lhães,  Pre si den te –
Ge ral do Melo, Re la tor – Car los Pa tro cí nio, Na bor
Ju ni or.

ANEXO AO PARECER Nº 483, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,_________________, Pre si den te do Se na do
Fe de ral, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to 
Inter no, pro mul go o se guin te.

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 1999

Apro va os tex tos do Pro to co lo II,
emen da do em 3 de maio de 1996, re fe ren -
te a mi nas, ar ma di lhas e ou tros ar te fa tos,
do Pro to co lo Adi ci o nal IV, re la ti vo a ar mas 
ce gan tes a la ser e da Con ven ção so bre
Pro i bi ções ou Res tri ções ao Empre go de
Cer tas Armas Con ven ci o na is que po dem
ser Con si de ra das como Exces si va men te
Le si vas ou Ge ra do ras de Efe i tos Indis cri -
minados, co nhe ci da como Con ven ção so -
bre Cer tas Armas Con ven ci o na is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º São apro va dos os tex tos do Pro to co lo II,
emen da do em 3 de maio de 1996, re fe ren te a mi nas,
ar ma di lhas e ou tros ar te fa tos, do Pro to co lo Adi ci o nal
IV, re la ti vo a ar mas ce gan tes a la ser e da Con ven ção
so bre Pro i bi ções ou Res tri ções ao Empre go de Cer -
tas Armas Con ven ci o na is que po dem ser Con si de ra -
das como Exces si va men te Le si vas ou Ge ra do ras de
Efe i tos Indis cri mi na dos, co nhe ci da como Con ven ção
so bre Cer tas Armas Con ven ci o na is, ins tru men to que
o Bra sil ra ti fi cou em 3 de ou tu bro de 1995.

Pa rá gra fo úni co. São su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são dos re fe ri dos Pro to co los e Con ven -
ção, bem como qua is quer ajus tes com ple men ta res
que, nos ter mos do art. 49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao
pa tri mô nio na ci o nal.
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Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) –  So bre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 413, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 28, de 1999 (nº 3/99, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va os tex tos do
Pro to co lo II, emen da do em 3 de maio de 1996, re fe -
ren te a mi nas, ar ma di lhas e ou tros ar te fa tos, do Pro -
to co lo Adi ci o nal IV, re la ti vo a ar mas ce gan tes a la ser
e da Conven ção so bre Pro i bi ção ou Res tri ções ao
Empre go de Cer tas Armas Con ven ci o na is que po dem
ser Con si de ra das como Exces si va men te Le si vas ou
Ge ra do ras de Efe i tos Insi cri mi na dos, co nhe ci da como
Con ven ção so bre Cer tas Armas Con ven ci o na is.

Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Mo -
re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) –  Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di -
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) –  So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção do ven ci do do Subs ti tu ti vo
do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de
1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí -
cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 484, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no su -
ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 1999 (nº
3.844, de 1997, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do
Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 1999 (nº 
3.844, de 1997, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre edu ca ção em di re i tos hu ma nos e ins ti tui a po lí ti ca
na ci o nal de edu ca ção em di re i tos hu ma nos para o
en si no fun da men tal e mé dio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de agos to de
1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Edu ar do Su plicy, Re la tor – Ade mir Andra de – Mar -
lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 484, DE 1999

Dis põe so bre edu ca ção em di re i tos
hu ma nos e ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de
Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Da Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos

Art. 1º Enten de-se por edu ca ção em di re i tos hu -
ma nos os pro ces sos por meio dos qua is o in di ví duo e
a co le ti vi da de ad qui rem e cons tro em va lo res, co nhe -
ci men tos, com pe tên ci as e ati tu des de res pe i to aos di -
re i tos da pes soa e de con so li da ção da ci da da nia.

Art. 2º A edu ca ção em di re i tos hu ma nos é um
com po nen te es sen ci al e per ma nen te da edu ca ção,
de ven do es tar pre sen te, em ca rá ter for mal e não for -
mal, em to dos os ní ve is e mo da li da des do pro ces so
edu ca ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Para o cum pri men to do dis -
pos to no ca put, com pe te:

I – ao Po der Pú bli co, nos ter mos do art. 205 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, de fi nir po lí ti cas pú bli cas a res -
pe i to da edu ca ção em di re i tos hu ma nos, as se gu rar
sua im ple men ta ção em to dos os ní ve is de en si no e
es ti mu lar a so ci e da de na de fe sa dos di re i tos hu ma -
nos no País;

II – às ins ti tu i ções edu ca ti vas, pro mo ver a edu -
ca ção em di re i tos hu ma nos de for ma in te gra da aos
pro gra mas edu ca ci o na is vi gen tes;

III – aos ór gãos in te gran tes da Se cre ta ria Na ci o -
nal de Di re i tos Hu ma nos, for mu lar, nor ma ti zar e co or -
de nar a po lí ti ca de de fe sa dos di re i tos hu ma nos e
pres tar as sis tên cia téc ni ca aos ór gãos e en ti da des
que exe cu tam esta po lí ti ca;

IV – às em pre sas, en ti da des de clas se, ins ti tu i -
ções pú bli cas e pri va das, ado tar ações des ti na das à
pro mo ção de sen ti men to de so li da ri e da de, de jus ti ça
e de apre ço à to le rân cia, es sen ci a is ao exer cí cio da
ci da da nia no am bi en te de tra ba lho;
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V – aos me i os de co mu ni ca ção de mas sa, par ti -
ci par per ma nen te men te na dis se mi na ção de in for ma -
ções e prá ti cas edu ca ti vas re la ti vas aos di re i tos hu -
ma nos;

VI – à so ci e da de, ze lar pela de fe sa dos di re i tos
hu ma nos, como ta re fa con cer nen te a to dos.

Art. 3º São prin cí pi os bá si cos da edu ca ção em
di re i tos hu ma nos:

I – a de fe sa dos ide a is de li ber da de e de igual -
da de;

II – o re co nhe ci men to da dig ni da de da pes soa,
como su je i to de di re i tos e de ve res;

III – o res pe i to à plu ra li da de e à di ver si da de cul -
tu ral exis ten tes;

IV – o apri mo ra men to e a con so li da ção dos di re -
i tos e li ber da des fun da men ta is da pes soa;

V – a ob ser vân cia dos prin cí pi os éti cos na edu -
ca ção, no tra ba lho e nas prá ti cas so ci a is;

VI – o plu ra lis mo de idéi as e de con cep ções pe -
da gó gi cas, na pers pec ti va da in ter dis ci pli na ri da de.

Art. 4º São ob je ti vos fun da men ta is da edu ca ção 
em di re tos hu ma nos:

I – for ma ção para a ci da da nia;
II – a de fe sa da paz e da au to de ter mi na ção dos

po vos;
III – a pro mo ção dos sen ti men tos de so li da ri e -

da de, de jus ti ça e de to le rân cia;
IV – a su pe ra ção dos pre con ce i tos de cor, gê ne -

ro, sexo, ida de, ori gem, po si ção so ci al, et nia e de
qual quer ou tra na tu re za;

V – o de sen vol vi men to do es pí ri to crí ti co;
VI – a com pre en são in te gra da dos di re i tos hu -

ma nos que en vol va as pec tos le ga is, po lí ti cos,so ci a is, 
eco nô mi cos, ci en tí fi cos, cul tu ra is e éti cos;

VII – o in cen ti vo à par ti ci pa ção de to dos;
VIII – o res pe i to à pri va ci da de in di vi du al e fa mi li ar.

CAPÍTULO II
Da Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em

 Di re i tos Hu ma nos

SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 5º É ins ti tu í da a Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca -
ção em Di re i tos Hu ma nos.

Art. 6º A Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em Di re -
i tos Hu ma nos en glo ba, em sua es fe ra de ação, os ór -
gãos in te gran tes da Se cre ta ria Na ci o nal de Di re i tos
Hu ma nos, as ins ti tu i ções edu ca ci o na is pú bli cas e pri -
va das da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, em to dos os ní ve is de en si no, bem
como as or ga ni za ções go ver na men ta is e

não-governamentais que atu em na área de edu ca ção 
em di re i tos hu ma nos.

Art. 7º No âm bi to da Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca -
ção em Di re i tos Hu ma nos, as ati vi da des se rão de -
sen vol vi das na edu ca ção for mal e não for mal, por
meio das se guin tes li nhas de atu a ção:

I – ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos;
II – de sen vol vi men to de es tu dos e pes qui sas;
III – pro du ção e di vul ga ção de ma te ri al edu ca ti vo;
IV – acom pa nha men to e ava li a ção das ações

im ple men ta das.
§ 1º Nas ati vi da des vin cu la das à Po lí ti ca Na ci o -

nal de Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos se rão res pe i -
ta dos os prin cí pi os e ob je ti vos fi xa dos nes ta Lei.

§ 2º A ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos vol -
tar-se-á para:

I – a ên fa se no res pe i to aos di re i tos hu ma nos na 
for ma ção, es pe ci a li za ção e atu a li za ção dos edu ca do -
res de to dos os ní ve is e mo da li da des de en si no;

II – a in cor po ra ção do tema di re i tos hu ma nos na
for ma ção, es pe ci a li za ção e atu a li za ção dos pro fis si o -
na is de to das as áre as;

III – o des ta que ao es tu do dos di re i tos hu ma nos
nos cur sos de to das as ca te go ri as de po li ci a is, me di -
an te o apo io de or ga ni za ções de de fe sa dos di re i tos
hu ma nos.

§ 3º As ações de es tu dos e pes qui sa vol -
tar-se-ão para:

I – a ela bo ra ção de ins tru men tos e me to do lo gi -
as vi san do à in cor po ra ção da te má ti ca dos di re i tos
hu ma nos nos cur rí cu los es co la res;

II – a bus ca de al ter na ti vas cur ri cu la res e de me -
to do lo gi as de ca pa ci ta ção na edu ca ção em di re i tos
hu ma nos;

III – a di fu são de co nhe ci men tos e in for ma ções
so bre a ques tão dos di re i tos hu ma nos.

§ 4º A pro du ção e di vul ga ção de ma te ri al edu ca -
ti vo con ta rá com uma rede de ban co de da dos e ima -
gens para o apo io às ações enu me ra das nos in ci sos
an te ri o res.

SEÇÃO  II
Da Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos no

 Ensi no For mal

Art. 8º A edu ca ção em di re i tos hu ma nos no en -
si no for mal será de sen vol vi da nos cur rí cu los das ins -
ti tu i ções es co la res pú bli cas e pri va das,  com pre en -
den do:

I – edu ca ção bá si ca:
a) edu ca ção in fan til;
b) en si no fun da men tal;
c) en si no mé dio;
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II – edu ca ção su pe ri or;
III – edu ca ção es pe ci al;
IV – edu ca ção pro fis si o nal;
V – edu ca ção de jo vens e adul tos.
Art. 9º As ins ti tu i ções de en si no pro mo ve rão a

edu ca ção em di re i tos hu ma nos de for ma in te gra da,
con tí nua e per ma nen te em to dos os ní ve is e mo da li -
da des do en si no for mal.

§ 1º A te má ti ca dos di re i tos hu ma nos deve ser
tra ba lha da por meio da trans ver sa li da de, ob ser va da
as di re tri zes des ta Lei.

§ 2º Nos cur sos de gra du a ção, pós-graduação e 
ex ten são e nas áre as vol ta das ao as pec to me to do ló -
gi co da edu ca ção em di re i tos hu ma nos é fa cul ta da a
cri a ção de dis ci pli na es pe cí fi ca.

§ 3º As ins ti tu i ções de edu ca ção bá si ca de ve rão:
I – in te grar ao tra ba lho es co lar con sul tas à

Cons ti tu i ção Fe de ral, às res pec ti vas Cons ti tu i ções
Esta du a is, às res pec ti vas Leis Orgâ ni cas Mu ni ci pa is
e do Dis tri to Fe de ral, à De cla ra ção Uni ver sal dos Di -
re i tos Hu ma nos, à De cla ra ção Ame ri ca na dos Di re i -
tos e De ve res do Ho mem, bem como a do cu men tos
so bre di re i tos hu ma nos emi ti dos por or ga nis mos que
atu am na área;

II – co me mo rar a data de 10 de de zem bro, Dia
Mun di al dos Di re i tos Hu ma nos, re u nin do fa tos lo ca is,
re gi o na is, na ci o na is e mun di a is para re a fir mar o com -
pro mis so da ob ser vân cia dos di re i tos hu ma nos;

III – pro cu rar, na me di da do pos sí vel , o apo io de 
pes so as e ins ti tu i ções de di ca das à de fe sa dos di re i -
tos hu ma nos no de sen vol vi men to de suas ações pe -
da gó gi cas.

Art. 10. O es tu do de te mas re la ti vos aos di re i tos
hu ma nos deve ser in clu í do nos cur sos de for ma ção
de pro fes so res de to dos os ní ve is e mo da li da des de
en si no.

Art. 11. Os sis te mas de en si no pro por ci o na rão
aper fe i ço a men to pro fis si o nal so bre di re i tos hu ma nos
aos pro fes so res em ati vi da de.

SEÇÃO II
Os Di re i tos Hu ma nos na Edu ca ção não For mal

Art. 12. Na edu ca ção não for mal se rão de sen -
vol vi das ações e prá ti cas edu ca ti vas vol ta das à sen -
si bi li za ção da co le ti vi da de e à sua or ga ni za ção e par -
ti ci pa ção na de fe sa dos di re i tos hu ma nos.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Pú bli co, nos ní ve is fe -
de ral, es ta du al e mu ni ci pal, in cen ti va rá:

I – a di fu são de pro gra mas e cam pa nhas edu ca -
ti vas so bre di re i tos hu ma nos pe los me i os de co mu ni -
ca ção de mas sa;

II – a par ce ria en tre ins ti tu i ções de en si no, em -
pre sas e or ga ni za ções de de fe sa dos di re i tos hu ma -
nos na re a li za ção de pro gra mas, cam pa nhas, pes qui -
sas e es tu dos so bre a ma té ria;

III – a sen si bi li za ção da so ci e da de para a im por -
tân cia da de fe sa dos di re i tos hu ma nos.

CAPÍTULO III
Da Exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de

 Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos.

Art. 13. A exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Edu -
ca ção em Di re i tos Hu ma nos deve ser efe ti va da de
for ma con jun ta pe los ór gãos fe de ra is das áre as de
edu ca ção e de di re i tos hu ma nos, a quem com pe ti rá:

I – de fi nir as di re tri zes para sua im ple men ta ção
na ci o nal;

II – pro mo ver a ar ti cu la ção, co or de na ção e su -
per vi são de pla nos e pro gra mas na área.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos,o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os, nas es fe ras de sua com pe tên cia e
nas áre as de sua ju ris di ção, po de rão de fi nir di re tri zes
com ple men ta res para a edu ca ção em di re i tos hu ma -
nos, de con for mi da de com o dis pos to nes ta Lei e na
Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em Di re tos Hu ma nos.

CAPÍTULOS IV
Dis po si ções Fi na is

Art. 14. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de no ven ta dias, após con sul ta a ins ti tu i -
ções go ver na men ta is e não-governamentais que atu -
am nos se to res per ti nen tes.

Art. 15. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) –  O pa re cer lido vai à pu bli ca ção.

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB –  CE. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –  
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou fa zer um
bre ve re gis tro. Em mu i tas oca siões te nho vin do à tri -
bu na para fa lar so bre o pro ble ma do al go dão, in clu si -
ve com a par ti ci pa ção fre qüen te do Se na dor Osmar
Dias, do Se na dor Alen car e tam bém do Se na dor José 
Agri pi no. Fe liz men te, ago ra, eu pos so tra zer boas no -
tí ci as so bre o as sun to. 

Tes te mu nha mos –  o Se na dor Luiz Pon tes e eu
-, no in te ri or do Ce a rá, o que está ocor ren do com um
pro gra ma de re cu pe ra ção da cul tu ra do al go dão. Sa -
bem os se nho res que o Esta do do Ce a rá já che gou a
ser o ma i or pro du tor de al go dão do Bra sil; che gou a
pro du zir cem mil to ne la das. Com o ad ven to do bi cu -
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do, com o pro ble ma de pre ço, com o em po bre ci men to 
ru ral e os pro ble mas de pro du ti vi da de, prin ci pal men te 
li ga dos ao cha ma do al go dão mocó, che ga mos pra ti -
ca men te a pro du zir zero de al go dão.

Pa ra do xal men te, está ins ta la do em For ta le za –
há aqui um in dus tri al da área, o Se na dor José Alen -
car, que pode con fir mar isso – um dos mais mo der nos 
par ques têx te is do Bra sil, que foi para lá atra í do por
al gu mas cir cuns tân ci as, como be ne fí ci os e in cen ti vos 
de na tu re za fis cal, mas tam bém por que ali ha via uma
tra di ção na pro du ção do al go dão.

Infe liz men te, atra ves sa mos um lar go pe río do
em que pra ti ca men te não pro du zi mos ne nhum al go -
dão. Assim, os in dus tri a is, pre ci san do mo vi men tar
suas má qui nas, di ri gi ram-se aos pa í ses pro du to res,
como o Pa quis tão e a Gré cia, que ofe re ci am al go dão
de ba i xo pre ço e, além dis so, ace i ta vam o pa ga men to 
den tro de um ano. Com isso, es sas em pre sas pas sa -
ram a cons ti tu ir, com o fi nan ci a men to da ma té -
ria-prima, uma es pé cie de ca pi tal de giro.

Enquan to isso, o Go ver no con se guiu de sen vol -
ver uma es pé cie de se men te ca paz de pro du zir mais
ra pi da men te, adap ta da às con di ções do solo e do cli -
ma e, por tan to, com ma i or re sis tên cia e pro du ti vi da -
de. Ao mes mo tem po, com bi nou uma sé rie de ações
con jun tas en tre os pro du to res ru ra is e os in dus tri a is
que, me di an te pro to co los que fo ram as si na dos, es ta -
be le ce ram pre ços ra zoá ve is para os pro du to res e
que, ao mes mo tem po, per mi ti am que os in dus tri a is
pas sas sem a abas te cer par te das suas fá bri cas com
o al go dão pro du zi do no pró prio Esta do do Ce a rá.

Re cen te men te, es ti ve mos em Qu i xe ra mo bim,
no se mi-árido ce a ren se, onde o Go ver na dor Tas so
Je re is sa ti* par ti ci pou do iní cio da co lhe i ta do al go dão. 
O nú me ro ain da não é tão ex pres si vo, mas para
quem es ta va em zero, co lher já nes te ano de zes se te
mil to ne la das não de i xa de ser um gran de avan ço –  e
há o pre nún cio de au men tar mos mu i to mais pelo nú -
me ro de pro du to res que já es tão pre pa ran do suas ter -
ras com dis po si ção de plan tar o al go dão, por que ago -
ra há pro du ti vi da de e ren ta bi li da de eco nô mi -
co-financeira.

Essa é uma no tí cia im por tan te para nós, por que
du ran te anos ar cá va mos com essa si tu a ção e co bra -
vam-se do Go ver no me di das, pro vi dên ci as, uma vez
que o al go dão já foi uma gran de ri que za do Ce a rá.
Mas isso de pen dia de so lu ções tec no ló gi cas e eco nô -
mi co-financeiras.

Por ou tro lado, hou ve uma es pé cie de zo ne a -
men to do Esta do e fo ram de fi ni das as áre as onde o Go -
ver no vai atu ar para es ti mu lar essa pro du ção, porque
ali cer ta men te ha ve rá re tor no para o pro du tor ru ral.

Qu e ro as si na lar esse fato como mais uma re a li -
za ção do Go ver no Tas so Je re is sa ti que, com pa ciên -
cia e mu i ta de di ca ção, con se guiu equa ci o nar essa
ques tão do al go dão que mu i to nos afli gia, por que era
algo que fal ta va para aju dar a so bre vi vên cia do ho -
mem do cam po.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, que ro ter o pri vi lé gio
de sa u dar, tal vez em pri me i ro lu gar, o re tor no do nos -
so co le ga, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que hoje vol ta
ao nos so con ví vio e que se de sem pe nhou, no meu
modo de ver, mu i to bem no Mi nis té rio da Jus ti ça. Que
S. Exª seja bem vin do en tre to dos nós.

Mu i to obri ga do.

O Se na dor José Alen car me so li ci tou um apar te, 
Sr. Pre si den te. Gos ta ria de con ce dê-lo, se fos se pos -
sí vel e, em se gui da, en cer ro o meu pro nun ci a men to.

O Sr. José Alen car (PMDB –  MG) –  Re pre sen -
tan te do Esta do do Ce a rá, con gra tu lo-me com V. Exª
pela no tí cia que traz acer ca das pro vi dên ci as do Go -
ver no da que le Esta do para vol tar a ser um pro du tor
de al go dão como foi no pas sa do. O Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, ain da que não es te ja mi li tan do di re ta men -
te no se tor, deu in for ma ções pre ci o sas e deu tam bém
a im pres são de ser gran de ex pert em al go dão. O Ce -
a rá foi, de fato, um dos ma i o res pro du to res do Bra sil,
se não o ma i or. O al go dão do Ce a rá pri ma va pela qua -
li da de, ra zão pela qual se ins ta lou o pólo têx til no Nor -
des te –  foi gra ças à pro du ção do Ce a rá e tam bém do
Rio Gran de do Nor te, es pe ci al men te o al go dão de no -
mi na do se ri dó, que é o al go dão ar bó reo, que foi to tal -
men te er ra di ca do na que la re gião. E além do Ce a rá e
do Rio Gran de do Nor te, ha via tam bém pro du ção mu -
i to boa no Esta do da Pa ra í ba e no Esta do de Per nam -
bu co de al go dão do ser tão, com fi bras mé di as e lon -
gas, que apre sen ta va uma se do si da de que ne nhu ma
ou tra re gião bra si le i ra ofe re ce, de vi do às con di ções
na tu ra is de cli ma e lu mi no si da de. A Embra pa, des de
aque le tem po, ten ta va de sen vol ver se men tes apro -
pri a das para subs ti tu ir as uti li za das no ser tão. No
Nor des te, era co mum apro ve i tar se men tes do Insti tu -
to Agro nô mi co de Cam pi nas de sen vol vi das para o
Pa ra ná e para São Pa u lo, es pe ci al men te o IAC-17 e
de po is o IAC-20. Essas se men tes não eram apro pri a -
das para o cli ma nor des ti no. Con gra tu lo-me com V.
Exª e acre di to que a ini ci a ti va do Go ver na dor do seu
Esta do é ab so lu ta men te bem-vinda para to dos que
es ta mos ins ta la dos no Nor des te e será boa tam bém
para os ou tros Esta dos que tra di ci o nal men te pro du zi -
am al go dão. Atu al men te, é pre ci so re gis trar, ha ve rá
uma pro du ção ma ra vi lho sa em quan ti da de e es pe ci -
al men te em qua li da de no Esta do do Mato Gros so,
que, nes te ano, deve pro du zir 200 mil to ne la das de al -
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go dão, cer ca de 40% da pro du ção na ci o nal. Essa no -
tí cia traz um novo alen to à in dus tri al têx til na ci o nal,
que po de rá vol tar a abas te cer-se in ter na men te como
de se ja, por que tudo o que te mos com pra do fora é
pela au sên cia de pro du ção na ci o nal su fi ci en te para
aten der a de man da de con su mo in ter no. Pa ra béns,
ilus tre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, e con gra tu la ções ao
Go ver na dor do seu Esta do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB –  CE) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor José Alen car. Re al men te,
es ta mos no iní cio, na re to ma da de um pro ces so. Mas
a par te mais di fí cil tal vez já te nha sido fe i ta, jus ta men -
te a que de pen de da tec no lo gia que pro du za es pé ci -
es que te nham con di ções de pro du ti vi da de e de re sis -
tên cia. Se a ca de ia de co mer ci a li za ção, se a re la ção
do pro du tor com o in dus tri al não for cons tru ti va, não
va mos con se guir sen si bi li zar o ho mem para pro du zir,
mas tam bém não po de mos in vi a bi li zar a in dús tria,
que, em tem pos de glo ba li za ção, tem pro ble mas de
cus to e de pro du ção.

O Sr. Osmar Dias (PSDB –  PR) –  Con ce de-me 
V .Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB –  CE) – 
Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Osmar Dias.

O Sr. Osmar Dias (PSDB –  PR) –  Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, é com sa tis fa ção que o vejo no va men te 
tra tan do des se as sun to de ex tre ma im por tân cia não
só para a agri cul tu ra do Esta do do Ce a rá, mas tam -
bém para a do Bra sil, num mo men to em que te mos
um pro ble ma co mum a to dos os Esta dos, qual seja o
de ven cer o de sa fio do de sem pre go. Não co nhe ço
ne nhu ma cul tu ra anu al que pos sa ge rar tan tos em -
pre gos como o al go dão. E o de sem pre go ca u sa do
pelo qua se aban do no da cul tu ra do al go dão nos úl ti -
mos anos não ocor reu ape nas no cam po, por que a
enor me ca de ia for ma da pela cul tu ra do al go dão – tal -
vez a mais lon ga de to das as cul tu ras – le vou mu i tas
fá bri cas a fe cha rem as suas por tas. Já ci tei o exem plo 
de uma co o pe ra ti va da mi nha ci da de, Ma rin gá, que
in ves tiu mi lha res de dó la res na ins ta la ção de uma in -
dús tria de fi a ção de al go dão e que, hoje, tra ba lha com 
fio sin té ti co para não pa rar as má qui nas, vis to que a
pro du ção de al go dão no Pa ra ná, que che gou a 500
mil hec ta res no tem po em que eu era se cre tá rio da
Agri cul tu ra, no ano pas sa do, foi de 50 mil hec ta res –
10% ape nas. No caso do Pa ra ná, não acu so o bi cu do
de au tor prin ci pal des sa der ro ca da do al go dão, mas a 
aber tu ra sem cri té ri os que hou ve no mer ca do na ci o -
nal, prin ci pal men te pelo lon go pra zo con ce di do para
im por ta ções, em con di ções bas tan te pri vi le gi a das
para quem im por ta, mu i tas ve zes sem ne ces si tar de
ma té ria-prima, e para fa zer o ca pi tal de giro da em -

pre sa. Isso tem de aca bar. O al go dão é uma al ter na ti -
va que ser ve para o Nor des te e para ou tras re giões
do País, em es pe ci al para o meu Esta do, que foi o
ma i or pro du tor de al go dão do País e que de i xou de
pro du zir em fun ção des ses pro ble mas prin ci pal men te 
de mer ca do. Com esse exem plo dado pelo Go ver na -
dor Tas so Je re is sa ti e com a nos sa per ma nen te pre o -
cu pa ção, te mos es pe ran ça de de vol ver mos ao Esta -
do do Pa ra ná a con di ção de um gran de pro du tor de
al go dão para o bem não ape nas da agri cul tu ra do
Esta do, mas para o bem da so ci e da de do Pa ra ná,
que pre ci sa de em pre gos no cam po e na ci da de. Pa -
ra béns a V. Exª e ao Go ver na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB –  CE) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Osmar Dias.

Esse tra ba lho foi con du zi do pa ci en te men te, sob 
a li de ran ça do Se cre tá rio de Agri cul tu ra, Dr. Pe dro
Sis nan do, e sob mu i ta co bran ça da so ci e da de. Mas
tudo foi fe i to cor re ta men te, para não ge rar mais frus -
tra ção e de sâ ni mo, mas para ace nar com um ca mi -
nho que pos sa ser per cor ri do para aten der so bre tu do
os que vi vem e tra ba lham na zona ru ral.

O Sr. Luiz Pon tes (PSDB –  CE) –  Con ce de-me 
V. Exª um apar te?

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

O Sr. Luiz Pon tes (PSDB –  CE) –  Ale gro-me
por es tar mos dis cu tin do a ques tão da co to ni cul tu ra
no nos so Esta do. Como V. Exª fri sou, fo mos um dos
ma i o res pro du to res do Nor des te e es ta mos con se -
guin do ago ra re to mar a co to ni cul tu ra no nos so Esta -
do. Ou vi mos aten ta men te o apar te do Se na dor
Osmar Dias so bre a ge ra ção de em pre go pro ve ni en te 
da cul tu ra do al go dão, opor tu ni da de em que S. Exª
de mons trou pre o cu pa ção com o seu Esta do, o Pa ra -
ná. A na tu re za tem sido drás ti ca com os nor des ti nos,
a quem a seca an gus tia. No en tan to, par ce ri as com a
Embra pa, com o Ban co do Nor des te, com o Ban co
Esta du al e com as Pre fe i tu ras do nos so Esta do trou -
xe ram a se men te CNPA-7MH, re sis ten te ao bi cu do,
que apre sen ta boa ca pa ci da de de ger mi na ção com
pou ca chu va. Esse tra ba lho con jun to mos tra ao Bra sil 
e ao Go ver no Fe de ral que, se nos unir mos aos Go -
ver nos Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal, po de re mos ge -
rar em pre go no Nor des te com a co to ni cul tu ra. Em
Qu i xe ra mo bim, fa mí li as in te i ras tra tam da área e co -
lhem al go dão, na cer te za de que o Ce a rá será no va -
men te re co nhe ci do como Ouro Bran co, em vir tu de da
cul tu ra do al go dão, da quan ti da de de ca mi nhões car -
re ga dos de far dos e da re a ber tu ra da que las vá ri as
usi nas, ou tro ra fe cha das. A in dús tria do Mu ni cí pio de
Orós, por exem plo, já se en con tra hoje em ple no va -
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por, re ce ben do car ra das e mais car ra das de al go dão
para be ne fi ci a men to. Por isso, pa ra be ni zo V. Ex.ª pelo
pro nun ci a men to, na cer te za de que po de mos lu tar
para que haja, por par te do Go ver no Fe de ral, in cen ti vo 
ma i or à co to ni cul tu ra no Nor des te do nos so País.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB –  CE) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Luiz Pon tes. Seu apar te traz 
de ta lhes so bre esse pro ces so em cur so no Ce a rá.

O Pre fe i to de Qu i xe ra mo bim, Ci ri lo Pi men ta, um 
pre cur sor des se pro ces so, mos tra que o Mu ni cí pio
tam bém tem res pon sa bi li da des com a agri cul tu ra, po -
den do per fe i ta men te tra ba lhar em har mo nia e es ti mu -
lar o em pre go ru ral, fo men tan do a agri cul tu ra e – de
acor do com a Embra pa –, a tec no lo gia e a ciên cia,
ape sar de di ze rem que no Nor des te não há ciên cia
nem tec no lo gia. Na ver da de, fo ram os téc ni cos da
Embra pa, do cen tro de al go dão, que fi ze ram esse tra -
ba lho. Te mos de es ti mu lar e re co nhe cer o mé ri to des -
sas ins ti tu i ções e des sas pes so as.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te -
bet. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Uni -
ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na está pa tro ci nan -
do a re a li za ção, nes te mês de agos to, na ci da de de
Flo ri a nó po lis, de um im por tan te even to ci en tí fi co. Tra -
ta-se do I Con gres so La ti no-Americano e do Ca ri be
so bre Edu ca ção e Pes qui sa em Ge ron to lo gia. Em pa -
ra le lo ao Con gres so, será re a li za do o Fó rum do Ido -
so, com a par ti ci pa ção de ati vis tas da ca u sa dos ido -
sos e da ter ce i ra ida de.

Está de pa ra béns a Uni ver si da de Fe de ral de
San ta Ca ta ri na por essa ini ci a ti va, em es pe ci al por
abri gar em seu seio o ór gão co or de na dor do even to, o 
Nú cleo de Estu dos da Ter ce i ra Ida de. Efe ti va men te,
pou cas são as uni ver si da des do Bra sil que man têm
um cen tro de ex ce lên cia, pro mo tor de es tu dos con tí -
nu os e de in ter câm bio de co nhe ci men tos em tor no de
tão im por tan te te má ti ca.

Sr. Pre si den te, o tra ta men to mé di co es pe ci a li -
za do dos ido sos e a aten ção aos fe nô me nos do en ve -
lhe ci men to vêm-se tor nan do ques tões cada vez mais
me re ce do ras dos cu i da dos da hu ma ni da de. Au men -
tou mu i to, nos úl ti mos anos, nos sa cons ciên cia so bre
as ne ces si da des es pe ci a is dos ido sos nas áre as da
me di ci na, da psi co lo gia, da as sis tên cia so ci al, da in -
te gra ção so ci al. Hoje, não se ad mi te a in di fe ren ça, a
pas si vi da de ou o fa ta lis mo di an te da cor ro são des ne -

ces sá ria da sa ú de do ido so ou da ten dên cia para o
iso la men to, a ina ti vi da de, a de pres são, a se gre ga -
ção, a dis cri mi na ção e o aban do no que atin gem os in -
di ví du os da ter ce i ra ida de. Ao con trá rio, há que en -
fren tar es ses ini mi gos, lu tar con tra es sas in jus ti ças,
com ba ter es ses pe ri gos.

É jus to, por tan to, que pres te mos nos so apo io a
esse bom com ba te. O con gres so so bre a ter ce i ra ida -
de, em Flo ri a nó po lis, en ga ja-se nes sa ca u sa com
base ci en tí fi ca, pro mo ven do o avan ço me tó di co. A
ên fa se do en con tro é o tra ta men to mul ti dis ci pli nar da
ques tão do en ve lhe ci men to, prin ci pal men te so bre a
óti ca da edu ca ção: edu ca ção dos es pe ci a lis tas, dos
pró pri os ido sos e de toda a po pu la ção, para a pre pa -
ra ção bi op si cos so ci al para a ve lhi ce, para a for ma ção 
de qua dros plu ri dis ci pli na res para a me lhor com pre -
en são e tra ta men to da ve lhi ce e para cons ci en ti za ção 
de que o en ve lhe ci men to da po pu la ção é uma re a li -
da de ra ci o nal ir re ver sí vel. Essa re a li da de na ci o nal
exi ge não só a edu ca ção de mé di cos, de psi có lo gos,
de as sis ten tes so ci a is, de pes so al de en fer ma gem,
mas tam bém a edu ca ção dos ad mi nis tra do res pú bli -
cos e de nós, po lí ti cos, para que tra ce mos po lí ti cas
pú bli cas ade qua das que le vem ao ido so sa ú de,
bem-estar psi co ló gi co e, so bre tu do, dig ni da de.

Men ci o nei a re a li da de ir ra ci o nal ir re ver sí vel do
en ve lhe ci men to da po pu la ção. Sr. Pre si den te, já vi ve -
mos no Bra sil essa re a li da de. Ela é mais in ten sa men -
te pre sen te, é ver da de, nos pa í ses mais de sen vol vi -
dos. Lá, as es ta tís ti cas apon tam para um no tá vel fe -
nô me no: o nú me ro de avós e de bi sa vós está su pe -
ran do o de ne tos e bis ne tos. Tra ta-se de um per fil de -
mo grá fi co in te i ra men te novo na his tó ria da hu ma ni da -
de, pro vo ca do, nas úl ti mas dé ca das, pelo au men to
da ex pec ta ti va de vida e pela si mul tâ nea re du ção da
taxa de na ta li da de. Na que les pa í ses, há 40 anos, o
nú me ro de in di ví du os de 14 anos ou me nos cor res -
pon dia a 28% da po pu la ção; atu al men te, esse per -
cen tu al foi re du zi do a 18%. As pes so as com 60 anos
ou mais eram 13% da po pu la ção e hoje em pa tam
com o pri me i ro gru po, ou seja, cor res pon dem a 18%.
Da qui a 50 anos, es ti ma-se que o seg men to in fan til
cons ti tu i rá ape nas 15% da po pu la ção, en quan to o de
ido sos terá um peso mais que do bra do: 32%.

Vale a pena re pe tir para re fle tir mos so bre es ses
da dos: se há 40 anos, o nú me ro de in di ví du os de 14
anos ou me nos cor res pon dia a 28%, atu al men te esse 
per cen tu al foi re du zi do a 18%. As pes so as com 60
anos ou mais cor res pon di am a 13% da po pu la ção,
pas san do para 18%. Da qui a 50 anos, es ti ma-se que
o seg men to in fan til cons ti tu i rá ape nas 15% da po pu -
la ção, en quan to o de ido sos al can ça rá os 32%.
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Então, a po pu la ção será pre do mi nan te men te de pes -
so as aci ma de 60 anos. Eis o mo ti vo des se en con tro
da ter ce i ra ida de em San ta Ca ta ri na, em que se rão
tra ta das te ses im por tan tes para to dos nós.

Essa in ver são de mo grá fi ca, a pro li fe ra ção de
ido sos, traz con si go vá ri os pro ble mas às áre as da sa -
ú de pú bli ca e pre vi dên cia so ci al, como é fá cil per ce -
ber. No Bra sil, ain da le va re mos cer ca de 40 anos para 
che gar a uma igual da de en tre a po pu la ção in fan til e a
ido sa, mas mar cha mos ine xo ra vel men te para isso.

De 1960 para cá, nos sa po pu la ção in fan til teve
sua par ti ci pa ção re du zi da de 44% para 31%, e a de
ido sos au men tou de 5% para 8%, com for te ten dên -
cia de cres ci men to. O Bra sil tem, hoje, 13,5 mi lhões
de pes so as com 60 anos ou mais. A ex pec ta ti va de
vida no Bra sil é de 69 anos; há 50 anos, era de 45. E
isso in clu iu nos sos ín di ces de mor ta li da de in fan til,
ain da al tos. Hoje, o bra si le i ro que che ga aos 50 anos
tem mu i tos anos de vida pela fren te, o que im pli ca for -
tes mu dan ças nas pers pec ti vas da eco no mia, do
mer ca do de tra ba lho e do fun ci o na men to da so ci e da -
de em ge ral, se com pa rar mos com a si tu a ção de al -
gu mas pou cos dé ca das atrás.

Nos sos ido sos ten de rão a ser in di ví du os mais
ati vos do que nos traz a ima gem tra di ci o nal da ve lhi -
ce. É mes mo im por tan te e de se já vel que se jam ati vos 
e in te gra dos à so ci e da de, pois isso me lho ra a qua li -
da de de vida da ter ce i ra ida de e dá ao ido so um me -
lhor equi lí brio emo ci o nal e afe ti vo tão im por tan te para 
evi tar os ma les e do en ças da ve lhi ce.

Sr. Pre si den te, é um mar co re le van te para a for -
mu la ção de fu tu ras po lí ti cas pú bli cas re la ti vas à ter -
ce i ra ida de esse opor tu no con gres so de ge ron to lo gia
em Flo ri a nó po lis. A Uni ver si da de Fe de ral de San ta
Ca ta ri na e seu Nú cleo de Estu dos da Ter ce i ra Ida de
es tão apro fun dan do o co nhe ci men to so bre as ques -
tões que en vol vem o en ve lhe ci men to das pes so as,
for ta le cen do a base ci en tí fi ca so bre a qual o País po -
de rá se apo i ar para en fren tar os pro ble mas da ve lhi -
ce, que já são re le van tes no pre sen te e que se mul ti -
pli ca rão, sem dú vi da, nos pró xi mos anos.

Sr. Pre si den te e no bres co le gas, não po de ria
de i xar de tra zer essa pre o cu pa ção nes ta tar de, quan -
do, em San ta Ca ta ri na, acon te ce um con gres so na ci -
o nal para tra tar de ques tões des sa na tu re za: dis cu tir,
bus car al ter na ti vas, por que, como a ex pec ta ti va de
vida é cada vez ma i or, as pes so as co me çam a se pre -
o cu par com esse in ves ti men to. Ao che gar a uma cer -
ta ida de, as pes so as co me çam a pen sar em in ves tir
em si mes mas. A po pu la ção ido sa co me ça a au men -
tar e tam bém au men ta a pro cu ra por uma ati vi da de,
por sa ú de, por en tre te ni men to. Elas tam bém têm von -

ta de de pro du zir para a Na ção, e co me ça a ha ver
cons ci en ti za ção des sa res pon sa bi li da de de dar con ti -
nu i da de a suas ati vi da des, a ten dên cia de exer cer por 
mais anos al gu ma ati vi da de.

Se essa pre o cu pa ção exis te, por que a es ti ma ti -
va de vida é cada vez ma i or; por tan to, é fun da men tal
que nos de di que mos a essa ques tão, pois, sem dú vi -
da al gu ma, tra ta-se de um qui nhão im por tan tís si mo
da so ci e da de bra si le i ra. A ten dên cia é bus car esse
ca mi nho, é exer cer, por mais anos, essa ati vi da de. Ao 
lado de se bus car mais sa ú de, o en tre te ni men to para
as pes so as, mas tam bém para que elas re a li zem e
pro du zam para seus co-irmãos, para seus con ci da -
dãos. É pre ci so re fle tir so bre re a li da de. 

No meu Esta do, onde me cri ei, jun to à fron te i ra
com a Argen ti na, a re gião de Cha pe có, é o “f” ca ta ri -
nen se, nas pe que nas co mu ni da des, anos atrás, ao
che gar um mé di co, por exem plo, um pe di a tra, era
uma gran de no vi da de. 

Hoje, a con cep ção já é um pou co di fe ren te.
Diz-se: Estão mon ta do uma clí ni ca, com es pe ci a lis tas 
em di ver sas áre as, es pe ci al men te no que se re fe re à
ge ri a tria, aos ra di ca is li vres, e as pes so as po de rão ter 
mais tem po de vida, po de rão exer cer ain da tan tas e
quan tas ati vi da des, até mes mo es por ti vas. É nes se
sen ti do que se re a li za um con gres so or ga ni za do pela
Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na, em Flo ri a -
nó po lis. Na ver da de, tudo isso, é um fa tor im por tan tís -
si mo para a so ci e da de bra si le i ra. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, V. Exª me per mi te um apar te?

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Antes, Se na dor Ra mez Te bet, ou vi rei o Se na dor Tião
Vi a na; em se gui da, com mu i ta ale gria, V Exª.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, o pro nun ci a men to de V. Exª é ex -
tre ma men te atu al, sem pre vivo e den tro da lem bran -
ça e da res pon sa bi li da de que tem o Se na do Fe de ral,
e se en vol ve nes sas águas da so li da ri e da de, cujo
tema tem sido alvo de de ba te da po lí ti ca atu al. Vejo
que, nos úl ti mos dias, tem ha vi do uma bus ca de res -
pon sa bi li da de de to dos, no sen ti do de que pre ci sa -
mos co lo car na or dem do dia as di fi cul da des e as so -
lu ções dos pro ble mas mais gra ves des te País. Um
pro ble ma gra vís si mo é o da ida de avan ça da. Em
Cuba, tra tam-se as pes so as de mais ida de de “adul -
tos ma i o res”, até por um ato de res pe i to. Nós já con -
ce i tu a mos o ido so como al guém à mar gem da so ci e -
da de, e pen so que o Bra sil pre ci sa re ver esse con ce i -
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to. Pre o cu pam-me mu i to a si tu a ção e as po lí ti ca vol -
ta das para esse seg men to. Nos anos 60, tí nha mos 3
mi lhões de ido sos e uma ex pec ta ti va de vida mu i to
me nor. Atu al men te, es ta mos na fa i xa de 12 mi lhões
de pes so as com mais de 65 anos e a ex pec ta ti va de
vida é de 67,5 anos. Como a ex pec ta ti va de vida está
au men tan do no Bra sil, no ano 2025, te re mos 32 mi -
lhões de ido sos, e, con fes so, a mi nha pre o cu pa ção é
tam bém de or dem mé di ca, por que não te mos es pe ci -
a lis tas em ge ri a tria. Não te mos essa es pe ci a li da de
em mais de 95% das fa cul da des de me di ci na do País. 
Por tan to, não te re mos mé di cos ca pa ci ta dos no tra to
de pes so as de ida de mais avan ça da no País. Já não
te mos hoje, ima gi nem quan do hou ver mais de 32 mi -
lhões de ido sos! Pen so que o úni co ca mi nho é o Go -
ver no es ta be le cer uma po lí ti ca pri o ri tá ria, lon gi tu di -
nal, que pre pa re a so ci e da de para aco lher nos sos
“adul tos ma i o res” no ama nhã. Isso me lem bra a má xi -
ma chi ne sa: “um pai cu i da de dez fi lhos, mas dez fi -
lhos não cu i dam de um pai”. É o nos so caso. Não es -
ta re mos pre pa ra dos para cu i dar de nos sos “adul tos
ma i o res” se não ado tar mos uma po lí ti ca gran de,
como V. Exª está pro pon do. Mu i to obri ga do.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Agra de ço seu apar te. V. Exª, que, na ver da de, é li ga -
do á área mé di ca.

Gos tei da ex pres são “adul tos ma i o res” ado ta da
pe los cu ba nos. É uma ex pres são de res pe i to que po -
de mos es ten der aos 12 ou 13 mi lhões de pes so as
aci ma dos 65 anos.

Me re ce tam bém aten ção a ex pres são chi ne sa
men ci o na da por V. Exª 

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Se na dor, ouço V. Exª com ale gria.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, ale gria te nho eu de apar teá-lo e
vê-lo na tri bu na abor dan do um as sun to de ta ma nha
re le vân cia. Já que o Se na dor Tião Vi a na men ci o nou
duas má xi mas que agra da ram V. Exª,.que ro tam bém
lem brar esta: “a ciên cia sabe, mas não sabe tudo”.
Por isso o pro ces so tec no ló gi co e ci en tí fi co, Se na dor,
às ve zes nos leva à Lua, en quan to não se des co bre a
va ci na nem para cu rar um res fri a do ou uma gri pe.
Mas a ver da de ver da de i ra, Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, é que está na hora de olhar mos para as pes so as
da ter ce i ra ida de, para os “adul tos ma i o res” a que V.
Exª se re fe riu, por que a ex pec ta ti va de vida no Bra sil
re al men te é au men tar, mas, ao mes mo tem po, sa be -
mos que tem au men ta do o pre con ce i to con tra os

“adul tos ma i o res”. Tan to é que as pes so as às ve zes
bus cam em pre go e são bar ra das pela ida de. A ma i o -
ria das em pre sas não em pre ga nin guém com mais de 
40 anos, ou tras não em pre gam com mais de 45 anos
de ida de. A so ci e da de está se or ga ni zan do, e os
“adul tos ma i o res” tam bém. Em vá ri os mu ni cí pi os do
nos so País, o pes so al da ter ce i ra ida de se re ú ne, re a -
li za fes tas, tem os seus en tre te ni men tos. Mas que ro
sair do cam po da ciên cia para di zer que te mos que to -
mar me di das que fa vo re çam os “adul tos ma i o res”.
Re cen te men te, pre o cu pa do com isso, re ce bi e aco lhi
a su ges tão de um ami go que me di zia que uma das
fon tes para fa vo re cer o tu ris mo in ter na ci o nal e in ter no 
— e pen sei no tu ris mo in ter no – era vo tar mos um pro -
je to de lei que ba ra te as se o cus to do trans por te dos
adul tos ma i o res – que ro usar a ex pres são de V. Exª.
Nes se sen ti do, que ro di zer a V. Exª que apre sen tei
um pro je to de lei que re duz em 25% o pre ço da pas -
sa gem para os ma i o res de 60 anos, tan to no trans por -
te mu ni ci pal como no trans por te in te res ta du al e, nas
com pa nhi as bra si le i ras, no trans por te in ter na ci o nal,
por que acho isso im por tan te para aju dar as pes so as
a te rem um bem-es tar so ci al, para po de rem apro ve i -
tar me lhor a vida, eles que tan to tra ba lha ram. E a ma i -
o ria con ti nua tra ba lhan do. Te nho essa pre o cu pa ção
de tal or dem que tam bém apre sen tei um pro je to, ao
qual, se V. Exª me per mi te, fa rei uma rá pi da men ção,
em que o ser vi dor pú bli co terá apo sen ta do ria com pul -
só ria, que hoje é de 70 anos de ida de, aos 75 anos.
Mas, para não pre ju di car os que já têm 70 anos e pen -
sam de ma ne i ra di fe ren te, a lei vai ga ran tir tam bém,
caso o pro je to seja apro va do, que haja apo sen ta do ria 
fa cul ta ti va aos 70 anos de ida de. Assim, o ci da dão
que pres tou ser vi ços ao Esta do terá duas ou mais
opor tu ni da des de se apo sen tar com pul so ri a men te:
uma, aos 70 anos de ida de, se ele qui ser, e, ou tra,
aos 75 anos de ida de, com pul so ri a men te, fa cul ta do a
ele apo sen tar-se vo lun ta ri a men te aos 70, 71, 72 anos 
de ida de. No bre Se na dor, te nho que pe dir des cul pas
a V. Exª por acres cen tar isso, que não tem nada a ver
com ciên cia, mas tem a ver com o as sun to que V. Exª
tão bem traz à con si de ra ção na tar de de hoje. Cum -
pri men to V. Exª.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – Re -
co lho as pon de ra ções de V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet. 

Gos ta ria de re gis trar, Sr. Pre si den te, no bres co -
le gas, a re a li za ção de um con gres so em San ta Ca ta -
ri na. Qu an do tra ta mos de ques tões de tal na tu re za,
pro cu ra mos ver não só o pre sen te, mas tam bém o fu -
tu ro, ten do em vis ta o que o mun do está a nos en si -
nar. Os bra si le i ros não po dem fi car alhe i os di an te das
pers pec ti vas, dos nú me ros. É ne ces sá rio um tra ta -
men to, como fa zem os cu ba nos – as sun to tra zi do
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pelo emi nen te Se na dor Tião Vi a na -, para os nos sos
adul tos ma i o res. Hoje, no Bra sil, há 13 mi lhões de
adul tos ma i o res, e a ten dên cia é a de que o nú me ro
suba cada vez mais. Pre ci sa mos dar uma aten ção es -
pe ci al aos nos sos adul tos ma i o res. As idéi as es tão aí, 
es tão tra mi tan do, e há pro pos tas, como V. Exª de cli -
nou há pou co. Cre io que pre ci sa mos levá-las em con -
si de ra ção para que te nha mos evo lu ção no cam po da
sa ú de, do en tre te ni men to e do tra ba lho, de uma ocu -
pa ção para os bra si le i ros, para to dos des te País.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner, o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre -
si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que
é ocu pa da pelo Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ernan des Amo rim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te mo men -
to em que se dis cu te tan to nes ta Casa e tam bém em
todo o Bra sil a re for ma mi nis te ri al, os pla nos de de -
mis são, os re cur sos para com ba ter a po bre za e tam -
bém todo o es for ço do Pre si den te da Re pú bli ca em
que rer acer tar o seu Mi nis té rio, o seu pro gra ma, a sua 
pro pos ta de Go ver no, ain da há al guns de sen con tros.

Sr. Pre si den te, du ran te o re ces so le gis la ti vo,
por meio de me di da pro vi só ria, o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so mo di fi cou a or ga ni za ção da
Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os.

Ao que pa re ce, a idéia é fa ci li tar as es tra té gi as
já de fi ni das para o de sen vol vi men to do País: con so li -
dar a es ta bi li da de eco nô mi ca com o cres ci men to sus -
ten ta do; pro mo ver o de sen vol vi men to sus ten tá vel
vol ta do para a ge ra ção de em pre go e opor tu ni da des
de ren da; com ba ter a po bre za e pro mo ver a in clu são
so ci al e con so li dar a de mo cra cia e a de fe sa dos di re i -
tos hu ma nos.

Entre ou tras mo di fi ca ções, ao lado da cri a ção
da Se cre tá ria Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no e 
do Mi nis té rio da De fe sa te mos o Mi nis té rio da Inte gra -
ção Na ci o nal que terá a prer ro ga ti va de es ta be le cer
as di re tri zes e pri o ri da des de apli ca ção dos re cur sos
dos fun dos cons ti tu ci o na is do Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oeste, o Fi nor, e da Ama zô nia, o Fi nam.

Essa é uma ini ci a ti va que apo i a mos.
O Bra sil pre ci sa de po lí ti cas di fe ren ci a das para

as di fe ren tes re giões e, em al guns ca sos, in clu si ve,
de agên ci as es pe ci a is para con du zir a im plan ta ção
des sas po lí ti cas. 

Tam bém que ro des ta car a vi são que está sen do
in tro du zi da, no âm bi to do Mi nis té rio do Orça men to e
Ges tão, de ei xos na ci o na is de in te gra ção e de sen vol -
vi men to: o arco nor te, Ma de i ra-Amazonas; oes te,
Ara guia-Tocantins; trans nor des ti no, São Fran cis co; e
su do es te, ró tu la e sul.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ou tra im -
por tan te mo di fi ca ção em cur so é a trans fe rên cia da
agri cul tu ra fa mi li ar do Mi nis té rio da Agri cul tu ra para o
Mi nis té rio de Po lí ti ca Fun diá ria. Nes se sen ti do, o
novo che fe da Casa Ci vil, Mi nis tro Pe dro Pa ren te,
des ta ca a in ten ção do Go ver no de es pe ci a li zar as
pas tas da Agri cul tu ra nos agro ne gó ci os e na ex por ta -
ção, que es tão ba se a dos nos mé di os e gran des pro -
du to res.

Essa di re triz de Go ver no, no en tan to, está sen -
do de sa fi a da pelo Mi nis tro Cló vis Car va lho, do De -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio. No meu en ten -
der, mal ori en ta do em re la ção a esse as sun to.

Na es pe ci a li za ção do Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
o Pre si den te da Re pú bli ca de ter mi nou que as ques -
tões li ga das ao café, ao açú car e ao ál co ol pas sam da 
pas ta do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio para 
a pas ta da Agri cul tu ra.

Mas o Mi nis tro Cló vis Car va lho, nes sa trans fe -
rên cia de com pe tên ci as, está en fren tan do re sis tên ci -
as de se to res bu ro crá ti cos. Ao que pa re ce, quer im -
plan tar o mes mo rit mo do “de va gar qua se pa ran do”,
com o qual tra ta va das ques tões re la ci o na das às re -
for mas na Casa Ci vil.

Com todo o res pe i to, en ten do que não é por aí.
A de ter mi na ção do Pre si den te da Re pú bli ca deve ser
obe de ci da.

O Mi nis tro Cló vis Car va lho não pre ci sa se ocu -
par com o que é da com pe tên cia do Mi nis tro Pra ti ni de 
Mo ra es. Em sua pas ta, há mu i to o que fa zer. Aí es tão
a ques tão da in fra-estrutura, com o fe cha men to do
Pla no Plu ri a nu al no Mi nis té rio do Orça men to e Ges -
tão, as di re tri zes na apli ca ção dos re cur sos do
BNDES, a re for ma tri bu tá ria e a re for ma da le gis la ção 
tra ba lhis ta, para o in cen ti vo da in dús tria e do co mér -
cio na ge ra ção de em pre gos e cir cu la ção de ri que zas. 
São ques tões pre sen tes no âm bi to da com pe tên cia
de S. Exª, ques tões que me re cem a sua aten ção,
ques tões que não es tão sen do ade qua da men te
acom pa nha das e for mu la das em seu mi nis té rio.

Sr. Pre si den te, como se vê, há um mi nis tro ba -
ten do com ou tro, bus can do es pa ço. To dos sa bem
que o Mi nis tro Cló vis Car va lho es te ve na Casa Ci vil
dan do as car tas, man dan do no País. Agra ci a do com
um Mi nis té rio, ain da quer in ter fe rir em ou tros como
fez no Mi nis té rio da Agri cul tu ra, hoje di ri gi do com
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com pe tên cia pelo ex pe ri en te De pu ta do Pra ti ni de Mo -
ra es, ci en te da ne ces si da de de fa zer um bom tra ba -
lho na sua Pas ta.

Já des pon tam as bri gas pelo Po der, os ci ú mes.
Isso, sem dú vi da, vai pre ju di car o País, a agri cul tu ra e 
a ge ra ção de em pre go.

O Pre si den te da Re pú bli ca tem bus ca do so lu -
ções para vá ri os pro ble mas. Um exem plo dis so é a
cri a ção do Pla no de Dis pen sa Vo lun tá ria. Te mos pre -
sen ci a do a dis cus são vol ta da para o fun ci o na lis mo
pú bli co, so bre o qual tem re ca í do a cul pa da fa lên cia
na ci o nal, o que não é ver da de. O es ta do de ca la mi da -
de por que pas sa o País de cor re, sim, do des man do,
da in com pe tên cia, da au sên cia de pla no de go ver no,
da exis tên cia de um sis te ma eco nô mi co mal di re ci o -
na do, da fal ta de se ri e da de no co man do da eco no mia 
do País. Além de es ta rem há mais de cin co anos sem
au men to sa la ri al, os fun ci o ná ri os pú bli cos se vêem
ame a ça dos com o de sem pre go. O Go ver no re sol veu
bus car ma ne i ras de de mi tir os fun ci o ná ri os. Para
isso, cri ou vá ri os atra ti vos como o Pro gra ma de Dis -
pen sa Vo lun tá ria, o bô nus para li cen ça sem re mu ne -
ra ção, a re du ção da jor na da de tra ba lho com di mi nu i -
ção de sa lá ri os e a li nha de cré di tos como in cen ti vo à
de mis são vo lun tá ria.

Srªs. e Srs. Se na do res, gran des em pre sas,
como a Encol, o Map pin e a Mes bla, es tão fa lin do e
de sem pre gando mi lha res e mi lha res de pes so as, e nin -
guém está pre o cu pa do em sa ber por que es tão fa lin do,
qua is são os ver da de i ros cul pa dos por isso. O Pre si -
den te da Re pú bli ca e sua as ses so ria que rem con ven -
cer o fun ci o ná rio pú bli co a se de mi tir em tro ca de R$7
mil ou R$10 mil. Di zem eles que com essa quan tia o
ci da dão de i xa rá seu em pre go e so bre vi ve rá.

Sa be mos que isso é um en go do, é uma tra i ção
ao tra ba lha dor, que não está pre pa ra do para o co -
mér cio nem para ou tra ati vi da de eco nô mi ca. O Pre si -
den te está in du zin do esse ci da dão a en trar no Pro -
gra ma de Dis pen sa Vo lun tá ria. No meu Esta do, aque -
les que acre di ta ram nes se en go do, re ce be ram
R$5mil, R$10 mil ou R$20 mil e hoje es tão em ba i xo
da pon te, de sem pre ga dos e de ses pe ra dos. Como
essa gen te, que já tem 30, 40 ou 50 anos de ida de,
con cor re rá com a “jo vem guar da” de sem pre ga da de
18 a 25 anos? To dos sa be mos que um ba ta lhão de
pes so as bem pre pa ra das es tão de sem pre ga das.
Como man dar os fun ci o ná ri os para a rua? O Go ver no
Fe de ral de ve ria es tar ge ran do em pre gos e dan do se -
gu ran ça a es ses ci da dãos, mas, jun to com sua equi pe
eco nô mi ca, é o pri me i ro a que rer jo gá-los no abis mo.

Sr. Pre si den te, já bas ta o sa cri fí cio dos Se na do -
res, fun ci o ná ri os, que há cin co anos es tão sem qual -

quer au men to de sa lá rio. Ga so li na, me di ca men to, ali -
men ta ção, alu guel, tudo su biu, e ain da apa re ce me di -
da des sa na tu re za.

Não digo isso por ser con tra o Pre si den te. É pre -
ci so bus car ou tro ca mi nho que não esse da dis pen sa. 
Aqui que ro de i xar um con se lho a es ses pais de fa mí -
lia: não se de i xem le var por esse en go do, por essa
amos tra gem! Pre ser vem o seu em pre go! Por me nor
que seja o sa lá rio, con ti nu em no em pre go.

A ou tra ques tão de ba ti da aqui on tem foi a do sa -
lá rio-desemprego, ou me lhor, da aju da ao po bre, a
con ces são de ren da mí ni ma de R$300,00 para quem
não tem em pre go. Mu i ta gen te, às ve zes, olha isso,
em be le zan do, di zen do que é a so lu ção do Bra sil, que
isso tem que ser fe i to. Eu, às ve zes, fico olhan do... Já
pen sou se o Bra sil ti ves se como pa gar os R$300,00 a 
quem está de sem pre ga do? Já pen sou se o Bra sil ti -
ves se di nhe i ro para dar co mi da a toda essa gen te, mi -
lhões e mi lhões de bra si le i ros que es tão de sem pre ga -
dos? Aí, se ana li sa. Um ve lhi nho com 60, 70 anos,
bate nas por tas do Go ver no à bus ca da apo sen ta do ria
e não en con tra R$130,00 para se apo sen tar. Mu i tos
pro cu ram um em pre go de R$ 130,00 e não en con tram.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ernan des Amo rim?

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) – Será
que, nes te mo men to, nes ta hora, não é hora de am pli -
ar essa dis cus são ini ci a da pelo Se na dor Edu ar do Su -
plicy? Oxa lá Deus não mos tre o co fre ou a so lu ção
para as se gu rar a ren da mí ni ma, para dar esse sa lá rio
a es sas pes so as.

O Se na dor Ma gui to Vi le la, on tem, dis se em seu
dis cur so que o Se na dor Ernan des Amo rim é con tra.
Tal vez não seja con tra, tal vez te nha ape nas um po si -
ci o na men to di fe ren te. E o Se na dor Ma gui to Vi le la dis -
se que em vez de pa gar as fa lên ci as ban cá ri as, em
vez de jo gar bi lhões nos Esta dos que se in di vi da ram
ile gal men te, em vez de cri ar es ses Pro er da vida –
está cer to o Se na dor Ma gui to Vi le la -, se ti ves sem
evi ta do isso, não es ta ría mos bus can do ga ran tir essa
ren da mí ni ma. Em mu i tos Esta dos, nas pe ri fe ri as das
gran des ci da des e das ca pi ta is, há mi lhões e mi lhões
de ha bi tan tes a que mu i tos po lí ti cos não de ram aten -
ção na épo ca cer ta. Hoje es sas pe ri fe ri as es tão pe -
gan do fogo.

Não digo que a in ten ção de mu i tos é usar esse
pro gra ma po li ti ca men te, mas opor tu ni da des já ti ve -
ram de re sol ver o pro ble ma do de sem pre go sem pre -
ci sar ti rar re cur sos de quem está tra ba lhan do. Já per -
gun ta ram quem vai pa gar esta con ta? De onde virá o
di nhe i ro para pa gar as pes so as que não es tão tra ba -
lhan do? A clas se em pre sa ri al – digo isso com co nhe -
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ci men to de ca u sa – está fa li da, está de ses pe ra da.
Gran des em pre sas, como o Map pin e a Mes bla, es tão 
fa lin do. Será que é hora de ti rar di nhe i ro des sa gen te
para dar a quem não está tra ba lhan do? A si tu a ção
dos de sem pre ga dos de 20, 25, 40 anos é di fe ren te da 
da que les que têm 50 anos e bus cam a apo sen ta do -
ria. Será que o Bra sil tem ca ci fe para fa zer o mes mo
que os Esta dos Uni dos?

O no bre Se na dor Edu ar do Su plicy dis se on tem
que não me de bru cei so bre o pro je to para es tu dá-lo.
Não te nho o co nhe ci men to e a ex pe riên cia do Se na dor 
Su plicy e, além dis so, es tou pa gan do a con ta. Não tive
tem po de es tu dar, de me de bru çar so bre o as sun to, de
me aper fe i ço ar. Falo aqui como ci da dão co mum,
como ho mem que foi em pre ga do do més ti co. Ontem,
al guém fa lou do sa lá rio de Se na dor; eu não co nhe ço
esse sa lá rio. Fui em pre ga do do més ti co, vim da po bre -
za e sei o que é ser po bre, o que é não ter nada e ter
co ra gem de tra ba lhar para ob ter al gu ma co i sa.

Sou con tra sa cri fi car al guns para que ou tros ga -
nhem sem tra ba lhar. Nes se con tex to todo, é cer to que
há uma fa tia mu i to gran de de pes so as que pre ci sam
de aju da e de apo io, por que não são cul pa das da mi -
sé ria; o sis te ma é o ver da de i ro cul pa do. É im por tan te
que ve nha para este ple ná rio o de ba te so bre a cri a ção
des se fun do e a do a ção des se sa lá rio. Da qui a pou co,
po de re mos con clu ir que a me lhor pro pos ta não é a do
Sena dor Anto nio Car los Ma ga lhães ou a do Se na dor
Edu ar do Su plicy. Po de re mos en con trar ou tra so lu -
ção. Para mim, a ge ra ção de em pre go é o re mé dio.

Para ge rar em pre go de sa lá rio mí ni mo ou um
pou co mais, o Go ver no Fe de ral tem o di nhe i ro. O Se -
na dor Ja der Bar ba lho já dis se aqui que o pró prio Se -
cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, Eve rar do Ma ci el, já mos -
trou as fon tes des se di nhe i ro. Pre ci sa mos to mar cu i -
da do para não ser mos cri ti ca dos por de ma go gia. Fico 
pre o cu pa do com isso. Sa be mos da se ri e da de dos
Se na do res Edu ar do Su plicy e Anto nio Car los Ma ga -
lhães, mas, quan do se fala em ti rar de um para dar a
ou tro, essa ques tão, como a en ten do, é de di fí cil so lu -
ção. Nos sa po pu la ção não é a da Su é cia nem a dos
Esta dos Uni dos. Te mos um Bra sil que pro duz tudo,
um País onde, em se plan tan do, tudo dá. Se te mos
um mun do que com pra toda a pro du ção des te País,
por que va mos fi nan ci ar quem não quer tra ba lhar?

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) – Pois
não, Exce lên cia.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Pro -
cu ra rei, da for ma mais di dá ti ca pos sí vel, se me per mi -
te V. Exª, ex pli car o con ce i to de um pro gra ma de ren -
da mí ni ma, que visa com ple men tar a ren da da que la
pes soa que, ain da que tra ba lhe, não atin ge de ter mi -
na do pa ta mar. Então, só para es cla re cer, Se na dor
Ernan des Amo rim, lem bro que, quan do V. Exª qui ser
se re fe rir ao pro gra ma de ga ran tia de ren da mí ni ma,
há que se re cor dar de que ele não está de fi nin do,
nem pela pro pos ta de lei, nem por aqui lo que ex pli -
quei on tem, que as pes so as de sem pre ga das iri am ter 
R$300,00 da for ma como aca ba V. Exª de ex pli car. O
pro je to, apre ci a do e de ba ti do por um ano nes ta Casa
e vo ta do em 16 de de zem bro de 1991, com o apo io de 
to dos os par ti dos, dis põe que fica ins ti tu í do um pro -
gra ma de ga ran tia de ren da mí ni ma, se gun do o qual,
os adul tos de 25 anos ou mais cuja ren da não atin ja
de ter mi na do pa ta mar – que na que la épo ca, abril de
1991, era de Cr$45 mil –, pas sa ri am a ter o di re i to de
re ce ber uma com ple men ta ção da or dem de 30% da
di fe ren ça en tre aque le pa ta mar e a sua ren da, po den -
do o Exe cu ti vo, con for me a dis po ni bi li da de de re cur -
sos, au men tar essa pro por ção para 50%. Di zia-se,
ain da, que, como es tá va mos em um pe río do de in fla -
ção alta, a cor re ção mo ne tá ria se ria fe i ta de acor do
com a mes ma cor re ção do va lor dos tri bu tos, ajus tan -
do-se tam bém aque le va lor, a cada ano, se gun do o
cres ci men to do PIB per ca pi ta. Hoje, aque le va lor es -
ta ria em tor no de R$300,00, se qui ser mos ar re don -
dar. Per mi ta-me V. Exª que eu dê um exem plo: se a
re mu ne ra ção de uma pes soa do in te ri or de Ron dô nia, 
do Acre, de Ro ra i ma, de São Pa u lo ou de qual quer
ou tro lu gar não atin gis se, pelo me nos, um pou co mais 
de dois sa lá ri os mí ni mos – algo em tor no de
R$300,00 -, e su po nha mos ain da que essa pes soa
es ti ves se, na que le mês, com ren di men tos igua is a
zero por es tar de sem pre ga da, do en te ou ina bi li ta da,
ela te ria di re i to a 30% dos R$300,00, ou seja,
R$90,00. Entre tan to, se essa pes soa vi es se a tra ba -
lhar, ob ten do uma re mu ne ra ção da or dem de
R$150,00, te ria ain da o di re i to de re ce ber 30% da qui -
lo que fal tas se, por tan to, 30% de R$150,00, que se ri -
am mais R$45,00. Se ria in te res san te e opor tu no – eu
ha via até su ge ri do, por que há essa pos si bi li da de para 
o Exe cu ti vo – que a alí quo ta, no caso de a pes soa es -
tar tra ba lhan do, fos se até ma i or, di ga mos 50%. No
exem plo dado, se a pes soa es ti ves se tra ba lhan do por 
R$150,00, ela te ria di re i to a mais R$75,00, ele van do
a sua ren da para R$225,00. Pon de ro, se V. Exª me
per mi te de sen vol ver, que este me ca nis mo pode ter
ou tros de se nhos, e pre ci sa mos pen sar so bre qual o
me lhor de se nho que, ao mes mo tem po em que pro -
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por ci o ne a ga ran tia de uma ren da mí ni ma para to dos
e sem pre, es ti mu le as pes so as a tra ba lha rem e a ga -
nha rem mais. No de ba te a res pe i to des se as sun to, al -
guns eco no mis tas, den tre os qua is José Már cio Ca -
mar go e Cris to vam Bu ar que, pro pu se ram que se ria
in te res san te de fi nir o be ne fí cio da ren da mí ni ma não
ape nas à pes soa, mas à fa mí lia, e re la ci o nan do-a à
edu ca ção. Con si de ran do que um dos ma i o res pro ble -
mas bra si le i ros é o gran de nú me ro de cri an ças que
de i xam de ir à es co la por que seus pais não têm o su fi -
ci en te, e, mu i tas ve zes — pode não ter sido seu caso,
mas V. Exª deve ter ob ser va do, por que são mu i tas as
pes so as no seu pró prio Esta do nes sa si tu a ção —, as
fa mí li as, sen do mu i to po bres, ins tam, es ti mu lam, pe -
dem às suas cri an ças para, des de os seis, sete, oito,
nove ou dez anos de ida de, es ta rem exer cen do al gu -
ma ati vi da de eco nô mi ca para aju dar. E, as sim, es sas
cri an ças de i xam de fre qüen tar a es co la, de apren der
a ler, a es cre ver. Assim, quan do che gam à ida de
adul ta, têm di fi cul da des de en con trar um em pre go
que lhes pro por ci o ne uma me lhor re mu ne ra ção.
Então, uma das ma ne i ras de se que brar esse cír cu lo
vi ci o so da po bre za é jus ta men te se es ti mu lar as cri -
an ças a irem à es co la com uma com ple men ta ção de
ren da às fa mí li as. Foi as sim que se ini ci a ram os pro -
gra mas como o Bol sa-Escola, em 1995, e o Pro gra ma 
de Ga ran tia de Ren da Fa mi li ar Mí ni mo, no Dis tri to Fe -
de ral e em Cam pi nas, si mul ta ne a men te, com de se -
nhos li ge i ra men te di fe ren tes. Aqui, no Dis tri to Fe de -
ral, pa gan do-se exa ta men te um sa lá rio mí ni mo para
cada fa mí lia, des de que ti ves se cri an ças de 7 a 14
anos, de le gan do-se aos pais a res pon sa bi li da de de
as man te rem fre qüen tan do a es co la. E, lá em Cam pi -
nas, o de se nho im plan ta do era o de se pa gar o su fi ci -
en te para que aque la fa mí lia con se guis se, pelo me -
nos, meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta. Em am bos os
lu ga res, os re sul ta dos fo ram al ta men te po si ti vos, por -
que se re du ziu a eva são es co lar, pro pi ci ou-se mu i to
ma i or in te res se dos pais na fre qüên cia das cri an ças à 
es co la, e o ní vel edu ca ci o nal me lho rou. Mais do que
isso, hou ve tam bém um es tí mu lo às eco no mi as lo ca is 
– e isso V. Exª po de rá exa mi nar, pe los es tu dos que
fo ram fe i tos: Em ci da des sa té li tes de Bra sí lia, como o
Pa ra noá, Ce i lân dia e tan tas ou tras onde se ins ti tu iu o
pro gra ma, por que foi aqui um dos ma i o res pro gra -
mas, be ne fi ci an do cer ca de 22 mil fa mí li as e 44 mil
cri an ças, ve ri fi ca ram-se re sul ta dos po si ti vos. E, por
essa ra zão, Belo Ho ri zon te, Ri be i rão Pre to, Be lém,
Mun do Novo, Blu me nau, Cha pe có e mais de trin ta ci -
da des ins ti tu í ram pro gra mas nes sa di re ção. Os de se -
nhos têm va ri a do. O Se na dor Tião Vi a na ex pli ca -
va-me que o Go ver na dor Jor ge Vi a na ten ci o na apli -

car no Acre uma pro pos ta de ren da mí ni ma de bol -
sa-escola pro xi ma men te. Eu es ta va, jus ta men te, di -
zen do a ele so bre es ses di fe ren tes de se nhos. Assim,
eu gos ta ria, Se na dor Ernan des Amo rim, de, pri me i ro,
ten tar co lo car para V. Exª que a con cep ção é um pou -
co di ver sa da que la que aca ba de ex pli ci tar. Com res -
pe i to à ex pe riên cia nos Esta dos Uni dos, que ro di zer
que, lá, hou ve um enor me de ba te, so bre tu do nos
anos 60, para se im ple men tar um pro je to que ga ran ti -
ria uma ren da a to das as fa mí li as, de tal ma ne i ra que,
se uma fa mí lia não atin gis se US$3,900.00, em 1969,
anu al men te, o Go ver no pro por ci o na ria 50% da di fe -
ren ça en tre esse va lor, que se ri am hoje como US$16
mil, e a ren da da fa mí lia. Se fos se atu al men te, sig ni fi -
ca ria que ne nhu ma fa mí lia te ria me nos que US$8 mil
dó la res anu a is, como que um di re i to ine ren te a ser
nor te-americano. Gos ta ria ape nas de fa zer um acrés -
ci mo, para com ple tar o meu pen sa men to, se me per -
mi tem o Sr. Pre si den te e V. Exª: essa idéia so freu al -
gu ma re sis tên cia. Após ter sido apro va da a pro pos ta
na Câ ma ra dos De pu ta dos, onde era de no mi na da
The Fa mily Assis tan ce Plan, pro pos ta esta ela bo ra da
por Da ni el Pa trick Moy ni han e apre sen ta da pelo Pre -
si den te Ri chard Ni xon, al guns Se na do res ques ti o na -
ram se se pa ga ria ao ci da dão, mes mo que ele não es -
ti ves se tra ba lhan do. Foi ex pli ca do que sim, por que a
me di da se ria como que um di re i to do ci da dão; con tu -
do, dada essa ob je ção – e os Se na do res, por 10 vo -
tos a 6, der ro ta ram a pro pos ta na Co mis são de Fi nan -
ças –, ela não pros se guiu. Po rém, em 1975, foi apro -
va do um ou tro me ca nis mo, que pro vê um com ple -
men to de ren da só para as fa mí li as que, em es tan do
em pre ga das, ten do cri an ças ou não, te nham ren da
aba i xo de de ter mi na do pa ta mar. Essas têm di re i to a
um com ple men to de ren da, pri me i ra men te até a fa i xa
de US$9 mil por ano. É cres cen te. De US$9 mil a
US$12 mil por ano, atin ge um cré di to má xi mo de
US$3,6 mil. Daí para a fren te vai di mi nu in do. Esse
me ca nis mo, que ali se de no mi nou “Cré di to Fis cal por
Re mu ne ra ção Re ce bi da” – gos ta ria de pos te ri or men -
te mos trar-lhe os es tu dos – tem con tri bu í do para que,
nos Esta dos Uni dos, des de 1975, e mais ain da, de
1993 para cá, quan do o Pre si den te Bill Clin ton au -
men tou o pro gra ma, a taxa de de sem pre go di mi nu ís -
se para algo em tor no de 4,2%, que é a me nor dos úl -
ti mos 29 anos. Então, gos ta ria de aqui trans mi tir a V.
Exª a mi nha dis po si ção de di a lo gar quan tas ve zes se
fi zer ne ces sá rio. Vou for ne cer-lhe os ele men tos a fim
de que pos sa com pre en der o tema e se tor nar um es -
pe ci a lis ta no as sun to.

O SR. ERNANDES AMORIM  (PPB-RO) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, vo tei seu Pro je to de Ren da
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Mí ni ma aqui no Se na do Fe de ral. Pa ra be ni zo o
ex-Governador de Bra sí lia por cri ar o pro gra ma li -
gan do-o à área da edu ca ção. O que não po de mos
fa zer é com pa rar o Bra sil com os Esta dos Uni dos e
com a Eu ro pa, que são re a li da des to tal men te di fe -
ren tes. Qu an do se fala em com ple men ta ção de ver -
ba na quan tia de R$300,00, como o exem plo dado,
de ve-se lem brar que 70% ou 80% da po pu la ção está 
de sem pre ga da, com zero real de ga nho. Erra di car a
po bre za, ma tar a fome do povo bra si le i ro, V. Exª
sabe que isso não vai acon te cer. O que vale e o que
se apro ve i ta de tudo isso é a dis cus são, é a bus ca de 
so lu ção, pois aqui lo de que o Bra sil re al men te pre ci -
sa são me ca nis mos de ge ra ção de em pre gos. Mes -
mo que não lhe se jam pa gos os 300, mas que lhe se -
jam pa gos os 130, esse povo pre ci sa que lhe seja
dada a op ção de em pre go.

Edu ca ção é pri o ri da de. Qu al quer in ves ti men to
na edu ca ção é bem-vindo. O que não se pode é es tar
pro pon do aqui no ple ná rio um qua dro que não é pos -
sí vel ser im ple men ta do ou es tar mos, em se gui da,
apro van do leis e mais leis que não po dem ser cum pri -
das. Não po de mos de i xar o nos so povo na ex pec ta ti -
va de que va mos ma tar-lhe a fome.

Diz-se por aí: “Va mos ti rar o di nhe i ro das pri va ti -
za ções; va mos ti rar o di nhe i ro das ta xa ções, de mais
im pos tos etc”.

Como é isso? Vai-se ti rar di nhe i ro de onde, se
nos hos pi ta is hoje fal tam in je ções? Se, nas fa ve las, o
povo todo mora den tro da lama, de ba i xo de pa pe lão?
Se as pes so as es tão de sem pre ga das, ma tan do-se
umas às ou tras, tra fi can do dro gas, vi ven do na cri mi -
na li da de?

Te mos de par tir para uma re a li da de to tal men te
di fe ren te des sa. Se ria bom fa zer um go ver no como o
fez o Se na dor Ma gui to Vi le la, em Go iâ nia; ou como o
fez o ex-Governador Cris tó vam Bu ar que, em Bra sí lia, 
onde to das as in ten ções pu de ram tor nar-se re a li da -
de. Pa ra béns a es ses Go ver na do res! Se ria ma ra vi -
lho so imi tá-los, se fos se pos sí vel.

Mas há fal ta de re a lis mo nas pro pos tas aqui
apre sen ta das.

Era o que eu ti nha a di zer. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ernan des
Amo rim, o Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ca sil do Mal da -
ner, 4º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ernan des
Amo rim, o Sr. Ca sil do Mal da ner, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Bla i ro Mag gi.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Arlin do Por to, como Lí -
der, por 20 mi nu tos, nos ter mos do art. 14, II, “b”, do
Re gi men to Inter no.

O SR. ARLINDO PORTO  (PTB-MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, se gun do de nún cia ve i cu la da na im -
pren sa bra si li en se, di re to res do Ban co do Bra sil es ta ri am 
re ce ben do van ta gens in de vi das e ga nhos ex tras a tí tu lo
de dis tri bu i ção de lu cros do Ban co, o que te ria ge ra do,
por sen ten ça ju di ci al, o afas ta men to do car go da que les
di ri gen tes, en tre os qua is o Di re tor de Cré di to Ru ral do
Ban co do Bra sil, Dr. Ricardo Alves Con ce i ção.

Ontem, o Ban co do Bra sil di vul gou nota ofi ci al
em que des men te tal in for ma ção e anun cia es tar a
ins ti tu i ção ado tan do as me di das ne ces sá ri as para re -
ver ter a or dem ju di ci al de modo a as se gu rar a ple na
con ti nu i da de do man da to dos seus di re to res, ta chan -
do a in for ma ção de “fal sa e to tal men te equi vo ca da”, e 
re a fir man do que, de tão in ve rí di ca, não re quer se quer 
a ado ção de ou tras me di das vi san do ao seu es cla re -
ci men to.

Por co nhe cer o Dr. Ri car do Con ce i ção, um ba lu -
ar te na de fe sa dos in te res ses da agro pe cuá ria bra si -
le i ra no Ban co do Bra sil, e por ter tido com ele in ten sa
re la ção fun ci o nal du ran te os dois anos em que es ti ve
à fren te do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e, ain da, por en -
ten der que seu pas sa do e pre sen te co lo cam-no como 
ele men to im por tan te e sé rio na es tru tu ra do Ban co,
peço seja re gis tra do nos Ana is des ta Casa um ape lo
ao Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan, para que, ca u -
te lo so e fir me como sem pre, bus que a ado ção de re a -
is e ob je ti vas me di das ju di ci a is para que se res ta u re a 
ver da de e não se per mi ta que um nome como o do Di -
re tor do Cré di to Ru ral seja en la me a do por me i as ver -
da des e in for ma ções in ve rí di cas.

O mo men to exi ge de to dos se ri e da de e com pro -
mis so com a ver da de, com dias me lho res para a Na -
ção bra si le i ra, ra zão por que en ten de mos que ca lú nia 
e di fa ma ção não cons tróem, mas, mu i to pelo con trá -
rio, au men tam o sen ti men to de im pu ni da de.

Uso este mo men to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, para cha mar a aten ção de to dos para a
fase por que es ta mos pas san do no Bra sil, uma fase
de trans tor nos, de in de fi ni ção e de in se gu ran ça. Por
isso, en ten de mos ser ne ces sá rio que a Jus ti ça aja o

349  ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 1999



mais ra pi da men te pos sí vel, bus can do es cla re cer e
res ga tar a ver da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. MARINA SILVA  (Blo co/PT – AC) – Peço 

a pa la vra pela Li de ran ça, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Con ce do
a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ri na Sil va, como Lí der, 
por 20 mi nu tos, nos ter mos do art. 14, II, “b”, do Re gi -
men to Inter no.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, se -
rei bre ve, em res pe i to aos de ma is co le gas ins cri tos.

Cre io ser pri o ri tá rio fa zer tal in for me ao Con gres -
so, em bo ra já te nha sido de ba ti do pela im pren sa na ci -
o nal. Por ter tra zi do o pre sen te de ba te, an tes do re ces -
so par la men tar, vá ri as ve zes à tri bu na, jun ta men te
com ou tros co le gas, é que o re to mo nes ta tar de.

Tra ta-se de de ci são da União Eu ro péia em es ta -
be le cer um pra zo de três anos para que se pos sa fa -
zer um es tu do so bre a exis tên cia ou não de pro ble -
mas li ga dos à sa ú de ou ao meio am bi en te nos pro du -
tos trans gê ni cos, ou seja, pro du tos ge ne ti ca men te
mo di fi ca dos. Peço, in clu si ve que cons te nos Ana is
ma té ria a este res pe i to es cri ta pelo Jor na lis ta Ja nio
de Fre i ras, in ti tu la do: Ali men to pro ble ma.

Du ran te os de ba tes, dos qua is V. Exª tam bém
par ti ci pou, num se mi ná rio que fi ze mos por ini ci a ti va
do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, dis cu tiu-se que a
Co mu ni da de Eu ro péia es ta va na imi nên cia de ins ti tu ir 
uma mo ra tó ria à en tra da dos pro du tos trans gê ni cos
nos seus pa í ses.

Na que la opor tu ni da de, além das ad mo es ta ções 
so bre pro ble mas que po de ri am ser ca u sa dos à sa ú de 
ou ao meio am bi en te, eu elen ca va um ter ce i ro pro ble -
ma que era de or dem co mer ci al, qual seja, o de que
po de ría mos es tar per den do um qui nhão de mer ca do
sig ni fi ca ti vo – no caso, nem po de ria ser cha ma do de
“qui nhão”, já que é al ta men te sig ni fi ca ti vo o con su mo
de soja pela Co mu ni da de Eu ro péia. Não se ria in te li -
gen te de nos sa par te per der mos esse di fe ren ci al de
qua li da de, ins ti tu in do já o plan tio e a co mer ci a li za ção
da soja trans gê ni ca como es ta va pro pon do a CTNBio
e a mul ti na ci o nal Mon san to.

Ao con fir mar-se a tese que na que le mo men to
le van ta va, hoje te nho ab so lu ta cer te za de que o ca mi -
nho da pru dên cia, elen ca do por al guns e am pli a do
para os de ma is seg men tos da so ci e da de, in clu si ve
para o se tor pro du ti vo que, de for ma in te li gen te, po -
de rá tra tar esse epi só dio do pon to de vis ta co mer ci al,
já que o ma i or pro du tor de soja trans gê ni ca são os

Esta dos Uni dos, o se gun do, o Ca na dá, vin do de po is
a Argen ti na. Assim, res ta ria ao Bra sil a opor tu ni da de
de pro du zir a soja não-transgênica, ocu pan do esse
es pa ço de mer ca do jun to à Co mu ni da de Eu ro péia,
por en quan to, e de po is – quem sabe – jun to ao Ja -
pão, que tam bém está pro mo ven do essa dis cus são.

Então, Sr. Pre si den te, re lem bro o pro je to de mi -
nha au to ria, so bre a mo ra tó ria de pro du tos trans gê ni -
cos, que tra mi ta nes ta Casa. So li ci to que logo se in di -
que um Re la tor para dar pa re cer so bre ma té ria, e que
pos sa mos de ba tê-la sem pa i xões, res pe i tan do as
opi niões di fe ren tes, mas ofe re cen do a res pos ta do
Se na do e do Con gres so Na ci o nal a esse po lê mi co
as sun to.

O novo Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia tam -
bém já deu pa re cer fa vo rá vel à mo ra tó ria e, por de cla -
ra ções suas de que es ta ria sus pen den do o plan tio da
soja trans gê ni ca, acre di to que te mos hoje uma nova
re a li da de. E sem que rer apon tar aqui quem ti nha ou
não ra zão, o im por tan te é que nes te caso o que deve
pre va le cer não é a ra zão das pes so as, mas a da re a li -
da de que se im põe, até com cer ta cla re za, no sen ti do
do aten di men to do in te res se tan to do se tor pro du ti vo
quan to dos am bi en ta lis tas, das pes so as que não se
sen tem se gu ras quan to à uti li za ção da soja trans gê ni -
ca, por con si de ra rem pre ma tu ra essa dis cus são e por 
en ten de rem que isso po de rá ca u sar da nos ir re pa rá -
ve is. Uti li zan do o prin cí pio cons ti tu ci o nal de que de -
ve mos agir sem pre pre ven ti va men te, so bre tu do em
se tra tan do de ques tões que en vol vam a sa ú de das
pes so as e da nos ao meio am bi en te, é ade qua do re to -
mar mos essa dis cus são.

Sr. Pre si den te, te nho cer te za de que V. Exª, que
nes te mo men to pre si de os tra ba lhos, como ho mem li -
ga do ao se tor pro du ti vo, à agri cul tu ra, jun ta men te
com os de ma is co le gas – como os Se na do res Osmar
Dias, Le o mar Qu in ta ni lha e Arlin do Por to, que se pro -
nun ci ou há pou co – e to dos aque les que vêm de ba -
ten do esse as sun to po de re mos re to má-lo em no vas
ba ses, a par tir da re a li da de que nos é co lo ca da nes te
se gun do se mes tre. De ba ti do e apro va do o pro je to,
cre io que po de re mos ofe re cer à so ci e da de e às au to -
ri da des bra si le i ras um ins tru men to de po lí ti cas pú bli -
cas em re la ção à po lê mi ca da soja trans gê ni ca.

Era o que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga da.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA MARINA SILVA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – V. Exª
será aten di da na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo -
co/PSB-RJ. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, não vou mais uma vez te cer crí ti cas ao Pla no
Real, como tem fe i to com in sis tên cia a Esquer da po lí -
ti ca de nos so País. Até vou re co nhe cer seus as pec -
tos po si ti vos, es pe ci al men te o da es ta bi li za ção da
mo e da, fa tor es sen ci al à vida dig na dos ci da dãos de
nos so País. Hoje à tar de apro va mos um pro je to que
in clui nos cur rí cu los es co la res o en si no dos Di re i tos
Hu ma nos, mas ain da in se ri do na que la re la ção tra di ci -
o nal de di re i tos de cor ren tes da De cla ra ção Uni ver sal
dos Di re i tos Hu ma nos. Esse con ce i to deve ser am pli -
a do, abran gen do to das as con di ções es sen ci a is à
vida dig na do ser hu ma no, en tre os qua is o di re i to à
mo e da com um mí ni mo de es ta bi li da de, a fim de que
as pes so as pos sam pro gra mar suas vi das; as sim
como o di re i to ao em pre go com um li mi te mí ni mo de
re mu ne ra ção, o di re i to à cha ma da ren da mí ni ma,
sem a qual não é pos sí vel atin gir o ide al de vida dig -
na, não é pos sí vel pre en cher ple na men te to das as
con di ções es ti pu la das na De cla ra ção Uni ver sal dos
Di re i tos do Ho mem.

Se re co nhe ço esse as pec to po si ti vo da es ta bi li -
za ção mo ne tá ria do País, é pre ci sa men te para afir -
mar que não é con di ção ne ces sá ria à ma nu ten ção
des sa es ta bi li da de essa po lí ti ca cru el, ne o li be ral,
essa po lí ti ca de mer gu lho de cor po in te i ro na glo ba li -
za ção, que está ar ru i nan do a eco no mia do País. Essa 
po lí ti ca pro duz o de sem pre go, eri ge o mer ca do em
Deus ab so lu to de to das as de ci sões eco nô mi cas do
País, não ace i ta mais a idéia de pla ne ja men to, de pre -
cia as po lí ti cas pú bli cas de sus ten ta ção das ati vi da -
des de de ter mi na dos se to res. Enfim, por essa vi são,
o de sen vol vi men tis mo é algo su pe ra do e o de sen vol -
vi men to é vis to como mo vi men to es pon tâ neo, re sul -
tan te das for ças de mer ca do, sem qual quer in ter ven -
ção da so ci e da de por meio do Go ver no. Daí es ses ju -
ros ele va dos, essa po lí ti ca de des pre zo – essa que é
a ver da de – pe los as pec tos so ci a is, pelo qua dro de
in jus ti ça so ci al que o País vive e no qual se apro fun da 
de for ma pre o cu pan te, sob to dos os pon tos de vis ta,
seja no as pec to mo ral seja quan to à pos si bi li da de de
ma nu ten ção de es ta bi li da de po lí ti ca no País.

Ontem o Se na do, em seus di fe ren tes pro nun ci -
a men tos, re ve lou essa pre o cu pa ção com mu i ta ni ti -
dez, uma vez que qua se a una ni mi da de ma ni fes -
tou-se a fa vor da ini ci a ti va do nos so Pre si den te, Se -

na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, de cri a ção de um
im pos to para eli mi nar a po bre za, de um pro gra ma
des ti na do a eli mi nar a mi sé ria e a po bre za do País.

Pela im pren sa, evi den te men te, lê-se toda uma
sé rie de ar gu men tos de na tu re za con ser va do ra, da -
que le tipo que con si de ra a po bre za uma co i sa ine vi tá -
vel, que não se re sol ve de ma ne i ra ne nhu ma, pois o
mun do sem pre foi as sim, a Hu ma ni da de sem pre teve
ri cos e po bres, e que isso é ques tão de re a li da de, que 
não se re sol ve com um pro gra ma, um im pos to, um
de cre to ou uma von ta de po lí ti ca. Essa é a tra di ci o nal
po si ção dos con ser va do res, da eli te en di nhe i ra da
des te País, que usu fru iu de to das as for mas do mo de -
lo con cen tra dor e sub mis so ao mer ca do fi nan ce i ro in -
ter na ci o nal e ao FMI e que ago ra, ao ob ser var esse
mo vi men to da so ci e da de para be ne fi ci ar os bra si le i -
ros ex clu í dos e cada vez mais mal tra ta dos pela po lí ti -
ca eco nô mi ca, quer evi tar que isso acon te ça e de se ja
que as co i sas con ti nu em do je i to que es tão.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
vi ven do um mo men to his tó ri co de ex tre ma gra vi da de
e, se não aten tar mos para o qua dro de de sar ti cu la ção 
da nos sa so ci e da de e da nos sa eco no mia, va mos
apro fun dar uma cri se que já está ins ta la da no Bra sil,
mas que ain da não che gou, por exem plo, a pon tos
atin gi dos por ou tros pa í ses do nos so con ti nen te
sul-americano. Bas ta olhar para a Amé ri ca do Sul
para com pre en der a gra vi da de da si tu a ção e o po ten -
ci al de gra vi da de em que o Bra sil se en con tra em re la -
ção a sua si tu a ção eco nô mi ca e so ci al.

Na Co lôm bia, país do nor te do con ti nen te
sul-americano, vi zi nho nos so, está ins ta la do um pro -
ces so de guer ri lha, e o go ver no mos tra-se in ca paz de
do mi ná-lo, de con tê-lo se quer. Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, es tou se gu ro de que esse país será
ob je to de in ter ven ção ar ma da dos Esta dos Uni dos da 
Amé ri ca do Nor te, que se eri gi ram po lí cia do mun do e
que não vão to le rar nem ad mi tir que o pro ces so de
guer ri lha na Co lôm bia, di ri gi do por co lom bi a nos que
al me jam a ins ta u ra ção de um re gi me de jus ti ça so ci al
e de cu nho so ci a lis ta, pos sa vin gar e ob ter o co man -
do po lí ti co da que le país. Isso acon te ce rá; é de uma
pro ba bi li da de tão gran de que é lí ci to afir mar que se -
re mos tes te mu nhas de uma in ter ven ção ar ma da em
nos so con ti nen te por par te da po li cia do mun do, os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

O que va mos fa zer? O que vai fa zer o Bra sil? É
ób vio que nos sas au to ri da des de po lí ti cas ex ter nas
de Go ver no, o nos so com pe ten te Ita ma raty há de es -
tar co gi tan do o que fa zer. Mas é tra di ci o nal que o Bra -
sil se opo nha – e vai se opor. A in ter ven ção dar-se-á,
e o Bra sil as sis ti rá e pro tes ta rá, sem ne nhu ma ou tra
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ini ci a ti va, além da tra di ci o nal re a ção de pro tes to.
Assim vai ocor rer com toda a Amé ri ca La ti na, ao as -
sis tir a in ter ven ção que se pro ces sa rá, como já hou ve 
em Gra na da e no Pa na má. Ago ra, é a vez da Co lôm -
bia.

E, da Co lôm bia, para onde irá? O Equa dor é um
país mer gu lha do numa cri se sem so lu ção. No Peru, o
Pre si den te Alber to Fu ji mo ri, que saiu com uma so lu -
ção atí pi ca, es go tou todo seu es to que de cre di bi li da -
de e não foi ca paz de pro du zir ne nhum re sul ta do sa -
tis fa tó rio. A Ve ne zu e la pro du ziu, sim, um mo vi men to
re vo lu ci o ná rio.

O que há de mais in te res san te e pro mis sor no
qua dro la ti no-americano é a vi tó ria cons ti tu ci o nal do
Pre si den te Hugo Cha vez, que con se guiu 95% dos
vo tos para a Assem bléia Cons ti tu in te. Ele será ca paz
de li de rar a ela bo ra ção de uma cons ti tu i ção à fe i ção
de suas pro pos tas po pu la res e na ci o na lis tas. Ve re -
mos que re sul ta dos pro du zi rá esse go ver nan te que
tem um apo io po pu lar ja ma is al can ça do. Hou ve um
mas sa cre po lí ti co dos par ti dos tra di ci o na is. To dos
eles en tra ram num pro ces so de der ro ca da e na u fra -
ga ram li te ral men te. O ex-Presidente Car los Andrés
Pé rez per deu a ele i ção. Era o re pre sen tan te da Ve ne -
zu e la e lí der sul-americano na in ter na ci o nal so ci a lis -
ta. Hou ve uma der ro ca da dos par ti dos tra di ci o na is,
tan to da Ação De mo crá ti ca quan to do Co pei, e sur giu
no va men te uma for ça, uma erup ção vul câ ni ca que to -
mou con ta do país, uma re vo lu ção pelo voto. O go ver -
no ini cia-se nes te mo men to, e re a ções, evi den te men -
te, ocor re rão. A sa bo ta gem do ca pi tal fi nan ce i ro in ter -
na ci o nal pe sa rá du ra men te so bre as pro pos tas e as
ini ci a ti vas do Pre si den te Hugo Cha vez. Ve re mos o
que acon te ce rá. De qual quer ma ne i ra, tra ta-se de um 
pon to de ilu mi na ção que sur giu na Amé ri ca La ti na,
em par ti cu lar na Amé ri ca do Sul, e de ve mos so bre ele 
co lo car to das as nos sas aten ções, por que o res to do
qua dro é ex tre ma men te gra ve em ter mos de cri se.

A Argen ti na en trou num pro ces so de de pen dên -
cia do Bra sil do qual não tem con di ção de sair. Pas sa -
rá por um pro ces so ele i to ral no ano pró xi mo, e ve re -
mos que tipo de re a ção a opi nião pú bli ca do país bus -
ca rá. O Chi le, tido como exem plo de êxi to de uma po -
lí ti ca ne o li be ral du ran te qua se duas dé ca das, está
hoje mer gu lha do tam bém numa cri se so ci al gra vís si -
ma. O úl ti mo re la tó rio da Ce pal apon ta o Chi le, que
era qua se um mo de lo de dis tri bu i ção de ren da na
Amé ri ca do Sul, em pa ta do com o Bra sil em ter mos de
de si gual da de so ci al. Isto é, o ne o li be ra lis mo do Chi le
pro du ziu um tre men do afas ta men to en tre eli tes en di -
nhe i ra das e povo so fri do, a pon to de apro xi má-lo do
Bra sil – país ver da de i ra men te cam peão, e pa re ce-me 

que o Go ver no tem um cer to or gu lho dis so – em ter -
mos de de si gual da de na dis tri bu i ção de ren da.

Esse qua dro pre o cu pa-nos bas tan te. O que fará 
o Bra sil? O Bra sil re e le geu um Pre si den te da Re pú bli -
ca que, nos pri me i ros mo men tos do seu novo man da -
to, en fren tou uma cri se eco nô mi ca da ma i or gra vi da -
de, cu jas ver da des – dis se o pró prio Pre si den te em
en tre vis ta re cen te – um dia con ta rá à Na ção. O povo,
en tão, não co nhe ce a ver da de i ra gra vi da de da cri se
por que pas sou o Bra sil nos me ses de ja ne i ro, fe ve re -
i ro e mar ço. Se o Pre si den te dis se que um dia con ta rá 
a ver da de, re al men te há ain da fa tos dos qua is a Na -
ção bra si le i ra não tem co nhe ci men to.

Sa be mos per fe i ta men te ava li ar a gra vi da de
des sa cri se, cujo mo men to mais agu do foi su pe ra do
com a já es pe ra da des va lo ri za ção do real. Os eco no -
mis tas go ver na men ta is di zi am que não po de ria ha ver 
a des va lo ri za ção, por que isso afe ta ria a es ta bi li da de
da mo e da e ca u sa ria um re cru des ci men to da in fla -
ção. O real foi des va lo ri za do e en con trou o seu pa ta -
mar mais ou me nos ver da de i ro, e a in fla ção não dis -
pa rou como pre vi am aque les eco no mis tas que co -
man da ram o pro ces so de im plan ta ção do real até
aque le mo men to.

O Bra sil pas sou por essa cri se, apa ren te men te
su pe ra da no seu pro ces so mais agu do, po rém de for -
ma al gu ma de be la da. O Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que de cla ra à Na ção que ab so lu ta men te não pas sa rá 
seus qua tro anos ad mi nis tran do a cri se. Sa be mos
per fe i ta men te que, a me nos que Sua Exce lên cia
mude em 180 gra us a di re triz da sua po lí ti ca eco nô mi -
ca ou re nun cie an tes do fim do man da to – como pre -
ten de o ex-Governador Le o nel Bri zo la e o nos so no -
bre co le ga Se na dor Ro ber to Re quião –, ad mi nis tra rá
uma cri se cuja gra vi da de só vai apro fun dar-se. Mas,
ten do em vis ta as exi gên ci as do FMI e a de pen dên cia
cres cen te em re la ção aos ca pi ta is es pe cu la ti vos in -
ter na ci o na is, não há a me nor con di ção de uma re to -
ma da do de sen vol vi men to bra si le i ro. E não ha ven do
con di ção de cres ci men to, va mos es tag nar e pa ti nar
nes se lo da çal, nele nos apro fun dan do cada vez mais, 
até que o pro ces so de mo crá ti co in di que uma ou tra
so lu ção nas pró xi mas ele i ções.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo -
co/PSB-RJ) – Ouço V. Exª, com aten ção, no bre Se na -
dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, as pon de ra ções de V. Exª
são da ma i or re le vân cia, pri me i ro, por que apon tam
para o apro fun da men to da cri se que não é ape nas
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bra si le i ra. Em toda a Amé ri ca La ti na, as eco no mi as e
as so ci e da des es tão com di fi cul da des ex tra or di ná ri -
as. A Co lôm bia se en con tra sob um pro ces so de luta,
de guer ra ci vil; a guer ri lha já toma con ta de par te sig -
ni fi ca ti va do ter ri tó rio. A Ve ne zu e la está vi ven do um
pro ces so de trans for ma ção: o Pre si den te Hugo Cha -
vez con se guiu, por meio de ele i ções de mo crá ti cas,
pri me i ro, ele ger-se Pre si den te, e, ago ra, es ta be le cer
uma Cons ti tu in te com ex tra or di ná rio apo io. E nós,
que te mos um Pre si den te com uma tra je tó ria de vida
do lado pro gres sis ta, que pro me tia ações, vi san do à
cri a ção de uma na ção jus ta, ve mos, en tre tan to, a si tu -
a ção de te ri o rar-se nos mais di ver sos as pec tos. Ain da 
não há guer ri lhas no País, mas es ta mos vi ven do um
au men to ex tra or di ná rio da vi o lên cia, da cri mi na li da -
de, o que cor res pon de, de cer ta for ma, a uma guer ra.
O au men to da cri mi na li da de, o fato de as pes so as de
ma i or po der aqui si ti vo te rem, ago ra, re ce io de sair —
os em pre sá ri os es tão se pro te gen do com mu ros, se -
gu ran ças; os car ros blin da dos es tão au men tan do ex -
tra or di na ri a men te no mer ca do — é algo que de ve ria
es tar pre o cu pan do. Ain da on tem, o Se na dor José
Alen car fa lou so bre algo que o im pres si o na ra: na Fe -
de ra ção das Indús tri as de Mi nas Ge ra is, tem-se co -
me mo ra do o fato de não es tar ha ven do gre ve de tra -
ba lha do res, como ha via an ti ga men te. O Pro fes sor
Már cio Poch mann, que tem ana li sa do es tes as sun tos 
na Uni camp, ob ser vou que, há al guns anos, o nú me -
ro de gre ves era da or dem de 1.300 por ano e, re cen -
te men te, no úl ti mo pe río do ana li sa do, foi de 300; pou -
cas fo ram as gre ves no úl ti mo ano. Hou ve uma di mi -
nu i ção co los sal ao lon go do Go ver no Fer nan do Hen -
ri que Car do so. Isso deve ser co me mo ra do, ou é o in -
di ca dor do ou tro lado da me da lha de uma eco no mia
em cri se, com ta xas de de sem pre go re cor des? Obvi -
a men te, na me di da em que há uma re ces são que
leva a di mi nu ir e do brar a es pi nha dor sal do mo vi men -
to sin di cal, é cla ro que os tra ba lha do res es ta rão mais
e mais pre o cu pa dos até com a pre ser va ção de seus
em pre gos. Nes tes dias, vi mos fe nô me nos so ci a is de
gran de re le vân cia, para os qua is pre ci sa mos es tar
aten tos. De um lado, hou ve a pa ra li sa ção dos ca mi -
nho ne i ros, que in ter rom pe ram o trá fe go em pra ti ca -
men te to das as es tra das bra si le i ras, por três dias, e o
pro ble ma ain da não está in te i ra men te so lu ci o na do.
Ago ra, ocor re ou tro pa ra do xo: onde está ha ven do a
pa ra li sa ção de tra ba lha do res? No cen tro ner vo so do
sis te ma ca pi ta lis ta: na Bo ves pa, onde os cor re to res
pa ra ram por 30 mi nu tos. E por que ra zão? Por que
hou ve a di mi nu i ção sig ni fi ca ti va das tran sa ções diá ri -
as no va lor dos tí tu los co mer ci a li za dos na Bol sa. Há
al guns anos, a Bo ves pa che gou a ter um mo vi men to

de R$1,2 bi lhão diá ri os; atu al men te, ele está em
R$350 mi lhões. No ano pas sa do, o vo lu me mé dio era
da or dem de R$560 mi lhões; ago ra, está na fa i xa de
R$360 mi lhões ou algo as sim. Assi na lam al guns cor -
re to res que, se isso con ti nu ar, mu i tas cor re to ras fe -
cha rão; co lo cam como re i vin di ca ção a di mi nu i ção da
CPMF. Aliás, con for me con ver sá va mos hoje, Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, é in te res san te como o Go ver -
no, per ce ben do que pre ci sa va, de al gu ma ma ne i ra,
de ar re ca da ção adi ci o nal, re sol veu au men tar a
CPMF, sem le var em con si de ra ção a re co men da ção
de eco no mis tas que ha vi am dito que o Impos to so bre
Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra po de ria au to des tru ir-se, se 
não se to mas se cu i da do. O pró prio Má rio Hen ri que
Si mon sen, cer ta vez, quan do se dis cu tia o IPMF — na 
oca sião, as sim cha ma do —, fez uma pa les tra, lem -
bro-me bem, em que dis se: “Qu an to a esse tipo de im -
pos to, quan do se tem como meta a ar re ca da ção de
cer to vo lu me de re cur sos, po de-se co me çar com
0,1% e de po is pas sar a 0,2% para atin gi-la, mas,
quan do se au men ta gra du al men te a alí quo ta, cor -
re-se o ris co de fa zer com que o sis te ma eco nô mi co
ve nha a fu gir das ope ra ções em che que; o ob je ti vo do 
im pos to aca ba sen do des tru í do. É pos sí vel que o Go -
ver no bra si le i ro te nha che ga do a isso. Aliás, o pró prio
eco no mis ta Ja mes To bin re co men da que o Impos to
de Tran sa ções Fi nan ce i ras Inter na ci o na is seja, de
fato, pe que no e per ma ne ça em tor no de 0,1%. É pos -
sí vel que o Go ver no, não me din do su fi ci en te men te as 
con se qüên ci as, ao ele var a alí quo ta para 0,38%, te -
nha pro pi ci a do esta nova cri se que ocor re no mer ca -
do de ca pi ta is. Cum pri men to V. Exª pe las re fle xões
que está tra zen do à Casa.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo -
co/PSB-RJ) – Agra de ço a V. Exª o apar te, es cla re ce -
dor e in te li gen te em to dos os seus as pec tos. V. Exª
an te ci pou algo que eu ia di zer ao fim do meu pro nun -
ci a men to, que era exa ta men te a pre o cu pa ção com o
cres ci men to das ma ni fes ta ções de vi o lên cia e de cri -
mi na li da de no País, es pe ci al men te nas gran des ci da -
des. Hoje, já não se pode nem pen sar ape nas nas
gran des ci da des, por que es sas ma ni fes ta ções co me -
çam a ocor rer de for ma ge ne ra li za da.

Não sou da que les, ab so lu ta men te, que as so ci -
am a cri mi na li da de à po bre za. Essa as so ci a ção, às
ve zes, é fe i ta de ma ne i ra su per fi ci al e não tra duz uma 
ver da de. Não é ne ces sa ri a men te a si tu a ção de po -
bre za de uma pes soa ou de um gru po que os in du -
zem à cri mi na li da de, mas o sen ti men to de in jus ti ça,
de per da, de que bra de va lo res tra di ci o na is da jus ti ça. 
Quer di zer, os jo vens das fa mí li as ou gru pos ex clu í -
dos, aque les que têm al gu ma ca pa ci da de de ini ci a ti -

AGOSTO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL      354



va, al gu ma for ça de per so na li da de mais pre sen te,
per ce bem, com ni ti dez, que essa so ci e da de não lhes
ofe re ce nem mes mo a pos si bi li da de de vi ver dig na -
men te. Olham para seus pais, seus pa ren tes, seus
ami gos mais ve lhos e vêem que to dos os ca mi nhos
es tão fe cha dos. Por ou tro lado, ob ser vam que há in -
jus ti ça, que uma mi no ria cada vez mais se lo cu ple ta
den tro de um proces so de con cen tra ção de ren da e
de ri que za, mu i to mar ca do pela cor rup ção e pelo ci -
nis mo. Evi den te men te, es ses jo vens fa zem a op -
ção pela cri mi na li da de. Entre vi ver uma vida in dig -
na por mu i tos anos e ter um mo men to de ri que za —
que cor res pon de a uma as cen são em ter mos de
dig ni da de — pelo pra zo de al guns anos, até que se -
jam li qui da dos nes se pro ces so, eles põem a arma no
bol so e vão bus car sua fa tia de ren da por meio da cri -
mi na li da de.

Quer di zer, não há li ga ção en tre po bre za e cri -
mi na li da de, mas en tre in jus ti ça so ci al e per da dos va -
lo res da jus ti ça e da fra ter ni da de en tre os se res hu -
ma nos e o cres ci men to da cri mi na li da de. E isso não
tem re tor no, a me nos que se re cu pe re um ve tor éti co
da nos sa so ci e da de que está per di do, por esse mo -
de lo eco nô mi co que não leva em con ta va lo res hu ma -
nís ti cos, que se afir ma de uma ma ne i ra cí ni ca – o ne -
o li be ra lis mo é cí ni co – e não pos sui a éti ca dos va lo -
res tra di ci o na is. A éti ca do ne o li be ra lis mo é a da efi -
cá cia, dos re sul ta dos ime di a tos. Na fi lo so fia do ne o li -
be ra lis mo o que im por ta é o cres ci men to da pro du ção 
ma te ri al, sem qual quer con si de ra ção para com a dis -
tri bu i ção dos fru tos do pro gres so, a ma ne i ra como a
so ci e da de vai-se ar ru mar para ofe re cer opor tu ni da -
des de vida dig na a to dos os ci da dãos.

Sr. Pre si den te, isso mu i to me pre o cu pa. To dos
os bra si le i ros es tão ex tre ma men te sen sí ve is a tal pro -
ces so. E não vejo pos si bi li da de de al te ra ção des se
qua dro a me nos que a po lí ti ca eco nô mi ca go ver na -
men tal mude pro fun da men te e re to me mos um pro -
ces so de cres ci men to vol ta do aos in te res ses dos bra -
si le i ros. É pre ci so aten tar para o fato de que o pro ces -
so de aten di men to às de man das le gí ti mas do povo
bra si le i ro im pli ca a am pli a ção de nos so mer ca do in -
ter no. 

Cre io que a ini ci a ti va do Se na dor Anto nio Car los 
Ma ga lhães tem mé ri to não ape nas, sob um pon to de
vis ta mo ral, por olhar a ques tão so ci al, a ques tão da
jus ti ça so ci al, mas tam bém pos sui o mé ri to de pro du -
zir uma am pli a ção do mer ca do in ter no que está in te i -
ra men te es tag na do uma vez que a ren da se con cen -
tra numa de man da so fis ti ca da das eli tes do mi nan tes
que que rem cada vez mais pro du tos im por ta dos, en -
quan to a pro du ção para o aten di men to das ne ces si -

da des fun da men ta is do povo vai fi can do re le ga da a
um pla no se cun dá rio, ter ciá rio, qua ter ná rio...

Um pro ces so de re dis tri bu i ção deve ele var, tam -
bém, o ní vel da de man da in ter na de co i sas sim ples
como te ci dos, cal ça dos, mo bi liá ri os, ma te ri al para
cons tru ção ci vil, mo ra dia, ali men tos, co i sas que pre -
ci sam ser pro du zi das para o bra si le i ro e não ape nas
para a ex por ta ção. 

Con cor do que a ex por ta ção seja im por tan te. O
Mi nis tro da Agri cul tu ra as su miu di tan do pri o ri da de
para a ex por ta ção. Ela é im por tan te, por que es ta mos
su fo ca dos por uma cri se cam bi al, por uma de pen dên -
cia de ca pi ta is ex ter nos bru tal, na qual o pró prio Go -
ver no afun dou o País. Então, há um es for ço de ex por -
ta ção para cons tru ir um sal do cam bi al, mas isso nun -
ca vai ser con se gui do.

O mer ca do ex por ta dor é mu i to mais di fí cil, por -
que as cor ren tes de co mér cio in ter na ci o nal são do mi -
na das por em pre sas, por gru pos in ter na ci o na is que,
em ge ral, fe cham as por tas para pa í ses que não têm
par ti ci pa ção nes sas li nhas de co mér cio como o Bra -
sil. Ade ma is, o pro te ci o nis mo exis te tam bém, os pa í -
ses se pro te gem, e o Bra sil, a não ser nes se sus pi ro
de so be ra nia que teve em re la ção à re a ção dos ar -
gen ti nos, se ren deu às im po si ções do Fun do Mo ne tá -
rio no pro ces so de aber tu ra in dis cri mi na da que le vou
a nos sa in dús tria a uma der ro ca da.

Pen sar que va mos re sol ver nos sos pro ble mas
pela via das ex por ta ções é um so nho ina tin gí vel. Ade -
ma is, o que é im por tan te para se cons tru ir uma so ci e -
da de so li da men te es tru tu ra da – e es tru tu ra da em ter -
mos de jus ti ça – é uma vi são de pri o ri da de para o
mer ca do in ter no, que este pro pó si to re dis tri bu ti vis ta
tem como efe i to pro du zir.

De qual quer modo, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do -
res, faço esse pro nun ci a men to, nes te fim de tar de,
mar ca do por esta pre o cu pa ção, acre di tan do que, da -
qui do Se na do, com a pro pos ta do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, pos sa sur gir um mo vi men to de re -
bel dia em re la ção à po lí ti ca ofi ci al – evi den te men te, o
Go ver no Fer nan do Hen ri que não gos tou nada des sa
pro po si ção. Mas o que a pro pos ta en con trou de re a -
ção po si ti va por par te dos Se na do res foi ani ma dor, e
es tou um pou co es pe ran ço so de que algo de bom ve -
nha a ocor rer; do con trá rio, será a ex pec ta ti va de
agra va men to da cri se, agra va men to so bre agra va -
men to.

E olhan do para os nos sos pa í ses vi zi nhos da
Amé ri ca do Sul, a nos sa men te fica car re ga da de
maus pres sá gi os. Mas va mos cul ti var o lado po si ti vo,
va mos acre di tar que o Se na do, que esta Casa, pos sa
in du zir uma re a ção que ve nha a que brar a es pi nha
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dor sal des sa con du ção ne o li be ral e que o Bra sil pos -
sa re ver ter a sua po lí ti ca eco nô mi ca em fa vor dos
bra si le i ros, em fa vor da jus ti ça so ci al e do pro gres so,
da pro du ção – da pro du ção para os bra si le i ros -, que
é, em úl ti ma aná li se, o que deve sus ten tar qual quer
eco no mia.

Mu i tos obri ga do, Exce lên cia.

O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res. 
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re -
quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri -
bu na para dar con ta ao Se na do da Re pú bli ca e ao
País do teor da Car ta de Lon dri na, apro va da por um
con gres so do PMDB do Pa ra ná, com a par ti ci pa ção
de pra ti ca men te to das as re pre sen ta ções mu ni ci pa is
e a re pre sen ta ção de dez Esta dos bra si le i ros.

A car ta é a se guin te:

“Re u ni do em con gres so es ta du al no dia 
31 de ju lho, na ci da de de Lon dri na, o PMDB
do Pa ra ná, com o apo io de com pa nhe i ros de
ou tros es ta dos que esta subs cre vem, di vul ga 
para co nhe ci men to de todo o Par ti do e da
Na ção a se guin te car ta:

O Bra sil vive hoje nos li mi tes da cri se. O 
de sem pre go, a ina dim plên cia, a que bra de i ra, 
o em po bre ci men to e a vi o lên cia ga lo pam
com so fre gui dão e ul tra pas sam to dos os re -
cor des ne ga ti vos. Não há fre i os para a des -
tru i ção ne o li be ral.

A aber tu ra do mer ca do bra si le i ro, uma
aber tu ra sem res tri ções, em um cur to es pa ço 
de tem po, pro du ziu efe i tos de vas ta do res. A
par dis so, as pri va ti za ções apres sa das, sus -

pe i tas e ir res pon sá ve is e a sub mis são ab so -
lu ta do País aos in te res ses eco nô mi cos mul -
ti na ci o na is e ao ca pi tal es pe cu la ti vo le va -
ram-nos a um qua dro gra vís si mo de de sin -
dus tri a li za ção, des na ci o na li za ção e uma eli -
mi na ção sem pre ce den tes de pos tos de tra -
ba lho. 

É pro vá vel que nun ca, ao lon go da his -
tó ria eco nô mi ca do País, ti vés se mos mo di fi -
ca ções tão rá pi das e ra di ca is na nos sa base
pro du ti va. 

To dos os in di ca do res eco nô mi cos com -
pro vam um con si de rá vel re tro ces so. O pro -
du to in dus tri al re pre sen ta hoje me nos da me -
ta de do PIB que re pre sen ta va em me a dos da
dé ca da pas sa da. Se gun do o IBGE, no fi nal
do se gun do ano do Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so, o nú me ro de tra ba lha do res in -
dus tri a is já era qua se 40% me nor do que em
1989. Da dos da FIESP, por sua vez, re ve lam
que, de 1995 aos pri me i ros me ses de 1998,
mais de 400 mil tra ba lha do res in dus tri a is per -
de ram seus em pre gos, um re cuo pró xi mo de
20% no nú me ro de va gas no se tor. 

Ao mes mo tem po, per to de 80% dos ca -
pi ta is en vol vi dos em fu sões e aqui si ções
no Bra sil, nos pri me i ros anos do Go ver no
Fer nan do Hen ri que, têm ori gem es tran ge i -
ra. Eles re pre sen ta vam an te ri or men te
ape nas 14%. 

Tal vez o exem plo mais sig ni fi ca ti vo dis -
so tudo seja o que acon te ceu com a in dús tria
de au to pe ças. Um dos se to res mais avan ça -
dos da in dús tria na ci o nal e já em fran co pro -
ces so de in ter na ci o na li za ção, dele não res -
tou pe dra so bre pe dra.

A aber tu ra, re a li za da sob o ar gu men to
de que o ex ces so de pro te ção le va va à ine fi -
ciên cia e que era pre ci so mo der ni zar nos so
par que in dus tri al, tor nan do-o mais com pe ti ti -
vo, pro vo cou e con ti nua pro vo can do uma
que bra de i ra ge ne ra li za da.

As ati vi da des agro pe cuá ri as tam bém
não es ca pa ram des sa po lí ti ca des tru ti va. Fo -
ram-se os sub sí di os aos cré di tos agrí co las.
Con ge lou-se o pre ço mí ni mo. Cor ta ram-se
os cré di tos e os pro gra mas de as sis tên cia
téc ni ca. Escan ca ra ram-se as por tas para as
im por ta ções que, en tre ou tros pro du tos, li qui -
da ram o tri go e o al go dão. No afã de man ter o 
real so bre va lo ri za do sa cri fi ca ram a agri cul tu -
ra no pa tí bu lo da es ta bi li za ção, que i man do
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mi lhões de dó la res na im por ta ção de ar roz,
fe i jão, le i te, mi lho, tri go, al go dão e até mes -
mo água de coco.

Entre os re sul ta dos des sa po lí ti ca de
ter ra e agri cul tu ra ar ra sa das, te mos nú me ros
como es tes: nos úl ti mos anos, mais de 500
mil uni da des pro du ti vas ru ra is en cer ra ram
suas ati vi da des, jo gan do nos cen tros ur ba -
nos, e mes mo nos acam pa men tos dos
sem-terra, mais de 5 mi lhões de pes so as.
Agri cul to res com ter ra fo ram obri ga dos a
aban do nar a ter ra por ab so lu ta fal ta de con di -
ções para con ti nu ar sua ati vi da de.

E con ti nua a Car ta de Lon dri na do PMDB do Pa -
ra ná e do PMDB de 10 Esta dos bra si le i ros:

A aber tu ra, como ins tru men to de mo -
der ni za ção que nos tor na ria, em bre ve tem -
po, uma po tên cia eco nô mi ca ex por ta do ra e
ge ra do ra de ba lan ços co mer ci a is su pe ra vi tá -
ri os, re ve lou-se uma tra pa ça. Estão aí as es -
ta tís ti cas mos tran do que a ma i or par te dos in -
ves ti men tos es tran ge i ros di ri gi ram-se ao se -
tor de ser vi ços ou a se to res vol ta dos para o
mer ca do in ter no.

Ví ti ma des sa aber tu ra cri mi no sa e da
fal ta de uma po lí ti ca con se qüen te para o se -
tor, mais de um quar to do par que in dus tri al
bra si le i ro res ta oci o so. Uma oci o si da de que
sig ni fi ca US$250 bi lhões pa ra dos, em má qui -
nas, tec no lo gi as e ins ta la ções. Um in ves ti -
men to já fe i to, ape nas à es pe ra de uma po lí ti -
ca in dus tri al sé ria, na ci o nal, para que pos sa
en trar em mo vi men to, cri an do de ime di a to
mi lhões de em pre gos, ge ran do ren da, im pos -
tos e con su mo.

Mas não. Os nos sos “mo der ni zan tes“
pre fe rem sub si di ar as em pre sas mais ri cas
do mun do, as mon ta do ras de au to mó ve is.
Estão aí os R$700 mi lhões com que o
BNDES pre sen te ia a Ford, mais os R$180
mi lhões anu a is de isen ção de im pos tos, para
tes te mu nhar a que pon to che ga mos.

O re tro ces so pode ain da ser tra du zi do
por cál cu los como es tes: caso nas pró xi mas
dé ca das a eco no mia bra si le i ra cres ça 5% ao
ano, e a dos Esta dos Uni dos man te nha as
suas ta xas de cres ci men to, va mos pre ci sar
de 70 anos para che gar onde es tão hoje os
ame ri ca nos. Cres cen do es ses mes mos 5%,
va mos pre ci sar de mais 15 anos para atin gir

o ní vel de de sen vol vi men to que tí nha mos na
dé ca da de 80.

Enquan to o Go ver no faz o dis cur so da
“mo der ni za ção” a fim de que nos ajus te mos
aos avan ços glo ba is, en fren ta mos a ter rí vel
re a li da de do su ca te a men to e des tru i ção das
uni ver si da des, a par de um ab so lu to des pre -
zo pe los des ti nos de nos sa ciên cia e tec no lo -
gia. Até pa re ce que vi ve mos uma cons pi ra -
ção con tra a pro du ção, aqui, de ciên cia e tec -
no lo gia, para que res te mos, todo e sem pre,
de pen den tes da pro du ção es tran ge i ra.

Ao mes mo tem po, avan çam as me di -
das con tra a es co la pú bli ca e a gra tu i da de do
en si no. Como se vê, uma per ver sa com bi na -
ção de “re for mas”, es ta bi li za ção a todo pre ço
e aber tu ra a toda pro va le vam à des tru i ção do 
Esta do e da Na ção.

Os in di ca do res so ci a is acom pa nham os 
in di ca do res eco nô mi cos. Fome, des tru i ção,
des nu tri ção, do en ças, vi o lên cia, de sem pre -
go, con di ções in fra-humanas de ha bi ta ção,
anal fa be tis mo, qua li da de de vida aba i xo do
mi ni ma men te de se já vel fa zem par te da pa i -
sa gem na ci o nal. A ex clu são leva a um de ses -
pe ro tal que não se vê no ho ri zon te qual quer
rés tia de luz e de es pe ran ça.

A de ci são do Go ver no de se sub me ter
às po lí ti cas di ta das pelo FMI faz com que não 
de va mos es pe rar um cres ci men to su pe ri or a
1% ao ano. Logo, uma in fi ni ta dis tân cia dos
ín di ces que, a mé dio pra zo, mi no ra ri am os
efe i tos ne fas tos do sub de sen vol vi men to. Te -
mos aqui um novo re cor de pro du zi do por
este Go ver no tão pró di go em ba ter re cor des
ne ga ti vos: a con cen tra ção de ren das em nos -
so País, já an te ri or men te tão cru el, tor nou-se
so bre o Go ver no tu ca no-peefelista ain da
mais cri mi no sa. O que jul gá va mos im pos sí -
vel, Fer nan do Hen ri que fez re a li da de.

Di an te des sa re a li da de, o que nos res ta
a fa zer como ci da dão bra si le i ros e como mi li -
tan tes do PMDB? O nos so Par ti do, des de os
tem pos do MDB, sem pre se de fi niu pe los in -
te res ses po pu la res na ci o na is. Des de o nos so 
pri me i ro pro gra ma ma ni fes ta mos com fir me -
za e co ra gem de que lado es tá va mos. Logo,
não po de mos en ten der e con cor dar com as
po si ções do par ti do hoje na ci o nal men te. Não
te mos ne nhum pon to de con ta to, ne nhu ma
con cor dân cia com este Go ver no e seu pro -
gra ma. Nada nos apro xi ma ou iden ti fi ca; pelo 
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con trá rio, as po lí ti cas ne o li be ra is em exe cu -
ção se opõem ra di cal men te ao pro gra ma e à
ín do le pe e me de bis tas. Caso fôs se mos omis -
sos com o que acon te ce com o País isso se -
ria de ex tre ma gra vi da de. Mas, se além da
omis são so mar mos a co ni vên cia en tão che -
ga mos de fato a um pon to ex tre mo.

So mos a fa vor da de sin dus tri a li za ção e
des na ci o i na li za ção que ar ra sam o sis te ma
pro du ti vo bra si le i ro? Não. Logo, nada te mos
a fa zer nes te Go ver no. So mos a fa vor do de -
sem pre go em mas sa, que em po bre ce, avil ta
e hu mi lha mi lhões de tra ba lha do res bra si le i -
ros? Não. Logo, nada te mos a fa zer nes te
Go ver no. So mos a fa vor da sub mis são ir res -
tri ta, ra di cal do País aos in te res ses do ca pi tal
mul ti na ci o nal? Não. Logo, nada te mos a fa -
zer nes te Go ver no. So mos a fa vor da des tru i -
ção da agri cul tu ra e do êxo do de mi lhões de
agri cul to res rumo às ci da des por fal ta de fi -
nan ci a men to e apo io téc ni co? Não. Logo,
nada te mos a fa zer nes te Go ver no. So mos a
fa vor da po lí ti ca de so cor ro aos ban cos que,
até o mo men to, já que i mou mais de R$50 bi -
lhões? Não. Logo, nada te mos a fa zer nes te
Go ver no. Se ría mos, en tão, a fa vor da que i ma 
de R$5 bi lhões para sal var es pe cu la do res na
úl ti ma cri se do real? Não. Logo, nada te mos a 
fa zer nes te Go ver no.

Por tan to, o PMDB deve ocu par o úni co
lu gar pos sí vel a um par ti do que não tra iu os
seus com pro mis sos com o povo bra si le i ro e a 
Na ção bra si le i ra: a Opo si ção. Esse é o úni co
lado pos sí vel para ho mens e mu lhe res dig -
nos, que não se com pram e não se ven dem.

Nós, do PMDB do Pa ra ná e das se ções
re gi o na is do Par ti do, que subs cre ve mos esta
car ta, di ri gi mo-nos à Di re ção Na ci o nal do
PMDB e aos de ma is di re tó ri os es ta du a is
para que rom pam todo e qual quer laço que
man te nha o Par ti do vin cu la do às po lí ti cas ne -
o li be ra is do go ver no co man da do por Fer nan -
do Hen ri que Car do so.

Esta car ta de Lon dri na foi apro va da à una ni mi -
da de no Con gres so do PMDB do Pa ra ná e con ta com
a mi nha as si na tu ra, como Pre si den te da se ção re gi o -
nal do PMDB do Pa ra ná, com a as si na tu ra de Jay me
Gi me nez, Pre si den te do PMDB de São Pa u lo, com a
as si na tu ra do Go ver na dor Ita mar Fran co, com a as si -
na tu ra do ex-Governador Ores tes Qu ér cia, com a as -
si na tu ra do ex-Deputado Ira nil do Pe re i ra, com a as si -

na tu ra do ex-Prefeito de Ara ca ju Jack son Bar re to,
com a as si na tu ra do nos so eter no Pre si den te Paes
de Andra de e com a as si na tu ra do Pre si den te do
PMDB do Espí ri to San to, Mar ce li no Fra ga.

É uma Car ta sé ria, que deve ser vir de ad ver tên -
cia aos pe e me de bis tas de todo o Bra sil, e dá a lar ga -
da a um mo vi men to pela base, para que o Di re tó rio
Na ci o nal do PMDB mude a sua po si ção, que até ago -
ra tem sido omis sa e com pla cen te em re la ção aos
des man dos do Go ver no Fe de ral. Nós dis cu ti mos o
pro je to do Se na dor Anto nio Car los, do im pos to para
aca bar com a po bre za, mas ca la mos quan do R$50 bi -
lhões fo ram da dos de pre sen te a ban que i ros para re -
sol ver os pro ble mas ca u sa dos pela sua in com pe tên -
cia e pela cor rup ção.

Está na hora de co lo car mos o ve lho MDB de
guer ra na li nha, ao lado do povo, de onde nun ca de -
ve ria ter sa í do em tro ca de car gos, de fa vo res, de li be -
ra ção de emen das, apo i an do um go ver no que está
des tru in do um pro je to na ci o nal de de sen vol vi men to.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Sr. Se na -
dor Ro ber to Re quião, so li ci tei este apar te para con -
gra tu lar-me com V. Exª e com to dos aque les que se
re u ni ram em Lon dri na e que pro du zi ram essa Car ta.
Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de di zer que con cor do
com os ter mos dela. E digo mais, nun ca hou ve na his -
tó ria re publica na, e pro va vel men te na His tó ria do
Bra sil, in clu in do o pe río do co lo ni al em que hou ve a
der ra ma, ma i or trans fe rên cia de ren da do se tor pro -
du ti vo na ci o nal em be ne fí cio do sis te ma fi nan ce i ro
in ter na ci o nal, como está ocor ren do ago ra. O Go -
ver no tem sido in co e ren te quan do se tra ta de ado -
ção de po lí ti ca de im por ta ção, por que hou ve um
mo men to em que fo ram ofe re ci dos e fo ram da dos à
in dús tria au to mo bi lís ti ca, às mon ta do ras, 70% de
pro te ção adu a ne i ra, re co nhe cen do que as mon ta -
do ras pre ci sa vam de uma pro te ção de im pos to adu -
a ne i ro igual a 70%. Ao mes mo tem po, ofe re ceu-se
à in dús tria de au to pe ças 2%.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Indús tria ver da de i ra men te na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Se na dor
José Alen car, a Pre si dên cia vai in ter rom pê-lo para
pror ro gar a ses são por dez mi nu tos, a fim de que V.
Exª con clua o seu pen sa men to. Ain da fa la rá o Se na -
dor Luiz Pon tes.
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O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Pois não,
Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª. Já vou con clu ir. À
in dús tria de au to pe ças, que é a ver da de i ra in dús tria
na ci o nal, ou me lhor, era, fo ram da dos 2% de pro te -
ção adu a ne i ra, ou seja, fi cou des pro te gi da. E gran des 
in dús tri as, como a Me tal Leve, a Fre i os Var ga e a Co -
fap fo ram des na ci o na li za das, e as pe que nas fo ram
di zi ma das. Pois bem, não po de mos con cor dar que
isso con ti nue no Bra sil. Então, pa ra le la men te a essa
pa la vra de apla u so e de con gra tu la ção, peço per mis -
são a V. Exª, um dos or ga ni za do res des sa re u nião em 
Lon dri na, e aos re pre sen tan tes dos dez Esta dos que
lá es ti ve ram com o PMDB do Pa ra ná, para que na
con di ção de Pre si den te do PMDB do meu Esta do,
que é Mi nas Ge ra is, eu tam bém fir mas se essa Car ta.
Pen so que ela pode ofe re cer à Na ção bra si le i ra um
aler ta para que to me mos no vos ru mos. Meu ob je ti vo
não é der ru bar go ver nos; meu ob je ti vo é mu dar com -
por ta men tos. Meu ob je ti vo é ten tar mu dar o rumo da
eco no mia bra si le i ra, por que se nos man ti ver mos nes -
sa eco no mia que paga es sas ta xas de ju ros, não te re -
mos con di ções de re sol ver o pro ble ma que hoje afe ta
toda a Na ção bra si le i ra. Esta Casa está pre o cu pa da
em en con trar um meio de ame ni zar o pro ble ma da
po bre za na ci o nal. Pois bem, Sr. Pre si den te, V. Exª
me per mi ta, é ape nas uma pa la vra para con clu ir. Se
não mu dar mos o rumo da eco no mia e re to mar mos o
de sen vol vi men to em to das as la ti tu des e lon gi tu des
do Bra sil, em to dos os seus seg men tos, não te re mos
con di ções de aten der ao que é uma pre o cu pa ção de
todo bra si le i ro: o agra va men to da po bre za. Ter mi no
agra de cen do o apar te que me foi con ce di do e so li ci -
tan do o di re i to de tam bém fir mar esta Car ta.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Com o má xi mo pra zer, Se na dor José Alen car, re ce -
be mos a as si na tu ra de V. Exª no tex to. Eu pes so al -
men te gos ta ria de ver a re nún cia do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, que se me afi gu ra como o
pi lo to de um avião que ti ves se bre vê para voar com
ins tru men tos e que, de re pen te, se fla gras se, se per -
ce bes se sem vi si bi li da de al gu ma di an te de uma ne bli -
na pro fun da. Fer nan do Hen ri que ima gi nou ter sem pre 
o céu no ho ri zon te: a pro te ção do Fun do Inter na ci o nal 
e do Pre si den te dos Esta dos Uni dos. Mas hoje, na
pri me i ra di fi cul da de, per deu as con di ções de pi lo tar o
avião da so be ra nia na ci o nal e dos ob je ti vos na ci o na is 
per ma nen tes. No en tan to, meu de se jo de que re nun -
ci as se, uma vez que já não go ver na, para que go ver -
no hou ves se, não será re a li za do com fa ci li da de. Além 
das ati tu des ex tre ma men te im pa trió ti cas e li ge i ras, é
ex tre ma men te te i mo so e se con ven ceu de que está
go ver nan do o País no des ti no cer to, com to das as

bar ba ri da des e sa cri fí ci os de po pu la ções cada vez
ma i o res. Então, te mos que trans for mar o nos so Par ti -
do num par ti do de ver da de, por que se não se re mos
subs ti tu í dos por ca mi nho ne i ros em mo vi men tos po -
pu la res. Os ca mi nho ne i ros de ram o exem plo, mas o
exem plo dos ca mi nho ne i ros só foi pos sí vel e a gran -
de pa ra li sa ção só ocor reu em vir tu de da au sên cia ab -
so lu ta da es tru tu ra ins ti tu ci o nal dos par ti dos po lí ti cos
bra si le i ros, que se per de na dis cus são das emen das,
dos fa vo res, das no me a ções de Mi nis té ri os, cu jos Mi -
nis tros não têm po der que do bre uma es qui na. E o
Con gres so Na ci o nal, as es tru tu ras par ti dá ri as, per di -
das nes se jogo par la men tar, nes sa re la ção in ces tu o -
sa do Par la men to com o Go ver no, de i xa que as co i -
sas acon te çam e que os mo vi men tos so ci a is, às ve -
zes com vi o lên cia, ocu pem esse es pa ço que ins ti tu ci -
o nal men te nos ca be ria, o es pa ço e a ta re fa de es tar
ao lado da po pu la ção.

É pre ci so que se pare o Fer nan do Hen ri que
Car do so. É pre ci so que se po nha um li mi te nes se
avan ço ne o li be ral que des trói o pro je to na ci o nal, e o
ins tru men to para isso, Se na dor José Alen car, o ins -
tru men to mais pró prio, o ins tru men to dis po ní vel, o
ins tru men to mais for te, or ga ni za do no País in te i ro,
em bo ra se mi pas si vo até ago ra, é o nos so ve lho MDB
de guer ra. 

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Luiz Pon -
tes, no pra zo que res ta da pror ro ga ção do Expe di en te.

O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, é das mais lou vá ve is a cam pa nha de sen vol vi -
da pelo Mi nis té rio da Edu ca ção para a so ci e da de fi -
car mais aten ta à apli ca ção dos re cur sos do Fun do de 
Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da -
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio (Fun def).

Há ne ces si da de de um con tro le mais rí gi do, não 
ape nas pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, mas pe los Tri -
bu na is de Con tas da União, dos Esta dos e dos Mu ni -
cí pi os e pelo Mi nis té rio Pú bli co, so bre a des ti na ção
das ver bas de um dos pro gra mas mais re le van tes im -
plan ta dos no Bra sil para me lho rar a qua li da de do en -
si no pú bli co fun da men tal e do sa lá rio dos pro fes so res 
mu ni ci pa is.

Sen ti mos que, nos úl ti mos dois anos, hou ve um
cres ci men to ex pres si vo do nú me ro de alu nos nas es -
co las de en si no fun da men tal ge ren ci a das pe los mu ni -
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cí pi os bra si le i ros, mos tran do aí um dos prin ci pa is
pon tos da lei que cri ou, em 1996, o Fun def.

O au men to no nú me ro de va gas foi pos si bi li ta do 
pelo ma i or apor te de ver bas, dan do opor tu ni da de aos 
mu ni cí pi os de ofe re ce rem mais sa las de au las para
es tu dan tes ca ren tes e, ao mes mo tem po, cri ar no vos
es tí mu los para os in te gran tes do ma gis té rio por meio
de uma po lí ti ca de sa lá ri os mais jus ta e mais hu ma ni -
tá ria.

Si mul ta ne a men te ao êxi to ob ti do nos dois pri -
me i ros anos de fun ci o na men to des se novo sis te ma
de re pas se de re cur sos para o se tor edu ca ci o nal, sur -
gi ram de nún ci as em vá ri os mu ni cí pi os bra si le i ros so -
bre pos sí ve is ir re gu la ri da des na apli ca ção des sas
ver bas.

O apa re ci men to das de nún ci as é pre o cu pan te
di an te do mal ge ren ci a men to dos re cur sos por cen te -
nas de ad mi nis tra do res de ci da des bra si le i ras. Mu i tos 
pre fe i tos, por má-fé ou de sin for ma ção, aca ba ram co -
me ten do des li zes na apli ca ção dos re cur sos do Fun -
do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no
Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, ca u san -
do sé ri os pre ju í zos à qua li da de do en si no e im pe din -
do o pa ga men to de me lho res sa lá ri os aos pro fes so -
res.

É tris te sa ber que alu nos e pro fes so res, be ne fi -
ciá ri os di re tos do pro je to, não es tão re ce ben do os de -
vi dos be ne fí ci os que che ga ram com a im plan ta ção do 
Fun def.

A boa-fé do Go ver no Fe de ral, ao ins ti tu ir um ins -
tru men to de re per cus são tão po si ti va so bre a qua li da -
de do en si no fun da men tal, vê-se bur la da pela fal ta de
zelo de ges to res mu ni ci pa is na apli ca ção dos re cur -
sos pú bli cos.

Uma das prin ci pa is dis tor ções na apli ca ção das
ver bas do Fun def é a re a li za ção de cur sos de ca pa ci -
ta ção, qua li fi ca ção e tre i na men to de pro fes so res mi -
nis tra dos por em pre sas pou co ca pa ci ta das para esse 
fim. Empre sas e cur sos que se quer dis põem de re gis -
tro no Con se lho Fe de ral e nos con se lhos es ta du a is
de Edu ca ção. Por de sin for ma ção, mu i tos pre fe i tos re -
ti ra ram di nhe i ro des sa ver ba para as des pe sas com
ou tras áre as da ad mi nis tra ção mu ni ci pal, ge ran do
uma atec nia na pres ta ção de con tas.

O que cha ma mes mo a aten ção é o vo lu me fi -
nan ce i ro des ti na do ao pa ga men to dos cur sos de tre i -
na men to para pro fes so res le i gos. Tor na-se ur gen te
que o Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to de Sou za,
ao anun ci ar o lan ça men to da cam pa nha na ci o nal de
pre ser va ção do Fun def, apre sen te pa râ me tros de va -
lo res que de vem ser des ti na dos à re mu ne ra ção dos

cur sos res pon sá ve is pelo tre i na men to dos in te gran -
tes do ma gis té rio mu ni ci pal.

A nos sa ma i or pre o cu pa ção é no sen ti do de se -
rem pre ser va dos os be ne fí ci os des se re le van te pro je -
to edu ca ci o nal para pro fes so res e es tu dan tes ca ren -
tes da rede de en si no fun da men tal nos mais de 5.500
Mu ni cí pi os bra si le i ros. Para isso, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, dei en tra da em um pro je to de lei
pro pon do a al te ra ção da Lei nº 9.424, de 24 de de -
zem bro de 1996, que cri ou o Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e Va lo ri za -
ção do Ma gis té rio.

Estou pro pon do o aper fe i ço a men to des sa le gis -
la ção por meio de uma mo di fi ca ção ao art. 7º que
pas sa a ter, em sua re da ção, a obri ga to ri e da de de as
pre fe i tu ras con tra ta rem cur sos de ca pa ci ta ção e tre i -
na men to de pro fes so res le i gos a ins ti tu i ções pú bli cas
de ní vel su pe ri or.

Essa pro pos ta pode le van tar um ques ti o na men -
to: ha ve rá nú me ro su fi ci en te de mes tres para mi nis -
trar as au las para pro fes so res le i gos em vá ri os Mu ni -
cí pi os? É opor tu no se le van tar esse ques ti o na men to
por que, com base nes sas dis cus sões, po dem sur gir
ou tras so lu ções para os pro ble mas em ques tão.

Se não há qua dro su fi ci en te de pro fes so res
para essa fi na li da de, as uni ver si da des po de rão cha -
mar es tu dan tes dos seus pró pri os cur sos, que es te -
jam no quin to ou sex to se mes tre, para mi nis tra rem as
au las de tre i na men to dos pro fes so res da rede mu ni ci -
pal de en si no.

Esses es tu dan tes po de ri am re ce ber uma re mu -
ne ra ção – em sis te ma de bol sa, por meio dos con vê -
ni os en tre uni ver si da des e pre fe i tu ras por in ter mé dio
do Fun def. Além de en con trar mos so lu ção para os
pro ble mas sur gi dos com os cur sos de ca pa ci ta ção,
es ta ría mos, tam bém, cri an do es tí mu los para os es tu -
dan tes uni ver si tá ri os que se pre pa ram para de i xar os
ban cos uni ver si tá ri os à pro cu ra do mer ca do de tra ba -
lho.

Tor na-se tam bém obri ga tó ria a in di ca ção de re -
pre sen tan tes do Tri bu nal de Con tas dos Mu ni cí pi os,
da Se cre ta ria de Edu ca ção do Esta do, do Mi nis té rio
Pú bli co es ta du al e Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção
para acom pa nha men to dos cur sos mi nis tra dos aos
pro fes so res le i gos. A pre sen ça de re pre sen tan tes
des sas ins ti tu i ções dará mais trans pa rên cia so bre a
qua li da de dos cur sos e evi ta rá tam bém a ma trí cu la de 
alu nos fan tas mas, o que se cons ta tou nos úl ti mos
me ses em al guns mu ni cí pi os bra si le i ros.

Qu e re mos avan çar nes se de ba te: ou tro pro je to
que es ta mos ela bo ran do e es tu dan do re fe re-se à mu -
dan ça dos cri té ri os de dis tri bu i ção dos re cur sos do
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Fun def. Em vez dos cri té ri os atu a is, pre ci sa mos abrir
uma dis cus são, atra vés de pro je to, para a dis tri bu i ção 
dos re cur sos ser pro por ci o nal ao nú me ro de anal fa -
be tos de cada mu ni cí pio. Com essa me di da, po de re -
mos ter re du zi do de ma ne i ra drás ti ca o nú me ro de
anal fa be tos nos mu ni cí pi os bra si le i ros.

Com es sas al te ra ções, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, es pe ra mos aper fe i ço ar ain da mais a
Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996, para ver
no vos fru tos na apli ca ção nas ver bas do Fun def, um
dos pro gra mas, re pi to, mais im por tan tes cri a dos na
área edu ca ci o nal do nos so País, prin ci pal men te para
o Nor des te bra si le i ro, que vem res ga tar a ci da da nia
de todo o povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro
Jucá e Iris Re zen de en vi a ram dis cur sos à Mesa para
se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA  (PSDB–CE) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pro gra ma das
Na ções Uni das para o De sen vol vi men to – Pnud – di -
vul gou há pou cas se ma nas o Re la tó rio de De sen vol -
vi men to Hu ma no ba se a do nos da dos de 1997. Des de 
há al gum tem po ve nho acom pa nhan do esse re la tó rio
que, cre io, traz al gu mas con tri bu i ções subs tan ti vas
ao de ba te so bre as po lí ti cas so ci a is a se rem ado ta -
das. Re le vo des se re la tó rio o seu ca rá ter de es tar vol -
ta do para o “de sen vol vi men to hu ma no”, o que sig ni fi -
ca um avan ço no modo de ver o de sen vol vi men to,
pois, no pas sa do, pre do mi na vam cri té ri os de “de sen -
vol vi men to eco nô mi co” ou de “de sen vol vi men to so ci -
al”, me nos cen tra dos na pes soa. Estar cen tra do na
pes soa é, pois, o me lhor des se re la tó rio.

Gos ta ria de pas sar ao lar go da dis cus são so bre
me lhor ou pior co lo ca ção do Bra sil no Re la tó rio, pois
se tra ta de uma mu dan ça na me di da e não uma mu -
dan ça no País. Ou seja, mu dou a len te, o modo de
ver, o je i to de en ca rar os da dos. 

Como to dos sa bem, são três os prin ci pa is fa to -
res do IDH: po der de com pra, sa ú de e edu ca ção. Foi
jus ta men te no item so bre a ren da que o ín di ce do Bra -
sil de cres ceu, de 0,94 ano pas sa do para 0,70, este
ano, se gun do a nova me to do lo gia ado ta da. No cál cu -
lo, com pa ra-se a ren da per ca pi ta anu al do país com
a ren da per ca pi ta  mun di al, que este ano é de US$
6.332,00. O peso do cres ci men to des sa ren da é di fe -

ren te para cada país, de acor do com os be ne fí ci os re -
ce bi dos pela po pu la ção. Por exem plo, se do brar a
ren da per ca pi ta anu al de Ser ra Leoa, que é de US$
410,00, ha ve rá uma sen sí vel me lho ra na qua li da de
de vida de seus ha bi tan tes; mas o mes mo efe i to não
ocor re rá em Lu xem bur go, cuja ren da per ca pi ta ul tra -
pas sa os US$ 30.000,00. 

Mas o im por tan te é no tar que, numa me to do lo -
gia ou nou tra, hou ve avan ço de dois pon tos na co lo -
ca ção do Bra sil. Pela me to do lo gia que vi go ra va até o
ano pas sa do, o Bra sil pu la ria do 62º para o 60º lu gar;
na nova, es ta ria em 81º, ano pas sa do, e em 79º este
ano.

Não obs tan te essa me lho ria, o Bra sil con ti nua
sen do um país com uma dis tri bu i ção de ren da mu i to
de si gual. Aqui, os 20% mais ri cos de têm 63,4% da
ren da, en quan to que os 20% mais po bres, ape nas
2,5%. Esse é um ín di ce de de si gual da de ma i or do
que o de vi zi nhos nos sos, como Uru guai e Peru. 

Essa de si gual da de, por si nal, não ocor re ape -
nas no Bra sil. O re la tó rio de nun cia a cres cen te con -
cen tra ção de ren da em todo o mun do. Em 1960, a re -
la ção de con cen tra ção de ren da en tre os 20% mais ri -
cos e os 20% mais po bres era de 30 para 1; já em
1997, essa de si gual da de pu lou para uma pro por ção
de 74 para 1.

O re la tó rio en glo ba 174 pa í ses; em pri me i ro
está o Ca na dá, com um IDH (Índi ce de De sen vol vi -
men to Hu ma no) de 0,932; em úl ti mo, Ser ra Leoa,
com 0,254; o Bra sil se si tua no 79º, com um IDH de
0,739. Os que se si tu am aci ma de 0,8 são os con si de -
ra dos de de sen vol vi men to su pe ri or, e so mam 45 pa í -
ses; os de de sen vol vi men to mé dio, como o Bra sil,
são 94 na ções; en tre os de de sen vol vi men to hu ma no
in fe ri or, en con tra mos 35 pa í ses.

Entre nós, con ti nua pu xan do para ba i xo o nos so 
IDH a ba i xa qua li da de de vida da po pu la ção no item
sa ú de, pois no que si to edu ca ção ti ve mos uma pe que -
na me lho ra. Mas na sa ú de, em um ano, ti ve mos o au -
men to de ex pec ta ti va de vida de ape nas dois me ses,
o que é pou co, se com pa ra do ao avan ço al can ça do
por ou tros pa í ses no mes mo pe río do. Tam bém con tri -
bu em para a ba i xa pon tu a ção na ques tão sa ú de, as
mor tes vi o len tas de jo vens e a com bi na ção de mor ta -
li da de, ain da alta, por do en ças in fec ci o sas com au -
men to das do en ças tí pi cas de pa í ses ri cos, como o
cân cer e o in far to.

O nos so avan ço no ran king do IDH tem se dado 
de ma ne i ra de si gual; na dé ca da de 70 ele che gou a
avan çar um pon to por ano; nos pri me i ros cin co anos
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da dé ca da de oi ten ta, cres ceu me nos de meio pon to
por ano (0,44%); en tre 1985 e 1995, pou co mais de
meio pon to (0,6%); de 1995 a 1997, nos so cres ci -
men to tem sido de 0,75% ao ano, o me lhor de sem pe -
nho dos úl ti mos anos.

Entre tan to, de ve mos sem pre per se guir a me -
lho ria de con di ções de vida de nos sa po pu la ção; não
para au men tar o nos so IDH, pois esse é ape nas um
ín di ce; a ques tão é de jus ti ça so ci al. A ques tão da
me lho ria da qua li da de de vida se tor na mais di fí cil, no
en tan to, quan do ava li a mos o mo vi men to mun di al. A
cha ma da glo ba li za ção, como bem de fi niu o Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so, tem-se dado de ma -
ne i ra as si mé tri ca; que quer di zer isso? Que a glo ba li -
za ção be ne fi cia uns pou cos, em de tri men to de mu i -
tos.

Ve ja mos a dis tri bu i ção de ren da no glo bo: 20%
da po pu la ção mun di al que vive nos pa í ses de ren da
mais ele va da con cen tra o se guin te:

– 86% do PIB mun di al;

– 82% das ex por ta ções mun di a is;

– 68% do in ves ti men to di re to es tran ge i ro di ri gi -
do à pro du ção;

– 74% das li nhas te le fô ni cas;

– 91% dos usuá ri os da Inter net.

Tal as si me tria le vou os téc ni cos do Pnud a su -
ge ri rem a ins ti tu i ção de uma es pé cie de go ver no
mun di al. Esse “go ver no mun di al” in clu i ria:

– um ban co cen tral mun di al, ca paz de fun ci o nar
como em pres ta dor de úl ti ma ins tân cia para pa í ses
em di fi cul da de;

– tam bém a cri a ção de um em pres ta dor de úl ti -
ma ins tân cia para os in di ví du os, como com ple men to
dos pa co tes fi nan ce i ros de aju da a pa í ses;

– um im pos to bit so bre as co mu ni ca ções on
line, para fi nan ci ar ma i or aces so dos mais po bres às
mo der nas tec no lo gi as; 

– de fi ni ção de có di gos de con du ta para mul ti na -
ci o na is para sal va guar dar os in te res ses dos tra ba lha -
do res;

– cri a ção de um G-20, com pre sen ça de 10 pa í -
ses in dus tri a li za dos e 10 pa í ses em de sen vol vi men to, 
além de re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil; esse G-20 
ser vi ria de con tra pon to ao G-7, gru po dos 7 pa í ses
mais in dus tri a li za dos;

– ne go ci a ções em tor no da pro pri e da de in dus -
tri al e a emis são de ga ses car bô ni cos; como ma ne i ra

de pre ser var o meio am bi en te, fa zer com que haja
uma “so ci a li za ção” das pa ten tes (de pos se dos pa í -
ses mais de sen vol vi dos) pro por ci o nal à emis são de
gás car bô ni co (tam bém fe i ta por es ses pa í ses).

Um re la tó rio como esse não tem po der ne nhum
so bre a re a li da de. É, no má xi mo, um ins tan tâ neo da
re a li da de. E uma fo to gra fia é para ser vis ta. Des se
pon to de vis ta, não é pos sí vel fa zer re to ques no re tra -
to. Entre tan to, é pos sí vel mu dar a re a li da de da que les
que es tão no re tra to. E cre io que esse é o gran de
com pro mis so do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so, e con ti nu a rá sen do nos pró xi mos anos, de modo a 
que pos sa mos au men tar as ta xas de ma trí cu la, para
que os bra si le i ros au men tem, por in ter mé dio da edu -
ca ção, suas pos si bi li da des de cres ci men to pro fis si o -
nal, e fi nan ce i ro. E mais que au men tar as ta xas de
ma trí cu la, dar con di ções para a per ma nên cia des sas
cri an ças e jo vens na es co la.

Qu an to à sa ú de, em bo ra te nha sido gran de o
com pro mis so des te go ver no com sua me lho ra, é pre -
ci so que se con ti nue in ves tin do na pu bli ci za ção do
sis te ma de sa ú de; que a as sis tên cia uni ver sal seja al -
can ça da, no ca mi nho que vem sen do tri lha do.

Já o ter ce i ro item do re la tó rio, o po der de com -
pra, de pen de de mu i tas va riá ve is, en tre elas o em pre -
go, que é ob je to de pre o cu pa ção de nos so Exe cu ti vo.

De qual quer modo, lou vo a pu bli ca ção do re la tó -
rio, es pe ran do que ele sir va a nós, Par la men ta res,
aos téc ni cos e di ri gen tes do Exe cu ti vo e, prin ci pal -
men te, à so ci e da de ci vil: aos sin di ca tos, Orga ni za -
ções Não-Governamentais, en ti da des de clas se, as -
so ci a ções de mo ra do res, am bi en ta lis tas, co o pe ra ti -
vis tas, edu ca do res, ar tis tas, pro fis si o na is li be ra is. A
so ci e da de é sem pre ma i or que o go ver no. Pela pres -
são, luta e per se ve ran ça des ses seg men tos, este
País avan çou mu i to nos úl ti mos anos; sa í mos de um
re gi me di ta to ri al para uma de mo cra cia re pre sen ta ti -
va; sa í mos de um ma ras mo de par ti ci pa ção para mo -
vi men tos so ci a is atu an tes; sa í mos de um pro ces so
in fla ci o ná rio para uma eco no mia mo ne ta ri a men te es -
ta bi li za da; cre io que, da qui para a fren te, as me lho ri -
as no de sen vol vi men to hu ma no con ti nu am de pen -
den do des sa for ça da so ci e da de, pois é a ser vi ço das
pes so as que com põem essa so ci e da de que está o
Esta do. E qual quer ini ci a ti va do Esta do deve ser na
di re ção da me lho ria do de sen vol vi men to hu ma no.

Era o que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tra ba lho in fan til,
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nes te fi nal de sé cu lo, é con si de ra do um ver da de i ro
fla ge lo so ci al, que cres ce na mes ma pro por ção em
que au men tam a mi sé ria e o de sem pre go em um
gran de nú me ro de pa í ses, prin ci pal men te no Ter ce i ro 
Mun do. 

A con de na ção ao tra ba lho in fan til é pra ti ca men -
te uma una ni mi da de, nos dias de hoje. Pro cla ma-se
que é in jus to e de su ma no jo gar so bre os om bros de
mi lhões de cri an ças o far do de con tri bu ir para o sus -
ten to de suas fa mí li as, de i xan do de ir à es co la e ten do 
de fi ni ti va men te com pro me ti do seu de sen vol vi men to
fí si co, emo ci o nal, in te lec tu al e so ci al. 

Srªs e Srs. Se na do res, nes te fi nal de mi lê nio, o
com ba te ao tra ba lho in fan til, sem dú vi da al gu ma,
pas sa a in te grar a agen da de pri o ri da des dos go ver -
nos, em ní vel mun di al. Su ce dem-se os even tos com o 
ob je ti vo de dis cu tir e ado tar me di das para dar um
bas ta e en con trar so lu ções para esse gra ve pro ble -
ma.

Em abril des te ano, re a li zou-se, em São Pa u lo,
o 15º Con gres so Mun di al so bre Se gu ran ça e Sa ú de
no Tra ba lho, pro mo vi do pela Orga ni za ção Inter na ci o -
nal do Tra ba lho – OIT. Du ran te o en con tro, que re u niu 
cer ca de 3 mil pes so as pro ve ni en tes de 76 pa í ses,
for mas de com ba te à ex plo ra ção do tra ba lho de cri an -
ças e ado les cen tes fo ram, pela pri me i ra vez, de ba ti -
das em ses são ex clu si va.

Nes te mês de ju nho, en tre os dias 1º e 17, re a li -
zou-se em Ge ne bra, na Su í ça, a 87ª (oc to gé si ma sé -
ti ma) Con fe rên cia Inter na ci o nal do Tra ba lho, pro mo -
vi da pela OIT. Este im por tan te even to tra tou de vá ri os
te mas de in te res se so ci al e co lo cou em des ta que o
pro ble ma do tra ba lho in fan til, dele re sul tan do, por de -
ci são unâ ni me, uma nova con ven ção mun di al, a de
nú me ro 182, ten do por ob je ti vo com ba ter as pi o res
for mas de ex plo ra ção do tra ba lho de cri an ças. 

O Di re tor-Geral da OIT, Juan So ma via, des ta -
cou o fato de ter sido ado ta da uma Con ven ção con si -
de ra da his tó ri ca em re la ção ao tra ba lho in fan til. Ela
se apli ca a to das as pes so as me no res de 18 anos e
exi ge que se jam to ma das “me di das ime di a tas e efi ca -
zes para ga ran tir a in ter di ção e a eli mi na ção das pi o -
res for mas de tra ba lho in fan til.” 

Sr. Pre si den te, a Con ven ção nº 182 da OIT con -
si de ra como pi o res for mas de ex plo ra ção do tra ba lho
in fan til a es cra vi dão, a pros ti tu i ção, a por no gra fia e a
uti li za ção de cri an ças e jo vens em ati vi da des mi li ta -
res. A Re co men da ção que a acom pa nha exor ta os
Esta dos que a ra ti fi ca rem a con si de rar es sas qua tro
for mas como cri mes, ado tan do san ções pe na is con -
tra os cul pa dos. 

Para So ma via, com esta Con ven ção, pas sam a
exis tir os me i os de se trans for mar a er ra di ca ção do
tra ba lho in fan til em ca u sa mun di al, dan do um bas ta a
essa ex plo ra ção in jus ta e de gra dan te. 

Srªs e Srs. Se na do res, o tra ba lho in fan til vem
cres cen do prin ci pal men te por ca u sa da re ces são
eco nô mi ca. De sem pre go e que da de po der aqui si ti vo
têm le va do mu i tos pais a es ti mu la rem ou a obri ga rem
seus fi lhos a tra ba lhar para au men tar o or ça men to
do més ti co. 

A OIT cal cu la que, nos pa í ses em de sen vol vi -
men to, cer ca de 250 mi lhões de me no res, com ida de
en tre 5 e 14 anos, exer cem al gum tipo de ati vi da de
re mu ne ra da e cer ca de 50 ou 60 mi lhões des sas cri -
an ças tra ba lham em con di ções que po dem ser con si -
de ra das pe ri go sas.

A OIT es ti ma que apro xi ma da men te a me ta de
des sas cri an ças exer cem ati vi da des ca rac te ri za das
como de ex plo ra ção, tra ba lhan do en tre 10 e 12 ho ras
diá ri as, às ve zes em am bi en tes e con di ções in sa lu -
bres e ar ris ca das, exer cen do ati vi da des ina de qua das 
para sua cons ti tu i ção fí si ca e psí qui ca. 

Sr. Pre si den te, em re la ção ao Bra sil, as es ta tís -
ti cas são dis cre pan tes. Se gun do ma té ria pu bli ca da
pelo jor nal Cor re io Bra zi li en se  de 15 de abril pas sa -
do, in ti tu la da Ação mun di al con tra tra ba lho in fan til,
nin guém sabe ao cer to quan tas cri an ças e ado les -
cen tes tra ba lham em nos so País. Pes qui sas do Insti -
tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE e do
Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia – UNICEF
apon tam que cer ca de 1 mi lhão e 300 mil me no res de
14 anos exer cem ati vi da de re mu ne ra da. Já as es ti -
ma ti vas da OIT apre sen tam um nú me ro bem ma i or:
cer ca de 3 mi lhões e 200 mil. 

Di ver gên ci as à par te, cum pre des ta car que so -
mos um dos cam peões do tra ba lho in fan til na Amé ri -
ca La ti na. O Ha i ti é o pri me i ro da lis ta, com 25,5% e o
Bra sil apa re ce com o per cen tu al de 16,2%, em si tu a -
ção de em pa te com a Gu a te ma la e a Re pú bli ca Do mi -
ni ca na. 

Se con si de rar mos a par ti ci pa ção das cri an ças
na Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va – PEA, cons ta -
ta re mos que as nos sas cri an ças de 5 a 9 anos re pre -
sen tam 0,4% e as de 10 a 14 anos 4,8% do to tal de 74 
mi lhões de bra si le i ros que com põem esse uni ver so.

De acor do com as es ti ma ti vas ofi ci a is so bre a
dis tri bu i ção do tra ba lho in fan til em nos so País, a ma i -
or par te de nos sas cri an ças e ado les cen tes tra ba -
lham em ati vi da des agrí co las. 

Na Re gião Nor te, tra ba lham nas cul tu ras de mi -
lho, al go dão, ca cau e café; na me ta lur gia; ou pres tan -
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do ser vi ços em ma de i re i ras, açou gues e pa ni fi ca do -
ras.

Na Re gião Nor des te, tra ba lham na cul tu ra de la -
ran ja, si sal, cana de açú car; nas sa li nas; nas ce râ mi -
cas e nas pe dre i ras; na cata de lixo; ou pres tan do ser -
vi ços ur ba nos como em pa co ta dor, car re ga dor, e ou -
tros.

Na Re gião Cen tro-Oeste, tra ba lham na cul tu ra
de me lan cia, alho, man di o ca, to ma te, ba na na, go i a -
ba; nos se rin ga is; nas pe dre i ras e car vo a ri as; nas ofi -
ci nas me câ ni cas; na cata de lixo; nos ser vi ços ur ba -
nos.

Na Re gião Su des te, tra ba lham na cul tu ra do
alho, to ma te, mi lho, al go dão, amen do im; fa bri ca ção
de lou ça; pe dre i ras; avi cul tu ra; trans por te de le nha;
con fec ção; e in dús tria plás ti ca. 

Na Re gião Sul, tra ba lham na ce râ mi ca; cul tu ra
do fumo; ex tra ção de ame tis ta; cris ta le ria; pe dre i ra;
cons tru ção ci vil; mon ta gem de pro du tos em pe que -
nas in dús tri as; co lhe i ta de alho e maçã; cul tu ras agrí -
co las; e ser vi ços ge ra is ur ba nos.

Srªs e Srs. Se na do res, os es tu di o sos des sa re a -
li da de em nos so País con si de ram que o tra ba lho in -
fan til é um pro ble ma não só do Go ver no, ou dos em -
pre ga do res que con tra tam esse tipo de mão-de-obra.
Para eles, a ex plo ra ção con ta com a co ni vên cia da
pró pria so ci e da de.

Para er ra di car esse gra ve pro ble ma são ne ces -
sá ri as vá ri as ini ci a ti vas, tais como dar con di ções às
fa mí li as de so bre vi ve rem sem a aju da das cri an ças,
cons ci en ti zan do-as da ne ces si da de de man ter os fi -
lhos na es co la, para que pos sam ter me lho res opor tu -
ni da des na vida.

Ao en cer rar meu pro nun ci a men to, que ro fa zer
um ape lo às Au to ri da des bra si le i ras para que ra ti fi -
quem a Con ven ção nº 182 da OIT e pro te jam as nos -
sas cri an ças, afas tan do-as do tra ba lho e di re ci o nan -
do-as para as es co las. Pre pa ran do suas fu tu ras ge ra -
ções, o Bra sil terá, se gu ra men te, um ama nhã me lhor.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po com pe sar a tri -
bu na nes ta tar de de hoje para re gis trar o fa le ci men to
de um im por tan te ho mem pú bli co que mu i to dig ni fi -
cou o Esta do de Go iás e o seu povo. Tra ta-se do emé -
ri to pro fes sor José Edu ar do Sil va Nas ci men to,
ex-vereador por Go iâ nia e ex-deputado es ta du al, per -
so na gem que exer ceu a po lí ti ca com pa i xão, co ra -

gem e co e rên cia, sem pre de di ca do à ca u sa dos mais
sim ples e dos mais hu mil des.

A mor te do ex-deputado José Edu ar do nos co -
mo ve pro fun da men te. Go iás so fre uma per da ir re pa -
rá vel e de i xa de ter no seu con ví vio um ver da de i ro en -
tu si as ta da vida pú bli ca, um pro fes sor que sou be
como nin guém de fen der com bra vu ra e de ter mi na ção 
as suas idéi as, bus can do con tri bu ir de ma ne i ra de ci -
si va para a pros pe ri da de e o bem-estar de to dos. 

O re gis tro que faço nes ta Tri bu na tem para mim
um sig ni fi ca do mu i to es pe ci al. José Edu ar do foi um
fra ter nal ami go e um com pa nhe i ro de mu i tas jor na -
das. Esti ve mos jun tos em di ver sos em ba tes his tó ri -
cos, atu an do ao lado do povo em suas lu tas, abrin do
ca mi nhos e em pre en den do inú me ras con quis tas que
em mu i to co la bo ra ram no de sen vol vi men to de Go iás.

Pro fes sor com lar ga tra di ção no pro ces so edu -
ca ci o nal de Go iás, José Edu ar do fez do en si no um
ins tru men to per ma nen te de de fe sa da vida e da jus ti -
ça so ci al. Sua pre sen ça mar can te nas co mu ni da des
em que atu ou lhe va leu o re co nhe ci men to pú bli co,
sen do ele i to ve re a dor por Go iâ nia por cin co man da -
tos, sem pre com vo ta ções ex pres si vas. 

Na Câ ma ra Mu ni ci pal de Go iâ nia, sua atu a ção
foi des ta ca da. José Edu ar do era uma voz ati va em
ple ná rio, um de ba te dor in can sá vel, ho mem de idéi as
mar can tes que ja ma is abria mão dos in te res ses ma i -
o res de seu povo. Po lê mi co, ao mes mo tem po sou be
como nin guém exer cer o diá lo go e al can çar ben fe i to -
ri as para os se to res que re pre sen ta va.

Essa atu a ção vi bran te e de ter mi na da lhe va leu
mais uma vez o re co nhe ci men to pú bli co, ocu pan do
as fun ções de de pu ta do es ta du al, man ten do a mes -
ma fi bra e a mes ma co e rên cia que lhe pro por ci o na -
ram um lu gar de des ta que no Par la men to go i a no. 

Do ta do de gran de in te li gên cia po lí ti ca, José
Edu ar do de i xa como exem plo a gar ra e von ta de de
fa zer e de re a li zar, man ten do uma sin to nia pro fun da
com o povo mais po bre, tra ba lhan do in ces san te men -
te no com ba te à mi sé ria e lu tan do pela de mo cra ti za -
ção do sa ber edu ca ci o nal.

De fen sor in can sá vel dos mais ne ces si ta dos,
pos su i dor de uma cul tu ra in ve já vel, José Edu ar do de -
i xa uma le gião de ami gos e ad mi ra do res, to dos eter -
na men te gra tos por tudo que fez por Go iás e pelo
Bra sil.

José Edu ar do Sil va Nas ci men to ins cre veu seu
nome na his tó ria de Go iás e será lem bra do pela sua
bra vu ra e gran de sen so hu ma nis ta. Nes ta Tri bu na do
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Se na do, por tan to, pres ta mos uma jus ta ho me na gem
a um pro fes sor que sou be dig ni fi car a pro fis são e
abra çar a po lí ti ca com éti ca, dig ni da de e hon ra dez.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do as Sras. e os Srs. Se na do res,
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 1997

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 12, de 1997 (nº 982/95, na Casa de ori -
gem), que acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº 6.494, de 7
de de zem bro de 1977, que dis põe so bre os es tá gi os
de es tu dan tes, al te ra da pela Lei nº 8.859, de 23 de
mar ço de 1994, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 300, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, com a Emen da nº 1-CE (subs ti -
tu ti vo), que ofe re ce, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer -
nan des.

– 2 –

REQUERIMENTO Nº 230, DE 1999

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
230, de 1999, do Se na dor Gil vam Bor ges, so li ci tan do, 
nos ter mos re gi men ta is, que so bre os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 63, 97 e 159, de 1999, que ver sam so -
bre as cam pa nhas pu bli ci tá ri as das em pre sas fa bri -
can tes de ci gar ro e de be bi das al coó li cas, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al, seja ou vi da, 
tam bém, a de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são
De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 26 de maio, quan do teve 
sua vo ta ção adi a da para esta data).

– 3 –

REQUERIMENTO Nº 231, DE 1999

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
231, de 1999, do Se na dor Gil vam Bor ges, so li ci tan do, 
nos ter mos re gi men ta is, que so bre os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 63, 97 e 159, de 1999, que ver sam so -
bre as cam pa nhas pu bli ci tá ri as das em pre sas fa bri -
can tes de ci gar ro e de be bi das al coó li cas, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al, seja ou vi da, 
tam bém, a de Assun tos Eco nô mi cos.

(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são
De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 26 de maio, quan do teve 
sua vo ta ção adi a da para esta data).

– 4 –

REQUERIMENTO Nº 232, DE 1999

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
232, de 1999, do Se na dor Ro me ro Jucá, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que so bre os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 63, 97 e 159, de 1999, que ver sam so -
bre as cam pa nhas pu bli ci tá ri as das em pre sas fa bri -
can tes de ci gar ro e de be bi das al coó li cas, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al, seja ou vi da, 
tam bém, a de Assun tos Eco nô mi cos.

(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são
De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 26 de maio, quan do teve 
sua vo ta ção adi a da para esta data).

– 5 –

REQUERIMENTO Nº 273, DE 1999

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
273 de 1999, do Se na dor Artur da Tá vo la, so li ci tan do, 
nos ter mos re gi men ta is, que so bre os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 63, 97 e 159, de 1999, que ver sam so -
bre as cam pa nhas pu bli ci tá ri as das em pre sas fa bri -
can tes de ci gar ro e de be bi das al coó li cas, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al, seja ou vi da, 
tam bém, a de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Está en -
cer ra da a ses são. 

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 50
mi nu tos.)

(OS 15763/99)

_____________

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JOSÉ ALENCAR, NA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 3-8-99, QUE,
RETIRADO PARA REVISÃO PELO
ORADOR, SE PUBLICA NA PRESENTE
SESSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Pon tes) – Por ces -
são do Se na dor José Edu ar do Du tra, con ce do a pa la -
vra ao Se na dor José Alen car.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao no bre Se na dor que
V. Exª dis põe ape nas de 35 mi nu tos.
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O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, agra de ço.
Pro va vel men te eu pre ci se ape nas de dez mi nu tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a
esta tri bu na tra zer um pro ble ma de cer ta ur gên cia.
Tra ta-se des se epi só dio, des se af fa ir do Mer co sul,
re sul tan te das me di das to ma das pela Argen ti na de
sal va guar da na im por ta ção de pro du tos bra si le i ros.

A Re so lu ção nº 911 foi ob je to de de ci são do Pre -
si den te ar gen ti no, que, na vi si ta a Bra sí lia, re ti rou os
efe i tos da Re so lu ção. Entre tan to, há ain da pro ble mas 
a se rem tra ta dos com aque le País, nos so par ce i ro no
Mer co sul, e que pre ci sam ser ob je to de ob ser va ção
aten ta do Go ver no bra si le i ro.

Gos ta ria de apla u dir o Go ver no bra si le i ro pelo
en du re ci men to. Re fi ro-me es pe ci al men te à po si ção
ado ta da pelo Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Fe li -
pe Lam pre ia, e ao po si ci o na men to do Mi nis tro do De -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio, Cló vis Car va -
lho, que não ace i ta ram – e não po de ri am ace i tar – a
po si ção ar gen ti na uni la te ral, que des res pe i ta o Acor -
do que cria o Mer co sul, cuja exis tên cia foi pos ta em
ris co.

Ve nho, por tan to, aqui di zer a to dos os com pa -
nhe i ros da Casa e ao Bra sil in te i ro que pre ci sa mos
apren der a de fen der nos so mer ca do. As con di ções
ma cro e co nô mi cas da Argen ti na são me lho res que as
do Bra sil. A Argen ti na tem, hoje, uma dí vi da ex ter na
lí qui da to tal de cer ca de US$100 bi lhões, ro la da a um
pra zo de dez anos, com ta xas de li bor de 11/16, o
que re pre sen ta me nos de sete por cen to ao ano; en -
quan to a nos sa dí vi da, que re pre sen ta 50% do PIB, é
ro la da a um pra zo cur to, com ta xas, que va ri am en tre
20%, 25%, 30% e até 40% em de ter mi na das oca -
siões, hoje fi xa das em 19,5%.

Va mos ad mi tir que pre va le ça a taxa mé dia de
20% para este ano – e será mu i to mais. Ain da as sim,
isso re pre sen ta ria 10% do PIB ape nas de des pe sas
fi nan ce i ras. E a Argen ti na ob tém um re sul ta do de um
quin to dis so. É de 2% ou 2,2% so bre o PIB o cus to fi -
nan ce i ro da ro la gem da dí vi da ar gen ti na. 

Isso sig ni fi ca que a po si ção ma cro e co nô mi ca
dela é me lhor que a nos sa. Mes mo as sim, ela se de -
fen de da ma ne i ra como nós vi mos, até co lo can do em
ris co a exis tên cia do Mer co sul.

Sa be mos tam bém que, nes se pe río do de seis
me ses de 1999, em que acon te ceu a des va lo ri za ção
do real em re la ção ao dó lar, ti ve mos uma que da das
nos sas ex por ta ções para a Argen ti na de cer ca de
22%, o que pro va que a des va lo ri za ção de nos sa mo -
e da não trou xe pre ju í zo em re la ção às ex por ta ções e
im por ta ções para aque le país vi zi nho e ami go.

Qu an to à Re so lu ção nº 911, re ti ra da pelo go ver -
no ar gen ti no, ela não re sol ve o pro ble ma como um
todo. Po de ría mos até usar aque la his tó ria do bode,
pos to num ca mi nhão de pas sa ge i ros que es ta vam re -
cla man do da po e i ra e dos bu ra cos da es tra da. O mo -
to ris ta pa rou, com prou um bode e jo gou no meio de -
les. Eles en tão pas sa ram a re cla mar do bode. Daí a
al gum tem po de vi a gem, o bode foi re ti ra do. A Re so -
lu ção nº 911 é uma es pé cie de bode, que foi pos to e
de po is re ti ra do. E ago ra te re mos em Mon te vi déu a
con ti nu i da de dos en con tros para tra tar dos ne gó ci os
do Bra sil em re la ção ao Mer co sul, e as duas Ca sas do 
Con gres so não po dem de i xar de apla u dir o en du re ci -
men to bra si le i ro, que se ve ri fi ca pela pri me i ra vez.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, eu tam bém po -
de ria tra zer o exem plo do se tor têx til na ci o nal. A
Argen ti na é gran de pro du to ra de al go dão, deve ex -
por tar cer ca de 300 mil to ne la das do pro du to, e tem
to das as con di ções de ser com pe ti ti va com o mer ca -
do têx til bra si le i ro. No en tan to, o es for ço bra si le i ro de
com pe ti ti vi da de, fa zen do gran des in ves ti men tos,
ape sar das di fi cul da des em re a li zá-los de vi do aos
cus tos fi nan ce i ros que pe sam so bre os in ves ti men tos 
na ci o na is, tem fe i to com que mes mo as sim se ja mos
com pe ti ti vos em al guns itens, ao pon to de ven cer no
Mer co sul e tam bém em mer ca dos como os dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca e da Eu ro pa. Nos so país tem
fe i to um es for ço gi gan tes co, ten do em vis ta que o
cus to Bra sil é su pe ri or ao cus to ar gen ti no, ou seja, o
cus to de trans por te, de car ga tri bu tá ria, de bu ro cra cia 
tri bu tá ria é mais eco nô mi co para as em pre sas ar gen -
ti nas do que para as bra si le i ras.

Digo tudo isso para mos trar que, ape sar dis so,
eles de fen dem seu mer ca do. É pre ci so que nos sen -
si bi li ze mos com o que foi tra zi do hoje a esta Casa por
vá ri os Co le gas, como por exem plo o Se na dor Edu ar -
do Su plicy, a Se na do ra Ma ri na Sil va e os Se na do res
Ma gui to Vi le la e Ney Su as su na. Pre ci sa mos nos lem -
brar de nos sas ri que zas na ci o na is, não só do pon to
de vis ta na tu ral como hu ma no. O Bra sil é um país ex -
ten so, rico quan to ao solo, sub so lo e cli ma, além de
ter um povo bom, pa ca to, tra ba lha dor, or de i ro, in te li -
gen te, ver sá til. Não po de mos ser eter na men te sub -
ser vi en tes, fi can do numa si tu a ção cada vez mais di fí -
cil quan to aos pro ble mas so ci a is, que não se rão so lu -
ci o na dos ape nas com nos sa sen si bi li da de.

É ab so lu ta men te es sen ci al e in dis pen sá vel que
o ho mem pú bli co seja sen sí vel aos pro ble mas so ci a -
is. Um dos fa to res que dão le gi ti mi da de ao ho mem
pú bli co é a sen si bi li da de so ci al, além, na tu ral men te,
do sen ti men to na ci o nal e da pro bi da de. Con tu do, de
for ma al gu ma po de mos acre di tar que er ra di ca re mos
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a po bre za no Bra sil sem a re to ma da do de sen vol vi -
men to. Isso é ab so lu ta men te es sen ci al. Nada in va li da 
a sen si bi li da de des ta Casa e do Go ver no bra si le i ro
com re la ção ao as pec to so ci al e par ti cu lar men te à po -
bre za. To dos de ve mos nos en ga jar no es for ço de re -
a li zar al gu ma co i sa que ame ni ze o so fri men to de nos -
sos ir mãos. Tal me di da não vai so lu ci o nar o pro ble ma 
da po bre za no Bra sil, mas vai ame ni zá-la, e isso é ne -
ces sá rio.

A úni ca for ma de so lu ção des ses pro ble mas é a
re to ma da do de sen vol vi men to. E o Bra sil está de bra -
ços cru za dos. Esta mos pro cu ran do fa zer eco no mia,
as em pre sas do se tor pri va do e o se tor pú bli co es tão
de sem pre gan do, os Esta dos e Mu ni cí pi os têm que
en xu gar a má qui na, de mi tin do che fes de fa mí li as.
Não há opor tu ni da de nova para os jo vens. Mi lha res
de les são pos tos no mer ca do de tra ba lho a cada ano,
mas não en con tram con di ções de tra ba lho e de re a li -
za ção como ci da dãos.

Então, pelo fato de es tar mos so li dá ri os com a
sen si bi li da de so ci al dos nos sos no bres Co le gas, não
po de mos de for ma al gu ma nos es que cer da re to ma -
da do de sen vol vi men to, do apro ve i ta men to dos re cur -
sos na tu ra is que Deus nos deu e da opor tu ni da de que 
pre ci sa ser dada ao jo vem bra si le i ro, ca paz, efi ci en te, 
tra ba lha dor, ho nes to, in te li gen te e ver sá til – re pi to. O
tra ba lha dor bra si le i ro é cri a ti vo, como tam bém o em -
pre sá rio bra si le i ro, que tem de mons tra do sua cri a ti vi -
da de di an te da si tu a ção ab so lu ta men te des fa vo rá vel
à em pre sa no Bra sil du ran te mu i tos anos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se -
na dor José Alen car, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Pois
não. Com mu i to pra zer, Se na dor Edu ar do Su plicy,
ouço V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – Cum -
pri men to V. Exª pela pre o cu pa ção com a re to ma da do 
cres ci men to no Bra sil, com o for ta le ci men to do Mer -
co sul e com a so lu ção dos pro ble mas so ci a is, que
deve ser bus ca da por to dos nós e pe los em pre sá ri os.
Se na dor José Alen car, ava lio que é per fe i ta men te
pos sí vel com pa ti bi li zar es ses ob je ti vos. Aliás, a pro -
pos ta de ga ran tia de ren da mí ni ma por meio de um
im pos to de ren da ne ga ti vo, ou com o me lhor de se nho 
pos sí vel, deve con si de rar o for ma to mais con di zen te
com a cri a ção de con di ções para o de sen vol vi men to
sa u dá vel do País. Obvi a men te, é im por tan te con se -
guir mos uma pers pec ti va de de sen vol vi men to para
as em pre sas, so bre tu do for ta le cen do-se a de man da
por bens e ser vi ços de pri me i ra ne ces si da de, in je tan -
do re cur sos em pri me i ro lu gar para aque las pes so as
que hoje pou co ou nada têm e que pas sa ri am a cons -

ti tu ir um mer ca do mu i to for te. Há re giões, como por
exem plo no in te ri or de Mi nas Ge ra is, lá no Vale do Je -
qui ti nho nha, onde a po bre za cons ti tui um pro ble ma
ex tre ma men te sé rio. Con tu do, em qual quer lu gar do
Bra sil, seja no in te ri or do Pi a uí, de Ala go as, do Acre,
em Ro ra i ma ou Ron dô nia, onde hou ver pro ble mas,
se hou ver essa in je ção de re cur sos di re ta men te para
as mãos da que las pes so as em di fi cul da des, cer ta -
men te elas es ta rão de man dan do bens e ser vi ços de
pri me i ra ne ces si da de, o que im pli ca rá um es tí mu lo
para o de sen vol vi men to dos mi cro, pe que nos e mé di -
os pro du to res e co mer ci an tes. A eco no mia des ses lo -
ca is es ta rá se de sen vol ven do. Isso é pos sí vel. O me -
ca nis mo de ins ti tu i ção de um im pos to de ren da ne ga -
ti vo, pela aná li se de inú me ros eco no mis tas, é o que
mais se adap ta ao sis te ma de pre ços do mer ca do,
não cri an do dis tor ções e sen do, in clu si ve, me lhor que 
a dis tri bu i ção de ces tas bá si cas, que tem ocor ri do no
Bra sil. Du ran te o Go ver no de Fer nan do Hen ri que
Car do so, em 1995, fo ram dis tri bu í das três mi lhões e
cem mil ces tas bá si cas; no ano pas sa do, fo ram dis tri -
bu í das trin ta mi lhões – dez ve zes mais. Ora, será efe -
ti va men te me lhor ter mos um pro gra ma pelo qual a
Co nab, cen tra li za da men te, ad qui ra ces tas bá si cas no 
Dis tri to Fe de ral, em São Pa u lo ou em Mi nas Ge ra is,
trans por tan do-as e dis tri bu in do-as pelo Bra sil afo ra
por cri té ri os que po dem ser os mais sé ri os? Na tu ral -
men te, esse me ca nis mo aca ba re pre sen tan do uma
cen tra li za ção. Na his tó ria des ses pro gra mas, há pro -
ble mas de abu so, de su per fa tu ra men to e de in te res -
ses mu i to for tes que se vão for man do. Na me di da em
que cada pes soa, onde quer que es te ja, te nha uma
de fi ni ção mu i to cla ra so bre o seu di re i to, po de rá re ce -
ber aque la ren da como di re i to à ci da da nia, di re i to de
par ti lhar da ri que za da Na ção que a to dos deve ser
as se gu ra do. Essa pes soa es co lhe rá o que mais ne -
ces sá rio for, na que le mês, para a sua fa mí lia, por que, 
num mês, po de rá pre ci sar de um tipo de ali men to;
mas, nou tro, aque le ali men to che gou de for ma re la ti -
va men te mais ba ra ta, por que a co mu ni da de ali está
pro du zin do. Se caiu uma te lha ou que brou uma por ta
ou uma ja ne la da sua casa, com aque les re cur sos,
ela po de rá me lho rar a sua ha bi ta ção. Se no mês se -
guin te ini ci a rem-se as au las, a fa mí lia es ta rá pre ci -
san do ad qui rir ma te ri al es co lar. Essas co i sas va ri am
ex tra or di na ri a men te. Mas o sen ti do da dig ni da de
para a pes soa é ou tro. Se na dor José Alen car, isso é
per fe i ta men te pos sí vel. No meio em pre sa ri al, exis te a 
com pre en são des sa pro pos ta sem pre que é bem ex -
pli ca da. Re cen te men te, em ju lho, o Pre si den te da
FIESP, Ho rá cio Lá fer Piva, fi lho do Se na dor Pe dro
Piva, mos trou-se in clu si ve mu i to sen sí vel a essa pro -
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po si ção. De vi do à sua ex tra or di ná ria ex pe riên cia em -
pre sa ri al e por es tar pre o cu pa do com es sas ques -
tões, cum pri men to-o pelo seu dis cur so.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Su plicy. Toda pes soa, por mais
po bre que seja, gos ta ria de ter uma opor tu ni da de
para tra ba lhar e re a li zar-se como ci da dão, como pai
de fa mí lia.

Co nhe ço bem, por exem plo, as re giões mais po -
bres do País: o nor te de Mi nas, o Vale do Je qui ti nho -
nha, o Nor des te. Co nhe ço essa po bre za e não te nho
qual quer má goa por tam bém ter nas ci do em uma re -
gião mu i to po bre e de uma fa mí lia mu i to po bre, pois
pro cu rei re a li zar a mi nha vida pelo tra ba lho.

Aos 14 anos de ida de, tra ba lhan do como em -
pre ga do, fora de casa, em ou tra ci da de, con se gui
equi li brar o meu or ça men to, ain da que mo ras se – por
não po der pa gar o quar to – no cor re dor do ho tel, lo cal
onde dor mi du ran te um ano e meio. Não te nho má goa 
dis so. Te nho, isto sim, uma sa tis fa ção mu i to gran de
por ter equi li bra do o meu or ça men to e não ter pre ci -
sa do sa cri fi car meu pai, que era po bre, meus ir mãos
e al guns pa ren tes.

Cons truí a mi nha in de pen dên cia na que la ten ra
ida de, e aqui lo deu-me for ças para che gar hoje ao
Se na do da Re pú bli ca. Pro va vel men te aque la re a li za -
ção pes so al seja res pon sá vel pela mi nha vi tó ria na
ele i ção em meu Esta do, com 853 mu ni cí pi os.

Não sou con tra, ao con trá rio, apla u do a sen si bi -
li da de so ci al que, gra ças a Deus, sem pre es te ve pre -
sen te na mi nha alma. Tam bém sou sen sí vel e te nho
dado pro vas dis so na mi nha vida, nos meus atos.

Dar ao ci da dão bra si le i ro con di ções de re a li -
zar-se é o re tor no do de sen vol vi men to. Her da mos
uma gran de fa zen da. Nos so pai mor reu. So mos uma
fa mí lia de 160 mi lhões de ha bi tan tes. Esco lhe mos um 
dos ir mãos, pro va vel men te o mais bem do ta do, para
as su mir a ad mi nis tra ção da fa zen da. Che ga va à ci da -
de, e as ca sas co mer ci a is lhe ofe re ci am cré di to, ven -
den do-lhe tudo, e ele com pra va co i sas até que não
eram tão es sen ci a is – e a dí vi da cres cia.

Na ci da de, além dos ban cos, tam bém ha via os
agi o tas, às ve zes com ró tu lo e com pa ten te de ban co, 
que tam bém lhe da vam cré di to. Ele vol ta va e era re -
ce bi do com fes ta pe los ou tros ir mãos, por que era um
ho mem que ti nha cré di to na ci da de, onde tran si ta va
como se fos se um de les, com ab so lu ta de sen vol tu ra,
o que era fa tor de or gu lho para a sua fa mí lia de 160
mi lhões de ir mãos. Mas a dí vi da cres cia e so bre ela
pe sa vam ju ros, ju ros, ju ros.

O re ló gio bate 24 ho ras por dia. E, a cada se -
gun do, cor rem os ju ros, que se vão aco plan do àque la

dí vi da, fa zen do com que os cus tos dos ju ros con ti nu -
em cres cen do. Então, ele co me ça a ser acon se lha do
a ven der al gu mas ben fe i to ri as da fa zen da, onde há
uma má qui na de café; uma roda Pel ton, que gera
ener gia elé tri ca para acen der a lâm pa da da sua casa, 
que tem uma vol ta gem os ci lan te; um mo i nho de fubá.
Ele ven de a má qui na de café por ser oci o sa e fun ci o -
nar só na épo ca da sa fra. Por tan to, foi bom que a ti -
vés se mos ven di do. Ven de mos tam bém a roda Pel ton 
ou a ro da-d’água e va mos pa gar os watts da nos sa
lâm pa da. Ven de mos o mo i nho de fubá. Não tem im -
por tân cia. A vi ú va man dou bus car fubá. Man dou mi -
lho para tra zer fubá. O me ni no che gou do mo i nho e
não trou xe o fa re lo que ela pre ci sa va para os por cos e 
pin tos. O ra paz, en tão, dis se-lhe: “Olha, eu es ta va es -
que cen do. O dono do mo i nho man dou fa lar com a se -
nho ra que, quan do pre ci sar de fa re lo, não pre ci sa
man dar o di nhe i ro, não. Ele as sen ta. Ele man dou
tam bém di zer que o rego d’água per ten ce a ele. O
mo i nho não é ape nas a casa e as pe dras; é tam bém a 
água que vem das en cos tas de cima. E eles es tão
me xen do nela. Diz ele que não pode”. E a dí vi da con -
ti nua cres cen do. Logo, logo, nos so ir mão mais
bem-dotado – como o é, de fato –, que ad mi nis tra mal
os ne gó ci os da fa zen da, será acon se lha do a ven der
um pe da ço de ter ra. Nos sa so be ra nia e nos sa pró pria 
in te gri da de ter ri to ri al pas sa ram a ser con sen ti das,
por que o Bra sil, esse gi gan te, está ab so lu ta men te in -
di fe ren te a seu fu tu ro.

É cla ro que há vi tó ri as, como por exem plo, a de
aca bar com a in fla ção, mas não com base em uma re -
ces são bru tal como a que es ta mos vi ven do, a pon to
de nós to dos do Se na do da Re pú bli ca en con trar mos
uma sa í da para os pro ble mas na ci o na is por meio da
nos sa sen si bi li da de so ci al, do an do por mês
R$100,00 para cada fa mí lia po bre, ou R$60,00, ou
R$80,00, ou R$200,00. Sin ce ra men te, de acor do
com a mi nha ori gem, com a mi nha for ma ção fa mi li ar,
com as re cor da ções que te nho do exem plo do meu
pai e da mi nha mãe, não pos so acre di tar que essa
seja a so lu ção para o meu País. 

A so lu ção para o meu País não é ir à ci da de
com prar co i sas su pér flu as para co lo car na mi nha
casa, não é ir à ci da de e pa gar ta xas de ju ros al tas
para ser re ce bi do com ta pe te ver me lho. Isso não é
so lu ção para o meu País. A so lu ção para o meu País
ad vém do tra ba lho. Po bre za se com ba te com ge ra -
ção de ri que za na ci o nal. Como va mos al can çar a ri -
que za na ci o nal? Trans for man do re cur sos na tu ra is
em ri que za; trans for man do re cur sos hu ma nos em fa -
tor de ri que za; ofe re cen do opor tu ni da de a to dos de
tra ba lhar, vi ver e con tri bu ir para o en gran de ci men to
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do País, que, em bo ra te nha nas ci do gran de e rico,
com o tem po e o nos so com por ta men to equi vo ca do,
tem sido le va do a essa si tu a ção de sub ser viên cia crô -
ni ca, des ne ces sa ri a men te.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – V. Exª me 
per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
José Alen car, pa ra be ni zo V. Exª por esse bri lhan te
pro nun ci a men to. V. Exª mos tra-se an gus ti a do, como
to dos nós, bra si le i ros, que ve mos, com mu i ta tris te za, 
essa le tar gia do País, essa inér cia, essa fal ta de au -
to-estima hoje exis ten tes. Sou dos que acre di tam que 
pes so as como V. Exª de ve ri am es tar co lo ca das em
al gum Mi nis té rio, mar can do cer ta di fe ren ça, por sua
de ter mi na ção, sua obs ti na ção, mas tam bém por sua
ex pe riên cia da vida ca i pi ra, “jeca”. Assim como eu, V.
Exª, pela his tó ria do mo i nho, da água, do rego, pa re -
cer ter essa vi vên cia. Tudo isso é mu i to ine ren te a nós 
do in te ri or, dos me di ter râ ne os. No en tan to, V. Exª
tam bém tem a bra vu ra da que les que ven ce ram. E,
nes sa li nha, é pre ci so bus car ime di a ta men te um elo
de de sen vol vi men to. O meu dis cur so, como o dos Se -
na do res Ma gui to Vi le la e Edu ar do Su plicy, será em
tor no da taxa de cres ci men to da mor ta li da de in fan til,
de nun ci a da pela CNBB. De po is, eu o pro nun ci a rei a
esta Casa. V. Exª dá esse en fo que, de mons tra sen si -
bi li da de to tal em ace i tar essa pro pos ta, mas re for ça a
ne ces si da de de dar o sal to prin ci pal, que é o de sen -
vol vi men to na ci o nal. Pen so que po de re mos tra ba lhar
nis so – re vi go ra dos, ago ra, pelo so fri men to que pre -
sen ci a mos du ran te o re ces so, em que es ti ve mos di -
re ta men te li ga dos às ba ses –, com vis tas a pres si o -
nar o Pre si den te da Re pú bli ca para re de se nhar um
pro ces so de de sen vol vi men to do País. Os nos sos
agri cul to res, Srs. Se na do res, es tão de ses pe ra dos, as 
dí vi das e os ju ros que V. Exª ci tou com pro vam isso.
Qu an to à re for ma agrá ria, o in ver so tem sido fe i to em
meu Esta do a olhos vis tos; as ci da des pe que nas es -
tão tor nan do-se me no res. O que V. Exª traz nes ta
hora vem ao en con tro do meu so fri men to, da mi nha
an gús tia. Se rei um ali a do de V. Exª nes se pro je to de
pro vo car o Pre si den te no sen ti do da re to ma da ime di -
a ta do de sen vol vi men to. Não sei se Sua Exce lên cia
tem ca pa ci da de de pro por uma so lu ção di fe ren te nes -
te mo men to, mas V. Exª, por sua ex pe riên cia como
gran de em pre sá rio nas Alte ro sas, na nos sa que ri da
Mi nas Ge ra is, pode dar um tom for te nes ta Casa. Terá 
sem pre um com pa nhe i ro ao seu lado, que tam bém é
mi ne i ro, em bo ra re pre sen te o Esta do de Go iás. Mu i to
obri ga do.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor. Não sei como agra de cer as pa la -
vras que mu i to me sen si bi li za ram.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ney Su as su na, meu con ter râ neo de
Cam pi na Gran de.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Fi quei en -
can ta do com a his tó ria da fa zen da. La men ta vel men -
te, é nes ta fa zen da que es ta mos vi ven do. Con cor do
to tal men te com V. Exª, quan do diz que se deve dar
opor tu ni da de de tra ba lho e bus car de sen vol vi men to.
So men te em nos sa ci da de, V. Exª dá mais de 1.500
em pre gos, le van do o pro gres so para lá, como tem le -
va do para ou tras ci da des nor des ti nas, para Mi nas
Ge ra is e para tan tos Esta dos des ta Fe de ra ção. V. Exª 
fa la va, e eu es ta va pre o cu pa do. Pas sei por al gu mas
al de i as des sa fa zen da gi gan tes ca e vi mais ca sas co -
mer ci a is fe cha das que aber tas, no Rio de Ja ne i ro, em 
São Pa u lo, no Nor des te. Te nho-me per gun ta do, com
mu i ta fre qüên cia, se es ta mos no ca mi nho cer to, se o
nos so ir mão não está pra ti can do, re al men te, uma po -
lí ti ca su i ci da. Te nho-me per gun tan do, por que vejo
que, há qua tro anos, de vía mos U$60 bi lhões e ago ra
es ta mos de ven do mais de U$450 bi lhões. Sou da
base do Go ver no, mas co me ço a in da gar, a pre o cu -
par-me. Não que ro que essa fa zen da vá à ban car ro -
ta, como não o quer V. Exª e ne nhum de nós. Pen so
que é hora de ins tar mos que o nos so ir mão mude a
for ma de agir, para que essa fa zen da, he ran ça dos
nos sos pais, che gue aos nos sos fi lhos e ne tos in te -
gral e glo ri o sa, dan do or gu lho àque les que aqui es -
tão. Ouvi, há pou cos mi nu tos, o apar te do nos so com -
pa nhe i ro Ma u ro Mi ran da e lem bra va-me do que está
ocor ren do: em mu i tas re giões, as fa zen das es tão de -
grin go lan do, seja pelo pre ço vil da pro du ção – como
ci tei em meu dis cur so –, seja pela pre o cu pa ção das
in va sões. Con gra tu lo-me com V. Exª. Tam bém es ta rei 
ao lado de to dos os que não que rem a fa lên cia des sa
fa zen da. Mu i to obri ga do e pa ra béns.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, emi nen te Se na dor Ney Su as su na. Sin -
to-me hon ra do com as suas pa la vras.

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR  (PMDB – MG) – Ouço
V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.
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O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se -
na dor José Alen car, V. Exª sem pre pro cu ra fa zer pa -
ra le los com fa tos da vida real, cons tru in do ima gens
tão re le van tes quan to essa da “fa zen da Bra sil”, cu jos
ocu pan tes es tão mu i to pre o cu pa dos, uma vez que
pe di ram em pres ta do mu i to além do ra zoá vel, e os ju -
ros cres ce ram de tal ma ne i ra que es tran gu la ram suas 
fi nan ças. Des sa for ma, es tá-se pro du zin do me nos.
Essas pes so as, ain da que de se jem tra ba lhar, para
que seus fa mi li a res pos sam ad qui rir os bens e ser vi -
ços, vê em-lhes ne ga da essa opor tu ni da de. E há ain -
da mais: a con tri bu i ção fe i ta na for ma de pa ga men to
de ju ros do ser vi ço da dí vi da. Tan to o pa ga men to dos
ju ros quan to o do ca pi tal, que se trans for ma em uma
ver da de i ra bola de neve, aca bam sen do des ti na dos a 
quem? É im por tan te re fle tir mos so bre essa ques tão.
Isso não está con tri bu in do para que a dis tri bu i ção de
ren da con ti nue sen do tão de si gual? Se, de um lado, o 
Go ver no ar gu men ta que a es ta bi li za ção dos pre ços
con tri bu iu para que as ca ma das de me nor po der
aqui si ti vo não so fres sem mais os efe i tos da in fla ção,
por ou tro lado, hou ve a so bre va lo ri za ção, o es tí mu lo
ao in gres so de ca pi ta is, o pa ga men to ex tra or di ná rio
da dí vi da, tan to in ter na quan to ex ter na e a ele va ção
dos ju ros, que fez com que di mi nu ís se a ati vi da de. E
quem re ce beu os ju ros? Os apli ca do res, pes so as
com ma i or dis po ni bi li da de de ca pi tal, as que têm ma i -
or ri que za, mo ra do res des ta fa zen da e ou tros que
mo ram em fa zen das ou tras, de ou tros pa í ses. Por tan -
to, é im por tan te re la ci o nar mos esse es tran gu la men to
do ser vi ço da dí vi da in ter na e ex ter na com a con cen -
tra ção de ren da e de ri que za na “fa zen da Bra sil”.
Cum pri men to V. Exª.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Sr.
Pre si den te, ain da dis po nho de al gum tem po?

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – O
tem po da ses são, Se na dor, já está es go ta do. Peço a
V. Exª que con clua.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Sr.
Pre si den te, cin co mi nu tos?

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
sul to o Ple ná rio so bre a pror ro ga ção da ses são por 3
mi nu tos, para que o ora dor con clua a sua ora ção.
(Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro -
ga da a ses são por 3 mi nu tos.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Agra -
de ço, Sr. Pre si den te.

Se na dor Edu ar do Su plicy, agra de ço no va men te 
a in ter ven ção de V. Exª. Seu apar te mu i to me hon ra.

Con clu in do, lem bro o pro ble ma da dis tri bu i ção
de ren da no Bra sil.

É mu i to co mum pes so as ilus tres de fen de rem a
tese de que a me lhor dis tri bu i ção de ren da é fe i ta por
meio de edu ca ção e de sa ú de. É ver da de! Mas é pre -
ci so que tam bém nos lem bre mos de que hoje há no
Bra sil uma au sên cia de es pa ço a qual quer mo vi men -
to sin di cal de re i vin di ca ção sa la ri al. E, além do de -
sem pre go, tem cres ci do no Bra sil o su bem pre go, fa -
tor que agra va o pro ble ma da dis tri bu i ção da ren da
na ci o nal.

Às ve zes as au to ri da des e al gu mas li de ran ças
em pre sa ri a is se ufa nam em di zer que há mu i to tem po 
não acon te ce uma gre ve de re i vin di ca ção sa la ri al,
como se tudo es ti ves se bem. Nas ins ti tu i ções, é mu i to 
co mum — e já pre si di a Fe de ra ção das Indús tri as —
ha ver nas pa re des os di ze res de que não tem ha vi do
gre ve no Esta do, gre ve de re i vin di ca ção sa la ri al.

A re i vin di ca ção sa la ri al é um ins tru men to le gí ti -
mo de me lhor dis tri bu i ção de ren da. Tam bém acre di to 
que a edu ca ção é o me lhor ca mi nho para se dis tri bu ir
ren da, mas tam bém é pre ci so que não nos es que ça -
mos de que a edu ca ção se faz com di nhe i ro, com re -
cur sos, as sim como a sa ú de e o sa ne a men to. E não
vai ser em po bre cen do a eco no mia na ci o nal que re -
sol ve re mos o pro ble ma que é fa tor prin ci pal de dis tri -
bu i ção de ren da.

Sr. Pre si den te, cre io que po de ría mos le var ao
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, ao Mi nis tro do De -
sen vol vi men to, que es tão indo a Mon te vi déu, com a
fi na li da de de uma ro da da de ne go ci a ções no Mer co -
sul, a cer te za de que a so ci e da de bra si le i ra, por meio
de seus re pre sen tan tes le gí ti mos no Con gres so Na ci -
o nal, apla u de essa po si ção de en du re ci men to e de
de fe sa do mer ca do na ci o nal.

Pre ci sa mos ser me nos in gê nu os. Entre ga mos
nos so mer ca do gra tu i ta men te até ao con tra ban do in -
ter na ci o nal. Aqui em Bra sí lia, mu i to per to da Ca te -
dral, há o cha ma do “mer ca do pa ra gua io”. Sa be mos
que o Pa ra guai ins ta lou em seu ter ri tó rio ver da de i ras
má fi as (a má fia co re a na, a má fia chi ne sa) que fa zem
in gres sar pro du tos con tra ban de a dos em nos so mer -
ca do. Essas ati vi da des são fo ra-da-lei, com as qua is
não po de mos con vi ver. Ne nhum país per mi te isso.
Não po de mos ace i tar que tais co i sas ocor ram em
nos so País. Fora da lei, não há sal va ção. Va mos de -
fen der os in te res ses na ci o na is.

Mu i to obri ga do.
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 Ata da 92ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 5 de agos to de 1999

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs.: Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo e Car los Pa tro cí nio

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias
– Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio
Car los Ma ga lhães – Antô nio Car los Va la da res –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber -
nar do Ca bral – Bla i ro Mag gi – Car los Be zer ra – Car -
los Pa tro ci nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner –
Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des –
Ernan des Amo rim – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas
Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He -
lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Ja -
der Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou -
za – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen -
car – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José
Jor ge – José Ro ber to Arru da – José Sar ney – Ju -
vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in -
ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz
Este vão – Luiz Ota vio – Ma gui to Vi le la – Ma ria do
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u -
ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Na bor Jú ni or – Ney
Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo
Sou to – Pe dro Piva – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re -
quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu
Tuma – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Sil va
Jú ni or – Tião Vi a na – Wel ling ton Ro berto.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) –  A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 72 Srs. Se -
na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta 
a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na -
bor Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE
ESTADO DOS TRANSPORTES

Nº 809/99, de 30 de ju lho úl ti mo, en ca mi nhan do
as in for ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 90, de
1999,  do Se na dor Fre i tas Neto. 

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao ar qui vo.

PARECER

PARECER Nº 485, DE 1999

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
134, de 1995, de au to ria do Se na dor Ro -
ber to Fre i re, que “Re gu la men ta o § 3º do
art. 8º do Ato das Dis po si ções Cons ti -
tucio na is Tran si tó ri as, dis pon do so bre a
re pa ra ção de na tu re za eco nô mi ca de vi da
aos ae ro na u tas e ae ro viá ri os, ci vis e mi li -
ta res, im pe di dos de exer cer a pro fis são”.
(Em re e xa me nos ter mos do Re que ri men -
to nº 625, de 1996)

Re la tor ad hoc: Se na dor Ma gui to Vi le la

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para re e xa me, em face
da apro va ção do Re que ri men to nº 625/96, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 134, de 1995, de au to ria do ilus -
tre Se na dor Ro ber to Fre i re, que ob je ti va a re gu la -
men ta ção do § 3º do art. 8º do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, que as se gu ra re pa ra ção 
eco nô mi ca a ae ro na u tas e ae ro viá ri os que fo ram im -
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pe di dos, por atos ins ti tu ci o na is, de exer ce rem a pro -
fis são.

É do se guin te teor o ci ta do dis po si ti vo:

“Art. 8º É con ce di da anis tia aos que, no
pe río do de 18 de se tem bro de 1946 até a
data da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção, fo ram
atin gi dos, em de cor rên cia de mo ti va ção ex -
clu si va men te po lí ti ca, por atos de ex ce ção,
ins ti tu ci o na is ou com ple men ta res, aos que
fo ram abran gi dos pelo De cre to Le gis la ti vo nº
18, de 15 de de zem bro de 1961, e aos atin gi -
dos pelo De cre to-Lei nº 864, de 12 de se tem -
bro de 1969, as se gu ra das as pro mo ções, na
ina ti vi da de, ao car go, em pre go, pos to ou gra -
du a ção a que te ri am di re i to se es ti ves sem
em ser vi ço ati vo, obe de ci dos os pra zos de
per ma nên cia em ati vi da de pre vis tos nas leis
e re gu la men tos vi gen tes, res pe i ta das as ca -
rac te rís ti cas e pe cu li a ri da des das car re i ras
dos ser vi do res pú bli cos ci vis e mi li ta res e ob -
ser va dos os res pec ti vos re gi mes ju rí di cos.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go so men te
ge ra rá efe i tos fi nan ce i ros a par tir da pro mul -
ga ção da Cons ti tu i ção, ve da da a re mu ne ra ção 
de qual quer es pé cie em ca rá ter re tro a ti vo.

..............................................................
§ 3º Aos ci da dãos que fo ram im pe di dos

de exer cer, na vida ci vil, ati vi da de pro fis si o nal 
es pe cí fi ca, em de cor rên cia das Por ta ri as Re -
ser va das do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca nº
S-50-GM5, de 19 de ju nho de 1964, e nº
S-285-GM5, será con ce di da re pa ra ção de
na tu re za eco nô mi ca, na for ma que dis pu ser
lei de ini ci a ti va do Con gres so Na ci o nal e a
en trar em vi gor no pra zo de doze me ses a
con tar da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção.

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

Ve ri fi ca-se que a lei, de ini ci a ti va do Con gres so
Na ci o nal, de ve ria ter en tra do em vi gor em ou tu bro de
1989, ou seja, há qua se dez anos. Além dis so, o dis -
pos to no ca put do art. 8º de i xa cla ro que, além da re -
pa ra ção eco nô mi ca pre vis ta no § 3º os ae ro na u tas e
ae ro viá ri os pu ni dos e anis ti a dos tam bém têm di re i to à 
apo sen ta do ria, bem como ex pli ci ta, no § 1º, a pro i bi -
ção de que os efe i tos fi nan ce i ros da re pa ra ção te -
nham ca rá ter re tro a ti vo.

Não obs tan te o dis pos to no ca put e no § 1º do
art. 8º do ADCT, o Con gres so Na ci o nal apro vou dois
pro je tos de lei – o PLS nº 180/89 e o PL nº 248/93 (re -
e di ção do an te ri or) – que con ce di am aos ae ro na u tas
e ae ro viá ri os, além da in de ni za ção pe cu niá ria, apo -

sen ta do ria adi ci o nal, bem como re tro a gi am seus efe i -
tos fi nan ce i ros à épo ca da en tra da em vi gor das por -
ta ri as re ser va das do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca que
im pe di ram es ses tra ba lha do res de exer ce rem sua
pro fis são (1964 e 1966).

Assim, por con tra ri a rem dis po si ções cons -
tituci o na is, am bos os pro je tos fo ram ve ta dos in te gral -
men te pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Ago ra, o PLS nº 134/95 bus ca cor ri gir os ví ci os
an te ri o res de in cons ti tu ci o na li da de, eli mi nan do a pre -
vi são de apo sen ta do ria adi ci o nal e es ti pu lan do que
os efe i tos  fi nan ce i ros re tro gam ape nas à data da pro -
mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988.

Em li nhas ge ra is, os ter mos prin ci pa is do pro je to 
são os que se guem:

a) con ces são de re pa ra ção de na tu re za eco nô -
mi ca a ae ro na u tas e ae ro viá ri os pro i bi dos de exer ce -
rem a pro fis são, em fun ção das Por ta ri as Re ser va das 
nºs S-50-GM-5, de 19-6-64, e S-285-GM-5, de
1-9-66, do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca;

b) re pa ra ção eco nô mi ca equi va len te à se guin te
in de ni za ção:

b.1) pi lo tos ci vis, ofi ci a is avi a do res e ofi ci a is
avi a do res en ge nhe i ros: sa lá rio de co man dante de
Bo e ing 737, na data do pa ga men to da re pa ra ção,
mul ti pli ca do pelo nú me ro de me ses en tre 5-10-88 e a
data da pu bli ca ção da lei em aná li se;

b.2) mi li ta res es pe ci a lis tas, ae ro na u tas e ae ro -
viá ri os:

 I) me câ ni cos de vôo, co mis sá ri os de bor do e
na ve ga do res: 50% da in de ni za ção de vi da aos pi lo tos
e de ma is ofi ci a is;

II) de ma is des pa chan tes de ope ra ção de vôo e
me câ ni cos de ma nu ten ção, ca te go ri as I e II: 30% da
in de ni za ção de vi da aos pi lo tos e de ma is ofi ci a is;

c) a in de ni za ção deve ser paga, em con ta cor -
ren te, até 60 dias após a en tra da do re que ri men to,
que, por sua vez, de ve rá ser en tre gue no pra zo de 60
dias após a pu bli ca ção da lei;

d) a in de ni za ção é con si de ra da cré di to de na tu -
re za ali men tí cia e es ten de-se aos her de i ros e de pen -
den tes dos be ne fi ciá ri os fa le ci dos;

e) as des pe sas de vem cor rer à con ta dos Encar -
gos Pre vi den ciá ri os da União;

f) es pe ci fi ca ção dos do cu men tos ne ces sá ri os à
com pro va ção do di re i to à in de ni za ção.

Em 27 de ju nho de 1995, o pro je to ob te ve pa re -
cer fa vo rá vel des ta Co mis são, de nº 440/95, em ca rá -
ter ter mi na ti vo.

Des sa de ci são foi in ter pos to o Re cur so nº 4, de
1995, a fim de que o Pro je to fos se sub me ti do ao exa -
me do Ple ná rio.
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Ao pro je to foi apre sen ta da a Emen da nº 1, de
Ple ná rio, Subs ti tu ti va, da la vra do Se na dor Ernan des
Amo rim, pro mo ven do as se guin tes prin ci pa is al te ra -
ções no tex to da pro pos ta ori gi nal:

a) no art. 3º, pro põe que as ati vi da des pre vis tas
na lei se jam aque las de fi ni das na Por ta ria nº
869-A-GM-5 e suas al te ra ções, en quan to que no tex -
to ori gi nal há essa iden ti fi ca ção para a de fi ni ção das
ati vi da des na avi a ção ci vil, cujo exer cí cio de pen dia
de li cen ça, nos ter mos da que la por ta ria;

b) no art. 4º eli mi na a fi xa ção do pra zo para o
pa ga men to das in de ni za ções. No pro je to ori gi nal,
esse pra zo é fi xa do em até 60 dias após o re que ri -
men to;

c) no art. 5º, faz re fe rên cia à na tu re za ali men tí -
cia da in de ni za ção pre vis ta “nes ta lei”, en quan to que
o tex to ori gi nal re fe re-se ao art. 2º da lei;

d) no art. 6º, pro põe que as des pe sas cor ram à
con ta de do ta ção pró pria do Te sou ro da União. Já o
do pro je to li mi ta aos Encar gos Pre vi den ciá ri os da
União;

e) no art. 7º, so bre tu do em seu pa rá gra fo úni co,
eli mi na a exi gên cia de com pro va ção do cu men tal do
re que ri men to;

f) su pri miu o art. 8º, que pre via a do cu men ta ção
exi gi da para a ins tru ção do re que ri men to pe los ci vis;

g) no art. 9º, eli mi na a exi gên cia de com pro va -
ção para os mi li ta res de te rem per ten ci dos aos qua -
dros, es pe ci a li da des e su bes pe ci a li da des, cujo exer -
cí cio na avi a ção ci vil de pen di am de li cen ças con ce di -
das pela Di re to ria de Ae ro náu ti ca Ci vil.

Sub me ti da a emen da subs ti tu ti va à apre ci a ção
des ta Co mis são, me di an te o Pa re cer nº 885, de 1995, 
hou ve por bem este ór gão téc ni co apro var par ci al -
men te a Emen da nº 1 de Ple ná rio, a fim de in cor po rar
ao tex to do pro je to a nova re da ção pro pos ta para o
art. 6º, as se gu ran do que as in de ni za ções pre vis tas
cor ram à con ta de do ta ção do Te sou ro da União.

Apon ta da pela Mesa do Se na do Fe de ral ser in -
com ple ta a apre ci a ção an te ri or, a Co mis são re a pre ci -
ou a emen da e con clu iu pela re je i ção das al te ra ções
pro pos tas para os arts. 3º, 4º, 8º e 9º, con for me es -
tam pa do no Pa re cer nº 38, de 1996.

Após su ces si vos adi a men tos da dis cus são e da
vo ta ção, foi apro va do re que ri men to de re e xa me da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos em 25 de ju nho
de 1996, em face do qual, em 29 de abril de 1997, o
pro ces sa do foi re dis tri bu í do ao no bre Se na dor Ney
Su as su na.

Em 18 de ju lho de 1997, foi jun ta do aos au tos
có pia do Ofí cio nº 596, de 11 de ju lho de 1997, do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, so li ci tan do in for ma ções para

a ins tru ção de Man da do de Injun ção in ter pos to, ten do 
re tor na do às mãos do Se na dor Ney Su as su na no dia
18 de ju lho de 1997, que o de vol veu com mi nu ta de
re la tó rio fa vo rá vel, nos ter mos de subs ti tu ti vo, em 20
de mar ço de 1998.

Assu min do o no bre Re la tor a Pre si dên cia des ta
Co mis são, ve io-nos o pro ces sa do em re dis tri bu i ção,
no dia 2 de ju nho de 1999.

É o re la tó rio.

II – Voto

Con for me an tes men ci o na do, o hoje Pre si den te
des ta Câ ma ra Téc ni ca já ha via de vol vi do o Pro ces sa -
do com mi nu ta de re la tó rio, após um in gen te e bri -
lhan te tra ba lho no sen ti do da ne ces sá ria vi a bi li za ção
da apro va ção do pro je to.

 Não se pode, por tan to, per der todo o es for ço
des pen di do no sen ti do de vi a bi li zar a apre ci a ção do
pro je to, ra zão pela qual, por eco no mia pro ces su al e
por concor dar mos com Se na dor Ney Su as su na, ado ta -
mos o seu voto no que per ti ne aos se guin tes pon tos:

“... PLS nº 134/95 eli mi nou os dis po si ti -
vos con si de ra dos in cons ti tu ci o na is que en se -
ja ram os ve tos pre si den ci a is in te gra is ao PLS 
Nº 180/89 e ao PL nº 248/93 (re e di ção do an -
te ri or).

Des se modo, o pro je to pas sou a não
con fron tar os di ta mes cons ti tu ci o na is so bre a 
ma té ria. Ade ma is, a ini ci a ti va é, de fato, do
Con gres so Na ci o nal e já de ve ria ter sido con -
subs tan ci a da há mais de oito anos.

Du ran te esse pe río do, os ae ro na u tas e
ae ro viá ri os in jus ta men te pu ni dos por atos
ins ti tu ci o na is, bem como seus her de i ros e
de pen den tes, vêm aguar dan do al gu ma re pa -
ra ção, se não mo ral, pelo me nos pe cu niá ria,
da Na ção.

Assim, o PLS nº 134, de 1995, pre en -
che essa ina diá vel la cu na le gal, sen do per fe i -
ta men te ju rí di co.

Além dis so, o pro je to apre sen ta ade -
qua da téc ni ca le gis la ti va, es ta be le cen do,
com bas tan te pro pri e da de, os pon tos re le -
van tes para a re gu la men ta ção do § 3º do art.
8º do ADCT.

Qu an to ao mé ri to, tam bém não há re pa -
ros a apon tar. Não há o que ques ti o nar quan -
to à ne ces si da de de ten tar re pa rar, pelo me -
nos de for ma pe cu niá ria, os pre ju í zos im pos -
tos àque les que ti ve ram de in ter rom per, ar bi -
tra ri a men te, suas car re i ras pro fis si o na is.
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O meio pro pos to para se pro ce der à re -
pa ra ção toma por base de cál cu lo das in de ni -
za ções o sa lá rio de co man dan te  de Bo e ing
737, que é um equi pa men to ini ci al e bá si co
da avi a ção co mer ci al bra si le i ra, po den do ter
sido con du zi do por qual quer dos pi lo tos im -
pe di dos de exer cer a pro fis são.

A des pe i to das ra zões que le va ram à
me to do lo gia usa da pelo pro je to para fins de
re pa ra ção, en ten de mos que o pa râ me tro
deve ter o mes mo cri té rio ado ta do para a in -
de ni za ção aos her de i ros dos de sa pa re ci dos
po lí ti cos, ou seja: in de ni za ção mí ni ma de
R$100.000,00 (Lei nº 9.140, de 4-12-95 – a
cha ma da “Lei dos De sa pa re ci dos”), para os
me câ ni cos Ca te go ria II e, a par tir daí, es ta be -
le cer uma es ca la de va lo res pro por ci o nal à
res pon sa bi li da de das fun ções na avi a ção co -
mer ci al e con se qüen te es ca la dos pre ju í zos
so fri dos pe los pu ni dos, fato que não exis tiu
com os de sa pa re ci dos. Os pi lo tos, por exem -
plo, não po dem ter a mes ma re pa ra ção que
têm os au xi li a res de me câ ni cos de ter ra, da
mes ma ma ne i ra que um mé di co não po de ria
ter uma re pa ra ção idên ti ca a de um au xi li ar
de en fer ma gem.

O Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, ao 
re co nhe cer que a ma té ria de ve ria ser re a pre -
sen ta da, de i xou cla ro este pon to:

“... des tar de, com a ma i or ce le ri da de,
afim de pro mo ver a re pa ra ção dos in jus tos
pre ju í zos so fri dos pe los ae ro na u tas, ae ro viá -
ri os e mi li ta res... (to dos no plu ral, es ta be le -
cen do, ine qui vo ca men te, dis tin ção en tre as
ca te go ri as pre ju di ca das).”

 Dis tin guiu ain da as ca te go ri as pro fis si -
o na is que a re pa ra ção de ve rá atin gir:

– ae ro na u tas (pi lo tos, me câ ni cos de
vôo e ra di o te le gra fis tas de vôo etc.);

– ae ro viá ri os (me câ ni cos de ter ra e au -
xi li a res de no mi na dos em Ca te go ri as I e II);

– mi li ta res que, con for me a Por ta ria nº
869-GM-5, de 29 de agos to de 1963, ci ta da
nas Por ta ri as Se cre tas, exer ce ri am es sas
fun ções na avi a ção co mer ci al.

Vê-se tam bém que o Che fe do Po der
Exe cu ti vo pre o cu pou-se em re pa rar in jus tos
pre ju í zos e não ape nas em pa gar uma im por -
tân cia sim bó li ca.

É de se res sal tar, ain da, que os ae -
ronau tas, ae ro viá ri os e os mi li ta res fo ram as
ca te go ri as pro fis si o na is que mais so fre ram

pre ju í zos com os atos ex cep ci o na is, pois fo -
ram pro i bi dos de exer cer suas ati vi da des pe -
cu li a res para as qua is fo ram tre i na dos. Ti ve -
ram seu cam po de tra ba lho res trin gi do e, em
con se qüên cia, en con tra ram enor me di fi cul -
da de para o exer cí cio de ou tras ati vi da des in -
dis pen sá ve is ao pro vi men to de suas ne ces si -
da des e de seus fa mi li a res.

Ade ma is, jul ga mos ne ces sá rio o res -
guar do de di re i tos in de ni za tó ri os mais fa vo -
rá ve is que, por ven tu ra, vi e rem a ser re co nhe -
ci dos ao in te res sa do em de ci são ju di ci al,
mas sem a pos si bi li da de de acu mu la ção de
in de ni za ção de cor ren te des te pro je to com
aque la que vier a ser al can ça da por meio do
Po der Ju di ciá rio, de ven do ha ver com pen sa -
ção, com o pa ga men to a ma i or, se for o caso.
A ini ci a ti va ob je ti va se guir o pre ce i to cons ti tu -
ci o nal de aca ta men to das de ci sões do Po der
Ju di ciá rio, con for me tam bém está pre vis to na 
lei so bre os de sa pa re ci dos po lí ti cos.

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

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

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

“As al te ra ções que pre ten de mos pro -
mo ver no pre sen te pro je to são fru to de con -
sul tas aos Mi nis té ri os da Ae ro náu ti ca e da
Jus ti ça, e é de se res sal tar que o mon tan te
das des pe sas re pre sen ta ape nas 13,95% do
to tal cons tan te do pro je to, por des vin cu lá-lo
dos sa lá ri os vi gen tes nas com pa nhi as co -
mer ci a is e ado tar va lo res ab so lu tos.

Isto pos to, só nos res ta, em bo ra tar di a -
men te, pro mo ver essa re pa ra ção pe cu niá ria,
pois os pre ju í zos pro fis si o na is in fli gi dos aos
ae ro na u tas e ae ro viá ri os com a in ter rup ção
ar bi trá ria de suas car re i ras, bem como os da -
nos mo ra is so fri dos, são ir re pa rá ve is, pas sí -
ve is ape nas do re co nhe ci men to da Na ção."

Com to das as vê ni as, dis cor da mos da mi nu ta
de pa re cer no que tan ge a fi xa ção do va lor da in de ni -
za ção. Acre di ta mos que deva ser de fi ni do em va lor
cer to e atu al, a fim de que não de pen da de ou tros cál -
cu los para que se efe ti ve o pa ga men to, evi tan do
questi o na men tos quan to à le ga li da de ou cons ti tu ci o -
na li da de do pre ce i to, o que le va ria a ma i o res de lon gas
ao efe ti vo pa ga men to por par te do Po der Exe cu ti vo.

Assim, ten do sido uti li za do o cri té rio es ta be le ci -
do no § 1º do art. 11 da Lei nº 9.140, de 1995, que de fi -
niu um piso de R$100.000,00 (cem mil re a is), o que
se im põe é a atu a li za ção mo ne tá ria des se va lor até
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maio de 1999, pelo ín di ce acu mu la do do INPC apu ra -
do pelo IBGE, o que re sul ta no va lor, ar re don da do
para mais, de R$125.000,00 (cen to e vin te e cin co mil
re a is), que fica sen do a in de ni za ção de vi da à ca te go -
ria bá si ca.

Para as de ma is ca te go ri as, ado ta mos a mes ma
pro por ção da mi nu ta de pa re cer, ou seja: para a in ter -
me diá ria, de fi ne-se o do bro da in de ni za ção de vi da à
an te ri or, re sul tan do a in de ni za ção de R$250.000,00
(du zen tos e cin qüen ta mil re a is) e para a ca te go ria
su pe ri or, fi xa-se em três ve zes e meia o piso, ou seja,
R$437.500,00 (qua tro cen tos e trin ta e sete mil e qui -
nhen tos re a is).

Esta be le ce mos, ain da que os va lo res fi xa dos
se rão cor ri gi dos mo ne ta ri a men te de cen to e vin te
dias após a pu bli ca ção da lei até o efe ti vo pa ga men to, 
a fim de pre ser var o va lor das in de ni za ções, bem as -
sim a fi xa ção de ju ros de mora de 0,5% (meio por cen -
to) ao mês.

Man têm-se to das as de ma is nor mas pro ce di -
men ta is, à ex ce ção da que la que es ta be le ce o pra zo
para o re que ri men to, vis to que en ten de mos que os 45 
dias con ce di dos são in su fi ci en tes para a ne ces sá ria
di vul ga ção.

Di an te do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 134, de 1995, na for -
ma do se guin te Subs ti tu ti vo:

 EMENDA Nº 2 – CAE (SUBSTITUTIVO)

Re gu la men ta o § 3º do art. 8º do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as, dis pon do so bre a re pa ra ção de na -
tu re za eco nô mi ca de vi da aos ae ro na u tas
e ae ro viá ri os, ci vis e mi li ta res, im pe di dos
de exer cer a pro fis são.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ae ro na u tas e os ae ro viá ri os, ci vis e

mi li ta res, atin gi dos por atos ins ti tu ci o na is ou com ple -
men ta res, im pos si bi li ta dos, em fun ção das Por ta ri as
Re ser va das nºs S-50-GM-5, de 19 de ju nho de 1964,
e S-285-GM-5, de 1º de se tem bro de 1966, do Mi nis -
té rio da Ae ro náu ti ca, de exer cer, na vida ci vil, as ati vi -
da des es pe cí fi cas de ae ro na u tas e ae ro viá ri os cons -
tan tes da Por ta ria nº 869-AGM-5, de 29 de agos to de
1963, do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca, fa zem jus à re pa -
ra ção da na tu re za eco nô mi ca sob for ma de in de ni za -
ção pe cu niá ria.

Art. 2º A re pa ra ção de na tu re za eco nô mi ca sob
for ma de in de ni za ção pe cu niá ria de na tu re za ali men -
tí cia é de vi da, em va lo res atu a li za dos:

I – aos pi lo tos ci vis, ofi ci a is avi a do res e ofi ci a is
avi a do res en ge nhe i ros que, para exer ce rem ati vi da -

de na avi a ção ci vil, de pen di am das li cen ças da Di re -
to ria de Ae ro náu ti ca Ci vil, pro i bi das pe las Por ta ri as
Re ser va das nos S-50-GM-5, de 19 de ju nho de 1964, e 
S-285-GM-5, de 1º de se tem bro de 1966, do Mi nis té -
rio da Ae ro náu ti ca, no va lor de R$437.500,00 (qua tro -
cen tos e trin ta e sete mil e qui nhen tos re a is);

II – aos ae ro na u tas e ae ro viá ri os, mi li ta res es -
pe ci a lis tas e ae ro na ve gan tes, clas si fi ca dos pela Por -
ta ria nº 869, de 23 de agos to de 1963, como na ve ga -
do res, me câ ni cos de vôo, rá dio-operadores de vôo,
co mis sá ri os, me câ ni cos de ma nu ten ção de ae ro na -
ves ca te go ria I, me câ ni cos de ma nu ten ção de rá dio
de ae ro na ves, me câ ni cos de ma nu ten ção de ae ro na -
ves ca te go ria II e des pa chan tes de ope ra ções de vôo, 
cu jas es pe ci a li za ções lhes da vam di re i to de ob ter li -
cen ça para tra ba lhar na avi a ção ci vil em de cor rên cia
da Por ta ria 869-AGM-5, de 29 de agos to de 1963, e
fo ram pro i bi dos de ob ter as re fe ri das li cen ças nos ter -
mos das Por ta ri as Re ser va das nos S-50-GM-5, de 19
de ju nho de 1964, e S-285-GM-5, de 1º de se tem bro
de 1966, do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca, no va lor de
R$250.000,00 (du zen tos e cin qüen ta mil re a is);

III – aos mi li ta res e ci vis, au xi li a res de ma nu ten -
ção de aviões, de mo to res e de rá dio de ae ro na ves,
pu ni dos por atos ins ti tu ci o na is ou com ple men ta res
e que, para exer ce rem ati vi da des na avi a ção ci vil
in gres san do como me câ ni cos Ca te go ria II, de pen -
di am de li cen ça da Di re to ria de Ae ro náu ti ca Ci vil,
pre vis ta na Portaria nº 869-AGM-5, de 29 de agos to
de 1963, e pro i bi das pe las Por ta ri as Re ser va das nos

S-50-GM-5 de 19 de ju nho de 1964, e S-285-GM-5,
de 1º de se tem bro de 1966, do Mi nis té rio da Ae ro náu -
ti ca, no va lor de R$125.000,00 (cen to e vin te e cin co
mil re a is).

Art. 3º So bre os va lo res cons tan tes do ar ti go an -
te ri or in ci di rão cor re ção mo ne tá ria e ju ros de mora de
0,5% (meio por cen to) ao mês, de 120 (cen to e vin te)
dias da data da pu bli ca ção des ta lei até o efe ti vo pa -
ga men to.

Art 4º As ati vi da des na avi a ção ci vil, cujo exer cí -
cio de pen di am de li cen ça da Di re to ria de Ae ro náu ti ca
Ci vil, são as es pe ci fi ca das na Por ta ria nº 869-AGM-5, 
de 29 de agos to de 1963, do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca.

Art. 5º A ha bi li ta ção à re pa ra ção eco nô mi ca
far-se-á por re que ri men to di ri gi do ao Mi nis tro da Fa -
zen da, me di an te pro to co lo no Mi nis té rio da Fa zen da
ou na De le ga cia Re gi o nal da Fa zen da mais pró xi ma
do do mi cí lio dos in te res sa dos, ins tru í do com có pia
au ten ti ca da da car te i ra de iden ti da de, do CPF e do cu -
men tos ofi ci a is com pro ba tó ri os.
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Pa rá gra fo úni co. O pra zo para a en tre ga dos re -
que ri men tos é de ses sen ta dias, a con tar da data da
pu bli ca ção des ta lei.

Art. 6º Os pi lo tos ci vis, os ae ro na u tas e os ae -
roviá ri os, para o cum pri men to das con di ções ne ces sá -
rias à per cep ção da in de ni za ção, de ve rão com pro var:

I – te rem sido ae ro na u tas ou ae ro viá ri os, me di -
an te có pia da li cen ça ou do cer ti fi ca do for ne ci do pela
Di re to ria de Ae ro náu ti ca Ci vil, ou ou tro do cu men to
ofi ci al;

II – te rem sido atin gi dos pe los Atos Insti tu ci o na -
is ou com ple men ta res, me di an te có pia do Diá rio Ofi -
ci al da União que pu bli cou os re fe ri dos atos ou ou tros 
do cu men tos ofi ci a is com pro ba tó ri os;

III – es ta rem em con di ções de anis ti a dos po lí ti -
cos pe ran te a Pre vi dên cia So ci al.

 Art. 7º Os mi li ta res, para o cum pri men to das
con di ções ne ces sá ri as à per cep ção da in de ni za ção,
de ve rão com pro var:

I – te rem per ten ci do, quan do atin gi dos pe los
Atos Insti tu ci o na is ou Com ple men ta res, aos qu a dros, 
espe ci a li da des e su bes pe ci a li da des, cujo exer cí cio
da ati vi da de na avi a ção ci vil de pen dia de li cen ças
con ce di das pela Di re to ria de Ae ro náu ti ca Ci vil, me di -
an te apre sen ta ção de qual quer dos se guin tes do cu -
men tos:

a) có pia da car ta pa ten te para os ofi ci a is ou, no
caso dos gra du a dos, da por ta ria de no me a ção e res -
pec ti va es pe ci a li za ção;

b) có pi as das fo lhas de al te ra ções do his tó ri co
mi li tar;

c) có pia da pá gi na do Diá rio Ofi ci al da União,
com a pu bli ca ção da con di ção de ofi ci al avi a dor ou
ofi ci al avi a dor en ge nhe i ro;

d) có pia do Bo le tim Inter no da Ae ro náu ti ca, que
pu bli cou a con di ção de gra du a do e a res pec ti va es pe -
ci a li za ção;

e) qual quer dos do cu men tos cons tan tes do in ci -
so II des te ar ti go em que a con di ção de ofi ci al avi a dor, 
ofi ci al avi a dor en ge nhe i ro, ou gra du a do seja de cla ra -
da ex pli ci ta men te.

II – te rem sido pu ni dos por Atos Insti tu ci o na is ou 
Com ple men ta res, me di an te qual quer dos se guin tes
do cu men tos:

a) có pia de pá gi na do Diá rio Ofi ci al ou do Bo le -
tim Inter no da Ae ro náu ti ca que con te nha a pu bli ca -
ção da pu ni ção;

b) qual quer dos do cu men tos cons tan tes do in ci -
so I em que a pu ni ção por Atos Insti tu ci o na is ou Com -
ple men ta res seja ex pres sa men te de cla ra da.

Art. 8º A in de ni za ção pre vis ta nes ta lei não pre -
ju di ca rá di re i to se me lhan te que re sul te de ação ju di ci -
al, des de que mais be né fi co para o in te res sa do.

§ 1º Os be ne fí ci os de vi dos em vir tu de de de ci -
são ju di ci al ou de cor ren tes da apli ca ção des ta lei não
se rão pa gos cu mu la ti va men te.

§ 2º A im por tân cia re ce bi da a tí tu lo de in de ni za -
ção de cor ren te da apli ca ção des ta lei será de du zi da
do va lor de vi do em vir tu de de de ci são ju di ci al, quan -
do mais be né fi co para o in te res sa do, pros se guin -
do-se a exe cu ção quan to ao sal do.

Art. 9º As des pe sas de cor ren tes des ta lei cor re -
rão à con ta do Orça men to da União.

Art. 10. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 5 de agos to de 1999. –
Ney Su as su na – Pa u lo Har tung – Edu ar do Su plicy
– Jef fer son Pé res – Jor ge Bor nha u sen – Bel lo Par -
ga – Pa u lo Sou to – Lú dio Co e lho – Gil ber to Mes tri -
nho – Lú cio Alcân ta ra – Luiz Otá vio – Ra mez Te bet 
– José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – Ge ral do
Althoff – Ro ber to Sa tur ni no – Ma gui to Vi le la.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as
....................................................................................

Art. 8º É con ce di da anis tia aos que, no pe río do
de 18 de se tem bro de 1946 até a data da pro mul ga -
ção da Cons ti tu i ção, fo ram atin gi dos, em de cor rên cia
de mo ti vação ex clu si va men te po lí ti ca, por atos de ex -
ce ção, ins ti tu ci o na is ou com ple men ta res, aos que fo -
ram abran gi dos pelo De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 15
de de zem bro de 1961, e aos atin gi dos pelo De cre -
to-Lei nº 864, de 12 de se tem bro de 1969, as se gu ra -
das as pro mo ções, na ina ti vi da de, ao car go, em pre go,
pos to ou gra du a ção a que te ri am di re i to se es ti ves sem
em ser vi ço ati vo, obe de ci dos os pra zos de per ma nên -
cia em ati vi da de pre vis tos nas leis e re gu la men tos vi -
gen tes, res pe i ta das as ca rac te rís ti cas e pe cu li a ri da -
des das car re i ras dos ser vi do res pú bli cos ci vis e mi li -
ta res e ob ser va dos os res pec ti vos re gi mes ju rí di cos.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go so men te ge ra rá
efei tos fi nan ce i ros a par tir da pro mul ga ção da Cons ti -
tu i ção, ve da da a re mu ne ra ção de qual quer es pé cie
em ca rá ter re tro a ti vo.
....................................................................................
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LEI Nº 9.140, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995

Re co nhe ce como mor tas pes so as
de sa pa re ci das em ra zão de par ti ci pa ção,
ou acu sa ção de par ti ci pa ção, em ati vi da -
des po lí ti cas, no pe río do de 2 de se tem bro 
de 1961 a 15 de agos to de 1979, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 11. A in de ni za ção, a tí tu lo re pa ra tó rio, con -

sis ti rá no pa ga men to de va lor úni co igual a R$3.000,00 
(três mil re a is) mul ti pli ca do pelo nú me ro de anos cor -
res pon den tes à ex pec ta ti va de so bre vi vên cia do de sa -
pa re ci do, le van do-se em con si de ra ção a ida de à épo -
ca do de sa pa re ci men to e os cri té ri os e va lo res tra du zi -
dos na ta be la cons tan te do Ane xo II des ta lei.

§ 1º Em ne nhu ma hi pó te se o va lor da in de ni za -
ção será in fe ri or a R$100.000,00 (cem mil re a is).
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 864
 DE 12 DE SETEMBRO DE 1969

Alte ra o art.  2º do De cre to Le gis la ti -
vo nº 18 (*), de 15 de de zem bro de 1961, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 18
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961

Con ce de anis tia aos que pra ti ca ram
fa tos de fi ni dos como cri mes que men ci o -
na.

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

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as
....................................................................................

Art. 8º É con ce di da anis tia aos que, no pe río do
de 18 de se tem bro de 1946 até a data da pro mul ga -
ção da Cons ti tu i ção, fo ram atin gi dos, em de cor rên cia
de mo ti va ção ex clu si va men te po lí ti ca, por atos de ex -
ce ção, ins ti tu ci o na is ou com ple men ta res, aos que fo -
ram abran gi dos pelo De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 15
de de zem bro de 1961 e aos atin gi dos pelo De cre -
to-Lei nº 864, de 12 de se tem bro de 1969, as se gu ra -
das as pro mo ções, na ina ti vi da de, ao car go, em pre -
go, pos to ou gra du a ção a que te ri am di re i to se es ti -

ves sem em ser vi ço ati vo, obe de ci dos os pra zos de
per ma nên cia em ati vi da de pre vis tos nas leis e re gu la -
men tos vi gen tes, res pe i ta das as ca rac te rís ti cas e pe -
cu li a ri da des das car re i ras dos ser vi do res ci vis e mi li -
ta res e ob ser va dos os res pec ti vos re gi mes ju rí di cos.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go so men te ge ra rá efe -
i tos fi nan ce i ros a par tir da pro mul ga ção da Cons ti tu -
ção, ve da da a re mu ne ra ção de qual quer es pé cie em
ca rá ter re tro a ti vo.

§ 2º Fi cam as se gu ra dos os be ne fí ci os es ta be le ci -
dos nes te ar ti go aos tra ba lha do res do se tor pri va do, di -
ri gen tes e re pre sen tan tes sin di ca is que, por mo ti vos ex -
clu si va men te po lí ti cos, te nham sido pu ni dos, de mi ti dos
ou com pe li dos ao afas ta men to das ati vi da des re mu ne -
ra das que exer ci am, bem como aos que fo ram im pe di -
dos de exer cer ati vi da des pro fis si o na is em vir tu de de
pres sões os ten si vas ou ex pe di en tes ofi ci a is si gi lo sos.

§ 3º Aos ci da dãos que fo ram im pe di dos de exer -
cer, na vida ci vil, ati vi da de pro fis si o nal es pe cí fi ca, em
de cor rên cia das Por ta ri as Re ser va das ao Mi nis té rio da 
Ae ro náu ti ca nº S-50-GM-5, de 19 de ju nho de 1964, e
nº S-285-GM5, será con ce di da re pa ra ção de na tu re za
eco nô mi ca na for ma que dis pu ser lei de ini ci a ti va do
Con gres so Na ci o nal e a en trar em vi gor no pra zo de
doze me ses a con tar da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção.

§ 4º Aos que, por for ça de atos ins ti tu ci o na is, te -
nham exer ci do gra tu i ta men te man da to ele ti vo de Ve -
re a dor se rão com pu ta dos, para efe i to de apo sen ta do -
ria no ser vi ço pú bli co e pre vi dên cia so ci al, os res pec -
ti vos pe río dos.

§ 5º A anis tia con ce di da nos ter mos des te ar ti go
apli ca-se aos ser vi do res pú bli cos ci vis e aos em pre -
ga dos em to dos os ní ve is de go ver no ou em suas fun -
da ções, em pre sas pú bli cas ou em pre sas mis tas sob
con trole es ta tal, ex ce to nos Mi nis té ri os mi li ta res,
que te nham sido pu ni dos ou de mi ti dos por ati vi da -
des pro fis si o na is in ter rom pi das em vir tu de de de ci -
são de seus tra ba lha do res, bem como em de cor -
rên cia do De cre to-Lei nº 1.632, de 4 de agos to de
1978, ou por mo ti vos ex clu si va men te po lí ti cos,
assegu ra da a re ad mi são dos que fo ram atin gi dos a
par tir de 1979, ob ser va do o dis pos to no § 1º
....................................................................................

LEI Nº 9.140, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995

Re co nhe ce como mor tas pes so as
de sa pa re ci das em ra zão de par ti ci pa ção,
ou acu sa ção de par ti ci pa ção, em ati vi da -
des po lí ti cas, no pe río do de 2 de se tem bro 
de 1961 a 15 de agos to de 1979, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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Art. 11. A in de ni za ção, a tí tu lo re pa ra tó rio, con -
sis ti rá no pa ga men to de va lor úni co igual a
R$3.000,00 (três mil re a is) mul ti pli ca do pelo nú me ro
de anos cor res pon den tes à ex pec ta ti va de so bre vi -
vên cia do de sa pa re ci do, le van do-se em con si de ra -
ção a ida de à épo ca do de sa pa re ci men to e os cri té ri -
os e va lo res tra du zi dos na ta be la cons tan te do Ane xo
II des ta lei.

§ 1º Em ne nhu ma hi pó te se o va lor da in de ni za -
ção será in fe ri or a R$100.000,00 (cem mil re a is).
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 864
DE 12 DE SETEMBRO DE 1969

Alte ra o art.  2º do De cre to Le gis la ti -
vo nº 18 (*), de 15 de de zem bro de 1961, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961

Con ce de anis tia aos que pra ti ca ram
fa tos de fi ni dos como cri mes que men ci o na.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Expe -

di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a

mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

 PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 460, DE 1999

Alte ra o art. 20 do De cre to-Lei nº 73,
de 21 de no vem bro de 1966, que “Dis põe
so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros Pri -
va dos, re gu la as ope ra ções de se gu ros e
res se gu ros e dá ou tras pro vi dên ci as”,
para in clu ir en tre os se gu ros obri ga tó ri os
o se gu ro de ga ran tia das obri ga ções das
ad mi nis tra do ras de con sór ci os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 20 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de

no vem bro de 1966, que “Dis põe so bre o Sis te ma Na -
ci o nal de Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções de
se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro vi dên ci as”, pas -
sa a vi go rar acres ci do da se guin te alí nea n.

“Art.20 ...................................................
..............................................................

n) ga ran tia do cum pri men to das obri ga -
ções de ad mi nis tra do ra de con sór ci os."

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no ven ta dias a par -
tir da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A aqui si ção de bens me di an te o sis te ma de con -
sór ci os tem como prin ci pal atra ti vo o va lor da pres ta -
ção, fre qüen te men te me nor do que a de cor ren te de
um con tra to de fi nan ci a men to, em vir tu de do pra zo de 
du ra ção do con sór cio, ge ral men te mais lon go, bem
como da ine xis tên cia de ju ros, a des pe i to da in ci dên -
cia da taxa de ad mi nis tra ção co bra da pe las ad mi nis -
tra do ras.

Esse meio de aqui si ção é am pla men te uti li za do, 
es pe ci al men te por con su mi do res que não têm ren da
su fi ci en te para a aqui si ção de bens e ser vi ços à vis ta
ou me di an te fi nan ci a men to.

Ao con tra tar com o con sor ci a do, a ad mi nis tra -
do ra de con sór ci os nor mal men te exi ge dele al gum
tipo de ga ran tia para o caso de ina dim ple men to de
suas obri ga ções, como por exem plo a con tra ta ção do
“Se gu ro de Qu e bra de Ga ran tia para Con sór ci os”.

Con tu do, co mu men te não ofe re ce, em con tra -
par ti da, qual quer tipo de ga ran tia quan to ao cum pri -
men to de suas obri ga ções para com o con sor ci a do.

Por esse mo ti vo, quan do a ad mi nis tra do ra de
con sór ci os en con tra-se em di fi cul da des fi nan ce i ras e
tem sua li qui da ção ex tra ju di ci al de cre ta da pelo Ban co 
Cen tral do Bra sil – BACEN, os con sor ci a dos so frem
enor mes pre ju í zos, ten do em vis ta que seus cré di tos
con tra a ad mi nis tra do ra não têm qual quer pri vi lé gio,
ao con trá rio do que ocor re, por exem plo, com os cré -
di tos tra ba lhis tas e fis ca is, que são os pri me i ros a se -
rem hon ra dos, qua se sem pre com pro me ten do sig ni fi -
ca ti va men te ou até mes mo exa u rin do os re cur sos da
so ci e da de li qui dan da, de i xan do mu i to pou co para in -
de ni za ção dos con sor ci a dos.

Não é jus to per mi tir que o con sor ci a do per ca o
di nhe i ro in ves ti do na aqui si ção do bem ob je to, do
con sór cio. É pre ci so pro te gê-lo, as se gu ran do-lhe a
ga ran tia de cum pri men to do con tra to, ain da que a ad -
mi nis tra do ra ve nha a se tor nar ina dim plen te.

Com essa fi na li da de co gi tou-se, em pas sa do re -
cen te, so bre a cri a ção de um fun do, com re cur sos ar -
re ca da dos jun to às ad mi nis tra do ras de con sór ci os,
para ga ran tir os cré di tos dos con sor ci a dos con tra
elas, à se me lhan ça do Fun do Ga ran ti dor de Cré di tos
– FGC, que ga ran te cré di tos de de po si tan tes con tra
ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

O sa u do so Se na dor Vil son Kle i nü bing apre sen -
tou nes ta casa o PLS nº 163, de 1996, ar qui va do no fi -
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nal da le gis la tu ra pas sa da, em que era pre vis ta a cri a -
ção de um fundo des sa na tu re za. Da mes ma for ma, a
im pren sa no ti ci ou al gu mas ve zes so bre ini ci a ti vas do
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e da Asso ci a ção Bra si le i -
ra das Admi nis tra do ras de Con sór ci os nes se sen ti do.

Ne nhu ma des sas ini ci a ti vas, con tu do, lo grou
êxi to, per ma ne cen do, as sim, a ne ces si da de de ado -
ção de um me ca nis mo de pro te ção ao con sor ci a do
con tra o ina dim ple men to de obri ga ções por par te das
ad mi nis tra do ras de con sór ci os, o qual pre ten de mos
pro por ci o nar ao con sor ci a do com a apro va ção des te
pro je to, para o qual con ta mos com o apo io dos ilus -
tres pa res.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 1999. – Se na -
dor Arlin do Por to.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

DECRETO-LEI Nº 73
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de
Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções de 
se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................
Art. 20. Sem pre ju í zo do dis pos to em leis es pe -

ci a is, são obri ga tó ri os os se gu ros de:
a) da nos pes so a is a pas sa ge i ros de ae ro na ves

co mer ci a is;
b) res pon sa bi li da de ci vil do pro pri e tá rio de ae ro -

na ves e do trans por ta dor aé reo;
c) res pon sa bi li da de ci vil do cons tru tor de imó ve -

is em zo nas ur ba nas por da nos a pes so as ou co i sas;
d) bens da dos em ga ran ti as de em prés ti mos ou

fi nan ci a men tos de ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas;
e) ga ran tia do cum pri men to das obri ga ções de

in cor po ra dor e cons tru tor de imó ve is;
f) ga ran tia do pa ga men to a car go de mu tuá rio

da cons tru ção ci vil, in clu si ve obri ga ção imo bi liá ria;
g) edi fí ci os di vi di dos em uni da des au tô no mas;
h) in cên dio e trans por te de bens per ten cen tes a

pes so as ju rí di cas, si tu a dos no país ou nele trans por -
ta dos;

i) cré di to ru ral;
j) cré di to à ex por ta ção, quan do jul ga do con ve ni -

en te pelo CNSP, ou vi do o Con se lho Na ci o nal do Co -
mér cio Exte ri or (CON CEX);

l) da nos pes so a is ca u sa dos por ve í cu los au to -
mo to res de vias ter res tres e por em bar ca ções, ou por
sua car ga, a pes so as trans por ta das ou não;

m) res pon sa bi li da de ci vil dos trans por ta do res
ter res tres, ma rí ti mos, flu vi a is e la cus tres, por da nos à
car ga trans por ta da.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto 
lido será publicado e remetido à Comissão
competente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – No úl ti -
mo dia 18 de maio do cor ren te ano, esta Pre si dên cia
re ce beu o Ofí cio nº 1.708, de 1999, do Ban co Cen tral
do Bra sil, en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 5º da Re -
so lu ção nº 69, de 1996, o re la tó rio so bre a ope ra ção
de emis são de Bô nus Glo bal pela Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil, no va lor to tal de três bi lhões de dó la res
nor te-americanos, que foi lido, ane xa do ao pro ces so
da Re so lu ção nº 69, de 1996, e en ca mi nha do à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em cum pri men to
ao dis pos to no § 4º do art. 5º da re fe ri da Re so lu ção.

No dia 30 de ju nho úl ti mo, o Ban co Cen tral do
Bra sil en ca mi nhou a esta Casa o Ofí cio nº 2.408, de
1999, con ten do a ver são tra du zi da da do cu men ta ção
re la ci o na da à re fe ri da emis são de bô nus.

Em face de os re fe ri dos ex pe di en tes ver sa rem
so bre a mes ma ma té ria, a Pre si dên cia de ter mi na o
de sen tra nha men to do Ofí cio nº 1.708, de 1999, dos
au tos da Re so lu ção nº 69, de 1996, para pro ces sa -
men to em au tos pró pri os como Ofí cio S/28, de 1999,
a ane xa ção a este do Ofí cio nº 2.408, de 1999, e o en -
ca mi nha men to das ma té ri as à Co mis são de Assun tos 
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Avi so nº 646/99, de 15 de ju lho úl ti -
mo, do Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União,
en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 431, de 1999, dos 
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, e
dos de mons tra ti vos ela bo ra dos pela Se cex/AM, re fe -
ren tes às in de ni za ções pa gas, dis po ni bi li da des de re -
cur sos e in ves ti men tos ou dé bi tos as su mi dos pela
Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us – SU -

FRA MA (TC-009.883/1997-5).
O ex pe di en te, ane xa do à Pro pos ta de Fis ca li za -

ção e Con tro le nº 1, de 1997, vai à Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe so bre a
jor na da de tra ba lho dos en fer me i ros, téc ni cos e au xi -
li a res de en fer ma gem.
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Ao pro je to foi apre sen ta da uma emen da, que
vai ao exa me da Co mis são de Assun tos So ci a is.

É a se guin te a emen da re ce bi da:

EMENDA Nº 1 – PLEN

Apre sen ta da ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 161, de 1999, de au to ria do Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe so bre a
jor na da de tra ba lho dos en fer me i ros, téc -
ni cos e au xi li a res de en fer ma gem.

Acres cen te-se o pa rá gra fo 3º ao art. 2º ao Pro je -
to de Lei nº 161, de 1999, com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ..................................................
§ 1º  ......................................................
§ 2º .......................................................
§ 3º o dis pos to no pa rá gra fo an te ri or

não se apli ca aos con tra tos de tra ba lho vin -
cu la dos ao cum pri men to de pra zos e me tas
de de sem pe nho pre es ta be le ci dos.

Jus ti fi ca ção

O no tá vel le gis la dor pre ten de, com ób vi as ra -
zões al tru ís tas, li mi tar a jor na da de tra ba lho, diá ria e
se ma nal, dos en fer me i ros, vi san do a pa ri da de com
ou tras ca te go ri as pro fis si o na is e a me lho ria de qua li -
da de dos ser vi ços de uma ati vi da de des gas tan te.
Nes te úl ti mo in ten to, pon de ra-se com base na re a li -
da de na ci o nal onde, não ra ra men te, a bus ca por me -
lho res con di ções de ren da tem le va do a múl ti plos e
su ces si vos vín cu los em pre ga tí ci os.

Den tro des te con tex to, con si de ra-se fun da men -
tal não im por gri lhões às re la ções la bo ra is ho di er nas,
per mi tin do ma i or fle xi bi li da de com pa tí vel com as no -
vas mo da li da des con tra tu a is.

Sen do as sim, é im por tan te des ta car que o Re gi -
me Ju rí di co da CLT vol tou a ser apli ca do na Admi nis -
tra ção Pú bli ca, por for ça da Re for ma Admi nis tra ti va
re cen te men te pro mul ga da, ado tan do-se o Re gi me de 
Con tra to de Ges tão, nos ter mos da Lei nº 9.724/98,
bem como in vo car o art. 37, § 8º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, que pre vê a au to no mia ge ren ci al or ça men tá ria
e fi nan ce i ra dos ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção 
Pú bli ca.

Por tan to, no art. 2º, é su ge ri do um novo pa rá -
gra fo, es ta be le cen do que a mão-de-obra con tra ta da
com base no con tra to de ges tão não será con si de ra -
da para efe i to da apli ca ção des ta lei.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 1999. – Se na -
dor Luiz Otá vio.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.916, ado ta da em
29 de ju lho de 1999 e pu bli ca da no dia 30 do mes mo
mês e ano, que “Dis põe so bre in cen ti vos fis ca is para
de sen vol vi men to re gi o nal, al te ra a le gis la ção do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Edi son Lo bão  Djal ma Bes sa
Pa u lo Sou to  Mo za ril do Ca val can ti

PMDB

Já der Bar ba lho José Fo ga ça
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Jor ge Khoury Pa u lo Ma ga lhães
Ro ber to Brant Ger son Ga bri el li

PMDB

Ce zar Schir mer Arman do Mon te i ro
Ged del Vi e i ra Lima João Hen ri que

PSDB

Má rio Ne gro mon te João Leão

PT

José Ge no í no Arlin do Chi na glia
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PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi ta -
ção da ma té ria:

Dia  5-8-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  6-8-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até  4-8-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até  13-8-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  28-8-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.917, ado ta da em
29 de ju lho de 1999 e pu bli ca da no dia 30 do mes mo
mês e ano, que “Insti tui, no âm bi to do Po der Exe cu ti -
vo da União, o Pro gra ma de Des li ga men to Vo lun tá rio
– PDV, a jor na da de tra ba lho re du zi da com re mu ne ra -
ção pro por ci o nal e a li cen ça sem re mu ne ra ção com
pa ga men to de in cen ti vo em pe cú nia, des ti na dos ao
ser vi dor da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, au tár qui ca e 
fun da ci o nal”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Edu ar do Si que i ra Cam pos  José Agri pi no
Fre i tas Neto  Ju vên cio da Fon se ca

PMDB

Já der Bar ba lho José Fo ga ça
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Antonio Car los Va la da res

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

José Car los Vi e i ra Ro land La vig ne 
Fran cis co Ro dri gues Expe di to Jú ni or

PMDB

Con fú cio Mou ra Ri car do No ro nha
Osval do Reis Za i re Re zen de

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Ju ni or

PT

José Ge no í no Arlin do Chi na glia

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi ta -
ção da ma té ria:

Dia  5-8-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  6-8-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até  4-8-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até  13-8-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até   28-8-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Será fe i -
ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas -
sa-se à lis ta de ora do res.

Como pri me i ro ora dor ins cri to, con ce do a pa la -
vra ao Se na dor Ney Su as su na, por vin te mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje é dia de fes ta
em meu Esta do: a ci da de de João Pes soa com ple ta
414 anos. É uma das ci da des mais an ti gas do País.
Já foi cha ma da de Fre de ri ka, Fi li péia, Fi li péia de Nos -
sa Se nho ra das Ne ves, Pa ra í ba e, por úl ti mo, João
Pes soa. 

Tam bém está sen do en cer ra da, nes te fi nal de
se ma na, a tra di ci o nal Fes ta das Ne ves, que é fre -
qüen ta da por to dos os pa ra i ba nos, por to dos os pes -
so en ses. É uma fes ta em que en con tra mos to das as
ma ni fes ta ções re gi o na is nos pa vi lhões, e na qual ho -
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me na ge a mos Nos sa Se nho ra das Ne ves. Enfim, hoje 
é um dia de fes ta em João Pes soa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so mei
a esta tri bu na hoje para fa lar de uma pes qui sa mu i to
im por tan te, da qual to mei co nhe ci men to. O Insti tu to
Atlân ti co, “cri a do em 1993 por em pre sá ri os, eco no -
mis tas, ju ris tas, ci en tis tas so ci a is, jor na lis tas e li de -
ran ças po lí ti cas so ci a is”, aca ba de di vul gar o re sul ta -
do de uma pes qui sa de opi nião so bre “tri bu ta ção, sa -
lá rio mí ni mo e ces ta bá si ca”. 

Essa en ti da de su pra par ti dá ria tem como pro -
pos ta fun da men tal a dis cus são de ini ci a ti vas que ob -
je ti vem a mo der ni za ção do País, nis so en vol ven do
opi nião pú bli ca e li de ran ças po lí ti cas, me di an te a “for -
mu la ção de ações con cre tas e pro po si ti vas ca pa zes
de pro mo ver pro fun das mu dan ças es tru tu ra is no Bra -
sil”. Esse é o ob je ti vo prin ci pal do Insti tu to Atlân ti co.

Não faz mu i to, o Insti tu to apre sen tou pro pos tas
de au to no mia do Ban co Cen tral – eu, in clu si ve, fui au -
tor de um des ses pro je tos –, de par ti ci pa ção dos fun -
dos so ci a is dos tra ba lha do res no pro ces so de pri va ti -
za ção de em pre sas es ta ta is, de re for ma da Pre vi dên -
cia So ci al, de re for ma tri bu tá ria, de al te ra ções nas re -
la ções de em pre go e de cri a ção do che que-educação 
e do che que-saúde.

No caso pre sen te, a pes qui sa, abran gen do as
re giões me tro po li ta nas de São Pa u lo, Sal va dor, For -
ta le za e ou tras ci da des, foi con clu si va no sen ti do de
que o prin ci pal ob je ti vo da re for ma tri bu tá ria “deve ser 
o de re du zir im pos tos para in cen ti var a cri a ção de em -
pre gos”, con for me a opi nião de 63% dos en tre vis ta -
dos. Enquan to o nos so povo so nha com me nos im -
pos tos, ve ri fi ca mos que o Go ver no e for ças po lí ti cas
pen sam em cri ar mais im pos tos.

Para ou tros 12%, o ob je ti vo “deve ser au men tar
os im pos tos para fa zer os mais ri cos pa ga rem mais”,
en quan to 11% de cla ram que “o alvo é aca bar com a
so ne ga ção”, e ou tros 9% que se deve “re du zir im pos -
tos para que mais pes so as pos sam con tri bu ir”.

Entre os que ha bi tam a re gião me tro po li ta na de
For ta le za, 18% en ten de ram que a re for ma tri bu tá ria
deve ma jo rar os im pos tos para que a clas se rica pa -
gue mais.

Entre os que es tu da ram até o pri me i ro grau,
10% opi na ram que a re for ma tri bu tá ria deve ob je ti var
prin ci pal men te o fim da so ne ga ção, ín di ce que cres ce
para 24% quan do re fe ren te aos pos su i do res de ma i or
ní vel de es co la ri da de. Por tan to, 10% da que les que só
têm até o pri me i ro grau pen sam que a re for ma deve lu -
tar con tra a so ne ga ção e isso cres ce para 24% quan do 
se leva em conta as pes so as de ní vel uni ver si tá rio.

Gran de par te das pes so as, ou 62% dos en tre -
vis ta dos, dis se sa ber que al gum tipo de im pos to in ci -
de so bre os pro du tos da ces ta bá si ca, en quan to 14%
jul ga ram que ne nhum tri bu to é co bra do e 24% não
sou be ram res pon der.

Obser vou-se que a exis tên cia de co bran ça é
mais co nhe ci da en tre os de ma i or es co la ri da de, com
o per cen tu al de 71%, e os de ren da fa mi li ar en tre 10 e 
20 sa lá ri os mí ni mos, com 73% das opi niões. Então,
quan to mais es co la ri za do e quan to me lhor o sa lá rio
mais se tem o per ce bi men to de que a ces ta bá si ca é
tri bu ta da.

Dos 62% que acha ram que al gum im pos to in ci -
de so bre a ces ta bá si ca, a ma i or par te, ou 35%, des -
co nhe cia a mag ni tu de do im pos to; 15% acre di tam
que ele seja de até 10%; e 7% da que les que fo ram
en tre vis ta dos acha vam que se si tu a va en tre 10% e
20%.

O im pos to em bu ti do nos pre ços dos pro du tos,
como ocor re atu al men te, de sa gra da a ma i or par ce la
dos en tre vis ta dos. A gran de ma i o ria dos en tre vis ta -
dos, ou 82%, pre fe ri ram que o im pos to fos se se pa ra -
do do pre ço fi nal do pro du to, con tra 14% que con si de -
raram boa a for ma atu al. Assim é nos Esta dos Uni -
dos, pois quan do pa ga mos ou com pra mos al gu ma
co i sa sa be mos qual é o va lor do im pos to. Aqui, 82%
gos ta ri am que as sim tam bém fos se.

Os mais es co la ri za dos, ou 90% do to tal, as sim
tam bém os mais jo vens, de fen dem mu dan ças na for -
ma de co brar e apre sen tar os im pos tos so bre os pro -
du tos, po si ci o na men to tam bém as su mi do por 88%
dos en tre vis ta dos com ren da fa mi li ar en tre 10 e 20
sa lá ri os mí ni mos. Para 30% dos mais ve lhos, o im -
pos to deve con ti nu ar em bu ti do no pre ço dos pro du -
tos.

No que si to re la ci o na do à con cor dân cia com a
di mi nu i ção de im pos tos so bre pro du tos da ces ta bá si -
ca, a ma i o ria, ou 62%, con cor dou to tal men te e 21%
con cor da ram par ci al men te. Des se to tal de 83%, o
grau mais ex pres si vo de con cor dân cia en con tra-se
en tre os mo ra do res da re gião me tro po li ta na de São
Pa u lo, com 84%; en tre os de ma i or es co la ri da de, com 
92%; e en tre os de ma i or ren da fa mi li ar, com 90%.

Ve jam que in te res san te: quan to mais es co la ri -
za do e quan to ma i or o sa lá rio, mais pen sam que a ta -
xa ção da ces ta bá si ca não deve ocor rer.

Entre os da ca pi tal ba i a na, 83% es tão de acor do 
com a re du ção de im pos tos dos pro du tos da ces ta bá -
si ca e, en tre os da ca pi tal ce a ren se, essa taxa de -
cres ce para 78%.

Insta dos a res pon der so bre a po si ção dos go -
ver na do res ante a hi pó te se de re du zir o ICMS, re co -
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nhe ce ram os en tre vis ta dos que a sua im po si ção re cai 
so bre os pro du tos da ces ta bá si ca; que a sua ar re ca -
da ção des ti na-se aos Esta dos; e que os go ver na do -
res po dem re du zir a alí quo ta in ter na do im pos to.

Para a ma i o ria ab so lu ta, ou 79% nas três re -
giões pes qui sa das, os Exe cu ti vos es ta du a is de ve -
ri am re du zir o im pos to, com o fim de ba i xar os pre ços
dos pro du tos, su pe ran do em mu i to o per cen tu al de
15% dos que jul ga ram que os go ver na do res não po -
de ri am ado tar a re du ção. Ou seja, eles acre di taram
que os go ver na do res po de ri am re du zir o per cen tu al
para aba i xo de 15%.

A pes qui sa re gis trou tam bém que 80% dos re si -
den tes na re gião me tro po li ta na de São Pa u lo são fa -
vo rá ve is à re du ção de im pos tos dos pro du tos da ces -
ta bá si ca.

Qu an to à ques tão do re a jus te do sa lá rio mí ni -
mo, 60% dos en tre vis ta dos acre di ta ram que a ma jo -
ra ção ocor re ria em 1º de maio, en quan to 30% não
acre di ta ram.

Entre os pri me i ros, 38% cal cu la ram que a cor re -
ção se ria de 3% a 5%, acom pa nhan do a in fla ção.
Mais oti mis tas, 22% pre vi ram que o au men to che ga -
ria a 10%.

Pros se gue o es tu do do Insti tu to Atlân ti co re gis -
tran do que, para 34% dos en tre vis ta dos, a di mi nu i ção 
de 10% nos pre ços dos pro du tos da ces ta bá si ca se -
ria equi va len te a um au men to do sa lá rio mí ni mo no
mes mo per cen tu al.

Para 23% dos pes qui sa dos, essa re du ção nos
pre ços se ria o mes mo que au men tar o sa lá rio mí ni mo 
em 5%; para 21% dos pes qui sa dos, se ria como um
au men to de 1% do sa lá rio mí ni mo.

Os 42% dos mo ra do res de For ta le za, os 43%
mais ve lhos e os 36% de me nor es co la ri da de, crê em
numa re la ção di re ta men te pro por ci o nal en tre a re du -
ção do pre ço da ces ta bá si ca e o au men to do sa lá rio
mí ni mo.

Per gun ta dos so bre me lho ri as para as ca ma das
mais po bres da po pu la ção, 42% dos en tre vis ta dos
dis se ram acre di tar que é pre fe rí vel a con ces são de
um ma i or re a jus te do sa lá rio mí ni mo à di mi nu i ção dos 
im pos tos na ces ta bá si ca.

Como vêem V. Exªs, a gran de ma i o ria, de uma
for ma ou de ou tra, ma ni fes ta-se con tra a ta xa ção da
ces ta bá si ca. Isso ocor re na ma i o ria dos pa í ses de -
sen vol vi dos. La men ta vel men te, no nos so País, tal vez 
pela ca rên cia sem pre cres cen te de re cur sos, ta xa -
mos a ali men ta ção da po pu la ção mais po bre. E isso
ter mi na mu i to mal, por que o que ga nha mos em im -
pos tos gas ta mos no tra ta men to de sa ú de, seja com o

au men to da tu ber cu lo se, seja pela de fi ciên cia ali men -
tar ou pela in ci dên cia de ou tros ti pos de do en ça.

Pergun ta dos so bre qual se ria a ati tu de do em -
pre sa ri a do no caso de o Go ver no re du zir os im pos tos
da ces ta bá si ca, as opi niões em ge ral fo ram fa vo ráveis 
à di mi nu i ção dos im pos tos in ci den tes so bre os pro du -
tos que a com põem. Cin qüen ta e seis por cen to acre -
di tam que a re du ção de pre ços em fun ção de me no -
res im pos tos se ria be né fi ca para toda a po pu la ção;
24% acre di tam que essa me lho ria se ria ape nas par ci -
al; e 11% opi nam que a re du ção não te ria gran de va -
lia.

Entre os 44% mais es co la ri za dos e os 37% de
renda fa mi li ar mais ele va da fo ram ob ser va das as
maio res ta xas dos que jul ga ram que tão-somente o
em pre sa ri a do po de ria re du zir os pre ços dos pro du -
tos. Essa é uma ob ser va ção que nos de i xa um tan to
pre o cu pa dos, por que sem pre se pen sa que o em pre -
sa ri a do deve fa zer essa re du ção.

Fi nal men te, os re sul ta dos da pes qui sa con sig -
nam que 58% dos en tre vis ta dos pre fe rem a re du ção
de im pos tos na ces ta bá si ca an tes mes mo da re for ma 
tri bu tá ria, en quan to ou tros 38% acre di tam que esse
as pec to deve ser dis cu ti do no âm bi to des sa im por tan -
te pro po si ção.

Ses sen ta e um por cen to dos mo ra do res da re -
gião me tro po li ta na de São Pa u lo que rem a dis cus são
o mais rá pi do pos sí vel, ín di ce que di mi nui para 55%
em Sal va dor e para 52% em For ta le za.

Por tan to, por essa pes qui sa, po de mos ve ri fi car
que a gran de ma i o ria gos ta ria que a ces ta bá si ca ti -
ves se uma di mi nu i ção de im pos tos an tes mes mo da
re for ma tri bu tá ria.

Dão ma i or va lor à qua li da de os 88% mais jo -
vens, os 89% pos su i do res de ní vel mé dio de es co la ri -
da de e os 87% que têm ren da fa mi li ar men sal aci ma
de 20 sa lá ri os mí ni mos.

Em sín te se, a pes qui sa do Insti tu to re fle te a opi -
nião ma jo ri tá ria de que é re co men dá vel a de so ne ra -
ção da ces ta bá si ca, a fim de se ob ter a ele va ção do
po der de com pra do sa lá rio mí ni mo, sem pre ju í zo
para o ajus te fis cal, adu zin do ser in con tro ver so que o
au men to do sa lá rio pro duz for te im pac to so bre as
des pe sas com o fun ci o na lis mo ati vo e ina ti vo, em to -
dos os ní ve is de Go ver no.

Se ti vés se mos essa re du ção da ces ta bá si ca,
não ha ve ria ne nhu ma re per cus são nas des pe sas da
Pre vi dên cia, não ha ve ria ne nhum acrés ci mo nas des -
pe sas com pes so al dos Go ver nos Fe de ral, Esta du al
e Mu ni ci pal, e te ría mos uma re per cus são mu i to gran -
de na área de sa ú de.
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Assim, o Insti tu to Atlân ti co de fen de com acer to
que, tra tan do-se de tri bu tos, “a de so ne ra ção da ces ta
bá si ca é me di da para aca bar com o im pos to do po bre
e a tri bu ta ção da fome”.

Por tan to, re co nhe ço o mé ri to des sa pes qui sa.
Estou con ven ci do de que de ve ria ser le va da a sé rio a
pro pos ta de di mi nu i ção de im pos tos so bre a ces ta bá -
si ca. Com toda cer te za, ha ve ria um au men to no sa lá -
rio mí ni mo, ou seja, nos pro ven tos das clas ses mais
po bres. E ain da: me lhor ali men ta da, a po pu la ção te -
ria me lho res con di ções de sa ú de. 

Sr. Pre si den te, essa é a mi nha aná li se so bre a
pes qui sa do Insti tu to Atlân ti co. Che ga mos à con clu -
são de que nós, Par la men ta res, de ve mos lu tar pela
di mi nu i ção da in ci dên cia de im pos tos so bre a ces ta
bá si ca.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a

pa la vra, por vin te mi nu tos, o Se na dor Ge ral do Cân di -
do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais
uma vez, ve nho a esta tri bu na tra tar de um as sun to
que con si de ro gra ve para um seg men to de tra ba lha -
do res: o dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Os go ver nos ne o li be ra is nes te País, a par tir do
Go ver no Col lor de Mel lo, ele ge ram como prin ci pal
bode ex pi a tó rio, na sua con cep ção ne o li be ral, os ser -
vi do res pú bli cos fe de ra is.

O Go ver no Col lor de Mel lo de fen dia, como me -
tas pri o ri tá ri as para trans for mar o Esta do bra si le i ro
num Esta do mí ni mo, a pri va ti za ção das es ta ta is e a
di mi nu i ção dos sa lá ri os e do qua dro dos ser vi do res
pú bli cos fe de ra is. A par tir daí, os ser vi do res têm sido
sem pre os vi lões, os bo des ex pi a tó ri os des ses go ver -
nos.

A si tu a ção dos ser vi do res pú bli cos pi o rou no
Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so, pois, por
cin co anos con se cu ti vos, eles não re ce be ram nem
se quer um cen ta vo de au men to sa la ri al. Ao con trá rio,
tem ha vi do con fis co sa la ri al. O Go ver no Fe de ral, por
meio de de cre to, au men tou a alí quo ta de con tri bu i ção 
dos ser vi do res da ati va, dos ina ti vos e pen si o nis tas
para a Pre vi dên cia So ci al. Essa é a si tu a ção dos ser -
vi do res nes te País. 

O Go ver no, que pre ten dia a ado ção de um Esta -
do mí ni mo, que pre ten dia pri va ti zar es ta ta is para
obter um Esta do mais leve, na re a li da de, re du ziu
salári os, co lo cou ser vi do res em dis po ni bi li da de, apo -
sen tou, de mi tiu. E, no en tan to, ao tér mi no de qua tro
anos do Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so, o

Esta do está mais en di vi da do: a dí vi da in ter na tri pli cou 
e a ex ter na, du pli cou. Vale di zer que o sa ne a men to
da dí vi da in ter na era ob je ti vo do Go ver no. 

Toda essa fa lá cia de di mi nu i ção do Esta do, de
pri va ti za ção de es ta ta is, de di mi nu i ção de sa lá ri os de
nada não adi an tou. Ao con trá rio, o Esta do está cada
vez mais en di vi da do e o ser vi dor, mais po bre e mais
mi se rá vel. E ago ra vem o úl ti mo pa co te do Go ver no.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Go ver no Fe de ral tem sido re in ci den te em ele ger o
ser vi dor pú bli co como o bode ex pi a tó rio do dé fi cit das
con tas pú bli cas. No va men te, mo bi li zou seu pe lo tão
de ata que con tra os ser vi do res e de des mon te do já
fra gi li za do ser vi ço pú bli co, que ur diu o Pro gra ma de
Ges tão de Pes so al, apre sen ta do no úl ti mo dia 29 de
ju lho.

O ob je ti vo de cla ra do des te novo pa co te, cujo
nome é de uma cri a ti vi da de es ta pa fúr dia, é a re du ção 
dos gas tos com pes so al. Suas ar mas são o PDV –
Pro gra ma de De mis são Vo lun tá ria, a co lo ca ção em
dis po ni bi li da de com sa lá ri os pro por ci o na is, a “con -
ces são” de li cen ça sem ven ci men tos e, se isso tudo
não for su fi ci en te, a de mis são pura e sim ples, que já
foi apro va da. Seu re sul ta do é a in tran qüi li da de de
509.437 ser vi do res da União.

No caso do Esta do do Rio de Ja ne i ro, a si tu a ção 
é mu i to mais de li ca da, pois ali se con cen tra um ma i or
nú me ro de ser vi do res, mais de 100 mil. Como se não
bas tas se o de sem pre go es tru tu ral a que este Go ver -
no nos ex pôs, ago ra o Rio de Ja ne i ro será a prin ci pal
ví ti ma des se ge no cí dio tra ba lhis ta ne o li be ral, agra -
van do mais ain da o qua dro do de sem pre go lo cal.

Tan to mais, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que não será a pri me i ra vez que o Rio de Ja ne i ro
so fre com me di das des sa en ver ga du ra le o ni na. Um
exem plo foi o Pro gra ma Esta du al de De ses ta ti za ção
do ex-Governador Mar cel lo Alen car, que cus tou o
em pre go de cer ca de 20 mil tra ba lha do res. Só o Ban -
co do Esta do, o Ba nerj, ven di do ao gru po Itaú, pro mo -
veu 10 mil de mis sões.

Tal como o pa co te do Go ver no Fe de ral, o ob je ti -
vo de cla ra do des sas de mis sões es ta du a is se ria a re -
du ção de cus tos e o au men to da efi ciên cia do ser vi ço
pú bli co. Com re la ção à pri me i ra pre ten são, bas ta ob -
ser var que Mar cel lo Alen car as su miu o Esta do com
uma dí vi da da or dem de R$5 bi lhões e, ao fi nal de seu 
go ver no, de i xou para o seu su ces sor, Antony Ga ro ti -
nho, mais de R$22 bi lhões de en di vi da men to, mes mo 
ten do pri va ti za do a ma i o ria das em pre sas es ta du a is.
Qu an to ao au men to da efi cá cia dos ser vi ços pú bli cos, 
bas ta ci tar a in sa tis fa ção dos usuá ri os da Cerj, com -
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pa nhia de ele tri ci da de pri va ti za da que pre sen te ia o
con su mi dor com cons tan tes apa gões.

Vol tan do ao “pa co te fe de ral”, o ar gu men to de
re du ção de des pe sas com a fo lha de pa ga men to é
mera fa lá cia. E essa opi nião não é so men te mi nha,
pois, na edi ção do úl ti mo do min go de O Glo bo, foi pu -
bli ca da uma re por ta gem com o se guin te tí tu lo: “Ape -
sar do ajus te, o Go ver no gas ta mais”. Pro va dis so são 
os gas tos do Go ver no com ma te ri al de con su mo, em
mé dia, R$9 mi lhões por dia. Se gun do a ma té ria da
jor na lis ta Cá tia Se a bra, o Go ver no gas tou, até a se -
ma na pas sa da, R$964 mi lhões com itens como com -
bus tí ve is, pro du tos de lim pe za, cama, mesa e ba nho,
copa e co zi nha, gê ne ros ali men tí ci os e ho me na gens.
Por tan to, o dis cur so de uma pre ten sa aus te ri da de
não nos con ven ce. Ao pre ten der cor tar R$4 bi lhões
às cus tas do ser vi dor pú bli co, na ver da de o Go ver no
Fe de ral não es ta rá me lho ran do a qua li da de dos ser -
vi ços, como diz o Mi nis tro Mar tus Ta va res. Ao con trá -
rio, tor na rá ain da pi o res es ses ser vi ços, re ti ran -
do-lhes re cur sos hu ma nos es sen ci a is.

E a fal ta des ses re cur sos, quan do hou ver in te -
res ses su fi ci en te men te po de ro sos para exi gir a pres -
ta ção dos ser vi ços, será cer ta men te con tor na da me -
di an te o ar ti fí cio da ter ce i ri za ção, que cus ta rá mais
caro aos co fres pú bli cos.

Ou tro so fis ma é a tese de que o Bra sil tem ex -
ces so de ser vi do res pú bli cos. O que pode ha ver, re al -
men te, é in com pe tên cia ge ren ci al, fal ta de uma po lí ti -
ca de re ma ne ja men to ou de re a de qua ção do pes so al
às ne ces si da des do ser vi ço pú bli co. Em nos so País
há oito ser vi do res pú bli cos para cada mil ha bi tan tes;
na Fran ça a re la ção é de qua ren ta para mil e na Itá lia
de no ven ta e um para mil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o povo
bra si le i ro não su por ta mais os pa co tes que, ao fim, re -
sul tam no agra va men to do pro ble ma da qua li da de de
vida. A ver da de é que esse pro gra ma obe de ce aos di -
ta mes do FMI. Visa ga ran tir aos agi o tas in ter na ci o na -
is a con ti nu i da de de uma po lí ti ca que trans fe re bi -
lhões de re a is de re cur sos pú bli cos para uma mi no ria
en di nhe i ra da, em de tri men to da vida de mi lhões de
bra si le i ros.

Alguns nú me ros que nos fo ram apre sen ta dos
pelo Sin di ca to dos Tra ba lha do res do Ser vi ço Pú bli co
Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, o SIN TRA SEF/RJ, não per -
mi tem dú vi das. Nos cin co pri me i ros me ses des te ano
foi gas ta, com o pa ga men to de pes so al e com a ma -
nu ten ção ad mi nis tra ti va de in ves ti men tos, a soma de
R$69 bi lhões. Com ju ros e amor ti za ções, a des pe sa
al can çou R$127 bi lhões. Só de ju ros fo ram R$22 bi -

lhões, va lor su pe ri or aos R$19 bi lhões gas tos com
pes so al.

Para o povo bra si le i ro, ver da de i ro cre dor de
uma dí vi da so ci al, o pa ga men to des sa dí vi da de ve ria
ser a pri o ri da de do Go ver no do Pro fes sor Car do so,
não in te res san do a de gra da ção e o des mon te dos
ser vi ços pú bli cos. Ser vi ço pú bli co de qua li da de é um
di re i to e uma ne ces si da de da po pu la ção, além de ser
uma po lí ti ca de res ga tar as enor mes ma ze las so ci a is.

Uma onda de de mis sões no ser vi ço pú bli co fe -
de ral agra va rá ain da mais o prin ci pal fla ge lo des te
País: o de sem pre go. Em con se qüên cia, au men ta rá a
vi o lên cia, já hoje um gra ve pro ble ma nos gran des
cen tros ur ba nos. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, cabe aos le gis la do res
des ta Casa, que tam bém são fis ca is do Exe cu ti vo, di -
zer a Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re pú bli ca que
os cre do res in ter na ci o na is, que tan to têm, po dem es -
pe rar!. O povo bra si le i ro é que não pode mais es pe rar 
por sa ú de, edu ca ção, ha bi ta ção, re for ma agrá ria e
uma po lí ti ca de ge ra ção de em pre gos. Afi nal, onde
es tão os oito mi lhões de em pre gos, um dos com pro -
mis sos de cam pa nha do atu al Pre si den te? Não po de -
mos mais es pe rar. O povo bra si le i ro já co me ça a ma -
ni fes tar seu des con ten ta men to e a exi gir mu dan ça da
po lí ti ca do Go ver no. A pa la vra de or dem da que les
1.180 bra si le i ros, mi li tan tes do MST e sin di ca lis tas,
que ini ci a ram, no dia 26 de ju lho, a Mar cha Po pu lar
pelo Bra sil, do Rio de Ja ne i ro até Bra sí lia, mo vi men to
que visa de ba ter com o povo a mu dan ça de rumo da
po lí ti ca eco nô mi ca des te País, não será ape nas o gri -
to des ses lu ta do res, mas sim da ma i o ria da po pu la -
ção: “Fora da qui o FMI”.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a

pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de. V. Exª dis põe de
vin te mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
hoje a esta tri bu na para tra tar do pro ble ma per ma nen -
te do nos so País: a re for ma agrá ria. Tra go evi den te -
men te um caso es pe cí fi co de gran de im por tân cia, o
da fa zen da Cris ta li no, no sul do Pará.

A re gião sul-su des te do Pará con ti nua re gis tran -
do o ma i or nú me ro de con fli tos pela pos se da ter ra.
De um lado, es tão con cen tra das mi lha res de fa mí li as
de tra ba lha do res ru ra is sem-ter ra, que es pe ram ser
as sen ta das, e de ou tro, uma gran de quan ti da de de la -
ti fún di os im pro du ti vos. No meio dis so tudo, há um
Incra de mãos ata das pela fal ta de es tru tu ra e pela
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fal ta de re cur sos para dar o aten di men to à cres cen te
de man da, for ma da por gen te do Pará e de ou tros
Esta dos que para lá vão em bus ca de uma opor tu ni -
da de para vi ver e tra ba lhar a ter ra. Nos mo men tos de
ex tre ma di fi cul da de, de re ces são, de de sem pre go
como o que está atra ves san do o nos so País, a al ter -
na ti va que res ta é a ocu pa ção da ter ra.

Hoje, tra ta rei da ver da de i ra no ve la em que se
trans for mou a de sa pro pri a ção da Fa zen da Vale do
Rio Cris ta li no, an ti go me ga pro je to agro pe cuá rio de
pro pri e da de da Volk swa gem do Bra sil. Essa fa zen da,
de po is de ter sido pal co de his tó ri cas de nún ci as de
tra ba lho es cra vo, des ma ta men to ile gal e des vio da fi -
na li da de da ocu pa ção, foi ven di da em le i lão a ter ce i -
ros, há pou cos anos, a fim de que fos se, afi nal, exe -
cu ta do um pro je to de ex plo ra ção agro pe cuá ria.

Sr. Pre si den te, a Vale do Rio Cris ta li no, à se me -
lhan ça dos inú me ros pro je tos efe ti va dos na épo ca do
re gi me mi li tar co man da dos pela Su dam – fi nan ci ou
mi lha res de la ti fun diá ri os do sul do País para ocu par
gran des ex ten sões de ter ra no Pará – não atin giu a
pro du ção es pe ra da. Ago ra o povo está ocu pan do es -
sas ter ras, e o Go ver no as está de sa pro pri an do, o
que, mais uma vez, fa ci li ta a vida des ses pri vi le gi a dos 
da na ção bra si le i ra.

Após a mu dan ça de pro pri e tá ri os, fun ci o ná ri os
do Incra, aten den do à re i vin di ca ção de or ga ni za ções
de tra ba lha do res ru ra is, re sol ve ram fa zer uma ava li a -
ção da que la imen sa área de 140 mil hec ta res, lo ca li -
za da no Mu ni cí pio de San ta na do Ara gua ia, para ave -
ri guar a con ve niên cia da sua de sa pro pri a ção. 

O Incra e os sem-terra con clu í ram que a área é
ex ce len te para re for ma agrá ria, de vi do à sua lo ca li za -
ção e à exis tên cia de ter ras fér te is, pro pí ci as para co -
lo ni za ção. É ain da do ta da de es tru tu ra com ple ta, in -
clu in do hos pi tal, es co las de 1º e 2º grau, re pe ti do ra
de te le vi são, qua dra de es por tes, 170Km de es tra da
den tro da fa zen da, de ze nas de ca sas, cer cas e ou -
tras ben fe i to ri as al ta men te apro ve i tá ve is. Isso fa ci li ta -
ria o par ce la men to e a ocu pa ção da ter ra, e sig ni fi ca -
ria in clu si ve re du ção con si de rá vel dos in ves ti men tos
go ver na men ta is, que nor mal men te one ram os as sen -
ta men tos. A Fa zen da Cris ta li no tem, na ver da de, es -
tru tu ra com pa tí vel com a de mu i tos mu ni cí pi os. Fi cou
cla ro que es ses me ga pro je tos de um só pro pri e tá rio
não fun ci o nam, não dão lu cro, tan to é que to dos eles
es tão sen do aban do na dos pe los seus do nos.

Fe i ta a aná li se, os téc ni cos do Incra con clu í ram
pela vi a bi li da de da uti li za ção da fa zen da para as sen -
ta men to de mais de três mil fa mí li as de tra ba lha do res. 
E, no dia 21 de agos to de 1988, o Diá rio Ofi ci al da
União pu bli ca va o de cre to pre si den ci al, de cla ran do

de in te res se so ci al para fins de re for ma agrá ria esse
imó vel de 140 mil hec ta res de ter ra.

O pro ces so de de sa pro pri a ção, por tan to, cor ria
nor mal men te, e, como sem pre ocor re nes ses ca sos,
as sim que hou ve a pu bli ca ção do de cre to, cen te nas
de tra ba lha do res de to dos os Mu ni cí pi os da re gião
acor re ram para San ta na do Ara gua ia e ocu pa ram
pro vi so ri a men te a fa zen da, aguar dan do o des fe cho
do pro ces so para que pu des sem ser as sen ta dos em
seus lo tes. Tam bém, como de cos tu me, ou tros gru -
pos, não-clientes da re for ma agrá ria, bus ca ram ocu -
par par ce las da fa zen da Vale do Rio Cris ta li no com o
in tu i to de gri lar as ter ras ou ex tra ir ma de i ra de ma ne i -
ra ile gal e pre da tó ria. Ban di dos, aco ber ta dos por ma -
de i re i ros ines cru pu lo sos, da vam pro te ção aos gri le i -
ros, for man do, a par tir daí, um ver da de i ro cal do de
cul tu ra de mi sé ria e vi o lên cia, o que de mons tra tam -
bém a in ca pa ci da de e a ir res pon sa bi li da de do Go ver -
no, que não sabe agir, não tem com pe tên cia para
agir, não tem fir me za das suas ações e per mi te que
ver da de i ras ir re gu la ri da des, como essa, acon te çam
no Esta do do Pará.

Aque les que eram os ver da de i ros cli en tes da re -
for ma agrá ria pas sa ram a ser per se gui dos, agre di dos 
e ame a ça dos pe los não-clientes, ou seja, os es pe cu -
la do res e seus pis to le i ros. O tem po ia pas san do e
aque la mo vi men ta ção na fa zen da atra iu ain da mais
gen te, com to dos os ti pos de in te res se. Fo ram para lá
tam bém ga rim pe i ros, pois foi de tec ta da a ocor rên cia
de ouro de alu vião em di ver sos iga ra pés.

Até que, em ou tu bro do ano pas sa do, a es ta tal
Indús tri as Nu cle a res do Bra sil – INB trou xe um novo
ele men to ao pro ces so de de sa pro pri a ção da fa zen da
Vale do Rio Cris ta li no, in for man do ao Incra que, na
qua li da de de exe cu to ra do mo no pó lio da União na
pes qui sa, la vra e in dus tri a li za ção de mi né ri os nu cle a -
res, vi nha de sen vol ven do “pros pec ção de urâ nio” na
re gião da Cris ta li no e so li ci tou que aque le ór gão fun -
diá rio “en vi das se es for ços para con ci li ar os in te res -
ses so ci a is do De cre to Fe de ral de 21 de agos to de
1998 com os in te res ses da INB em dar pros se gui -
men to aos tra ba lhos mi ne rá ri os que vem re a li zan do
na re gião”.

O pro ces so de de sa pro pri a ção foi, por essa ra -
zão, “pa ra li sa do”. Digo as sim, por que a ra zão real
mes mo é a fal ta de di nhe i ro do Incra, o que de mons -
tra re mos a se guir.

O Mo vi men to Bra si le i ro dos Sem-Terra (MBST), 
que re i vin di ca a área, di ri giu-se, en tão, ao De par ta -
men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral – DNPM, o ór -
gão pú bli co com pe ten te para ge rir a mi ne ra ção no
País, so li ci tan do es cla re ci men tos, já que a área so li -
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ci ta da pela INB para pes qui sa na fa zen da in ci dia ape -
nas em 3%, ou seja, 4.475ha, de um to tal de
132.392ha, in da gan do se ha ve ria in com pa ti bi li da de
da ex plo ra ção de mi né ri os com o de sen vol vi men to de 
ati vi da des agro pas to ris.

O DNPM, pelo Ofí cio n.º 592/98, de 11 de de -
zem bro de 1998, res pon deu ao Mo vi men to, con fir -
man do que so men te aque la pe que na por ção da fa -
zen da es ta va one ra da pela INB para a pes qui sa e a
la vra do mi né rio ra di o a ti vo. No ta-se que a pró pria INB 
já ha via de cla ra do uma pa ra li sa ção nos seus le van ta -
men tos por seis anos, de vi do a res tri ções or ça men tá -
ri as. Ou seja, as Indús tri as Nu cle a res do Bra sil – INB
já ha via sus pen so a pros pec ção e a pes qui sa por que
não ti nha di nhe i ro para pros se guir no tra ba lho por
seis anos. Mais ain da: o Di re tor-Geral do De par ta -
men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral, Mi guel Na var -
re te Jú ni or, nes se ofí cio, afir ma tex tu al men te: “não
vis lum bra mos óbi ces le ga is que im pe çam a de sa pro -
pri a ção e pro mo ção de as sen ta men to de co lo nos na
re fe ri da fa zen da, haja vis ta que o Có di go de Mi ne ra -
ção vi gen te no País com pa ti bi li za a ati vi da de mi ne rá -
ria com a ati vi da de agro pas to ril”.

Essa res pos ta ofi ci al foi le va da ao Incra, que,
não sa tis fe i to – e aí eu re a fir mo, mais uma vez, está
bus can do uma des cul pa para não pro ce der à de sa -
pro pri a ção, por que a sua ra zão, na ver da de, é fal ta de 
re cur sos –, pro vo cou o DNPM, já que a INB ha via so li -
ci ta do à Co mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar –
CNEN que ado tas se pro vi dên ci as jun to ao DNPM
para o blo que io de uma área ain da ma i or, in clu in do
qua se a me ta de da fa zen da Vale do Rio Cris ta li no. O
Incra, por sua vez, que ria sa ber se esse blo que io se -
ria ou não pos sí vel.

Por meio do Ofí cio n.º 559, de 21 de de zem bro
de 1998, o Di re tor-Geral do De par ta men to de Pro du -
ção Mi ne ral mos trou ao Incra, logo de cara, que o de -
cre to pre si den ci al que de cla ra de in te res se so ci al a
fa zen da Cris ta li no se re fe re à área de su per fí cie, en -
quan to que a ati vi da de de ex plo ra ção e apro ve i ta -
men tos dos re cur sos mi ne ra is se de sen vol ve no sub -
so lo!. Dis se o Dr. Mi guel Na var re te Jú ni or, tex tu al -
men te: “pelo dis pos to do art. 84 do Có di go de Mi ne ra -
ção, em aten di men to ao que es ta tui o art. 176 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, a ja zi da é bem imó vel, dis tin to
do solo onde se en con tra, não abran gen do a pro pri e -
da de des se mi né rio ou a subs tân cia mi ne ral útil que a
cons ti tui”. Em ou tras pa la vras, a ques tão da pros pec -
ção e ex plo ra ção do mi né rio na fa zen da Vale do Rio
Cris ta li no não tem nada que ver com o fato da sua de -
sa pro pri a ção e da sua uti li za ção pe los co lo nos.

Mais adi an te, o Di re tor-Geral do DNPM in for -
mou que os ou tros 97% da área, ou seja, os
135.916ha res tan tes, en con tram-se com ple ta men te
one ra dos por 120 pro ces sos ad mi nis tra ti vos de ti tu la -
ção mi ne rá ria, em sua ma i o ria para a subs tân cia
ouro, para di ver sos mi ne ra do res. E afir ma: “Isto pos -
to, não vis lum bra mos, à luz da le gis la ção mi ne rá ria vi -
gen te no País, a pos si bi li da de de am pli a ção vo lun tá -
ria da área de blo que io pró INB, con for me o ple i to da
CNEN, sob pena de co me ti men to de atos da no sos a
di re i tos dos re fe ri dos mi ne ra do res”.

Assim, Sr. Pre si den te, o ór gão que cu i da da
ques tão da ex plo ra ção e do apro ve i ta men to dos re -
cur sos mi ne ra is des te País jo gou, a meu ver, uma pá
de cal so bre a ten ta ti va de se re vi sar o de cre to pre si -
den ci al de de sa pro pri a ção da que la área.

Durante es sas idas e vin das, mais e mais fa mí li as
de sem-terra, or ga ni za das por sin di ca tos de tra ba lha do -
res ru ra is de to dos os mu ni cí pi os da re gião, che ga vam
to dos os dias a San ta na do Ara gua ia e ocu pa vam par -
ce las da fa zen da, pas san do por todo tipo de ne ces si da -
de e en fren tan do as di fi cul da des que aque le atra so pro -
vo ca. Eles es ta vam cer tos de que, mais dia, me nos dia,
o Go ver no cum pri ria com o com pro mis so de de sa pro -
pri ar a área, ou seja, con clu i ria aqui lo que ti nha co me -
ça do e os as sen ta ria, dan do-lhes con di ções mí ni mas
de so bre vi vên cia para ini ci a rem suas ro ças.

Srs. Se na do res, pu la rei cin co ou seis la u das do
meu pro nun ci a men to que trans cre vem um pa re cer
téc ni co de as ses so ria de geó lo gos des ta Casa so bre
a ma té ria, por que o que es tou que ren do de mons trar é 
que esse as sun to é de ex tre ma gra vi da de. Tra ta-se
de uma fa zen da mu i to gran de, com 140 mil hec ta res
de ter ra, a qual o Go ver no, inad ver ti da men te, in com -
pe ten te men te, por meio de um de cre to, de sa pro pri ou
no ano pas sa do, sus pen den do, pos te ri or men te, todo
o pro pó si to de efe ti va men te de sa pro pri ar a área. Ora, 
ao se as si nar um de cre to de de sa pro pri a ção nes te
País, o povo toma co nhe ci men to e ime di a ta men te
ocu pa a área, cri an do um ver da de i ro con fli to en tre
aque les que são cli en tes re a is da re for ma agrá ria e
aque les que são es pe cu la do res, opor tu nis tas, la -
drões de ma de i ra. Os ma de i re i ros fi nan ci am gri le i ros, 
co man da dos por pis to le i ros, para ocu pa rem a ter ra e
re ti ra rem de lá a ma de i ra.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, o gran de pro ble ma
é que a pro pri e da de foi ava li a da em R$40 mi lhões –
não sei se vale tudo isso, acho que é mu i to di nhe i ro.
Essa ava li a ção ge rou pro ble mas para o Incra, que
tem mu i to pou co di nhe i ro para efe ti var a de sa pro pri a -
ção. Aí é que está o nó da ques tão. A de sa pro pri a ção
pa rou não por ca u sa da ques tão do urâ nio, que está
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sen do usa da como des cul pa nes se pro ces so; a de sa -
pro pri a ção pa rou por que so men te ela re pre sen ta ria
10% de todo o mon tan te de re cur sos de que o Incra
dis põe para de sa pro pri a ções em todo o País, por que, 
la men ta vel men te, só há R$400 mi lhões em tí tu los da
dí vi da agrá ria para os pro ces sos de de sa pro pri a ção
no Bra sil. Isso é ab so lu ta men te in sig ni fi can te di an te
das ne ces si da des do nos so País.

No fim da Le gis la tu ra pas sa da, o Se na do apro -
vou, Se na do ra He lo i sa He le na – con tra o meu voto
na tu ral men te – um pre ju í zo para o Ban co do Bra sil de
R$5,5 bi lhões, por ques tões po lí ti cas do Se nhor Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Sua Exce lên cia pas sou um 
di nhe i ro de tí tu los de pre ca tó ri os que es ta va no Ban -
co do Esta do de São Pa u lo para o Ban co do Bra sil,
para ter os vo tos dos De pu ta dos que se in te res sa vam 
pela ques tão, co lo can do o pre ju í zo no Ban co do Bra -
sil: R$5,5 bi lhões. E nós, aqui no Se na do, apro va mos
que a União deve as su mir essa dí vi da para o Ban co
do Bra sil não so frer o pre ju í zo, por uma ques tão po lí ti -
ca de voto no Con gres so Na ci o nal do Se nhor Fer nan -
do Hen ri que Car do so. Ago ra, para a re for ma agrá ria,
que é uma ne ces si da de do País, há R$400 mi lhões,
pre vis tos no Orça men to, em TDA, para de sa pro pri ar
to das as ter ras ne ces sá ri as.

Essa fa zen da, que já está ocu pa da, está cri an -
do o ma i or pro ble ma na re gião: pes so as es tão pas -
san do fome e ne ces si da de. No en tan to, o Incra está
bus can do uma des cul pa para – va mos di zer – vol tar
atrás em uma de ci são, tal vez até pre me di ta da, quan -
do as si nou o de cre to de de sa pro pri a ção da área. 

É um ver da de i ro ab sur do!. Não po de mos ace i -
tar isso. Estu da mos o as sun to em pro fun di da de, por -
que fo mos pro cu ra dos aqui, no Con gres so Na ci o nal,
pe los tra ba lha do res ru ra is de toda a re gião sul do
Pará, que es tão indo para a área; fo mos pro cu ra dos
pe los Pre fe i tos dos qua tro Mu ni cí pi os que en vol vem a
fa zen da: San ta na do Ara gua ia, Con ce i ção do Ara gua -
ia, Re den ção e Rio Ma ria, que as si na ram um do cu -
men to; a Ban ca da Fe de ral do Pará, una ni me men te –
de zes se te De pu ta dos Fe de ra is e três Se na do res da
Re pú bli ca –, as si nou um do cu men to pe din do ao Mi -
nis tro da Re for ma Agrá ria a de sa pro pri a ção da Fa -
zen da Cris ta li no. Mas, até ago ra, o Mi nis tro não se
ma ni fes tou, está dan do como des cul pa a ques tão da
em pre sa que pes qui sa urâ nio, quan do o al va rá de
pes qui sa des sa em pre sa só atin ge 3% do to tal da
área. 

O pro ble ma, na ver da de, é fal ta de re cur sos.
Não po de mos ace i tar isso em hi pó te se al gu ma. Va -
mos pro tes tar, va mos lu tar. Fiz um es tu do téc ni co,
com a Asses so ria da Casa, uti li zan do do cu men tos do

De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral, com
do cu men tos da pró pria INB. Tudo pro va que não tem
ne nhum fun da men to a ale ga ção do Mi nis té rio, qual
seja, a de que está es pe ran do ma ni fes ta ções da INB
para efe ti var a de sa pro pri a ção.

Os con fli tos lá ge ra dos já re sul ta ram em mor tes
en tre ma de i re i ros, gri le i ros fi nan ci a dos por ma de i re i -
ros e cli en tes da re for ma agrá ria. Vá ri os gru pos ocu -
pa ram a área. Já hou ve mor tes. Além de tudo, o co i ta -
do do ci da dão que com prou a área para in ves tir, com
o de cre to de de sa pro pri a ção, fi cou a ver na vi os por -
que não tem mais co man do ne nhum so bre a área;
não há mais o que fa zer. 

Pen sem na ir res pon sa bi li da de do Go ver no que
não faz nada. E ago ra o ci da dão tam bém não pode fa -
zer mais nada, por que a ter ra dele já se tor nou de to -
dos. Se o caso é dis cu tir pre ço, va mos dis cu tir pre ço e 
pa gar o va lor real. Aliás, é o Incra que paga me lhor
por ter ra nes te País; não há me lhor ne gó cio no mun -
do do que ven der ter ra para o Incra. Cre io que todo la -
ti fun diá rio está do i do para ven der ter ra para o Incra,
pois não há me lhor ne gó cio. 

Esse ci da dão já foi cha ma do a ne go ci ar e ace i -
tou. A ter ra foi ava li a da em 40 mi lhões – é um ver da -
de i ro mu ni cí pio; tem ben fe i to ri as imen sas, tem re pe ti -
do ra de te le vi são, hos pi tal, es co la, 160 qui lô me tros
de es tra da –, mas o de ses pe ro des se ci da dão é tan to
que ele as si nou um ter mo de com pro mis so com o
Incra ace i tan do toda a in de ni za ção em TDA; ele não
quer mais di nhe i ro, não re ce be ne nhu ma das ben fe i -
to ri as em di nhe i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Faz soar a
cam pa i nha.)

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Pen so que ain da te nho al gum tem po, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª já
ul tra pas sou um mi nu to do seu tem po.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Mas como está na Hora do Expe di en te, V. Exª pode
ser um pou qui nho mais con des cen den te, con si de ran -
do a im por tân cia do tema, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Qu e ro
ape nas lem brar a V. Exª que, du ran te a Hora do Expe -
di en te, os ora do res tam bém dis põem de li mi te de
tem po.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Eu en cer ra rei em bre ve, Sr. Pre si den te. De i xo de ler o 
dis cur so.

Fui re cen te men te ao sul do Pará re ce ber uma
ho me na gem dos tra ba lha do res na efe ti va ção de dois
acam pa men tos da fa zen da Cam po Ale gre: uma luta
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que de sen vol ve mos por mais de dez anos até con se -
guir mos cri ar o as sen ta men to.

Os tra ba lha do res ru ra is da área de ram ao as -
sen ta men to da fa zen da Cam po Ale gre o nome do Dr.
Pi men ta, que é o Di re tor de Assun tos Fun diá ri os do
Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria. E a Cam po Ale gre fica
jus ta men te ao lado da Cris ta li no e é tam bém uma
área onde há o pro ble ma do urâ nio. No en tan to, não
se cri ou res tri ção al gu ma a essa área. 

Esta mos tra zen do um tra ba lho téc ni co mu i to di -
fí cil de ser ex pli ca do num dis cur so, de mons tran do
que o pro ble ma do urâ nio e da pes qui sa está sen do
uti li za do pelo Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria como
des cul pa para não efe ti var a de sa pro pri a ção.

O que nós que re mos, Sr. Pre si den te, é que o
Go ver no dê uma so lu ção ao pro ble ma, que o Go ver -
no Fe de ral, por meio do Mi nis té rio e do Incra, re sol va
o pro ble ma de al gu ma for ma. Não po de mos ace i tar o
que está acon te cen do na re gião. Quem está sus ten -
tan do aque le povo são as pre fe i tu ras que já não têm
di nhe i ro para nada, nem para seu pró prio fun ci o na -
men to, nem para a fo lha de pa ga men to. Quem está
man ten do aque le povo, para não de i xá-lo mor rer de
fome, são os pre fe i tos, que já não pos su em nada.
Estão for ne cen do ces ta bá si ca e aju dan do o povo,
prin ci pal men te no que se re fe re à sa ú de. As pes so as, 
sem ne nhu ma as sis tên cia, le vam seus fi lhos lá e as
do en ças pro li fe ram-se. A di fi cul da de é enor me. Não
po de mos ad mi tir que essa si tu a ção con ti nue!

Esti ve com o Dr. Luís Fer nan do Pi men ta, quan -
do fo mos re ce ber a ho me na gem – a pro pó si to, foi co -
lo ca da uma placa no as sen ta men to com o seu nome –, 
há cer ca de três me ses, e le van tei a ques tão. Exis tem,
como men ci o nei, do cu men tos do Mo vi men to dos Tra -
ba lha do res Ru ra is, de vá ri os sin di ca tos da re gião, de
Pre fe i tos, De pu ta dos Fe de ra is, Se na do res da Re pú bli -
ca, e até ago ra ne nhu ma res pos ta. Ama nhã, te re mos
uma nova au diên cia com o Mi nis tro Raul Jung mann.
Qu in ze Pre fe i tos do sul do Pará com pa re ce rão à au -
diên cia, e mais uma vez in sis ti re mos na ques tão. O Mi -
nis té rio tem de re sol ver o pro ble ma dos tra ba lha do res e
o con fli to que foi cri a do, e de fi nir, de uma vez por to das,
a ques tão. Não po de mos ace i tar que nos so Esta do seja 
trans for ma do em pal co de per ma nen tes con fli tos, dis -
cór di as e di fi cul da des, em ra zão da in com pe tên cia e da
in ca pa ci da de do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria e do
pró prio Go ver no, que não lhe des ti na recursos. 

Sr. Pre si den te, era essa a ma ni fes ta ção que eu
ti nha a fa zer. So li ci to que se jam trans cri tos nos Ana is
do Se na do to dos os do cu men tos que nos che ga ram
so li ci tan do a de sa pro pri a ção da área, bem como o
do cu mento as si na do pe los 17 Par la men ta res e pe los

3 Se na do res da Re pú bli ca e toda a jus ti fi ca ti va do meu 
pro nun ci a men to, que é uma jus ti fi ca ti va téc ni ca, ela -
bo ra da por geó lo gos, de mons tran do de ma ne i ra cla ra
e ób via que a ques tão da pros pec ção do urâ nio não
im pe de o as sen ta men to ru ral na fa zen da Cris ta li no.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

DISCURSO DO SENADOR ADEMIR ANDRADE (PSB-PA), NA
SESSÃO DO SENADO FEDERAL EM 5-8-99 

Tema: Re for ma Agrá ria/de sa pro pri a ção da Fa -
zen da vale do Rio Cris ta li no.

Ve nho a esta tri bu na para tra tar de pro ble mas que vêm ocor -
ren do na exe cu ção da Re for ma Agrá ria em meu Esta do. A re gião
sul/su des te do Pará con ti nua re gis tran do o ma i or nú me ro de con fli -
tos pela pos se da ter ra.Lá es tão con cen tra das, de um lado, mi lha -
res de fa mí li as de tra ba lha do res ru ra is sem-terra à es pe ra de se -
rem as sen ta das e, de ou tro, a exis tên cia de uma gran de quan ti da -
de de la ti fún di os im pro du ti vos. No meio dis to tudo, há um Incra de
mãos ata das pela fal ta de es tru tu ra e de re cur sos para dar aten di -
men to à cres cen te de man da, for ma da por gen te do Pará e de ou -
tros Esta dos que para lá vão em bus ca de uma opor tu ni da de para
vi ver e tra ba lhar na ter ra.

Hoje eu gos ta ria de ana li sar um caso es pe cí fi co que é a ver -
da de i ra no ve la em que se trans for mou a de sa pro pri a ção da Fa zen -
da Vale do Rio Cris ta li no, an ti go me ga pro je to agro pe cuá rio de pro -
pri e da de da Volk swa gen do Bra sil que de po is de ter sido pal co de
his tó ri cas de nún ci as de tra ba lho es cra vo, des ma ta men to ile gal e
des vio da fi na li da de de ocu pa ção, foi ven di da em le i lão para ter ce i -
ros, há pou cos anos atrás para que fos se afi nal, exe cu ta do em pro -
je to de ex plo ra ção agro pe cuá ria.

Após a mu dan ça de pro pri e tá ri os, fun ci o ná ri os do Incra,
aten den do a re in vi di ca ções de or ga ni za ções de tra ba lha do res ru -
ra is, re sol ve ram fa zer uma ava li a ção da que la imen sa área de qua -
se 140 mil hec ta res, lo ca li za da no mu ni cí pio de San ta na do Ara -
gua ia para ave ri guar a con ve niên cia de sua de sa pro pri a ção. Incra
e sem-terra con clu í ram que a área é ex ce len te para a Re for ma
Agrá ria, de vi do à sua lo ca li za ção, ter ras fér te is, pro pí ci as para co -
lo ni za ção, do ta da de es tru tu ra com ple ta, in clu in do hos pi tal, es co -
las de 1º e 2º gra us, re pe ti do ra de te le vi são, qua dras de es por te,
170 qui lô me tros de es tra das den tro da fa zen da, de ze nas de ca sas, 
cer cas e ou tras ben fe i to ri as al ta men te apro ve i tá ve is para fa ci li tar o
par ce la men to e a ocu pa ção o que cons tru i ria in clu si ve em re du ção
con si de rá vel dos in ves ti men tos go ver na men ta is, que nor mal men te 
one ram os as sen ta men tos. A fa zen da Cris ta li no tem, na ver da de,
es tru tu ra com pa rá vel a de mu i tos mu ni cí pi os.

Fe i ta a aná li se, os téc ni cos do Incra con clu í ram pela vi a bi li -
da de de uti li za ção da fa zen da para as sen ta men to de mais de 3.000 
fa mí li as de tra ba lha do res e, no dia 21 de agos to de 1998, o Diá rio
Ofi ci al da União pu bli ca va o de cre to pre si den ci al de cla ran do de in -
te res se so ci al para fins de Re for ma Agrá ria, aque le imó vel ru ral.

O pro ces so de de sa pro pri a ção, por tan to, cor ria nor mal men -
te. E como sem pre ocor re nes ses ca sos, as sim que hou ve a pu bli -
ca ção de de cre to, cen te nas de tra ba lha do res, de to dos os mu ni cí -
pi os da re gião, cor re ram para San ta na do Ara gua ia e, ocu pan do
pro vi so ri a men te a fa zen da, aguar da vam o des fe cho do pro ces so,
para que pu des sem ser as sen ta dos em seus lo tes. Tam bém como
de cos tu me, ou tros gru pos, não cli en tes da Re for ma Agrá ria, bus -
ca ram ocu par par ce las da Vale do Rio Cris ta li no, com o in tu i to de
gri lar as ter ras ou ex tra ir ma de i ra de ma ne i ra ile gal e pre da tó ria.
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Ban di dos, aco ber ta dos por ma de i re i ros ines cru pu lo sos da vam pro -
te ção aos gri le i ros, for man do, a par tir daí, um ver da de i ro cal do de
cul tu ra de mi sé ria e de vi o lên cia.

Aque les que eram ver da de i ros cli en tes da Re for ma Agrá ria
pas sa ram a ser per se gui dos, agre di dos e ame a ça dos pe los
não-clientes, ou seja, os es pe cu la do res e os seus pis to le i ros. O
tem po ia pas san do e aque la mo vi men ta ção na fa zen da atra iu ain -
da mais gen te, de to dos os ti pos de in te res se. Fo ram para lá tam -
bém ga rim pe i ros, pois foi de tec ta da a ocor rên cia de ouro de alu -
vião em di ver sos iga ra pés.

Até que em ou tu bro do ano pas sa do,a es ta tal Indús tri as Nu -
cle a res do Bra sil (INB), trou xe um novo ele men to ao pro ces so de
de sa pro pri a ção da fa zen da Vale do Rio Cris ta li no, in for man do ao
Incra que, na qua li da de de exe cu to ra do mo no pó lio da União na
pes qui sa, la vra e in dus tri a li za ção de mi né ri os nu cle a res, vi nha de -
sen vol ven do “pros pec ção de Urâ nio” na re gião da Cris ta li no e so li -
ci tou que aque le ór gão fun diá rio “en vi das se es for ços para con ci li ar
os in te res ses so ci a is do De cre to Fe de ral de 21-8-98 com os in te -
res ses da INB em dar pros se gui men to aos tra ba lhos mi ne rá ri os
que vêm sen do re a li za dos na re gião”.

O pro ces so de de sa pro pri a ção foi pa ra li sa do. O Mo vi men to
Bra si le i ro dos Sem Ter ra (MBST), que re i vin di ca va a área, se di ri -
giu, en tão, ao De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral
(DNPM), que é o ór gão pú bli co com com pe tên cia para ge rir a mi ne -
ra ção no País, so li ci tan do es cla re ci men tos, já que o blo que io da
INB, na re a li da de, re cai em pou co mais de 3% da área da fa zen da,
ou seja 4.475 hec ta res, de um to tal de 139.392, e in da gou se ha via
in com pa ti bi li da de da ex plo ra ção de mi né ri os com o de sen vol vi -
men to de ati vi da des agro pas to ris.

O DNPM, pelo Ofí cio nº 592/98, de 11 de de zem bro de 1998, 
res pon deu ao Mo vi men to con fir man do que so men te aque la pe que -
na por ção da fa zen da es ta va one ra da pela INB para pes qui sa e la -
vra de mi ne ral ra di o a ti vo. No te-se que o pró prio INB já ha via de cla -
ra do uma pa ra li sa ção nos seus le van ta men tos, por 6 anos, de vi do
a “res tri ções or ça men tá ri as”. Mais ain da, o di re tor-geral do DNPM,
Mi guel Na var re te Ju ni or, nes te ofí cio, afir ma va tex tu al men te: “não
vis lum bra mos óbi ces le ga is que im pe çam a de sa pro pri a ção e pro -
mo ção de as sen ta men to de co lo nos na re fe ri da fa zen da, haja vis ta
que o Có di go de Mi ne ra ção vi gen te no País com pa ti bi li za ati vi da de
mi ne rá ria com ati vi da de agro pas to ril”.

Esta res pos ta ofi ci al foi le va da ao Incra que, não sa tis fe i to,
pro vo cou no va men te o DNPM, já que a INB ha via so li ci ta do à Co -
mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar (CNEN), que ado tas se pro vi -
dên ci as jun to ao DNPM, para blo que io de uma área ain da ma i or, in -
clu in do qua se a me ta de da fa zen da Cris ta li no. O Incra que ria sa ber 
se esse blo que io se ria ou não pos sí vel.

Por meio do Ofí cio nº 599/98, de 21 de de zem bro, o di re -
tor-geral do Depar ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral mos trou
ao Incra, logo de cara, que o de cre to pre si den ci al que de cla ra va de
in te res se so ci al a fa zen da Cris ta li no se re fe re à área de su per fí cie,
en quan to que a ati vi da de de ex plo ra ção e apro ve i ta men to de re cur -
sos mi ne ra is se de sen vol vem no sub so lo! Dis se o Dr. Na var re te:
“pelo dis pos to no art. 84 do Có di go de Mi ne ra ção, em aten di men to
ao que es ta tui o art. 176 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a ja zi da é bem imó -
vel dis tin to do solo onde se en con tra, não abran gen do a pro pri e da -
de des te o mi né rio ou a subs tân cia mi ne ral útil que a cons ti tui”.

Mais adi an te, o di re tor-geral do DNPM in for mou que os ou -
tros 97% da área da fa zen da, ou seja, os 135.916 hec ta res res tan -
tes, en con tram-se com ple ta men te one ra dos por 120 pro ces sos ad -
mi nis tra ti vos de ti tu la ção mi ne rá ria, em sua ma i o ria para subs tân -
cia ouro, para di ver sos mi ne ra do res. E afir ma: “Isto pos to, não vis -
lum bra mos, à luz da le gis la ção mi ne rá ria vi gen te no País, a pos si -
bi li da de de am pli a ção vo lun tá ria da área de blo que io pró INB, con -
for me o ple i to da CNEN sob pena de co me ti men to de atos da no sos
a di re i tos dos re fe ri dos mi ne ra do res”.

Assim, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do -
res, o ór gão que cu i da de ques tões de ex plo ra ção e apro ve i ta men -
to dos re cur sos mi ne ra is des te País, jo gou, a meu ver, uma pá de
cal so bre a ten ta ti va de se re vi sar o de cre to pre si den ci al de de sa -
pro pri a ção da que la área. Du ran te es sas idas e vin das, mais e mais
fa mí li as de sem-terra, or ga ni za dos por sin di ca tos de tra ba lha do res
ru ra is de to dos os mu ni cí pi os da re gião, che ga vam to dos os dias
em San ta na do Ara gua ia e ocu pa vam par ce las da fa zen da, pas -
san do todo tipo de ne ces si da de e en fren tan do as di fi cul da des que
aque le atra so pro vo ca va. Eles es ta vam cer tos de que, mais dia
me nos dia, o go ver no cum pri ria com o com pro mis so de de sa pro pri -
ar a área, ou seja, con clu i ria aqui lo que ti nha co me ça do e os as sen -
ta ria, dan do-lhes con di ções mí ni mas de so bre vi vên cia para ini ci a -
rem suas ro ças.

Me per mi to aqui ana li sar esta ce le u ma que se cri ou com o
in te res se da INB pela área.

Antes, é pre ci so que se es cla re ça que cer ca de 60% (ses sen -
ta por cen to) das áre as não se di men ta res do Bra sil en con tram-se ti -
tu la das ou re que ri das para pes qui sa ou apro ve i ta men to mi ne ral sob
os mais di ver sos re gi mes. Se este fato fos se de ter mi nan te para sus -
tar a re a li za ção de ou tras ati vi da des de ocu pa ção, o País não te ria a
pro du ção agrí co la que tem e o re ba nho de que dis põe. Aliás, o Esta -
do do Pará é qua se que 100% to ma do por re que ri men tos de pes qui -
sa e la vra. Fos se isso al gum im pe di men to para pro du ção agrí co la e
pecuá ria, não te ría mos pro du ção al gu ma no Esta do.

Vale di zer ain da, que nas áre as se di men ta res, há sem pre o
in te res se da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo (ANP) e da pró pria Co -
mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar (CNEN) e que, se fos se con -
tem pla da a pos si bi li da de de blo que io para fins agro pe cuá ri os, so -
bra ria ao ci da dão bra si le i ro área mu i to res tri ta para suas ati vi da des 
e so bre vi vên cia.

 Por ou tro lado, Se nhor Pre si den te, ve ri fi ca-se que os bens
pú bli cos ar ro la dos nos arts. 20 e 26 da Cons ti tu i ção Fe de ral po dem 
ser clas si fi ca dos em bens de do mí nio hí dri co e bens de do mí nio
ter res tre, in clu si ve de i xan do cla ro que os bens pú bli cos ter ri to ri a is
com pre en dem o solo e o sub so lo.

Assim, os gran des ju ris tas do Di re i to Admi nis tra ti vo bra si le i -
ro, tais como Cel so Antô nio Ban de i ra de Mel lo, Ma ria Za ne la Pi e -
tro, Lú cia Val le de Fi gue i re do, Edi mur Fer re i ra de Fa ria, Hely Lo pes 
Me i rel les, den tre ou tros, cos tu mam di zer de for ma ca te gó ri ca que
“no solo es tão as ter ras de vo lu tas, ter ras de ma ri nha, ilhas, ter re -
nos acres ci dos, re ce bi dos em da ção de pa ga men to, com pra, além
das ter ras ad qui ri das por de sa pro pri a ção. No sub so lo, en con -
tram-se as ja zi das em ge ral”.

Se nho ras e Se nho res Se na do res, se es ti vés se mos na vi -
gên cia da Cons ti tu i ção Fe de ral an te ri or, até que se po dia ques ti o -
nar a quem per ten cia a pro pri e da de do sub so lo, mes mo por que,
na que la épo ca não se co gi ta va da se pa ra ção en tre solo e sub so lo.

Ago ra, en tre tan to, a dis cus são per deu o sen ti do com a pro -
mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988. Esta de i xa pa ten te que 
o sub so lo é pro pri e da de da União. Dois dos seus dis po si ti vos cu i -
dam do tema: o art. 20 que, no in ci so 9, dis põe que cons ti tui bens
da União “os re cur sos mi ne ra is in clu si ve os do sub so lo”; e o art.
176, mais con tun den te e bas tan te ob je ti vo: ele se pa ra do solo, para 
os efe i tos de pes qui sa e ex plo ra ção, os re cur sos mi ne ra is e os cur -
sos d’água, po ten ci a is ener gé ti cos e re ser va à União a pro pri e da de 
dos mes mos.

Ade ma is, à luz das leis vi gen tes no País, es pe ci fi ca men te
nos ter mos do in ci so 23 do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe de ral, cabe à
União ex plo rar os ser vi ços e ins ta la ções nu cle a res de qual quer na -
tu re za e exer cer o mo no pó lio es ta tal es ta be le ci do por meio do in ci -
so 5 do art. 177 so bre a pes qui sa, a la vra, o en ri que ci men to e re -
pro ces sa men to, a in dus tri a li za ção e o co mér cio de mi né ri os nu cle -
a res e seus de ri va dos.
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A le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal atri bui à Co mis são Na ci o nal
de Ener gia Nu cle ar (CNEN), au tar quia fe de ral cri a da pela Lei nº
4.118, de 27 de agos to de 1962, o exer cí cio des te mo no pó lio (De -
cre to-Lei nº 2.464, de 31 de agos to de 1988). O art. 176 da Cons ti -
tu i ção es ta be le ce que as ja zi das, em la vra ou não, e de ma is re cur -
sos mi ne ra is e os po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca cons ti tu em pro -
pri e da de dis tin ta da do solo, para efe i to de ex plo ra ção ou apro ve i -
ta men to, e per ten cem à União, ga ran ti da ao con ces si o ná rio a pro -
pri e da de do pro du to da la vra. Este pre ce i to es ta be le ce, por via de
con se qüên cia, que em ne nhum mo men to po dem ser con fun di das
as pro pri e da des do pon to de vis ta da mi ne ra ção e da agro pe cuá ria, 
como já aler ta va o di re tor-geral do DNPM em seus ofí ci os. No tex to
cons ti tu ci o nal en ten de-se por ex plo ra ção a fase a que o De cre -
to-Lei nº 227, de 28 de fe ve re i ro de 1967 (o Có di go de Mi ne ra ção)
de fi ne como pes qui sa mi ne ral.

Na apli ca ção do Có di go de Mi ne ra ção, o De par ta men to Na -
ci o nal de Pro du ção Mi ne ral, trans for ma do em au tar quia por for ça
da Lei nº 8.876, de 2 de maio de 1994, dis põe de um ar qui vo de
con tro le ge o grá fi co das áre as, onde es tão plo ta dos to dos os tí tu los
mi ne rá ri os e to das as áre as que, por qual quer mo ti vo, pos sam
apre sen tar al gu ma res tri ção à pes qui sa e ao apro ve i ta men to mi ne -
ral. Aí, por tan to, es tão re gis tra das as áre as de con tro le am bi en tal,
as áre as in dí ge nas, a fa i xa de fron te i ra e as áre as de in te res se do
se tor pe tro lí fe ro.

Em re la ção à pes qui sa e la vra de mi ne ra is ra di o a ti vos, o
DNPM, ao ser co mu ni ca do do in te res se da CNEN por uma área,
re gis tra em seus ma pas os li mi tes com a ex clu si va fi na li da de de
evi tar que, sem o co nhe ci men to da CNEN, se jam atri bu í dos di re i -
tos mi ne rá ri os in com pa tí ve is com os in te res ses des sa au tar quia.
Em de cor rên cia dis so, o DNPM pode, in clu si ve, au to ri zar pes qui sa
e la vra de ou tras subs tân ci as mi ne ra is na mes ma área, des de que
CNEN e DNPM con clu am pela com pa ti bi li da de. Isto quer di zer que
mes mo que es ti vés se mos fa lan do de con fli tos de in te res ses ex clu -
si va men te mi ne rá ri os, isto po de ria ser re sol vi do. Por tan to, mais
pos sí vel le gal men te e com pa tí vel tec ni ca men te é, ain da, o caso da
ex plo ra ção agro pas to ril com a su pos ta ex plo ra ção mi ne rá ria.

 A prá ti ca tem mos tra do que o pe río do de tem po en tre a
cons ta ta ção de uma ocor rên cia mi ne ral qual quer e seu ul te ri or
apro ve i ta men to é, em mé dia, su pe ri or a 10 anos! E no caso de
gran des de pó si tos esse pe río do é bem ma i or. Ago ra, no to can te a
ja zi men tos de urâ nio, exis te a ne ces si da de de um gran de pe río do
de pes qui sa, ex pli ca do pelo ca rá ter er rá ti co da mi ne ra li za ção e da
ne ces si da de de con tro le mu i to rí gi do das leis ge o ló gi cas que nor te -
i am a for ma ção do de pó si to.

Assim, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do -
res, a im plan ta ção de “um gran de polo de ex plo ra ção de mi né ri os”,
como pre ten de a INB, deve de man dar pe río do bem su pe ri or ao aci -
ma ci ta do, haja vis ta o his tó ri co dos de pó si tos de Po ços de Cal das,
em Mi nas Ge ra is; La goa Real, na Ba hia e Ita ta ia, no Ce a rá. Estes
dois úl ti mos fo ram de fi ni dos há mais de vin te e quin ze anos, res -
pec ti va men te, e o seu apro ve i ta men to foi se quer ini ci a do!

Por ou tro lado, es tu dos re a li za dos pela or ga ni za ção das Na -
ções Uni das (ONU), e re pe ti do em inú me ros tra ba lhos de eco no -
mia mi ne ral, in di cam que, para um uni ver so de 1.000 áre as con si -
de ra das pro mis so ras, ape nas 0,7 trans for ma-se efe ti va men te em
em pre en di men to eco nô mi co.

Isto re ve la que blo que ar uma área ao apro ve i ta men to agro -
pe cuá rio pelo sim ples fato de ali po der ha ver um de pó si to de mi ne -
ra is ra di o a ti vos, não é sen sa to, não aten de à ló gi ca e nem à pre -
mên cia que o povo bra si le i ro atri bui à so lu ção dos pro ble mas dos
sem-terra.

A even tu al pre sen ça da INB na área deve, sim, ser con si de -
ra da fa tor po si ti vo, uma vez que con fi gu ra da a hi pó te se de vir a
União a “im plan tar um gran de pólo de ex plo ra ção de mi né ri os es -
tra té gi cos” em áre as da que la fa zen da, a exis tên cia de um con tin -

gen te de cer ca de 3.000 fa mí li as ga ran ti ria a dis po ni bi li da de de um
cin tu rão ver de, para for ne ci men to de hor ti gran je i ros como tam bém
de mão-de-obra que po de ria ser tre i na da para sa tis fa zer as ne ces -
si da des do pólo. Este, por ou tro lado, se ria um con su mi dor ca ti vo
da agro in dús tria lo cal, ab sor ve dor de mão-de-obra e tam bém um
man te ne dor da in fra-estrutura ne ces sá ria. Se ria, na re a li da de, uma 
so lu ção si nér gi ca. A exis tên cia da ati vi da de agro pe cuá ria, por tan -
to, não tra ria ne nhu ma con se qüên cia no ci va ao exer cí cio do mo no -
pó lio que cabe à CNEN exer cer.

Além do mais, sen do usu al na pes qui sa ci en tí fi ca de qual -
quer na tu re za par tir-se do ge ral para o es pe cí fi co, do am plo para o
res tri to, o blo que io de 4.500 hec ta res não sig ni fi ca, em mo men to
al gum, que a mi ne ra li za ção se es ten da por toda esta área, e nem
que o seu even tu al apro ve i ta men to – mes mo acres cen tan do áre as
ne ces sá ri as à im plan ta ção de plan tas de be ne fi ci a men to, pro ces -
sa men to e in dus tri a li za ção – atin ja tais di men sões.

Com isso se pode con clu ir que há to tal com pa ti bi li da de no apro -
ve i ta men to da área com a exe cu ção da fase de pes qui sa a que se re fe -
re a INB e, mes mo que seja de fi ni da a eco no mi ci da de da ja zi da, a área
ne ces sá ria à im plan ta ção de um pólo para o seu apro ve i ta men to será,
sem dú vi da al gu ma, bas tan te me nor que a que foi re fe ri da.

Ain da as sim, se con tra ri an do toda a ló gi ca, a mi ne ra li za ção
por ven tu ra aí exis ten te es ten der-se pe los 4.500 hec ta res, o ja zi -
men to será tão im por tan te do pon to de vis ta eco nô mi co, que aba la -
rá o pre ço dos mi ne ra is ra di o a ti vos em ní vel mun di al, e a des pe sa
com uma pos sí vel in de ni za ção de ben fe i to ri as in tro du zi das pe los
co lo nos, cu jos lo tes se jam atin gi dos, será des pre zí vel di an te das
de ma is quan ti as en vol vi das. Mas isto é um pro ble ma re mo to, que
se vier a ocor rer será da qui a al gu mas dé ca das...

Ocor re que o Sr. Mi nis tro da Po lí ti ca Fun diá ria, Raul Jung -
mann, ao meu ver por um ex ces so de zelo, re sol veu en ca mi nhar os 
au tos do pro ces so ao mi nis tro dos Pro je tos Espe ci a is (an ti ga SAE), 
na épo ca di ri gi da pelo Emba i xa dor Ro nal do Sar den berg, so li ci tan -
do aná li se e ma ni fest ação da que la pas ta, “quan to à con ve niên cia e 
opor tu ni da de do pros se gui men to da de sa pro pri a ção”. Eu di ria,
com as de vi das es cu sas pela ex pres são, que isto é pro cu rar chi fre
em ca be ça de ca va lo.   

No te-se que o pro ces so de de sa pro pri a ção está pa ra li sa do
lá no Incra des de ou tu bro do ano pas sa do, mas o pro ces so de ocu -
pa ção pros se gue a to que de ca i xa. Estão lá na área os tra ba lha do -
res e suas fa mí li as, afli tos, pas san do fome; os gri le i ros e la drões de 
ma de i ra agin do à von ta de; pis to le i ros que pro te gem es tes úl ti mos
ame a çan do os le gí ti mos cli en tes da Re for ma Agrá ria e ne nhu ma
de fi ni ção é dada.

Qu an to os pro pri e tá ri os da fa zen da, sou be que nes te pe río -
do todo têm agi do de for ma co o pe ra ti va com o pro ces so de de sa -
pro pri a ção, in clu si ve ace i tan do re ce ber sua in de ni za ção toda em
TDA, in clu si ve as ben fe i to ri as, o que de mons tra, tam bém, seu de -
ses pe ro, pois o pro ces so de ocu pa ção se tor nou ir re ver sí vel de po is 
que o Pre si den te da Re pú bli ca de cla rou, por de cre to, o in te res se
so ci al do imó vel, para fins de Re for ma Agrá ria, dan do iní cio à cor ri -
da de sem-terra em  bus ca dos me lho res es pa ços.

Te nho co mi go có pia da res pos ta dada qua tro me ses de po is
ao Mi nis tro Jung mann pelo Mi nis tro Sar den berg, que dis se: “pa re -
ce-me mais con ve ni en te aguar dar a con clu são de es tu do téc ni co,
com vis tas a ava li ar com me lhor grau de con fi a bi li da de a ex ten são
do po ten ci al ura ní fe ro ali de tec ta do em pes qui sas an te ri o res. Nes -
sas con di ções es tou ins tru in do a Indús tri as Nu cle a res do Bra sil a
exe cu tar pla no de pros se gui men to de pros pec ção de mi né rio de
Urâ nio na re gião, com pri o ri da de para a par te sul da fa zen da Cris ta -
li no. Os tra ba lhos de ve rão ser con clu í dos no pra zo de seis me ses”.

E ago ra, o que se vai fa zer? Os ocu pan tes da área es tão
atô ni tos com a in de fi ni ção do Go ver no e não ace i tam ser re ti ra dos
de lá. Aliás, que ro re gis trar que no úl ti mo dia 21 de abril eu es ti ve
par ti ci pan do das co me mo ra ções das de sa pro pri a ções da gle bas
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Cajú e Cris ta li no, an ti ga fa zen da Cam po Ale gre, que fica lo ca li za da 
no mu ni cí pio de San ta na do Ara gua ia, numa área de 71 mil hec ta -
res, vi zi nha ao sul da fa zen da Cris ta li no, ou eja, na mes ma ocor rên -
cia de Urâ nio. Pois bem, o as sen ta men to des ta área, que se cha ma 
Luis Fer nan do Pi men ta, em ho me na gem ao Di re tor de Re cur sos
Fun diá ri os do Incra, as sen tou cer ca de 700 tra ba lha do res. Vale a
pena per gun tar: será que o Urâ nio da Cam po Ale gre é di fe ren te do
da Cris ta li no? Ou como é que o Incra não viu este pro ble ma no as -
sen ta men to que re a li zou e ago ra co lo ca es sas di fi cul da des no caso 
da Cris ta li no?

O Sin di ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is de San ta na do Ara -
gua ia, com apo io do Pre fe i to Wag ner Pe re i ra da Sil va e do Se cre tá -
rio Mu ni ci pal de Agri cul tu ra, Dir ceu Car los da Sil va, es cre ve ram ao
Mi nis tro Raul Jung mann so li ci tan do uma so lu ção ur gen te, pois as
fa mí li as “es tão vi ven do na mi sé ria, no mais com ple to aban do no,
ilu di dos pela pro mes sa de de sa pro pri a ção que até ago ra não se re -
sol veu.” As cen te nas de fa mí li as que lá se con cen tra ram one ra ram
so bre ma ne i ra as já com ba li das fi nan ças mu ni ci pa is, nas des pe sas
so ci a is que ge ra ram, já que o Incra não pôde ain da en vi ar ali men -
tos e os cré di tos para ga ran tir o iní cio da ocu pa ção.

Por sua vez, os pre fe i tos dos Mu ni cí pi os de Re den ção, San -
ta Ma ria das Bar re i ras e Con ce i ção do Ara gua ia, to dos na re gião
sul do Pará, onde fica San ta na do Ara gua ia, e in clu si ve o pró prio
Pre fe i to Wag ner, per ce ben do a gra vi da de da si tu a ção e a imi nên cia 
de pro ble mas ain da ma i o res, tam bém di ri gi ram ape lo a nós, par la -
men ta res da ban ca da fe de ral do Pará, afir man do que “a pro cras ti -
na ção de uma de ci são no caso só pode con du zir ao de ses pe ro e
ao caos so ci al, pos to que não exis tem al ter na ti vas que as se gu rem
uma ati vi da de con dig na e um mí ni mo de se gu ran ça da que les ex -
clu í dos de todo am pa ro so ci al”.

Os qua tro pre fe i tos nos pe di ram uma “in ter ven ção sal va do -
ra que po nha fim ao dra ma que se aba te so bre a re gião”. Vá ri os
De pu ta dos, de to dos os par ti dos, e nós, os três Se na do res do Pará,
en ca mi nha mos ao Mi nis tro aque le ape lo, so li ci tan do que ele de ter -
mi nas se as pro vi dên ci as ca bí ve is para uma bre ve so lu ção do pro -
ble ma, em ofí cio con jun to da ta do de 23 de ju nho do cor ren te. Eu pró -
prio fiz ao Mi nis tro Jung mann o Ofício nº 88/99, em 19 de ju lho, re -
for çan do aque la so li ci ta ção, já que não ha via re ce bi do res pos ta e,
aliás, até hoje ain da não re ce bi qual quer ma ni fes ta ção do Mi nis tro.

Estou ane xan do a este pro nun ci a men to có pi as de to das es -
sas ma ni fes ta ções a que aca bei de me re fe rir, pe din do à Mesa que
os te nha como par te in te gran te do meu dis cur so.

Em ra zão des ta in de fi ni ção, que está a pre o cu par to dos nós
que que re mos a re a li za ção de uma Re for ma Agrá ria jus ta e prá ti ca, 
que evi te con fli tos vi o len tos, es ta rei acom pa nhan do os pre fe i tos do 
sul do Pará em au diên cia com o Mi nis tro Raul Jung mann, que será
re a li za da nes ta sex ta-feira, dia 6, com o ob je ti vo de fa zer mos com
que as au to ri da des res pon sá ve is, nes te País, pela ques tão da Re -
for ma Agrá ria, en xer guem o pro ble ma so ci al que está ge ra do e que 
vai se agra var mais a cada dia, po den do re sul tar num ver da de i ro
caos se o pro ces so de de sa pro pri a ção for sus ta do.

Espe ro que Sua Exce lên cia use da sen si bi li da de que tem
de mons tra do em ou tras oca siões para per ce ber to das as im pli ca -
ções so ci a is des te de li ca do pro ble ma e que efe ti va men te pos sa
dar pros se gui men to ao pro ces so, como é do seu de ver.

OF. GSLOTA Nº 233/99
Bra sí lia, 23 de ju nho de 1999

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Mi nis tro Raul Be lens Jung mann Pin to
Mi nis té rio Extra or di ná rio de Po lí ti ca Fun diá ria
Bra sí lia – DF

Se nhor Mi nis tro,

Cum pri men tan do-o cor di al men te, ve nho sub me ter à ele va -
da con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o ple i to das Pre fe i tu ras Mu -
ni ci pa is as so ci a das à AMAT – Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os do Ara -
gua ia e To can tins, re fe ren te à ques tão do as sen ta men to dos pos -
se i ros (sem-terra) acam pa dos na Fa zen da Cris ta li no, nos Mu ni cí pi -
os de San ta na do Ara gua ia e San ta Ma ria das Bar re i ras – PA.

Di an te da gra vi da de e da ur gên cia des sa ques tão, que tor na 
o lo cal um foco la ten te de con fli tos, vi mos so li ci tar a Vos sa Exce lên -
cia que de ter mi ne as pro vi dên ci as ca bí ve is para uma bre ve so lu -
ção do pro ble ma.

Aten ci o sa men te. – Se na do res Luiz Otá vio, PPB/PA  – Ja -
der Bar ba lho, PMDB/PA – Ade mir Andra de, PSB/PA –  De pu ta -
dos Ani val do Vale, PSDB/PA – De us deth Pan to ja, PFL/PA – Elci -
o ne Bar ba lho, PMDB/PA – Ger son Pe res, PPB/PA – Gi o van ni
Qu e i roz, PDT/PA – João Ba tis ta Ara ú jo, PT/PA – José Pri an te,
PMDB/PA – Nil son Pin to, PSDB/PA – Ra i mun do San tos, PFL/PA
– Vic tor Pi res Fran co, PFL/PA – Ze nal do Cou ti nho Jú ni or,
PSDB/PA – Jor ge Cos ta, PMDB/PA – Jo sué Beng tson, PTB/PA –
Ni ci as Ri be i ro, PSDB/PA – Pa u lo Ro cha, PT/PA – Re nil do San -
tos, PTB/PA – Val dir Gan zer, PT/PA.

OF. Nº 88/99-GSVPRE
Urgen te

Bra sí lia, 19 de ju lho de 1999

Exmo. Sr.
Raul Bel léns Jung mann
DD. Mi nis tro Extra or di ná rio de Po lí ti ca Fun diá ria
Se na do Fe de ral
Nes ta
Of. nº 88/99-GSVPRE

Se nhor Mi nis tro,
Ve nho à sua hon ro sa pre sen ça para so li ci tar es pe ci al aten -

ção do Incra quan to à agi li za ção dos pro ces sos re fe ren tes a de sa -
pro pri a ções no Mu ni cí pio de San ta na do Ara gua ia.

Dado o nú me ro de re cla ma ções e so li ci ta ções de pro vi dên -
ci as que te mos re ce bi do da que le mu ni cí pio, in clu si ve do pró prio
pre fe i to, jul go que este é, sem dú vi da, o mais im por tan te e pro ble -
má ti co foco de pro cu ra por ter ras, atu al men te, com gran de con cen -
tra ção de sem-terra ori un dos de to dos os mu ni cí pi os da re gião e
até de ou tros esta dos.

O Se cre tá rio de Agri cul tu ra de San ta na do Ara gua ia nos
con ta de ta lhes da pro ble má ti ca, em ofí cio acom pa nha do de re la tó -
rio, cu jas có pi as se guem ane xas.

Pe los re la tos que te mos ou vi do do pre fe i to, dos Sin di ca tos e 
da Co mu ni da de, a Fa zen da Vale do Rio Cris ta li no é onde exis te a
ma i or ocu pa ção e as mais pre o cu pan tes ten sões, com re gis tro de
as sas si na tos, ame a ças de con fli tos en tre sem-terra, se gu ran ças,
pis to le i ros e gri le i ros. É tam bém, con for me nos foi re ve la do, a área
mais apro pri a da para aco mo dar, em pou co es pa ço de tem po, o
ma i or nú me ro de fa mí li as de agri cul to res, pois já há de cre to de cla -
ran do o in te res se so ci al. Os pró pri os sem-terra e os agen tes do
Incra iden ti fi ca ram a área como con ve ni en te e apro pri a da para a
Re for ma Agrá ria.

Assim, so li ci to de V. Exª que seja re co men da do ao Incra, em
sua Di re ção Na ci o nal e à sua Su pe rin ten dên cia Re gi o nal do Sul do
Pará que pro mo vam um le van ta men to des tas si tu a ções para que a
cres cen te de man da que se con cen tra em San ta na do Ara gua ia pos sa 
ser equa ci o na da da for ma mais prá ti ca e ágil pos sí vel, pois há uma
ten dên cia de agra va men to da ten são so ci al na que le mu ni cí pio.

Gos ta ria que V. Exª pu des se nos re ce ber em au diên cia para
tra tar des tas ques tões, que es tão a nos pre o cu par so bre ma ne i ra. O
en con tro po de rá ser mar ca do para os pri me i ros dias de agos to do
cor ren te, quan do es ta rão em Bra sí lia re pre sen tan tes dos sem-terra
e ou tras li de ran ças e auto ri da des de San ta na do Ara gua ia.
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Cer to de sua aten ção, an te ci po sin ce ros agra de ci men tos, fi -
can do no aguar do de sua ma ni fes ta ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de, Se gun do Vi -
ce-Presidente.
 OFÍCIO Nº 20/99–STR.

San ta na do Ara gua ia – PA, 3 de maio de 1999

Ilmo. Sr.
Dr. Raul Be léns Julg manh
DD. Mi nis tro ex tra or di ná rio de Po lí ti ca Fun diá ria.

Pre za do se nhor,
Ve nho por meio des te, como Pre si den te do Sin di ca to dos

Tra ba lha do res Ru ra is do Mu ni cí pio de San ta na do Ara guia, Esta do
do Pará, ex por e re que rer. Se nhor, o STR re a fir ma suas pri o ri da des 
em ques tão da Re for ma Agrária no Mu ni cí pio. Se nhor, mas não
pode de i xar de ma ni fes tar sua pre o cu pa ção em re la ção à ocu pa -
ção da Fa zen da Vale do Rio Cris ta li no, onde es tão aban do na dos à
pró pria sor te cen te nas de fa mí li as, pas san do fome e do en ças de
toda sor te. Como tra ba lha dor ru ral que sou, cor ta meu co ra ção ver
o es ta do que as mes mas se en con tram, e é por esta ra zão que so li -
ci to que me di das se jam to ma das para so lu ci o nar este pro ble ma tão 
gra ve, so li ci to que de sa pro prie esta fa zen da e dê uma chan ce a es -
tas fa mí li as de re cu pe ra rem sua ci da da nia e dig ni da de, cri an do de
ime di a to um mo de lo de as sen ta men to onde pos sa mos  acom pa -
nhar todo o de sen vol vi men to de sua im plan ta ção.

Se nhor, a so lu ção ple i te a da é a ime di a ta de sa pro pri a ção da  
Fa zen da Vale do Rio Cris ta li no, e tra zer to das as for mas de aju dar
es tas fa mí li as que não eram de San ta na do Ara gua ia, mas que aqui 
es co lhe ram para mo rar e pro gre dir. Dê esta chan ce a elas.

Cer to de po der con tar com o seu em pe nho, vis to seu alto e
ele va do com pro mis so com a ques tão so ci al da Re for ma Agrá ria,
es pe ra mos que a de sa pro pri a ção seja rá pi da.

Fi ca mos aguar dan do uma res pos ta con cre ta o mais rá pi do
pos sí vel.

Aten ci o sa men te,

OFÍCIO Nº 15/99 SEMAGRI
San ta na do Ara gua ia – PA, 3 de maio de 1999

Ao
Dr. Fer nan do Ma tos Pi men ta
DD. Che fe dos  Re cur sos Fu ndiá ri os do Incra/DF

Exmº Se nhor,
Cum pri men to-o, para em nome das fa mí li as de sem-terras

que fo ram tra zi das para a Fa zen da Vale do Rio Cris ta li no, ro gar por
uma so lu ção ur gen te, e esta so lu ção para eles nes te mo men to e a
ime di a ta de sa pro pri a ção. Se nhor, es tas fa mí li as es tão vi ven do no
mais com ple to aban do no, na mais com ple ta mi se ra bi li da de, com
do en ças de to dos os ti pos mas prin ci pal men te ma lá ria e o pior,
fome, pois fo ram en ga na dos, ilu di dos por uma pro mes sa de que
tudo es ta ria re sol vi do, em bre ve, não mais que trin ta dias. Lá es tão
já a mais de ses sen ta dias e nada de re sol ver os pro ble mas de les,
pelo con trá rio, só pi o rou.

Se nhor, o Mu ni cí pio de San ta na do Ara gua ia vi nha se man -
ten do afas ta do des te caso por en ten der que não era um pro ble ma
seu, vis to que to dos os ocu pan tes da Fa zen da Vale do Rio Cris ta li -
no são de ou tros mu ni cí pi os vi zi nhos, mas ago ra que o pro ble ma
está cri a do e es ta mos sen do pro cu ra dos to dos os dias para re sol -
ver pro ble mas de sa ú de, co mi da e trans por te. So mos obri ga dos a
cla mar por uma so lu ção rá pi da e ur gen te pois, o Mu ni cí pio não tem
como ar car com es tes gas tos que não es ta vam pre vis tos, com tan -

ta gen te che gan te. Che ga mos a acre di tar que tal vez em áre as do
pró prio Go ver no fos se pos sí vel co lo car es tas fa mí li as, mas vis to a
gran de quan ti da de que está che gan do vejo que esta hi pó te se tor -
na-se im pos sí vel.

Se nhor, para bus car so lu ci o nar este pro ble ma que não era
nos so é que so li ci ta mos a ime di a ta de sa pro pri a ção da Fa zen da
Vale do Rio Cris ta li no ob je to do pro ces so nº 4.423/97. Cla ro que os
sem-terra que lá se en con tram ne ces si tam com ur gên cia des ta so -
lu ção e de aju da. Se nhor, é para nos aju dar na equa ção dos pro ble -
mas mais ime di a tos que so li ci ta mos seu em pe nho para for ne cer
man ti men tos e re mé di os para que as sim pos sa mos aten der às ne -
ces si da des dos sem-terra que lá es tão.

Sem mais para o mo men to, an te ci pa mos agra de ci men tos e
fi ca mos aguar dan do a de sa pro pri a ção.

Aten ci o a men te, Dir ceu Car los da Sil va, Se cre tá rio Mu ni ci -
pal de Agri cul tu ra.

 San ta na do Ara gua ia, 17 de ju nho de 1999

À Suas Exce lên ci as Se nho res
Par la men ta res Fe de ra is do Esta do do Pará
Con gres so Na ci o nal
Bra sí lia – DF

Exce len tís si mos Se nho res Par la men ta res,
Os aba i xo-assinados, pre fe i tos mu ni ci pa is as so ci a dos à

AMAT – Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os do Ara gua ia e To can tins, in te i -
ra dos da gra vi da de que pos sa ad vir pela fal ta de so lu ção de as -
sen ta men to dos pos se i ros (sem-terra), acam pa dos na Fa zen da 
Cris ta li no, no Mu ni cí pio de San ta na do Ara gua ia/PA e San ta
Ma ria das Bar re i ras, vem res pe i to sa men te so li ci tar que Vos sas
Exce lên ci as se dig nem a in ter ce der jun to ao Mi nis té rio Extra or -
di ná rio de Po lí ti ca Fun diá ria, para que de ter mi ne pro vi dên ci as
le ga is ur gen tes, no sen ti do da efe ti va ção do pro ces so de de sa -
pro pri a ção do imó vel men ci o na do, ob je to de cir cuns tan ci a da
aná li se nes te Mi nistério.

Os sig na tá ri os, afir mam em jus ti fi ca ção do pre sen te pe di do
que, o adi a men to de so lu ção des se as sen ta men to, po de rá ter con -
se qüên ci as so ci a is im pre vi sí ve is, quer pe las con di ções das cen te -
nas de fa mí li as ali alo ca das pre ca ri a men te, quer pelo foco de vi o -
lên cia que po de rá ocor rer, e a fal ta de uma de ci são le gal que per mi -
ta a Pre fe i tu ra in ter vir di re ta men te com su por te as sis ten ci al de
aten di men to àque las fa mí li as.

A pro cras ti na ção de uma de ci são no caso só pode con du zir
ao de ses pe ro e ao caos so ci al, pos to que não exis tem al ter na ti vas
que as se gu rem uma ati vi da de con díg na e um mí ni mo de se gu ran -
ça aque les ex clu í dos de todo am pa ro so ci al.

Con fi an tes na sen si bi li da de de Vos sas Exce lên ci as, aguar -
da mos uma in ter ven ção sal va do ra que po nha fim ao dra ma que se
aba te so bre a re gião e va le mo-nos do en se jo para re no var pro tes -
tos de ad mi ra ção.

Aten ci o sa men te, Wag ner Pe re i ra da Sil va, Pre fe i ro Mu ni ci -
pal de San ta na do Ara gua ia –  Má rio Apa re ci do Mo re i ra,  Pre fe i to
Mu ni ci pal de Re den ção – Admei Cam pos Ro dri gues, Pre fe i to
Muni ci pal de San ta Ma ria das Bar re i ras – José Alberto de S. Bran co, 
Pre fe i to Mu ni ci pal de Con ce i ção do Ara gua ia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

So bre a mesa re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 414, DE 1999

Re que i ro, nos ter mos do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, seja so li ci ta do in for ma ção ao Exce -
len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Sa ú de, quan to ao cum -
pri men to de cada uma das re co men da ções cons tan -
tes do Re la tó rio de Au di to ria Espe ci al da Se cre ta ria
Esta du al de Sa ú de de Ron dô nia, re a li za da pelo De -
par ta men to de Con tro le, Ava li a ção e Au di to ria do Mi -
nis té rio da Sa ú de, no 1º tri mes tre des te ano, por so li -
ci ta ção do en tão Se cre tá rio Esta du al de Sa ú de Car -
los Jor ge Cury Man sil la, bem como, os pro ce di men -
tos de cor ren tes nos ór gãos aos qua is foi en ca mi nha -
do para co nhe ci men to e pro vi dên ci as no âm bi to de
suas com pe tên ci as.

Jus ti fi ca ção

A au di to ria es pe ci al da Se cre ta ria Esta du al de
Sa ú de de Ron dô nia re a li za da pelo Mi nis té rio da Sa ú -
de no 1º tri mes tre des te ano, apon ta ir re gu la ri da des
ad mi nis tra ti vas fun ci o na is e téc ni cas na or ga ni za ção
do sis te ma de sa ú de do es ta do, in clu si ve, a exis tên -
cia de nor mas em de sa cor do com a le gis la ção do
SUS, que pos si bi li tam a não-aplicação dos re cur sos
re pas sa dos do Fun do Na ci o nal de Sa ú de em suas fi -
na li da des le ga is. Além dis to, den tre ou tras ir re gu la ri -
da des, cons ta tou con tra tos ile ga is com Uni da des
Pres ta do ras de Ser vi ço, re co men dan do res ti tu i ção
de va lo res pa gos in de vi da men te, e ex ten são do pe -
río do au di ta do para ve ri fi ca ção de pro ce di men tos co -
bra dos na Clí ni ca Ra di o ló gi ca Sa mu el Cas ti al e A
Ana li sa – Aná li ses Clí ni cas e Ci to lo gia. Pas sa dos 120 
dias do en ca mi nha men to do re la tó rio ao Ga bi ne te do
Mi nis tro da Sa ú de, com re co men da ções ex plí ci tas e
in di ca ção para en ca mi nha men to a ór gãos su bor di na -
dos, ao Con se lho Esta du al de Sa ú de, à Pro cu ra do ria
da Re pú bli ca em Ron dô nia, e ao Con se lho Re gi o nal
de Me di ci na em Ron dô nia, no exer cí cio da fun ção
par la men tar de fis ca li za ção e con tro le, in clu si ve para
even tu al ins tru ção de nor ma le gal per ti nen te ao pré -
vio con tro le das nor mas es ta du a is de or ga ni za ção
dos sis te mas de sa ú de para o re pas se de re cur sos do 
Fun do Na ci o nal de Sa ú de, im por ta co nhe cer o cum -
pri men to das re co men da ções e de ma is pro vi dên ci as
per ti nen tes que te nham sido ado ta das na de vo lu ção
de re cur sos ha vi dos em pa ga men tos in de vi dos, e
res pon sa bi li za ção cri mi nal dos res pon sá ve is pe las
fra u des cons ta ta das.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 1999. – Se na -
dor Ernan des Amo rim, PPB – Ron dô nia.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
na for ma do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 461, DE 1999

Dis põe so bre a as sis tên cia far ma -
cêu ti ca no âm bi to do Sis te ma Úni co de
Sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os me di ca men tos de uso con tí nuo, pres -

cri tos por mé di co ou ser vi ço in te gran te do Sis te ma
Úni co de Sa ú de (SUS) e in dis po ní ve is nas far má ci as
das re des pró prias, con tra ta das e con ve ni a das pelo
SUS, se rão dis pen sa dos, sem ônus, aos usuá ri os em
far má ci as co mer ci a is pre vi a men te con tra ta das ou
con ve ni a das para essa fi na li da de.

Art. 2º Os con tra tos e con vê ni os a se rem fir ma -
dos com far má ci as co mer ci a is para fins de as sis tên -
cia far ma cêu ti ca a usuá ri os do Sis te ma Úni co de Sa ú -
de, nos ter mos pre vis tos no art. 1º, se rão re gi dos pe -
los mes mos pro ce di men tos e ins tru men tos que re -
gem os con tra tos e con vê ni os fir ma dos pelo Sis te ma
com es ta be le ci men tos e pro fis si o na is de sa ú de para
fins de as sis tên cia mé di ca.

Art. 3º O pa ga men to das far má ci as con tra ta das
ou con ve ni a das será fe i to se gun do nor mas, pa râ me -
tros e pro ce di men tos es ta be le ci dos pela di re ção na ci -
o nal do SUS e apro va das pelo Con se lho Na ci o nal de
Sa ú de.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de um
ano a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A as sis tên cia far ma cêu ti ca é par te in dis so ciá vel
e crí ti ca da as sis tên cia à sa ú de.

Ape sar de re co nhe cer que, em nos so meio, as
po lí ti cas do se tor es ti ve ram vol ta das, tra di ci o nal men -
te, para a ga ran tia dos me di ca men tos es sen ci a is a,
pelo me nos, os gru pos po pu la ci o na is ca ren tes, é pre -
ci so tam bém re co nhe cer sua in su fi ciên cia, em es pe -
ci al para ga ran tir o aces so a eles por par te de lar gas
par ce las de nos sa po pu la ção – em ge ral pes so as ido -
sas cu jas ren das fa mi li a res pro vêm de apo sen ta do ri -
as e pen sões li mi ta das – que de pen dem do uso con tí -
nuo de de ter mi na dos me di ca men tos, em ra zão de
con di ções crô ni cas de sa ú de.
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Este pro je to de lei tem por ob je ti vo as se gu rar
que as pes so as ca ren tes que ne ces si tam do uso con -
tí nuo de de ter mi na dos me di ca men tos como con di ção 
para a ma nu ten ção de sua sa ú de e – com fre quên cia
– da pró pria vida, não ve nham a so frer por in cú ria ou
in com pe tên cia das au to ri da des que de ve ri am ser res -
pon sá ve is por uma ação que a Cons ti tu i ção con si de -
ra de re le vân cia pú bli ca.

Para as se gu rar o di re i to uni ver sal de aces so a
tais ser vi ços – que está na le tra da Cons ti tu i ção –, na
au sên cia de me di ca men tos nas far má ci as dos ser vi -
ços pró pri os do SUS ou por ele con tra ta dos ou con ve -
ni a dos, o pro je to pos si bi li ta que as pes so as ca ren tes
e que de les fa zem uso con tí nuo pos sam ad qui ri-los
em far má ci as co mer ci a is con tra ta das ou con ve ni a -
das com o SUS, da mes ma for ma com que ou tros es -
ta be le ci men tos de sa ú de o são.

Acre di ta mos que, com a exis tên cia de tal obri -
ga ção, es ta mos con tri bu in do para a im plan ta ção da
atu al Po lí ti ca Na ci o nal de Me di ca men tos, que pre vê a 
des cen tra li za ção da ges tão da as sis tên cia far ma cêu -
ti ca. Ela de ve rá re pre sen tar um es tí mu lo ao de sen -
vol vi men to ins ti tu ci o nal das se cre ta ri as mu ni ci pa is de 
sa ú de para a as sun ção das res pon sa bi li da des que
lhes atri bui a Po lí ti ca e a ade são aos pla nos de as sis -
tên cia far ma cêu ti ca, pre vis tos por ela.

A obri ga ção le gal do SUS de ga ran tir o aces so a 
me di ca men tos que não dis po ni bi li zar na sua rede
será – es pe ra-se – um es tí mu lo à bus ca, por par te
dos mu ni cí pi os, de pac tos de ges tão e de co bran ça de
efi ciên cia de seus par ce i ros, isto é, dos or ga nis mos de
ges tão es ta du al e fe de ral do SUS, em es pe ci al na bus -
ca de ma i or efi ciên cia nos sis te mas de dis tri bu i ção do
se tor pú bli co, de de fi ni ção de con tra par ti das e res pon -
sa bi li dades, e de me lho ria na sis te má ti ca de pro gra -
ma ção, acom pa nha men to e ava li a ção da im ple men -
ta ção tan to da po lí ti ca quan to dos pla nos de as sis tên -
cia far ma cêu ti ca, em ní vel es ta du al e mu ni ci pal.

O es ta be le ci men to de nor mas e pa râ me tros
com os qua is se fa rão os re fe ri dos con tra tos, con vê ni -
os e o pa ga men to das far má ci as con tra ta das ou con -
ve ni a das, sob res pon sa bi li da de da di re ção na ci o nal
do SUS e apro va ção do Con se lho Na ci nal de Sa ú de,
é co e ren te com o que dis põe a pró pria Lei Orgâ ni ca
da Sa ú de em re la ção à re mu ne ra ção de ser vi ços pri -
va dos com ple men ta res (art. 26).

Com esta pro po si ção es pe ra mos es tar con tri bu -
in do para a im ple men ta ção do prin cí pio de in te gra li -
da de e do di re i to à sa ú de de nos sa po pu la ção ca ren te 
e, ao mes mo tem po, para a cri a ção de me ca nis mos
efi ca zes para a im ple men ta ção e o apri mo ra men to da 
atu al Po lí ti ca Na ci o nal de Me ci da men tos.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 1999. – Se na -
dor Arlin do Por to.

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de As sun tos So ci a is – ca ben do à úl ti ma 
a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 462, DE 1999

Alte ra o art. 121 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 2º do art. 121 do De cre to-Lei nº

2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal –
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

§ 2º Se o ho mi cí dio é co me ti do:
..............................................................
VI – con tra ma i o res de se ten ta anos ou

me no res de qua tor ze anos:
......................................................(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Te mos as sis ti do, em nos sa so ci e da de, a um
sen sí vel au men to da ocor rên cia de cri mes vi o len tos e 
cru éis con tra ví ti mas que, por sua con di ção de ida de,
an ciãos ou cri an ças, ca rac te ri zam o de li to por sua tor -
pe za e cor va dia, pois se va lem da di fi cul da de ou im -
pos si bi li da de de de fe sa do ofen di do.

Por isso, pen sa mos que a Lei Pe nal deva pu nir,
com mais ri gor, o agen te de cri mes pra ti ca dos nes sas 
cir cuns tân ci as.

Esta pro po si ção visa ao apri mo ra men to do Di re i -
to e da Jus ti ça.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 1999. – Ney
Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 121. Ma tar al guém:
Pena – re clu são, de seis a vin te anos.
§ 1º Se o agen te co me te o cri me im pe li do por

mo ti vo de re le van te va lor so ci al ou mo ral ou sob o do -
mí nio de vi o len ta emo ção, logo em se gui da a in jus ta
pro vo ca ção da ví ti ma, o juiz pode re du zir a pena de
um sex to a um ter ço:

§ 2º Se o ho mi cí dio é co me ti do:
I – me di an te paga ou pro mes sa de re com pen sa

ou por ou tro mo ti vo tor pe;
II – por mo ti vo fú til;
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III – com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo,
as fi xia, tor tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou de
que pos sa re sul tar pe ri go co mum;

IV – à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis -
si mu la ção ou ou tro re cur so que di fi cul te ou tor ne im -
pos sí vel a de fe sa  do ofen di do;

V – para as se gu rar a exe cu ção, a ocul ta ção, a
im pu ni da de ou van ta gem de ou tro cri me:

Pena – re clu são, de dose a trin ta anos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia  – de ci são ter mi na ti va.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 463, DE 1999

Alte ra o art. 17 do De cre to-Lei nº 73,
de 21 de no vem bro de 1966, que “dis põe
so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros Pri -
va dos, re gu la as ope ra ções de se gu ros e
res se gu ros e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A alí nea c, do art. 17, do De cre to-Lei nº

73, de 21 de no vem bro de 1966, pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 17. .................................................
..............................................................
c) por do ta ções or ça men tá ri as anu a is,

em va lo res a se rem de ter mi na dos pelo Con -
se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos – CNSP, 
Mi nis té rio da Fa zen da e Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra e do Abas te ci men to." (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Se gu ro Agrí co la so men te é pra ti ca do pela
Com pa nhia de Se gu ros de São Pa u lo (COSESP) em -
bo ra seu fun ci o na men to es te ja pre vis to, no De cre to-Lei
nº 73/66, que rege os se gu ros pú bli cos no Bra sil.

Con side ran do que a ex pe riên cia bra si le i ra e in -
ter na ci o nal in di cam que o Se gu ro Agrí co la é fre quen -
te men te de fi ci tá rio, de vi do as suas ca rac te rís ti cas
sin gu la res es pe ci al men te a co ber tu ra de si nis tros ge -
ne ra li za dos, su ge ri mos que, de vi do à im por tân cia
des se tipo de ati vi da de para a agri cul tu ra, se jam uti li -
za dos re cur sos pú bli cos para ga ran tir a for ma ção do
Fun do.

É im por tan te ob ser var que as se gu ra do ras pri -
va das que op ta rem por ope rar com se gu ro agrí co la
es ta ri am su je i tas à le gis la ção que rege o se gu ro pri -

va do. Entre tan to, na au sên cia de ga ran ti as para a
cons ti tu i ção de um fun do de es ta bi li da de, o ris co en -
vol vi do não es ti mu la a ado ção de tal mo da li da de de
se gu ro pela ma i o ria das em pre sas se gu ra do ras.

Assim, o pro pos to nes te pro je to de lei ob je ti va
ape nas pro por ci o nar o am pa ro le gal para a uti li za ção
de re cur sos pú bli cos na com po si ção do fun do de es -
ta bi li da de, ga ran tin do às em pre sas que ope ra rem
com se gu ro agrí co la al gum tipo de apo io na ocor rên -
cia de per das ge ne ra li za das.

Con si de ran do a im por tân cia do se gu ro agrí co la
para o de sen vol vi men to da agri cul tu ra no Bra sil, so li -
ci ta mos a apro va ção des te pro je to nos ter mos em
que se apre sen ta.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 1999. – Se na -
dor Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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

DECRETO-LEI Nº 73, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de
Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções de 
se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................
Art. 17. O Fun do de Esta bi li da de do Se gu ro Ru -

ral será cons ti tu í do:
a) dos ex ce den tes do má xi mo ad mis sí vel tec ni -

ca men te como lu cro nas ope ra ções de se gu ros de
cré di to ru ral, seus res se gu ros e suas re tro ces sões,
se gun do os li mi tes fi xa dos pelo CNSP;

b) dos re cur sos pre vis tos no art. 28 des te de cre -
to-lei;

c) por do ta ções or ça men tá ri as anu a is, du ran te
dez anos, a par tir do pre sen te de cre to-lei, me di an te o
cré di to es pe ci al ne ces sá rio para co brir a de fi ciên cia
ope ra ci o nal do exer cí cio an te ri or.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)  

PROJETO DE LEI Nº 464,
DE 1999 – COM PLE MEN TAR

Dá nova re da ção aos §§ 1º e 2º do art. 
2º da Lei Com ple men tar nº 91, de 22 de de -
zem bro de 1997, que dis põe so bre a fi xa -
ção dos co e fi ci en tes de dis tri bu i ção dos
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re cur sos do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei Com ple -

men tar nº 91, de 22 de de zem bro de 1997, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
§ 1º O re du tor fi nan ce i ro a que se re fe re 

o ca put des te ar ti go será de:
I – dez pon tos per cen tu a is no exer cí cio

de 1999;
II – vin te pon tos per cen tu a is no exer cí -

cio fi nan ce i ro de 2000;
III – trin ta pon tos per cen tu a is no exer cí -

cio fi nan ce i ro de 2001;
IV – qua ren ta pon tos per cen tu a is no

exer cí cio fi nan ce i ro de 2002;
V – cin qüen ta pon tos per cen tu a is no

exer cí cio fi nan ce i ro de 2003;
VI – ses sen ta pon tos per cen tu a is no

exer cí cio fi nan ce i ro de 2004;
VII – se ten ta pon tos per cen tu a is no

exer cí cio fi nan ce i ro de 2005;
VIII – oi ten ta pon tos per cen tu a is no

exer cí cio fi nan ce i ro de 2006;
IX – no ven ta pon tos per cen tu a is no

exer cí cio fi nan ce i ro de 2007;

§ 2º A par tir de 1º de ja ne i ro de 2008, os
Mu ni cí pi os a que se re fe re o § 2º do art. 1º
des ta Lei Com ple men tar te rão seus co e fi ci -
en tes in di vi du a is no Fun do de Par ti ci pa ção
dos Mu ni cí pi os – FPM fi xa dos em con for mi -
da de com o que dis põe o ca put do ar ti go an -
te ri or." (NR)

Art. 2º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Art. 3º re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio,
es pe ci al men te os §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei Com ple -
men tar nº 91, de 22 de de zem bro de 1997.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei com ple men tar tem por
fi na li da de al te rar os §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei Com -
ple men tar nº 91, de 22 de de zem bro de 1997, que dis -
põe so bre a dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os – FPM.

A al te ra ção pro pos ta con sis te em am pli ar de
cin co para dez anos o pra zo pre vis to na que le dis po si -
ti vo para a re du ção dos co e fi ci en tes do FPM cor res -
pon den tes aos mu ni cí pi os que per de ram po pu la ção,

amor te cen do as per das de re ce i tas de cen te nas de
mu ni cí pi os bra si le i ros, de cor ren tes da dis po si ção
con ti da no § 1º do art. 2º da Lei Com ple men tar nº
91/97.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 1999. – Se na -
dor Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE
22 DE DEZEMBRO DE 1997

Dis põe so bre a fi xa ção dos co e fi ci -
en tes do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni -
cí pi os.

....................................................................................
Art. 1º Fica atri bu í do aos Mu ni cí pi os, ex ce to os

de Ca pi tal, co e fi ci en te in di vi du al no Fun do de Par ti ci -
pa ção dos Mu ni cí pi os – FPM, se gun do seu nú me ro
de ha bi tan tes, con for me es ta be le ci do no § 2º do art.
91 da Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro de 1966, com a
re da ção dada pelo De cre to-Lei nº 1.881, de 27 de
agos to de 1981.

§ 1º Para os efe i tos des te ar ti go, con si de ram-se
os Mu ni cí pi os re gu lar men te ins ta la dos, fa zen do-se a
re vi são de suas quo tas anu al men te, com base nos
da dos ofi ci a is de po pu la ção pro du zi dos pela Fun da -
ção Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Estís ti ca –
IBGE, nos ter mos do § 2º do art. 102, da Lei nº 8.443,
de 16 de ju lho de 1992.

§ 2º Fi cam man ti dos, a par tir do exer cí cio de
1998, os co e fi ci en tes do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os – FPM atri bu í dos em 1997 aos Mu ni cí pi os
que apre sen ta rem re du ção de seus co e fi ci en tes pela
apli ca ção do dis pos to no ca put des te ar ti go.
....................................................................................

Art. 2º A par tir de 1º de ja ne i ro de 1999, os ga -
nhos adi ci o na is em cada exer cí cio, de cor ren tes do
dis pos to no § 2º do art. 1º des ta lei com ple men tar, te -
rão apli ca ção de re du tor fi nan ce i ro para re dis tri bu i ção 
au to má ti ca aos de ma is par ti ci pan tes do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os – FPM, na for ma do que
dis põe o § 2º do art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de ou tu -
bro de 1966, com a re da ção dada pelo De cre to-Lei nº
1.881, de 27 de agos to de 1981.

§ 1º O re du tor fi nan ce i ro a que se re fe re o ca put
des te ar ti go será de:

I – vin te por cen to no exer cí cio de 1999;
II – qua ren ta por cen to no exer cí cio de 2000;
III – ses sen ta por cen to no exer cí cio de 2001;
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IV – oi ten ta por cen to no exer cí cio de 2002.
§ 2º A par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, os Mu ni cí -

pi os a que se re fe re o § 2º do art. 1º des ta lei com ple -
men tar te rão seus co e fi ci en tes in di vi du a is no Fun do
de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os – FPM fi xa dos em
con for mi da de com o que dis põe o ca put do ar ti go an -
te ri or.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 465, DE 1999

Dis põe so bre a im por ta ção, co mer ci -
a li za ção e uso de agro tó xi cos, seus com -
po nen tes e afins e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A im por ta ção, co mer ci a li za ção e uso de

agro tó xi cos, seus com po nen tes e afins fa bri ca dos em 
Esta do-Partes de tra ta dos de mer ca do co mum ou de
tra ta dos de re ci pro ci da de de di re i tos igua is ou equi -
va len tes dos qua is o Bra sil faça par te se rão per mi ti -
dos com base no que dis põe esta lei.

Art. 2º Os agro tó xi cos, seus com po nen tes e
afins, im por ta dos de pa í ses sig na tá ri os de tra ta dos
pre vis tos no ar ti go an te ri or te rão seus re gis tros re co -
nhe ci dos no Bra sil como equi va len tes ao re gis tro na -
ci o nal, fi can do, po rém, su je i tos ao cum pri men to das
exi gên ci as da le gis la ção na ci o nal re la ti va aos pro du -
tos agro tó xi cos na qui lo que não te nha sido com pro -
va da men te aten di do em seus pa í ses de ori gem.

§ 1º Cabe à pes soa fí si ca ou ju rí di ca in ter re sa da 
a com pro va ção do re gis tro dos agro tó xi cos, seus
com po nen tes e afins me di an te apre sen ta ção de re -
que ri men to por ela as si na do, com a jun ta da de Cer ti -
dão de Re gis tro ori gi nal, ex pe di da pelo ór gão ofi ci al
res pon sá vel do país ex por ta dor, de vi da men te au ten -
ti ca da pela au to ri da de con su lar bra si le i ra, cre di ta da
na que le país.

§ 2º O pe di do de re gis tro no ter ri tó rio na ci o nal
será so li ci ta do di re ta men te por pro cu ra dor de vi da -
men te qua li fi ca do, com do mi cí lio no Bra sil, com po de -
res para re pre sen tar e re ce ber no ti fi ca ções ad mi nis -
tra ti vas e ci ta ções ju di ci a is, re fe ren tes às ma té ri as
abran gi das por esta lei, sob pena de ex tin ção do di re i -
to de re gis tro.

§ 3º A pro cu ra ção de ve rá ou tor gar po de res para 
efe tu ar pe di do de re gis tro e sua re no va ção jun to aos
ór gãos fe de ra is com pe ten tes e ser es pe cí fi ca para
cada caso.

§ 4º O pe di do de re gis tro de ve rá ser ins tru í do
com pro cu ra ção con fe rin do os po de res ne ces sá ri os,
de vi da men te tra du zi da, por tra du tor pú bli co ju ra men -
ta do, caso la vra da no ex te ri or.

Art. 3º Para se rem ven di dos ou ex pos tos à ven -
da em ter ri tó rio na ci o nal, os agro tó xi cos, seus com -
po nen tes e afins im por ta dos te rão de apre sen tar ró tu -
los pró pri os, re di gi dos em por tu guês, que aten dam às 
exi gên ci as da le gis la ção bra si le i ra.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A re u nião de na ções por meio de tra ta dos que
vi sam à for ma ção de mer ca dos co muns apre sen ta-se 
como uma ten dên cia ir re ver sí vel dos tem pos atu a is,
em que o rit mo ace le ra do de glo ba li za ção da eco no -
mia im põe, aos pa í ses, so lu ções di fe ren ci a das para
os no vos pro ble mas.

No Bra sil, o mais im por tan tes des ses tra ta dos é, 
sem dú vi da, o Mer co sul, que vem sen do con si de ra do, 
des de o prin cí pio, uma pri o ri da de para os go ver nan -
tes de nos so País. Já em 1991, o Tra ta do de Assun -
ção dis pu nha so bre a de ci são dos Esta dos-Partes de
cons ti tu ir um mer ca do co mum, o qual te ria, en tre
seus prin cí pi os, a li vre cir cu la ção de bens, ser vi ços e
fa to res pro du ti vos en tre os pa í ses, a co or de na ção de
po lí ti cas ma cro e co nô mi cas e se to ri a is en tre os Esta -
dos-Partes, a fim de as se gu rar con di ções ade qua das
de con cor rên cia, e o com pro mis so dos Esta -
dos-Partes de har mo ni zar suas le gis la ções, nas áre -
as per ti nen tes, para lo grar o for ta le ci men to do pro -
ces so de in te gra ção.

O ca mi nho em di re ção a um mer ca do co mum,
con tu do, é ain da che io de obs tá cu los. As de ci sões re -
cen tes do Mer co sul in di cam a ne ces si da de de cres -
cen tes es for ços em di re ção à pa dro ni za ção de nor -
mas e pro ce di men tos re la ci o na dos ao co mér cio e à
har mo ni za ção de po lí ti cas eco nô mi cas de seus mem -
bros.

Por en quan to, as re la ções co mer ci a is en tre os
Pa í ses-Membros do Mer co sul ain da são mar ca das
por al gu mas ques tões não-tarifárias que de vem ser
en de re ça das mais ade qua da men te. Uma das mais
im por tan tes, ob je to da pre sen te pro po si ção, é o re gis -
tro de pro du tos agro tó xi cos. Tra ta-se de um pro ce di -
men to que im põe, aos im por ta do res de nos so País, o
cus to de bu ro crá ti cas e one ro sas pro vi dên ci as para
re gu la ri zar, aqui, pro du tos que já fo ram de vi da men te
re gu la ri za dos em pa í ses par ce i ros do Bra sil no es for -
ço para a cons ti tu i ção do mer ca do co mum.
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Essa ma té ria é hoje dis ci pli na da, no Bra sil, pela
Lei nº 7.802, de 11 de ju lho de 1989, que “dis põe so -
bre a pes qui sa, a ex pe ri men ta ção, a pro du ção, a em -
ba la gem e ro tu la gem, o trans por te, o ar ma ze na men -
to, a co mer ci a li za ção, a pro pa gan da co mer ci al, a uti li -
za ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, o des ti nal fi nal
dos re sí du os e em ba la gens, o re gis tro, a clas si fi ca -
ção, o con tro le, a ins pe ção e a fis ca li za ção de agro tó -
xi cos, seus com po nen tes e afins, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

De modo ge ral a le gis la ção exis ten te pode ser
con si de ra da mo der na e ade qua da às ne ces si da des
do País. Os pro ble mas ob ser va dos em ca sos fre -
qüen tes de con ta mi na ção am bi en tal e in to xi ca ção de
tra ba lha do res ru ra is, am pla men te di vul ga dos e pes -
qui sa dos, in di cam não uma in su fi ciên cia da le gis la -
ção, mas a di fi cul da de por par te do Esta do para cum -
prir sua fun ção fis ca li za do ra. Uma di fi cul da de que
ape nas ten de a ser agra va da com a du pli ca ção de
pro ce di men tos já re a li za dos em ou tros pa í ses.

O de sa pa re lha men to do Esta do, a ne ces si da de
de re du zir os cus tos do re gis tro dos pro du tos e a im -
por tân cia de in cen ti var o co mér cio en tre os par ce i ros
do Mer co sul jus ti fi cam a pro po si ção de re co nhe cer,
no Bra sil, os re gis tros de pro du tos agro tó xi cos im por -
ta dos de pa í ses com os qua is o nos so País te nha as -
si na do tra ta do de mer ca do co mum.

Re pre sen tan tes dos Pa í ses-Membros do Mer -
co sul, por meio do es ta be le ci men to de gru pos te má ti -
cos, vêm de sen vol ven do es tu dos para har mo ni zar as
nor mas para a pro du ção, co mer ci a li za ção e uso de
agro tó xi cos. Assim, a pre sen te me di da é ab so lu ta -
men te co e ren te com os es for ços que o País vem re a -
li zan do para mais ade qua da men te in se rir-se no pro -
ces so de glo ba li za ção da eco no mia.

Ain da, a re fe ri da pro pos ta de ve rá con tri bu ir para 
per mi tir aos agri cul to res a re du ção dos seus cus tos
de pro du ção, pelo in cen ti vo ao in gres so de pro du tos
im por ta dos, fa vo re cen do a com pe ti ti vi da de dos nos -
sos pro du to res ru ra is no mer ca do in ter na ci o nal de
pro du tos agrí co las. Isso de ve rá fa vo re cer, em es pe ci -
al, pe que nos pro du to res, con tri bu in do para sua fi xa -
ção à ter ra e re du zin do os ele va dos cus tos so ci a is da
mi gra ção para as ci da des.

Por todo o ex pos to, te mos a con vic ção de que a
pre sen te pro po si ção cons ti tui me di da da ma i or im por -
tân cia para o País e so li ci ta mos apo io de nos sos pa -
res para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 1999. – Se na -
dor Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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

LEI Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989

Dis põe so bre a pes qui sa, a ex pe ri -
men ta ção, a pro du ção, a em ba la gem e ro -
tu la gem, o trans por te, o ar ma ze na men to,
a co mer ci a li za ção, a pro pa gan da co mer ci -
al, a uti li za ção, a im por ta ção, a ex por ta -
ção, o des ti no fi nal dos re sí du os e em ba -
la gens, o re gis tro, a clas si fi ca ção, o con -
tro le, a ins pe ção e a fis ca li za ção de agro -
tó xi cos, seus com po nen tes e afins, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º 
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

OF.  82/99-LPSDB
Bra sí lia, 4 de agos to de 1999

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a se guin -
te al te ra ção quan to à com po si ção do PSDB na Co mi -
são Par la men tar de Inqué ri to cri a da pelo Re que ri -
men to nº 127, de 1999, des ti na da a apu rar, “fa tos
do co nhe ci men to do Se na do Fe de ral, ve i cu la dos
pela im pren sa na ci o nal, en vol ven do ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras, so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e
in ves ti men to que cons ti tu em o Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal, cu jos pro ce di men tos es tão a exi gir ex pli -
ca ções pe ran te a so ci e da de bra si le i ra e o Con gres -
so, em face das ir re gu la ri da des que per me i am, pra -
ti ca dos por seus ad mi nis tra do res e/ou pro pri e tá ri -
os”, subs ti tu in do o Se na dor José Ro ber to Arru da pelo 
Se na dor Ro me ro Jucá, como ti tu lar e in clu in do o Se -
na dor Pe dro Piva como su plen te, da re fe ri da Co mis -
são.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Sér gio
Ma cha do, Lí der do PSDB.
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OFÍ CIO Nº 1.150-L-PFL/99
Bra sí lia, 3 de agos to de 1999

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Expe di to

Jú ni or para in te grar, como mem bro su plen te, a Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 1.885-39, de 29 de ju lho de 1999, que
“Dá nova re da ção aos arts. 3º, 16 e 44 da Lei nº 4.771,
de 15 de se tem bro de 1965, e dis põe so bre a pro i bi -
ção do in cre men to da con ver são de áre as flo res ta is
em áre as agrí co las na re gião Nor te e na par te nor te
da re gião Cen tro-Oeste, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
em subs ti tu i ção ao De pu ta do Oscar Andra de.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do PFL.

OFICIO Nº 1.152-L-PFL/99
Bra sí lia, 3 de agos to de 1999

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Be ne di to

Dias para in te grar, como mem bro su plen te, a Co mis são 
Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
1.895-14, de 29 de ju lho de 1999, que “Dá nova re da -
ção ao art. 57 da Lei nº 4.878/65, que dis põe so bre o re -
gi me ju rí di co pe cu li ar aos fun ci o ná ri os po li ci a is ci vis da
União e do Dis tri to Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
em subs ti tu i ção ao De pu ta do Oscar Andra de.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do PFL.

OFÍCIO Nº 1.185-L-PFL/99
Bra sí lia, 3 de agos to de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 1.915-,1 de 29 
de ju lho de 1999, que “Dis põe so bre a re es tru tu ra ção
da Car re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal e or ga ni za -
ção da Car re i ra da Au di to ria-Fiscal da Pre vi dên cia
So ci al e da Car re i ra Fis ca li za ção do Tra ba lho”, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Be ti nho Ro sa do
De pu ta do De us deth Pan to ja

Su plen tes:
De pu ta do Pe dro Pe dros si an
De pu ta do Val do mi ro Me ger

Infor mo a Vos sa Exce lên cia que a re la to ria da
re fe ri da Me di da Pro vi só ria cou be ao De pu ta do Be ti -
nho Ro sa do.

Aten ci o sa men te,  – De pu ta do Ino cên cio Oli ve -
i ra, Lí der do PFL.

OFÍCIO Nº 1.192-L-PFL/99
Bra sí lia, 3 de agos to de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do PFL que fa rão
par te da Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à
Me di da Pro vi só ria nº 1.909-16, de 29 de ju lho de
1999, que “Alte ra as Leis nºs 6.368, de 21 de ou tu bro
de 1976, e 8.112, de 11 de de zem bro de 1990" (Re gi -
me Ju rí di co dos Ser vi do res Pú bli cos da União), em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Antô nio Ge ral do
De pu ta do Fran cis co Ro dri gues

Su plen tes:
De pu ta do Cé sar Ban de i ra
De pu ta do Ger vá sio Sil va

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se rão fe i -
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 1997 (nº 982/95,
na Casa de ori gem), que acres cen ta dis po si -
ti vo à Lei nº 6.494, de 7 de de zem bro de
1977, que dis põe so bre os es tá gi os de es tu -
dan tes, al te ra da pela Lei nº 8.859, de 23 de
mar ço de 1994, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 300, de 1999,
da Co mis são de Edu ca ção, com a Emen da
nº 1-CE (subs ti tu ti vo), que ofe re ce, Re la to ra:
Se na do ra Emi lia Fer nan des. 

Dis cus são em con jun to do pro je to e do subs ti tu -
ti vo, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

O Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre -
si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o subs ti tu ti vo, que tem pre fe rên -
cia re gi men tal.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va do o subs ti tu ti vo, fica pre ju di ca do o pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra a fim de que

seja re di gi do o ven ci do para o tur no su ple men tar.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

EMENDA Nº 1-CE (SUBSTITUTIVO)
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 1997)

Acres cen ta dis po si ções, re fe ren tes
ao es tá gio de es tu dan tes, ao art. 82 da Lei
nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que
“es ta be le ce as Di re tri zes e Ba ses da Edu -
ca ção Na ci o nal”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro 

de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá -
gra fos, re nu me ran do-se o pa rá gra fo úni co como § 1º:

Art. 82. .................................................

§ 1º .......................................................
§ 2º Os es tá gi os de vem pro pi ci ar a com -

ple men ta ção do en si no e da apren di za gem e
ser pla ne ja dos, exe cu ta dos, acom pa nha dos e 
ava li a dos em con for mi da de com os cur rí cu -
los, pro gra mas e ca len dá ri os es co la res.

§ 3º Com pe te à en ti da de pú bli ca ou pri -
va da con ce den te do es tá gio, com a su per vi -
são da ins ti tu i ção de en si no em que o es tu -
dan te es te ja ma tri cu la do, ze lar pe las ati vi da -
des dos es ta giá ri os para dar fiel cum pri men to 
ao dis pos to no pa rá gra fo an te ri or.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 230, de 1999, do Se na dor Gil vam
Bor ges, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que so bre os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
63, 97 e 159, de 1999, que ver sam so bre as
cam pa nhas pu bli ci tá ri as das em pre sas fa bri -
can tes de ci gar ro e de be bi das al coó li cas,
além da Co mis são cons tan te do des pa cho
ini ci al, seja ou vi da, tam bém, a de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são
De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 26 de maio, quan do teve 
sua vo ta ção adi a da para esta data).

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 3:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 231, de 1999, do Se na dor Gil vam
Bor ges, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que so bre os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
63, 97 e 159, de 1999, que ver sam so bre as
cam pa nhas pu bli ci tá ri as das em pre sas fa bri -
can tes de ci gar ro e de be bi das al coó li cas,
além da Co mis são cons tan te do des pa cho
ini ci al, seja ou vi da, tam bém, a de Assun tos
Eco nô mi cos.

(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são
De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 26 de maio, quan do teve 
sua vo ta ção adi a da para esta data).

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio, sa li -

en tan do que cons te na ata os vo tos con trá ri os da Se -
na do ra He lo i sa He le na e dos Se na do res La u ro Cam -
pos e Tião Vi a na.

Fica pre ju di ca do o pró xi mo item da pa u ta, por
ver sar so bre o mes mo as sun to.

É o se guin te o item pre ju di ca do:

Item 4:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 232, de 1999, do Se na dor Ro me ro
Jucá, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que so bre os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
63, 97 e 159, de 1999, que ver sam so bre as
cam pa nhas pu bli ci tá ri as das em pre sas fa bri -
can tes de ci gar ro e de be bi das al coó li cas,
além da Co mis são cons tan te do des pa cho
ini ci al, seja ou vi da, tam bém, a de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 5:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 273, de 1999, do Se na dor Artur da
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Tá vo la, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que so bre os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
63, 97 e 159, de 1999, que ver sam so bre as
cam pa nhas pu bli ci tá ri as das em pre sas fa bri -
can tes de ci gar ro e de be bi das al coó li cas,
além da Co mis são cons tan te do des pa cho
ini ci al, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.
O Srs. Se na do res e Se na do ras que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 63, 97 e 159,

de 1999, vão às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, Assun tos Eco nô mi cos e de Edu ca ção, re -
tor nan do pos te ri or men te à Co mis são de Assun tos
So ci a is, que terá de ci são ter mi na ti va.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esgo ta -
da a ma té ria cons tan te da Ordem do Dia. So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção do ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs -
ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12,
de 1997, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te

PARECER Nº 486, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no su -
ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 1997 (nº 
982, de 1995, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do
Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 1997
(nº 982, de 1995, na Casa de ori gem), que acres cen ta 
dis po si ti vo à Lei nº 6.494, de 7 de de zem bro de 1977,
que dis põe so bre os es tá gi os de es tu dan tes, al te ra da
pela Lei nº 8.859, de 23 de mar ço de 1994.

Sala de Re u niões da Co mis são,  5 de agos to de
1999. – Pre si den te,     Re la tor.

ANEXO AO PARECER Nº 486, DE 1999.

Re da ção do ven ci do, para o tur no su -
ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 1997 (nº 
982, de 1995, na Casa de ori gem).

Acres cen ta dis po si ções, re fe ren tes ao
es tá gio de es tu dan tes, ao art. 82 da Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta -
be le ce as di re tri zes e ba ses a edu ca ção na ci -
o nal.

O Con gre so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem -

bro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
pa rá gra fos, nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co
para § 1º:

“§ 1º .................................................................”
“§ 2º Os es tá gi os de vem pro pi ci ar a com ple -

men ta ção do en si no e da apren di za gem e ser pla ne -
ja dos, exe cu ta dos, acom pa nha dos e ava li a dos em
con for mi da de com os cur rí cu los, pro gramas e ca len -
dá ri os es co la res.”

“§ 3º Com pe te à en ti da de pú bli ca ou pri va da
con ce den te do es tá gio, com a su per vi são da ins ti tu i -
ção de en si no em que o es tu dan te es te ja ma tri cu la do, 
ze lar pe las ati vi da des dos es ta giá ri os para dar fiel
cum pri men to ao dis pos to no § 2º .”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Vol ta -
mos à lis ta de ora do res.

Tem a pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, bem
sa bem os se nho res o quan to fui ata ca do, não nes ta
Casa ou na Câ ma ra dos De pu ta dos, mas em cer tos
se to res da Impren sa, em ra zão do pro je to que hoje
vou apre sen tar e que já é ob je to de dis cus são em
todo o País. Mas, para es ses. que não são mu i tos,
mas que são po de ro sos, eu di ria, como Vol ta i re. Uma
úni ca ora ção di ri gi a Deus nos úl ti mos tem pos: “Ó Se -
nhor, faze com que meus ini mi gos se tor nem ri dí cu -
los”. E Deus me tem aten di do.

Como o can tor Raul Se i xas, eu po de ria atu a li zar 
seus ver sos, di zen do:

“Eu de via es tar con ten te por que te nho em pre go, 
sou um dito ci da dão res pe i tá vel e ga nho sete mil re a is 
por mês.

Eu de via agra de cer ao Se nhor por ter su ces so
na vida como po lí ti co.

Eu de via es tar ale gre e sa tis fe i to por mo rar em
Sal va dor, na mi nha ama da Ba hia.”

Mas não!
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Ain da com Raul Se i xas, eu digo:
“Eu te nho uma por ção de gran des co i sas para

con quis tar e não pos so fi car pa ra do.”
Ao lon go da mi nha atu a ção po lí ti ca, ve jo-me al -

gu mas ve zes apon ta do como res pon sá vel por de ba -
tes de lar ga res so nân cia, em bo ra sob o des cré di to de
al guns que te i mam em su bes ti mar aqui lo que acre di -
to ser uma ver da de cris ta li na.

Li mi tan do-me ao pas sa do re cen te, per mi to-me
lem brar a CPI do Ju di ciá rio, que já pro du ziu re sul ta -
dos po si ti vos, mes mo sem con clu ir seus tra ba lhos. 

Re la ti va men te a esse as sun to, as apu ra ções
pro ce di das nas obras re a li za das no TRT de São Pa u -
lo, o Tri bu nal de Con tas da União con de nou, ini ci al -
men te, os res pon sá ve is a de vol ve rem aos co fres pú -
bli cos a quan tia de 167 mi lhões de re a is.

Em Pi nhal zi nho, José Vir gí lio Fra ga dos San tos
de via 373 cru za dos no vos ao Ba nes pa, em de zem bro 
de 1987. Pro ces sa do, pe los cál cu los de su ces si vas
sen ten ças ju di ci a is, te ria que pa gar o po bre José Vir -
gí lio mais de um tri lhão de re a is. O fato foi de nun ci a do 
à CPI. A TV Glo bo apu rou e fez am pla re por ta gem a
res pe i to. E o Ban co re du ziu a dí vi da para 45 mil re a is.
Absur dos como esse exis tem, e mu i tos, mas a CPI
não pôde en trar no mé ri to das sen ten ças ju di ci a is por
uma vi são, a meu ver, mu i to es tre i ta do que seja a in -
to ca bi li da de da Jus ti ça.

Ca sos de des ti tu i ção de pá trio po der ocor ri dos
em São Pa u lo, que cho ca ram a po pu la ção, fo ram so -
lu ci o na dos pela Jus ti ça, que de ter mi nou a de vo lu ção
das cri an ças às suas fa mí li as.

Em Bra sí lia, um pro ces so de in ven tá rio que le -
vou o úni co her de i ro, uma cri an ça, a pro por di ver sas
ações con tra atos au to ri za ti vos da ven da de seu pa tri -
mô nio, teve de ci são da Jus ti ça lo cal de ter mi nan do a
anu la ção da ven da do prin ci pal bem do es pó lio.

Tenho informações de advogados e juízes,
segundo as quais os processos paralisados há anos,
alguns sem sequer distribuição, começaram, graças a
Deus, a andar celeremente, e alguns já foram julgados.

Não se apro fun dou mais na apu ra ção das de -
nún ci as con tra tri bu na is, por uma pre ten sa or dem le -
gal que im pe de que se in ves ti guem ma ze las ain da
ma i o res do que as que fo ram le va das ao co nhe ci -
men to pú bli co. 

O Bra sil viu e ou viu, es tar re ci do, há ape nas 48
ho ras, as in crí ve is acu sa ções de um juiz a de sem bar -
ga do res do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de Mato
Gros so que, além do es cân da lo de no me a rem in cor -
re ta men te de ze nas e de ze nas de pa ren tes para o Tri -
bu nal, não se con ten ta ram em pro mo ver ain da a ven -
da de sen ten ças de jul ga men tos ali pro ces sa dos. 

Além des sa de nún cia, mi lha res de ou tras che -
ga ram ao co nhe ci men to des ta Casa. E, como não
hou ve ain da tem po de apu rá-las, fa re mos com que
se jam pu bli ca das como par te in te gran te do re la tó rio
fi nal da CPI e en ca mi nha das aos ór gãos com pe ten -
tes para as pro vi dên ci as ca bí ve is. 

Assim, es ta re mos dan do mais uma sa tis fa ção
àque les que as en vi a ram e, prin ci pal men te, à so ci e -
da de como um todo, para que esse exem plos da ni -
nhos não se mul ti pli quem mais no Bra sil. 

Po de ria elen car de ze nas de ou tros efe i tos da
cri a ção da Co mis são, mas res trin jo-me a acres cen tar
ape nas um, por nos en vol ver mais di re ta men te como
res pon sá ve is pe las mu dan ças a se rem al can ça das
na área da re for ma do Ju di ciá rio, cuja tra mi ta ção foi
ini ci a da na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ago ra, le van to a dis cus são do com ba te à po bre -
za. Sei que não es tou ino van do. A mi sé ria de gran de
par te do nos so povo é se cu lar.

De fato, a pró pria Cons ti tu i ção, em seu art. 3º,
diz que um dos qua tro ob je ti vos fun da men ta is da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil é:

“er ra di car a po bre za e a mar gi na li za ção e re du -
zir as de si gual da des so ci a is e re gi o na is.”

Assim, pro po mos para de ba te a cri a ção de um
fun do es pe cí fi co para vi a bi li zar ações ten den tes a er -
ra di car a po bre za em nos so País. Os no bres Pa res,
que ri dos co le gas, como de res to toda a clas se po lí ti -
ca e a so ci e da de bra si le i ra, es ta rão a in da gar o por -
quê des sa ini ci a ti va e o mo ti vo pelo qual ela se dá
exa ta men te nes te mo men to.

Impõe-se ad mi tir, de iní cio, que toda hora é ade -
qua da a ini ci a ti vas que en vol vam esse tema, es pe ci -
al men te quan do a po bre za al can ça pa ta ma res tão
ele va dos que cons tran ge os ci da dãos, de ma ne i ra
ge ral e par ti cu lar men te os ho mens pú bli cos, so bre os
qua is pesa a gra ve res pon sa bi li da de pe los des ti nos
des ta Na ção.

Qu an to aos mo ti vos que me le va ram a pro por
essa ta re fa e esse pro pó si to, eles fa lam por si, pois
que ma ni fes ta men te ex pli ci ta dos pela mí dia e tes te -
mu nha dos pelo mais de sa ten to ci da dão na sua vida
co ti di a na. 

Re fi ro-me ao so fri men to di a ri a men te in fli gi do a
40 mi lhões de bra si le i ros por uma si tu a ção de mi se ra -
bi li da de que nos en ver go nha e que des lus tra os re -
sul ta dos de uma po lí ti ca eco nô mi ca que tem sido
con du zi da com aus te ri da de e com pe tên cia.

A existência de 40 milhões de irmãos nossos
vivendo em condições de absoluta pobreza é
especialmente frustrante se levarmos em conta que o 
Brasil não é um país pobre, que nos situamos entre
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as dez nações com o maior Produto Interno Bruto do
Planeta.

Te mos um par que in dus tri al di ver si fi ca do e uma
eco no mia es tá vel; pou cas na ções ri va li zam com a
nos sa no que res pe i ta a ri que zas na tu ra is. E prin ci -
pal men te: a nos sa eco no mia tem cres ci do de for ma
re gu lar e con tí nua, sem con tu do me lho rar sa tis fa to ri -
a men te os in di ca do res so ci a is. Infe liz con tra pon to
aos nos sos êxi tos na área eco nô mi ca, o Índi ce de
Gini ob ti do pelo Bra sil, de 0,59, ates ta uma das pi o res 
con cen tra ções de ren da do mun do.

Se nho ras e Se nho res, che gou o mo men to de
agir. Não me per gun tem por quê. O que não que ro é
que seja ama nhã, tem que ser hoje!

Será pos sí vel fi car al guém in sen sí vel às pes so -
as que dor mem de ba i xo dos vi a du tos, nas cal ça das,
com frio e sem aga sa lho, com fome e sem pers pec ti -
va de ali men to? 

Com o de sem pre go que leva ao de ses pe ro e ao
cri me que con fran ge os que vêem, mas cuja si tu a ção
não é mu da da nem mes mo pelo medo do que po de rá
acon te cer com o fa min to, com o mi se rá vel, di an te da
re cu sa e, mais do que isso, da os ten ta ção dos que,
cons ci en te ou in cons ci en te men te, não se ater ro ri zam 
com o qua dro?

Isso exis te no meu Nor des te, na mi nha pró pria
ter ra, mas tam bém no Su des te, pre ten sa men te rico,
mas pou co so li dá rio com os po bres. A nos sa cru za da
é esta: aca bar, se pos sí vel; di mi nu ir com cer te za,
esse so fri men to im pos to a nos sa gen te, não por ca ri -
da de, mas por obri ga ção.

Não foi sem ra zão que um pa dre, no do min go
pas sa do, na Igre ja São Ju das Ta deu, em São Pa u lo –
tive essa co la bo ra ção, por que fre qüen ta va a mis sa o
nos so co le ga, Se na dor Ro meu Tuma –, as sim se re -
fe riu no Ato Pe ni ten ci al: 

“Irmãos e ir mãs, a fome exis ten te hoje,
no mun do, é uma ver go nha e uma afron ta a
Deus, que en vi ou Seu Fi lho ao mun do para
que ‘to dos te nham vida e vida em abun dân -
cia’. Como al guém pode ter vida sem ter o
que co mer? Di an te des te pe ca do, ro gue mos
a Deus Seu per dão e Sua mi se ri cór dia.”

A pro pos ta pre ten de, por meio de trans fe rên cia
de ren da e de ou tras pro vi dên ci as, mi ni mi zar esse ce -
ná rio de dan tes cas con tra di ções.

Ve mos, de um lado, o Bra sil, com mo e da es tá -
vel, in se rin do-se na mo der ni da de, avan çan do na tec -
no lo gia, ade quan do-se ao ir re ver sí vel pro ces so de
glo ba li za ção e tor nan do-se com pe ti ti vo para ga ran tir
seu lu gar en tre as na ções mais de sen vol vi das. 

De ou tro, te mos gran des ca ma das do povo bra -
si le i ro fa min tas, sem es co la e com pre cá rio ou ne -
nhum aten di men to mé di co, ví ti mas de uma ca la mi to -
sa de si gual da de . Enfim, sem qual quer es pe ran ça.

Qu e ro res sal tar que o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so tem ma ni fes ta do uma cons tan te
pre o cu pa ção com a po bre za e to ma do pro vi dên ci as
no sen ti do de re du zi-la. 

Em ou tu bro de 1998, em Por tu gal, na 8ª Re u -
nião da Cú pu la Ibe ro-Americana, Sua Exce lên cia su -
ge riu o es ta be le ci men to de uma taxa so bre os flu xos
de ca pi tal de cur to pra zo, tal como pro pos ta pelo eco -
no mis ta Ja mes To bin. Essa taxa se ria co bra da de
todo o mo vi men to de ca pi ta is que ul tra pas sas se fron -
te i ras, o que cor res pon de a um flu xo hoje ava li a do em 
1 tri lhão e 200 bi lhões de dó la res/dia.

Uma par te se ria uti li za da para a cri a ção de um
fun do de es ta bi li za ção even tu al men te à dis po si ção
do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, e ou tra po de ria ser 
des ti na da ao Ban co Mun di al para pro gra mas de com -
ba te à po bre za.

Inte res san te lem brar que nos Esta dos Uni dos, a 
mais rica e po de ro sa na ção do mun do e que atra ves -
sa uma fase ex cep ci o nal de de sen vol vi men to eco nô -
mi co, o Go ver na dor Ge or ge Bush, can di da to à pre si -
dên cia pelo Par ti do Re pu bli ca no, anun ci ou há pou -
cos dias que, se ele i to, cri a rá um fun do de com ba te à
po bre za, para o qual pre vê bi lhões de dó la res. Isso
nos Esta dos Uni dos.

Não pre ten do ser can di da to à Pre si dên cia da
Re pú bli ca e, sim, vol tar, se o povo ba i a no qui ser, a
este Se na do. Dou esse exem plo para mos trar que a
pre o cu pa ção com a po bre za está pre sen te tam bém
na cons ciên cia das pes so as res pon sá ve is pe los pa í -
ses ri cos.

A pro pos ta que cria o Fun do de Com ba te e Erra -
di ca ção da Po bre za co in ci de com a di vul ga ção do
Re la tó rio so bre o De sen vol vi men to Hu ma no, ela bo -
ra do pelo Pro gra ma das Na ções Uni das para o De -
sen vol vi men to – PNUD.

No re la tó rio des te ano, que re fle te os da dos co -
lhi dos em 1997, em 174 pa í ses, o PNUD ob ser va que
o cres ci men to eco nô mi co, por si só, não me lho ra a
qua li da de de vida das pes so as; que a de si gual da de
de aces sos à edu ca ção, à sa ú de e ao aten di men to
das de ma is ne ces si da des bá si cas dos in di ví du os
ocor re mes mo nos pa í ses con si de ra dos de sen vol vi -
dos; que a con cen tra ção de ren da tem cres ci do em
todo o mun do; e que a glo ba li za ção põe à mos tra o
au men to das de si gual da des, que le vou o pró prio Pre -
si den te do Bra sil a cri ti car, com toda ra zão, o per fil as -
si mé tri co des se pro ces so de in te gra ção na eco no mia
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mun di al, que, até ago ra, só tem be ne fi ci a do pou cos e
não me lho ra do a gran de ma i o ria dos mi se rá ve is.

É for ço so re co nhe cer, e as sim pro ce de o PNUD, 
que os in di ca do res so ci a is, seja em de cor rên cia de
po lí ti cas pú bli cas, seja em ra zão dos avan ços tec no -
ló gi cos, apre sen ta ram sen sí ve is me lho ras nas úl ti -
mas dé ca das.

O que nos an gus tia é sa ber que a pro du ção de
ri que zas não se fez acom pa nhar, na mes ma pro por -
ção, de me lho ri as na qua li da de de vida para as gran -
des ca ma das po pu la ci o na is.

No caso bra si le i ro, par ti cu lar men te, afli ge-nos
cons ta tar que, de ten to res de um Pro du to Inter no Bru -
to de US$784 bi lhões e de uma ren da per ca pi ta de
US$6,48 mil – su pe ri or, por tan to, à mé dia mun di al,
US$6,332 mil –, nos sas me lho ri as na área so ci al têm
sido in su fi ci en tes no com ba te à po bre za.

Sei do in te res se das au to ri da des bra si le i ras em
re sol ver o as sun to, nes te e em ou tros Go ver nos. Há
avan ços? 

Sim. Mas, em re la ção à po bre za, os avan ços
são mu i to pe que nos.

No re la tó rio do PNUD, por mera ques tão me to -
do ló gi ca, nos sa clas si fi ca ção re la ti va aos Índi ces de
De sen vol vi men to Hu ma no des pen cou da se xa gé si -
ma se gun da po si ção para a sep tu a gé si ma nona.

Na ver da de, nos sas con di ções so ci a is não pi o -
ra ram, mas apre sen ta ram pe que na evo lu ção. O anal -
fa be tis mo adul to de cres ceu de 16,7% para 16%, e as
ta xas de ma trí cu la au men ta ram de 72% para 80%, re -
ve lan do-se, sem dú vi da, os es for ços em pre en di dos
na área de edu ca ção pelo atu al Go ver no.

No se tor de sa ú de, o cri té rio bá si co ob ser va do
pelo PNUD – ex pec ta ti va de vida – apre sen tou li ge i ra
me lho ria, com o au men to de 66,6 para 66,8 anos.
Esse acrés ci mo do tem po de vida mé dia do bra si le i ro, 
re co nhe ça mos, foi pou co, es pe ci al men te se con si de -
rar mos as ino va ções tec no ló gi cas que se vêm su ce -
den do na área mé di ca. Fi nal men te, a ren da per ca pi -
ta, de US$6.480, foi a se xa gé si ma ter ce i ra dos 174
pa í ses pes qui sa dos.

É lí ci to con clu ir, Srªs e Srs. Se na do res, que
essa ren da, so ma da ao po ten ci al de nos sas ri que zas
na tu ra is e à pu jan ça da nos sa for ça de tra ba lho, nos
per mi ti ria os ten tar in ve já vel po si ção na clas si fi ca ção
do PNUD, o que não acon te ce, en tre ou tras ra zões,
pela con cen tra ção da ren da. Bas ta di zer, veja como é
gra ve, que os 20% mais po bres da nos sa po pu la ção
usu fru em ape nas 2,5% da nos sa ri que za, en quan to
os 20% mais ri cos abo ca nham 63,4%.

Essa si tu a ção de de si gual da de, vale ob ser var,
dá-se se to ri al e re gi o nal men te, o que acen tua ain da
mais o mo de lo con cen tra dor de ren da.

O pes qui sa dor Antô nio Vi e i ra dos San tos, em
es tu do que to mou por base o re la tó rio an te ri or do
PNUD, cons ta tou que os va lo res do IDH eram de cres -
cen tes, à me di da que se de i xa va o sul do País, em di -
re ção aos Esta dos nor des ti nos. Po la ri za vam, as sim,
o Rio Gran de do Sul, com o ín di ce de 0,871%, e a Pa -
ra í ba, com 0,466%.

Re gis trou o pes qui sa dor que o qua dro de de si -
gual da des se agra va va com a exis tên cia de ou tros fa -
to res agre ga dos à de fi ni ção de po bre za, com pre pon -
de rân cia dos fa to res gê ne ro e raça.

Ao mes mo tem po, cha ma va a aten ção o fato de
a po bre za se con cen trar nos gran des aglo me ra dos
ur ba nos, ao con trá rio do que ocor ria há al gu mas dé -
ca das, como con se qüên cia do pro ces so de in dus tri a -
li za ção e tam bém do êxo do ru ral.

Na re gião me tro po li ta na de São Pa u lo, em que
pese a for te eco no mia da que la uni da de fe de ra da, a
con di ção de po bre za afe ta nada me nos que cin co mi -
lhões de pes so as.

Ha ve rá, tal vez, quem ain da ques ti o ne se a con -
cen tra ção de ren da não fa vo re ce o cres ci men to, por
es ti mu lar a pou pan ça e, ao mes mo tem po, os pró pri -
os in ves ti men tos, uma vez que as ca ma das po pu la -
res, ten do sua ren da au men ta da, não po dem e não
con se guem pou par tan to quan to as eli tes.

Ou tros teó ri cos di rão que, no mé dio pra zo, não
ha ven do in cre men to da de man da, os in ves ti men tos
es ta rão fa da dos ao in su ces so, vis to que não te mos
ain da com pe ti ti vi da de bas tan te para ex por tar em lar -
ga es ca la. Aliás, so bre isso, to dos nós que aqui es ta -
mos já nos can sa mos de ou vir: de i xar cres cer o bolo
para, de po is, di vi di-lo. Esse bolo não tem cres ci do
nun ca e essa di vi são é cada vez pior.

Essa dis cus são, Srªs e Srs. Se na do res, pode
atra ir eco no mis tas e bu ro cra tas, mas para nós está
in te i ra men te ul tra pas sa da. Afi nal, se não vai de mo -
cra ti zar as opor tu ni da des e es ten der seus be ne fí ci os
aos gran des con tin gen tes po pu la ci o na is, o cres ci -
men to eco nô mi co não se jus ti fi ca.

Por ou tro lado, in sis to e re pi to, os me ni nos de
rua, o de sem pre go, as fi las nos hos pi ta is, a vi o lên cia
que não co nhe ce limi tes e que mata pre ma tu ra men te
nos sos jo vens es tão a evi den ci ar a ne ces si da de de
uma efe ti va ação contra a po bre za e a ex clu são so ci al.

Até quan do fa re mos de con ta que não es ta mos
ven do os me no res em pur ra dos para a de lin qüên cia, e 
que com põem um qua dro tris te e re vol tan te em to das
as gran des ci da des do País? São os “nos sos gu ris”,
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para os qua is Chi co Bu ar que cha mou a aten ção com
sua po e sia irô ni ca, hu ma na e ma gis tral.

Para isso, é pre ci so acre di tar no po der de mu dar 
as es tru tu ras so ci a is, ta re fa her cú lea, é ver da de, mas
não im pos sí vel. Nos so povo, par ti ci pa ti vo, cons ci en te 
e, mais que tudo, ex tre ma men te so li dá rio, é o ma i or
trun fo de que dis po mos.

E um exem plo de que isto é pos sí vel é a ex pe -
riên cia po si ti va, no Dis tri to Fe de ral, do Go ver na dor
Cris tó vam Bu ar que, com a bol sa-escola.

Não vou des per di çar tem po em con tes tar aque -
les que me cri ti cam de ma ne i ra pre con ce i tu o sa, sem
apre sen tar al ter na ti vas ou ca mi nhos que pos sam so -
lu ci o nar ou mi ni mi zar os gra ves pro ble mas de cor ren -
tes da po bre za e da fome. Pre fi ro fi car com o em ba i -
xa dor Ru bens Ri cu pe ro, quan do afir ma, em ma té ria
pu bli ca da na Fo lha de S.Pa u lo de 1º de agos to pas -
sa do:

“Antes tar de do que nun ca: é bom que
fi nal men te o ma i or pro ble ma bra si le i ro en tre
para a agen da na ci o nal. Não é tão en co ra ja -
dor que o de ba te ame a ce res va lar para o es -
té ril do mí nio pes so al e se ca rac te ri ze mu i to
mais por con fu são e re cri mi na ções que co -
nhe ci men to de ca u sa.”

E cum pri men to o eco no mis ta José Már cio Ca -
mar go quan do abor da as pec tos re le van tes à aná li se
de nos sa si tu a ção so ci al, ma ni fes tan do-se, em seu
ar ti go pu bli ca do pela re vis ta Opi nião, de 29-7-99:

“O Bra sil gas ta, to dos os anos, 21% do
PIB nos se to res so ci a is... se o país gas ta tan -
tos re cur sos nes ses se to res, e a ne ces si da de 
de re cur sos para eli mi nar a po bre za é tão in -
fe ri or a este to tal, por que a po bre za não é eli -
mi na da? Sim ples men te por que os re cur sos
gas tos nas áre as so ci a is são apro pri a dos pe -
los não-pobres e não pe los po bres”.

Em edi to ri al, a Fo lha de S.Pa u lo te ceu co men -
tá ri os que va lem ser re lem bra dos, até pela an te ri o ri -
da de em re la ção a este meu pro nun ci a men to. De
acor do com a opi nião da que le jor nal, em 22 de se -
tem bro de 1998, “foi lan ça do o pro gra ma de ren da mí -
ni ma no âm bi to fe de ral. Tra ta-se de um pla no de com -
ple men ta ção de ren da para fa mí li as po bres, com cri -
an ças na es co la. O pro je to foi apro va do no fi nal de
97, pelo Con gres so, e res ga ta do pelo Go ver no Fe de -
ral du ran te a maré ba i xa das pes qui sas ele i to ra is, em
ju nho.

O pro gra ma é de al can ce mo des to...

Mes mo que li mi ta da, tal ini ci a ti va pode ser a
base de um de ba te so bre como po dem ser ob ti dos os
re cur sos para am pli a ção do pro gra ma... 

Mas não é ad mis sí vel que cer ca de 30% das fa -
mí li as se jam po bres, não te nham re cur sos se quer
para co mer ade qua da men te e per ma ne çam sem as -
sis tên cia de cen te.”

E con clui a mes ma Fo lha de S.Pa u lo:

“Le va rá tem po para que as po lí ti cas de
de sen vol vi men to, ora ine xis ten tes, dêem
con ta de in clu ir no mer ca do na ci o nal po pu la -
ções his to ri ca men te à mar gem da eco no mia.

É ne ces sá rio, por tan to, um pla no de as -
sis tên cia.

Tra ta-se de uma ta re fa que co me ça
com as Re for mas Tri bu tá ria e fis cal e con ti -
nua com de ci sões po lí ti cas so bre como dis tri -
bu ir mais equa ni me men te – e aí é o pro ble ma 
– os fun dos pú bli cos, mas é uma ta re fa – di -
zia a Fo lha já no ano pas sa do – para on tem e 
não para hoje.”

É a Fo lha de S.Pa u lo que re co nhe ce a ne ces si -
da de de um pla no ur gen te de as sis tên cia aos po bres
e mi se rá ve is. 

Em ou tro edi to ri al, a mes ma Fo lha de S.Pa u lo
as sim con clu iu seu pen sa men to:

“A opi nião do mi nan te, re pi ta-se, é que
pou co ha ve rá a ofe re cer além de pa li a ti vos
en quan to o País não cres cer. Mas o País
cres ceu por dé ca das, cres ceu mes mo nos
pri me i ros anos do pre sen te Go ver no, e a dis -
tri bu i ção de ren da não me lho rou.

Enquan to isso, nada de trans fe rên cia
de ren da, nada de so li da ri e da de so ci al, pois,
a lon go pra zo, o cres ci men to sus ten tá vel
dará con ta dos fa min tos, ig no ran tes e do en -
tes. A lon go pra zo, po rém, eles es ta rão mor -
tos, e mor tos de po is de mu i to so fri men to.”

O Mi nis tro da Fa zen da, meu ilus tre ami go Pe dro 
Ma lan, ma ni fes tou-se pela in vi a bi li da de da pro pos ta
de emen da que ora sub me to à apre ci a ção da so ci e -
da de. De cla rou que não se re sol vem as sun tos des sa
or dem com uma sim ples ca ne ta da. 

– Mi nis tro, nem que seja com ca ne ta da tem que
ser re sol vi do! De pen da ou não da sua von ta de, por -
que essa, hoje, é a von ta de do Bra sil. 

Por me nos ní ti das que lhe pa re çam as co res
des se qua dro de mi sé ria, al guém tem que se mos trar
sen sí vel a uma re a li da de que nos exi ge uma ação
pron ta e efi caz.
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Aliás, para afe rir a si tu a ção de po bre za, eu per -
gun ta ria ao meu que ri do ami go Mi nis tro Ma lan se, em 
qua se cin co anos de go ver no, ele re ce beu um só po -
bre em seu ga bi ne te. Te nho cer te za de que não. 

E mais, quan tos fo ram lá para fa lar de en ri que ci -
men to, es que ci dos da obri ga ção de di mi nu ir a po bre -
za? Qu an tos?

Mas não são es sas as ca rac te rís ti cas da nos sa
gen te. O povo bra si le i ro é au ten ti ca men te so li dá rio, e
esse sen ti men to fi cou de mons tra do quan do o so ció -
lo go Her bert de Sou za, o Be ti nho, com sua te na ci da -
de, con vo cou-o, em 1993, para de sen ca de ar um mo -
vi men to so ci al de di men sões nun ca an tes al can ça -
das: a “Ação da Ci da da nia con tra a Mi sé ria pela
Vida”, que se tor nou co nhe ci da po pu lar men te como a
Cam pa nha da Fome.

A ver da de, Srªs e Srs. Se na do res, é que os go -
ver nan tes so zi nhos, sem o en ga ja men to po pu lar, ja -
ma is con se gui rão ex tin guir os gran des bol sões de
fome e de mi sé ria.

Ape sar da po bre za em que vi vem mi lhões de
bra si le i ros, te mos con di ções ex cep ci o na is para pro -
mo ver um gran de mu ti rão que, aci ma de qua is quer
ide o lo gia e de in te res ses me no res, nos leve a du ra -
dou ras mu dan ças.

Pro pos tas exis tem, e mu i to, e boas. O de se jo do 
Go ver no de en con trar so lu ções tam bém exis te. Ago -
ra te mos que pas sar do de se jo para a re a li da de pela
nos sa von ta de, pela nos sa co ra gem e pelo nos so es -
pí ri to de so li da ri e da de.

Nes sas cir cuns tân ci as, e com essa con vic ção, é 
que tra go à apre ci a ção des te Ple ná rio a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção que cria o Fun do de Com ba te
e Erra di ca ção da Po bre za.

Obje ti va er ra di car a po bre za no Bra sil, num pra -
zo de dez anos, por meio de ações su ple men ta res
que ve nham a me lho rar as con di ções de vida das po -
pu la ções ca ren tes e, ao mes mo tem po, pro mo ver
uma trans fe rên cia de ren da que ve nha a re du zir o
abis mo hoje exis ten te en tre a eli te e os seg men tos
so ci a is mais po bres.

Te mos con di ções de aten der, si mul ta ne a men te, 
os ob je ti vos de cur to e de lon go pra zos no com ba te à
mi sé ria, por meio de ins tru men to fis cal, que pos si bi li -
ta in ter vir na es tru tu ra so ci al, sem des cu rar das me di -
das de emer gên cia que a si tu a ção im põe.

As re ce i tas do Fun do se rão for ma das por par ce -
las de tri bu tos di ver sos, po den do as se gu rar re cur sos
da or dem de seis a oito bi lhões de re a is por ano.

A pro pó si to des sa re ce i ta, te nho vis to os co men -
tá ri os mais di ver sos e al gu mas crí ti cas pre ma tu ras.

Evi den te men te, ini ci a ti vas des sa na tu re za, e de
tão lon go al can ce, não es tão imu nes a crí ti cas.
Enten do que even tu a is crí ti cas não a in va li dam – an -
tes, po dem so mar para aper fe i çoá-la, ex ce tu a das aí,
na tu ral men te, aque las re pa ra ções, que de vem ser
mu i to bem fun da men ta das.

Diz-se, por exem plo, que o uso do re cur sos ori -
un dos do Fun do de Esta bi li za ção Fis cal (FEF) im pli -
ca ria a re du ção das ver bas des ti na das às áre as como 
Sa ú de e Edu ca ção.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, é do co nhe ci men to
ge ral que o FEF não está sen do di re ci o na do ex clu si -
va men te para os pro gra mas so ci a is, como se pre ten -
dia, con for me cons ta tou o Tri bu nal de Con tas da
União, no exa me das con tas do exer cí cio de 1998.
Seus re cur sos, em gran de par te, se per dem na bu ro -
cra cia, en quan to esta pro pos ta de vol ve aos Mu ni cí pi -
os os re cur sos re ti ra dos pelo tri bu to.

Qu an to aos 3% que vi ri am do Impos to de Impor -
ta ção, ale ga-se que po de ri am re du zir o mon tan te dos
in ves ti men tos fe de ra is.

Ora, ha ve rá me lhor in ves ti men to do que com ba -
ter a po bre za e ex clu são so ci al, me lho ran do, por con -
se guin te, os ní ve is de de man da in ter na?

É bom aten tar, igual men te, para o fato de que
esse tri bu to, mu i to mais do que en gor dar a ar re ca da -
ção, visa a con tro lar a en tra da de mer ca do ri as es tran -
ge i ras no País.

Dada a gran de quan ti da de de bens de luxo ta -
xa dos por esse tri bu to, a vin cu la ção pre vis ta na pro -
pos ta que tra go à apre ci a ção dos no bres co le gas
con fi gu ra, exa ta men te, a trans fe rên cia de ren da que
tan to apre go a mos.

A par ce la de 20% dos re cur sos des ti na dos pelo
Pis/Pa sep ao Bndes, que é um pa tri mô nio do tra ba -
lha dor e que pas sa ri am a for mar o fun do, é exem plar.

Diz-se que a ação do Bndes é fun da men tal para
a ge ra ção de no vos em pre gos, mas o fi nan ci a men to
das pri va ti za ções, até o mo men to, não tem re sul ta do
em efe ti va ge ra ção de pos tos de tra ba lho. Além dis -
so, em que pese a ne ces si da de de ge rar em pre gos,
não se pode des cu rar da pró pria so bre vi vên cia do tra -
ba lha dor bra si le i ro.

Algu mas das crí ti cas re cen tes são vol ta das para 
o adi ci o nal de 10% no Impos to so bre Pro du tos Indus -
tri a li za dos e so bre ser vi ços de luxo a se rem de fi ni dos
na re gu la men ta ção da lei, bem como no IPI so bre
fumo e be bi das.

Essa ta xa ção, atin gin do se to res res tri tos da
eco no mia, afe ta ria so men te os pro du to res e con su mi -
do res de pro du tos e ser vi ços su pér flu os, vale di zer,
pes soa de alto po der aqui si ti vo.
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Com re la ção ao fumo e às be bi das al coó li cas,
não cus ta lem brar que esse gra va me é uma ten dên -
cia mun di al, dado os ma le fí ci os por eles oca si o na dos
à sa ú de.

Não cus ta lem brar, igual men te, que os tra ta -
men tos de cir ro se ou de en fi se ma cus te a dos pelo Mi -
nis té rio da Sa ú de são ca rís si mos, des vi an do-se, para 
eles, re cur sos que po de ri am sal var mi lha res de ges -
tan tes e de re cém-nascidos.

Srªs e Srs. Se na do res, po de ria enu me rar mais
al gu mas de ze nas de mo ti vos que jus ti fi cam a for ma -
ção do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za. 
No en tan to, re a fir mo que, em hi pó te se al gu ma, tive a
in ten ção de fa zer des ta pro pos ta uma obra aca ba da.

Hoje mes mo, esta pro pos ta cres ce de sig ni fi ca -
do, com a le i tu ra dos jor na is, que ve i cu lam que os
ban cos, nes te se mes tre, ti ve ram o ma i or lu cro da vida 
ban cá ria bra si le i ra. Só isso jus ti fi ca ria um pro je to es -
pe ci al em re la ção ao Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Com mu i to pra zer, no bre Se na dor Ro ber to
Fre i re.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o di ag nós ti co que V.
Ex.ª faz não di fe re mu i to – tal vez uma ên fa se ma i or –
do que é fe i to pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, que, in clu si ve, cu nhou uma má xi ma no iní -
cio do seu Go ver no, e a vem re pe tin do, de que o Bra -
sil é um país rico, mas pro fun da men te in jus to. Tam -
bém não é di fe ren te – e V. Ex.ª co nhe ce mu i to bem,
por que des ses go ver nos par ti ci pou e até lem brou
uma ou tra má xi ma, hoje já não le va da em con si de ra -
ção, do cres ci men to do bolo do Sr. Del fim Net to – da
épo ca do mi la gre eco nô mi co, que não re sol via o pro -
ble ma da de si gual da de, da in jus ti ça, da po bre za e da
mi sé ria. Tam bém do Ge ne ral Mé di ci, quan do, ana li -
san do a eco no mia bra si le i ra da dé ca da de 70, di zia
que a eco no mia ia bem e o povo ia mal. É um di ag -
nós ti co que toda so ci e da de bra si le i ra his to ri ca men te
vem fa zen do e que tem sido – para nós da Esquer da,
co mu nis tas, so ci a lis tas e so ci al de mo cra tas – in clu si -
ve, qua se um le it mo tiv, algo mu i to re cor ren te em
todo nos so dis cur so, que são a in jus ti ça e a de si gual -
da de da so ci e da de bra si le i ra. Não so men te nós ava li -
a mos e ana li sa mos des sa for ma, um re pre sen tan te
de for ças de Di re i ta, como V. Exª, tam bém as su me
hoje esse dis cur so, faz esse di ag nós ti co. Não cabe,
evi den te men te, essa crí ti ca re cri mi na tó ria e não a fa -

rei, até por que ela é, evi den te men te, ir re le van te. To -
dos so mos res pon sá ve is por essa per ver sa so ci e da -
de bra si le i ra, uns mais, ou tros me nos, mas não é o
mo men to de se dis cu tir isso, não es ta mos fa zen do
ne nhum acer to de con tas, es ta mos que ren do dis cu tir
como en fren tá-la. Não se en fren tou a po bre za nem se 
cor ri giu a per ver si da de na dis tri bu i ção de ren da em
lu gar ne nhum do mun do, mu i to me nos será fe i to isso
no Bra sil com po lí ti cas de ações su ple men ta res, po lí -
ti cas com pen sa tó ri as e com pro je tos como esse fun -
do que V. Exª pro põe. Essa é uma crí ti ca que, con for -
me con ver sa va com al guns Se na do res, res ga ta mu i to 
cla ra men te a nos sa con cep ção po lí ti ca de co mu nis -
tas, so ci a lis tas, so ci al de mo cra tas, quer di zer, da es -
quer da, no mun do e aqui no Bra sil. Não se er ra di ca
po bre za, não se aca ba com a opres são, com a ex plo -
ra ção  usan do ter mos bem tra di ci o na is nos sos , com
a mar gi na li da de, com a ex clu são so ci al com po lí ti cas
com pen sa tó ri as. Essas são po lí ti cas pró pri as de go -
ver nos que aten dem re sí du os e mar gi na li da des de
um sis te ma que aten deu me lhor dis tri bu i ção de ren da 
e de ri que za, se gu ri da de so ci al, uni ver sa li da de, com
qua li da de, de edu ca ção e de sa ú de, sis te mas ha bi ta -
ci o na is po pu la res de aten di men to a dé fi cits de mo ra -
dia, que são as man chas mais jus tas que exis tem na
face da Ter ra, ex pe riên cia, in clu si ve, da so ci al de mo -
cra cia. Que po lí ti cas com pen sa tó ri as po dem aten der
aque les que não fo ram aten di dos por uma es tru tu ra
que dis tri bu iu ren da, que deu qua li da de de vida? Nas
so ci e da des como a bra si le i ra, onde a gran de ma i o ria
se en con tra na mar gi na li da de do pro ces so eco nô mi -
co, agra va do, in clu si ve, pela nos sa re a li da de atu al,
do de sem pre go, do não-crescimento eco nô mi co, de
ins ti tu i ções pro fun da men te in jus tas, por que his to ri ca -
men te pri vi le gi a do ras de mi no ri as, não se rão po lí ti cas 
com pen sa tó ri as que vão re sol ver o pro ble ma, nem
mes mo aque las bem su ce di das da cha ma da bol -
sa-escola, por que elas aten dem uma mi no ria, de uma 
am pla ma i o ria que não tem con di ções de sus ten ta bi li -
da de, de dig ni da de da sua so bre vi vên cia e de aten di -
men to da qui lo que exis te em uma so ci e da de de
bem-estar já re sol vi do: o aces so à edu ca ção de qua li -
da de; nem mes mo essa. Ado ta da por al guns go ver -
nos e par ti cu lar men te as su mi da em âm bi to na ci o nal,
como ocor reu no go ver no do Sr. Cris to vam Bu ar que
aqui em Bra sí lia. Não é co mu ni da de so li dá ria, até
por que pre ten de lu tar con tra a mi sé ria e a po bre za,
com ou tros me ca nis mos, mas com esse ob je ti vo.
Essa dis cus são é que pre ci sa ser fe i ta. Pre ten do fa -
zer um dis cur so so bre a po si ção do Par ti do Po pu lar
So ci a lis ta, en tran do no de ba te, sem re cri mi na ção, do
pro ble ma so bre o qual há mu i to tem po es ta mos nos
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de bru çan do; mais do que isso, tal vez até tra te da his -
tó ria da es quer da no mun do e no Bra sil e da sua es -
sên cia, que é ten tar cons tru ir so ci e da des mais jus tas.
Por tan to, esse é um de ba te em que en tra mos com
essa pers pec ti va, com es ses pres su pos tos. Não é
com fun dos des se tipo que re sol ve re mos o pro ble ma,
Digo isso in de pen den te men te de dis cu tir mos se há
cri a ção de im pos tos para man ter o fun do, pois isso
não sig ni fi ca dis tri bu i ção de ren da. .Em ne nhum mo -
men to do di ag nós ti co V. Exª toca na qui lo que é gra ve: 
a con cen tra ção de ren da. V. Exª cri ti ca, mas quan do
po de ria agir nem o Go ver no nem V. Exª agiu. Os lu -
cros dos ban cos que hoje apa re cem nos jor na is bra si -
le i ros não são fru tos ale a tó ri os, são fru tos de po lí ti ca
de li be ra da des te Go ver no de pri vi le gi ar a ban ca fi -
nan ce i ra pri va da, na ci o nal e in ter na ci o nal. Isso não
foi co lo ca do. O Go ver no cor ta na edu ca ção, na sa ú -
de, na se gu ran ça, no seu or ça men to, por que des ti na
qua se 40% do que ar re ca da para o pa ga men to do
ser vi ço da dí vi da in ter na. Enquan to isso não for re sol -
vi do, en quan to esse es tran gu la men to não for su pe ra -
do, não ha ve rá er ra di ca ção da po bre za, não ha ve rá
de fi ni ção de me lhor qua li da de de vida, não ha ve rá
ne nhu ma pers pec ti va de en fren tar os pro ble mas que
V. Exª está tra zen do para o de ba te. Nós, pos te ri or -
men te, apro fun da re mos mais nes sa po lê mi ca, que
con si de ro im por tan te para o Bra sil.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – La men to, Se na dor Ro ber to Fre i re, o seu pes -
si mis mo. É esse pes si mis mo que leva o Bra sil a não
re sol ver a si tu a ção. La men to que V. Exª não se en -
qua dre, como ocor reu com tan tos ou tros co le gas, até
mes mo do seu pró prio blo co par ti dá rio, os qua is en -
ten dem que o as sun to será dis cu ti do e a so lu ção será 
en con tra da. Ain da on tem fiz ques tão que o pró prio
PT, por meio da sua Lí der, apre sen tas se re que ri men -
to para for ma ção de uma co mis são de 22 Par la men -
ta res da Câ ma ra e do Se na do, para, em 90 dias, en -
con trar so lu ção para este pro je to e para tan tos ou tros
que es tão tra mi tan do.

La men to que V. Exª ain da tra ga as suas idéi as
do pas sa do, so bre tu do a dos pa í ses que es ti ve ram e
es tão em si tu a ção pior que do Bra sil. V. Exª não se re -
ci clou e con ti nua com o mes mo amar gor da que la fi gu -
ra que não quer ver mais mu dan ças, que, fe liz ou in fe -
liz men te, no Bra sil pre ci sa ha ver. Se V. Exª pen sa va
assim an tes, va mos pen sar jun tos além, para uma
coisa me lhor, como é o de se jo do Con gres so.

Não há de se jo...

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS –PE) – Se na -
dor Anto nio Car los,...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª vai fa zer o seu dis cur so de po is. O de
hoje é meu, e V. Exª já fez vá ri as in ter ven ções.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS  – PE) – Eu
quis fa zer um de ba te de alto ní vel.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Nós es ta mos fa zen do um de ba te de alto ní vel.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Não,
não está. Não es tou di zen do que V. Exª está fa zen do
uma au to crí ti ca, por que não acre di to nela.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se V. Exª não acre di ta é até uma me lhor ra zão 
para de ba ter mos.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Não
pre ci sa di zer se me re ci clei ou não. Pen se so bre o
que eu dis se. Se não qui ser dis cu tir, ama nhã ou de -
po is, va mos...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas há pou co me nos de 120 dias, por isso co -
me cei o meu dis cur so. Eu quis e cri ei a CPI do Ju di -
ciá rio, e os re sul ta dos são os mais ani ma do res. V. Exª 
foi o úni co que veio a esta tri bu na in cri mi nar-me e di -
zer que não de via ser fe i ta, que isso e aqui lo ou tro.
Hoje, a Jus ti ça, a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, o
Bra sil in te i ro apla u de a CPI do Ju di ciá rio, que está
mu dan do a Jus ti ça no Bra sil dan do-lhe ce le ri da de e
se ri e da de que ela não ti nha. E V. Exª veio me in cri mi -
nar de for ma mais vi o len ta, che gan do a ata ques pes -
so a is, que não de vem exis tir en tre nós.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Se V.
Exª me per mi tis se, eu po de ria aju dá-lo nes sa dis cus -
são da CPI do Ju di ciá rio. Ain da bem que ela não en -
ve re dou pelo ca mi nho que V. Exª ha via pro pos to, o de 
ana li sar sen ten ças.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ao con trá rio. Leia o meu dis cur so que está,
todo, sen do cum pri do na CPI do Ju di ciá rio.

Entre tan to, o pro ble ma hoje não é esse, o pro -
ble ma hoje é a er ra di ca ção da fome. Va mos er ra di -
cá-la e lu ta re mos para isso. V. Exª dará a sua con tri -
bu i ção, por que, caso con trá rio, o povo de Per nam bu -
co não o per do a rá.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª per -
mi te-me um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pre si den te me per mi -
ti rá fa lar de pé, por que este é um as sun to que tem de
ser tra ta do de pé e que toca mu i to fun do mi nha alma.
Na re a li da de, se for mos con ti nu ar dis cu tin do essa
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ques tão, as pes so as con ti nu a rão mor ren do de fome.
Pen so que se tem de dar um gri to nes te País tão im -
por tan te quan to o Gri to da Inde pen dên cia; um gri to no 
sen ti do de aca bar ver da de i ra men te com a fome e a
mi sé ria no País. Essa é uma obri ga ção nos sa, dos
po lí ti cos. Não se pode di zer que isso é im pos sí vel,
por que não o é; fal ta ape nas von ta de po lí ti ca. A par tir
do mo men to em que o mun do po lí ti co se unir e, de ter -
mi na da men te, qui ser aca bar com a fome e a mi sé ria
nes te País, o fará em seis me ses. Não é pre ci so es -
pe rar cin co anos, como mu i tos pre gam. V. Exª está
ten do a co ra gem de pro por me di das con cre tas, e é
isso que te mos de fa zer, por que a fome en ver go nha,
hu mi lha, mal tra ta. A fome come a vida das pes so as,
nas pe ri fe ri as, nos bol sões de mi sé ria, nas fa ve las, e
o povo não pode es pe rar mais, por que, como os ins ti -
tu tos de pes qui sa têm de mons tra do, 50 mil cri an ças
des te País vi vem do lixo. E quem qui ser cons ta tar
isso não pre ci sa ir lon ge, não; da qui a vin te qui lô me -
tros, em San to Antô nio do Des co ber to, em Val pa ra í -
zo, no Novo Gama, em Pla nal ti na, aqui ao re dor da
Ca pi tal Fe de ral, verá cri an ças dis pu tan do lixo com ra -
tos, ca va los; aqui mes mo, bem pró xi mo a Bra sí lia.
Então, Sr. Pre si den te, te mos, re al men te, que pro por
me di das con cre tas. Sei que é pre ci so dis cu tir uma
me lhor dis tri bu i ção de ren da nes te País. Há que se
dis cu tir mu i ta co i sa, mas o que te mos de en ten der é
que pes so as es tão mor ren do de fome; há cri an ças
mor ren do de fome, e nós te mos que ado tar pro gra -
mas que aca bem com a fome. A fome não é um pro -
ble ma do PFL, do PMDB, do PSDB, do PT; a fome é
um pro ble ma de to dos os bra si le i ros. Na tes ta das
pes so as fa min tas não está ins cri ta a si gla de ne nhum
par ti do po lí ti co. Então, o que o Pre si den te está fa zen -
do é algo que me re ce o nos so apla u so, me re ce o
apla u so de toda a so ci e da de bra si le i ra, pois pro põe a
ado ção de me di das con cre tas que ve nham, re al men -
te, a aca bar com essa ver go nha em nos so País. Sr.
Pre si den te, é ques tão de de ci são po lí ti ca, so men te. A 
par tir do mo men to em que se to mar essa de ci são, se -
rão en con tra dos ra pi da men te os me ca nis mos para
aca bar mos com a fome. E vou mais lon ge: não fos -
sem as ins ti tu i ções fi lan tró pi cas, co mu ni da des es pí ri -
ta, evan gé li ca, ca tó li ca; não fos sem as ins ti tu i ções re -
li gi o sas, a co i sa no Bra sil se ria mu i to mais ver go nho -
sa, a fome cam pe a ria com mu i to mais vo ra ci da de.
Qu e ro di zer ain da a V. Exª que digo isso com uma cer -
ta au to ri da de. Em toda a mi nha vida pú bli ca, com ba ti
os pri vi lé gi os po lí ti cos. Re nun ci ei a apo sen ta do ri as
po lí ti cas, no meu Esta do e aqui na Câ ma ra Fe de ral.
Sou um ho mem po bre. Não te nho um ti jo lo a mais
des de que en trei no Go ver no de Go iás. Qu e ro di zer a
V. Exª e ao País que, du ran te o meu go ver no, ne nhu -

ma fa mí lia pas sou fome no Esta do de Go iás. Foi um
de sa fio a que me sub me ti e que ór gãos como o Uni -
cef e o Iba se acom pa nha ram, que o pró prio so ció lo go 
Be ti nho acom pa nhou. Mu i ta gen te diz: “Ora, com ba -
ter a fome... Nós te mos é que ge rar em pre gos”. Qu an -
to a isso, Sr. Pre si den te, te mos de lem brar que há mi -
lha res de fa mí li as, com ido sos de am bos os se xos,
que per de ram a for ça de tra ba lho e fo ram ex pul sos do 
cam po, sem den tes, sem do cu men tos, e os qua is nin -
guém em pre ga; há ain da cri an ças, que não po dem
tra ba lhar. Então, va mos lu tar para ge rar em pre gos
sim, mas va mos acu dir ime di a ta men te àque les que
es tão pas san do fome e mor ren do às nos sas vis tas
nas pe ri fe ri as das gran des ci da des. Por tan to, pa ra be -
ni zo V. Exª pela ini ci a ti va, con ci tan do to dos a so mar
es for ços para en con trar mos a so lu ção. E V. Exª, na prá -
ti ca, está apre sen tan do uma so lu ção para o País. Mu -
i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agra de ço a V. Exª, so bre tu do pela au to ri da de
que tem para tra tar do as sun to. Não pos so di zer que
V. Exª er ra di cou a fome em Go iás, mas pos so afir mar, 
com ab so lu ta se gu ran ça, que, onde quer que hou ves -
se al guém com fome, o Go ver no de V. Exª lá che ga va
para as sis tir. Isso foi fe i to em Go iás, como um exem -
plo até para o Bra sil.

Qu e re mos se guir não ape nas essa li nha, mas
mu i tas ou tras li nhas, sem, con tu do, aban do nar essa,
por que a fome é a prin ci pal ra zão de ser de tudo o que 
acon te ce de ruim no Bra sil. E tudo se jus ti fi ca pela
fome. Como V. Exª, no seu go ver no, sou be aten der a
sua po pu la ção, é cre dor da es ti ma do seu povo.

Gos ta ria de pros se guir no meu dis cur so, so bre -
tu do numa hora em que ele é im por tan te, para mos -
trar que as co i sas me no res, pes so a is, de vem de sa -
pa re cer para que um tema ma i or des pon te. E, no par -
ti cu lar, vá ri as pes so as se ma ni fes ta ram: o Se na dor
Pe dro Si mon, no Rio Gran de do Sul, de cla rou com
pro pri e da de: “Va mos es tu dar. O as sun to é im por tan -
te. O as sun to tem que ser es tu da do. Va mos exa mi -
nar.” O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no foi uma voz que
veio logo: “Não tem que sa ber se é do Anto nio Car los
ou não é do Anto nio Car los; tem que sa ber é que a
po bre za exis te no Bra sil, e nós pre ci sa mos re al men te
er ra di cá-la. E nós te mos me ca nis mos para isso.”

Assim é que nós que re mos che gar a um en ten -
di men to ge ral. Daí por que que ro di zer que pre ten do
es ti mu lar o de ba te en ri que ce dor; pro vo car os di ver -
sos gru pos so ci a is a con tri bu í rem com suas idéi as
para que o Fun do, de fato, tor ne-se obra não de um
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Se na dor, mas do Con gres so. Seja do Con gres so
para que seja do povo bra si le i ro.

Não faço ques tão de ser o seu au tor. De se jo que 
to dos os par ti dos co la bo rem. E, já on tem, dei uma de -
mons tra ção des se meu em pe nho na ses são do Con -
gres so Na ci o nal.

No es bo ço do Pro je to de Lei Com ple men tar,
que será apre ci a do após a apro va ção da Pro pos ta de
Emen da que hoje apre sen to, ide a li zo a cons ti tu i ção
de um Con se lho Ges tor do Fun do, sem qual quer tra -
ço de po lí ti ca par ti dá ria.

Entre tan to, ar gu men tos pon de rá ve is, in clu si ve
o de que as ma i o ri as sem pre fa zem os di ri gen tes do
País e das Ca sas do Con gres so, le vam-me a aco lher
ou tras su ges tões fora do mo de lo que apre sen tei dos
vi ce-Presidente da Re pú bli ca, vi ce-Presidente da Câ -
ma ra e vi ce-Presidente do Se na do. Esta idéia, por -
tan to, já não exis te. Va mos es co lher ou tra que aten da 
à so ci e da de, fora de par ti dos. Este é o meu em pe nho.

Mas, que aqui fi que re gis tra do que a pre sen te
pro po si ção sus ci tou no País um mo vi men to cons ci en -
ti za dor que não lhe per mi te sair da pa u ta an tes de
uma so lu ção para o pro ble ma da po bre za.

Ao tra zer mi nha mo des ta con tri bu i ção a este
Ple ná rio e ao ce ná rio na ci o nal, ocor re-me que um
úni co as pec to, em toda a pro pos ta, não pode, ab so lu -
ta men te, ser mo di fi ca do.

Tra ta-se da atu a ção con jun ta do Po der Pú bli co
com a so ci e da de ci vil. Só essa in te ra ção será ca paz
de com pen sar even tu a is fa lhas ou des cré di tos dos
en tes pú bli cos. A efe ti va par ti ci pa ção da co mu ni da de, 
prin ci pal men te atra vés das or ga ni za ções re li gi o sas,
não ape nas con so li da rá a nos sa de mo cra cia, como
fará de mi lhões de bra si le i ros, hoje ex clu í dos, ama -
nhã ver da de i ros ci da dãos.

Já te mos exem plos de êxi tos, bas tan do ci tar,
en tre al guns — di ga-se que é ver da de o êxi to —, o do
Pro gra ma Co mu ni da de So li dá ria, pre si di do com se ri -
e da de e sem po lí ti ca por Dona Ruth Car do so.

Re i te ro.
Que tudo seja ana li sa do sem pre con ce i tos.
Não pos so ter mi nar sem pe dir que é in dis pen sá -

vel, nes sa soma de es for ços, a co la bo ra ção do Go -
ver no e dos que de têm a ri que za sem en xer gar um
qua dro so ci al que per tur ba a to dos, prin ci pal men te
aos mais for tes eco no mi ca men te, que são mais in te li -
gen tes.

O com ba te à po bre za exi ge a par ti ci pa ção de to -
dos e de to dos os re cur sos dis po ní ve is: o in di vi du al e
o co mu ni tá rio, o pú bli co e o pri va do, o lo cal e o na ci o -
nal. A luta so li dá ria de to dos é ab so lu ta men te ne ces -

sá ria para a cons ti tu i ção de uma so ci e da de mais de -
cen te e mais hu ma na.

O pro je to não pre ten de atin gir qual quer ente da
Fe de ra ção em sua ar re ca da ção fis cal. Pelo con trá rio, à 
me di da que se er ra di ca a po bre za, re du zin do-se o nú -
me ro de po bres e ex clu í dos, ma i or será a par ti ci pa ção
dos cidadãos na ar re ca da ção de im pos tos, ten do em
vis ta o seu in gres so na so ci e da de como con tri bu in -
tes.

Por tan to, con cla mo a to dos, sem ex ce ção, a co -
la bo rar, por obri ga ção ou vo lun ta ri a men te, para que,
den tro em pou co, pos sa mos mo di fi car o qua dro tão
des fa vo rá vel e tris te que di mi nui o nos so País e nos
en ver go nha pe ran te o mun do.

Pos so di zer, por que vejo aqui o Pre si den te José 
Sar ney, em cujo go ver no pro cu rou, den tro da qui lo
que era pos sí vel na épo ca, mi ni mi zar o qua dro de po -
bre za so bre tu do com um pro gra ma que teve gran de
êxi to: o Pro gra ma do Le i te. Te re mos que re pe tir mu i -
tos pro gra mas como esse. E não é pen san do que va -
mos re sol ver esse ou aque le se tor de modo pa li a ti vo.
Seja como for, to dos te mos que nos em pre gar nes se
as sun to. Se fi zer mos isso na Na ção e nos Esta dos,
va mos ter um ou tro Bra sil e, so bre tu do, va mos fi car
me nos aca nha dos, como ho mens pú bli cos, de olhar,
de um lado, uma ri que za ex cep ci o nal; de ou tro, uma
po bre za que leva à mi se ra bi li da de. Não po de mos
con vi ver com isso. Este País não agüen ta essa si tu a -
ção por mu i tos anos. Te mos que co me çar a tra ba lhar
ago ra.

Eu di zia à Se na do ra Ma ri na Sil va que os 90 dias 
têm que ser im pror ro gá ve is, para que pos sa mos vo -
tar ain da este ano me di das con cre tas que ve nham a
re sol ver o pro ble ma. Não po de mos nos ater a uma
ma ne i ra pa cí fi ca de ver as co i sas, nem mes mo por -
que o Pre si den te do Con gres so ou da Câ ma ra pos sa
pren der a vo ta ção de pro je tos que se jam im por tan tes
para a popu la ção. O povo que re pre sen ta mos é a ra -
zão de ser da exis tên cia do Par la men to. Por isso
mes mo, a ele te mos que dar sa tis fa ção, e não ape nas 
di zer que que re mos fa zer e que não fi ze mos por ca u -
sa de A, B ou C. Va mos to dos nos unir para re sol ver
essa si tu a ção. Jun tem-se as idéi as! For mu lem-se as
su ges tões! Va mos en con trar um de no mi na dor co -
mum. 

Não se ad mi te mais o si lên cio, a omis são e o de -
sin te res se em ma té ria de tal re le vân cia. Esse é hoje o 
as sun to mais im por tan te da vida do Bra sil.

O Sr. José Edu ar do Du tra  (Blo co/PT – SE) –
V. Exª me con ce de um apar te, Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães?
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Con ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, não vou en trar
no de ba te so bre o mé ri to da pro pos ta, por que, se o fi -
zes se, aca ba ria ex tra po lan do o Re gi men to, que es ta -
be le ce re gras para os apar tes. Tal vez fos se in te res -
san te que se con vo cas se uma ses são es pe ci al do
Se na do, com dez ou quin ze mi nu tos des ti na dos a
cada Se na dor, para que fos se pos sí vel fa zer mos um
pro nun ci a men to so bre o tema. Te ría mos, as sim, de -
ba tes so bre as di ver sas ques tões. Te nho que re gis -
trar que o tema apre sen ta do por V. Exª, as sim como o
epi só dio de on tem, quan do, pela pri me i ra vez em
bom tem po, foi apro va da uma pro pos ta pelo con sen -
so de to das as Li de ran ças, de mons tram que, ape sar
de to dos os pro ble mas, de to das as crí ti cas, de to das
as fa lhas, o Po der Le gis la ti vo ain da é, en tre os três
Po de res, o mais trans pa ren te, o mais de mo crá ti co e o 
mais sen sí vel ao sen ti men to da po pu la ção. Ti ve mos
um mês de re ces so, du ran te o qual to dos os par la -
men ta res ti ve ram a opor tu ni da de de um con ta to mais
ple no com a re a li da de do Bra sil. O Con gres so re sol -
veu, en fim – es pe ro que re al men te acon te ça –, li ber -
tar-se da agen da im pos ta pelo Po der Exe cu ti vo, co i sa 
que nós, da Opo si ção, sem pre co bra mos. Não que ro
aqui co men tar ques tão de au to crí ti cas, mas uma co i -
sa sal ta aos olhos: quan do V. Exª sobe à tri bu na para
fa zer esse di ag nós ti co, sig ni fi ca que o Go ver no, apo i -
a do por V. Exª du ran te qua tro anos e meio, nada fez
para di mi nu ir a mi se ra bi li da de, as sim como ocor reu
com os su ces si vos go ver nos apo i a dos por V. Exª ao
lon go da his tó ria, que não só nada fi ze ram para di mi -
nu ir mas con tri bu í ram para au men tar o pro ble ma.
Mas tal vez essa au to crí ti ca es te ja ins pi ra da no au tor
ci ta do por V. Exª no iní cio do dis cur so, o gran de Raul
Se i xas, que di zia: “pre fi ro ser esta me ta mor fo se am -
bu lan te do que ter aque la ve lha opi nião for ma da so -
bre tudo”. Com cer te za, se o Con gres so Na ci o nal
man ti ver a con ti nu i da de do de ba te que se está ini ci -
an do, po de rá dar uma con tri bu i ção mu i to gran de para 
a so lu ção dos pro ble mas re la ci o na dos a esse tema.
Mas te mos de ter cla ro que vi ve mos num País pre si -
den ci a lis ta, cuja po lí ti ca eco nô mi ca – que está na
base do au men to da po bre za e do acir ra men to da mi -
sé ria – é de fi ni da pelo Go ver no Fe de ral, pelo Po der
Exe cu ti vo. Não po de mos co me çar este de ba te com
ilu sões de que, a par tir des sa co mis são, tudo vai se
re sol ver. Tal vez che gue mos, nes se pra zo de 90 dias,
a po lí ti cas com pen sa tó ri as, a ini ci a ti vas le gis la ti vas
que pos sam di re ci o nar uma po lí ti ca in dus tri al, uma
po lí ti ca de des cen tra li za ção do po der e da eco no mia

no nos so País. Mas de ve mos ter sem pre cla ro que,
ape sar de to das as con tri bu i ções que o Con gres so
vier a dar, a con ti nu i da de da po lí ti ca eco nô mi ca do
Go ver no do Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so,
que des ti na R$60 bi lhões por ano ao pa ga men to de
ju ros, vai con ti nu ar au men tan do a mi sé ria que es ta -
mos ten tan do com ba ter. De qual quer for ma, pa ra be -
ni zo V. Exª pela ini ci a ti va de co lo car o tema em de ba -
te. Qu e ro di zer que eu, par ti cu lar men te, vou en trar
nes se de ba te, nes sa co mis são e no Con gres so se -
guin do os en si na men tos do ve lho Raul Se i xas, que
aca bei de ci tar. Mu i to obri ga do. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª é um ad ver sá rio tra di ci o nal do nos so
Par ti do que eu res pe i to bas tan te. Res pe i to V. Exª pelo 
seu tra ba lho, pela sua as si du i da de na Casa e até por
suas con vic ções. Entre tan to, fiz cla ra men te no dis -
cur so a res sal va de que o Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so tem fe i to co i sas im por tan tes para di mi -
nu ir a po bre za. Mes mo im por tan tes, são pou cas, pe -
que nas em re la ção à gran de za do pro ble ma.

Daí por que es ta mos aqui fa zen do um pro je to,
uma emen da à Cons ti tu i ção e, mais do que isso,
abrin do um de ba te. Qu e i ra ou não, esse de ba te exis -
te, e quem fu gir dele está fu gin do da re a li da de do
País.

Se ria mu i to útil que es que cês se mos di ver gên ci -
as e que en con trás se mos de no mi na do res co muns
para so lu ci o nar o pro ble ma, in clu si ve com a pre sen ça 
do Go ver no. Se a pre sen ça do Go ver no in flu en ci ar
ne ga ti va men te, va mos fa zer sem ele. Mas isso não
ex clui a pre sen ça do Go ver no. Se pu der mos fa zer
jun tos, me lhor. Se não pu der mos, o Con gres so o fará.

Esse é o meu de se jo, a mi nha von ta de, e es ses
fo ram os en ten di men tos que tive com vá ri os Lí de res
par ti dá ri os. O Se na dor Edu ar do Su plicy teve a gen ti -
le za de me pro cu rar logo, tra zen do a sua co la bo ra ção 
e, mais do que isso, tra zen do o seu co nhe ci men to so -
bre o pro ble ma de que es ta mos tra tan do. A Se na do ra
Ma ri na Sil va per ce beu que o que trou xe ao meu exa -
me, de logo, teve meu apo io, até mes mo a mi nha as -
si na tu ra – e não é co mum a as si na tu ra de Pre si den te
do Con gres so em re que ri men tos. Ori en tei, na me di da 
do pos sí vel, o meu Par ti do para vo tar com o re que ri -
men to da Se na do ra, que pas sou a ser um con sen so.

Qu an to à ses são, po de re mos fa zê-la no Se na -
do; ou já po de re mos fa zer, para adi an tar, no Se na do,
a re u nião dos 22 mem bros da co mis são, o que se ria
mais útil.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Que
se tor na ram 38 mem bros, dada a von ta de gran de de
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par ti ci par, na de ci são to ma da on tem pelo Con gres so
Na ci o nal.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Fica, en tão, uma mar gem ma i or de par ti ci pa -
ção das mi no ri as, o que eu de se jo mu i to, por que acho 
que esse pro je to não é de ma i o ria nem de mi no ria;
não é de Go ver no nem de Opo si ção; é um pro je to do
Bra sil, que deve sair, e sa i rá, pela nos sa von ta de. Se
não sair, se re mos to dos res pon sá ve is por não ter mos 
cum pri do, com a Na ção, o nos so de ver em re la ção a,
pelo me nos, di mi nu ir a po bre za no Bra sil.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Tem a pa la vra V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, an tes de V. Exª ini ci ar sua in ter -
ven ção, que ro di zer que, es tan do es go ta do o tem po
do ora dor, mas ha ven do in te res se vi sí vel da Casa,
pelo nú me ro de apar te an tes, de con ti nu ar o de ba te, a
Mesa per mi ti rá que os apar tes se jam pro fe ri dos, se
hou ver aqui es cên cia do Ple ná rio. (Pa u sa)

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
No bre Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, não po de -
ria de i xar de cum pri men tá-lo pelo pro nun ci a men to e
pela ini ci a ti va. Sei per fe i ta men te que, no sis te ma eco -
nô mi co ca pi ta lis ta em que vi ve mos, com uma ten dên -
cia de con cen tra ção ma ni fes ta de ren da, ri que za e
po der, toda po lí ti ca de na tu re za so ci al será sem pre
com pen sa tó ria, isto é, será uma com pen sa ção à pró -
pria ten dên cia con cen tra ci o nis ta do re gi me. Nem por
isso se deve des qua li fi car esse tipo de po lí ti ca com -
pen sa tó ria, mor men te num país que atin giu o grau de
in jus ti ça so ci al a que o Bra sil foi le va do, e mu i to es pe -
ci al men te se nes sas po lí ti cas com pen sa tó ri as se in -
tro du zir al gu ma di men são de na tu re za es tru tu ral, ca -
san do, por exem plo, a dis tri bu i ção em ter mos de ren -
da com al gum in ves ti men to aco pla do em edu ca ção,
ca rac te rís ti ca que move o sis te ma pelo lado es tru tu -
ral. E digo mais: sei que a pro pos ta de V. Exª não é fe -
cha da, aca ba da; mu i to ao con trá rio, está aber ta a
toda su ges tão; en tão gos ta ria de ma ni fes tar meu en -
ten di men to de que uma po lí ti ca de er ra di ca ção ou re -
du ção da mi sé ria deve tra zer em si a ca rac te rís ti ca do 
sa cri fí cio das eli tes en di nhe i ra das des te País, ra zão
pela qual deve cons tar des se pro gra ma um im pos to,
sim, um im pos to so bre a ren da, so bre a ri que za, so -
bre gran des for tu nas ou um adi ci o nal do im pos to so -
bre a ren da. Não es tou pen san do num im pos to so bre
a ren da as sa la ri a da aci ma de R$2 mil, pois isso re al -
men te atin gi ria a clas se mé dia e não a clas se dos que 
se be ne fi ci a ram efe ti va men te com o mo de lo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Já não cons ta isso no pro je to; ape nas cons ta
– como V. Exª pede ago ra – em re la ção eu não di ria
às gran des for tu nas, mas em re la ção aos gran des lu -
cros das em pre sas.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
Qu an to aos gran des lu cros das em pre sas tam bém,
no bre Se na dor, mas pen so que o mais im por tan te é
exa ta men te a pes soa fí si ca, pois a gran de em pre sa
aca ba re pas san do ao con su mi dor esse im pos to, que
aca ba se trans for man do num im pos to re gres si vo. O
im pos to pro gres si vo é so bre a pes soa fí si ca. E a pes -
soa fí si ca rica no Bra sil paga mu i to pou co Impos to de
Ren da – essa é a ver da de. Qu an do se fala que o bra -
si le i ro está car re ga do de im pos tos, es ta mos pen san -
do na clas se mé dia ou até no tra ba lha dor, mas o rico
bra si le i ro paga um im pos to de ren da ab so lu ta men te
ri dí cu lo. A alí quo ta má xi ma, em qual quer país do
mun do, che ga a 40% ou a 50%, en quan to no Bra sil é
de 25%. Pen so que, para ca rac te ri zar um pro je to de
re dis tri bu i ção de ren da, o Impos to de Ren da é uma
fer ra men ta mu i to efi caz. A so ci al de mo cra cia eu ro péia 
foi toda ba se a da em im pos tos al tos so bre a ren da de
pes soa fí si ca, por que o im pos to pago pela pes soa ju -
rí di ca so bre car re ga a pro du ção e aca ba sen do re pas -
sa do ao con su mi dor, de for ma a não dis tin guir ri cos e
po bres. Então, apre sen to a V. Exª a su ges tão de que
seja man ti da a idéia do im pos to so bre pes soa fí si ca,
au men tan do a fa i xa de ren da de R$2 mil para R$4 mil
ou R$5 mil, para a par tir daí se au men tar a alí quo ta do 
im pos to, in clu in do-se to das as ren das, não só as do
tra ba lho, mas as do ca pi tal tam bém. De qual quer for -
ma, não que ro fa zer um dis cur so pa ra le lo, não me
alon ga rei nes te apar te; ape nas que ria cum pri men tar
V. Exª pelo dis cur so, pela ini ci a ti va e di zer que, a meu
ju í zo, esse mo vi men to que se está le van tan do aqui
no Se na do, no Par la men to, e que vai ga nhar a so ci e -
da de bra si le i ra terá con se qüên ci as tam bém so bre a
er ra da po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no Fe de ral.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Co nhe ço V. Exª há mu i to tem po, e isso me dá
au to ri da de para di zer da sua co e rên cia e da sua com -
pe tên cia. As su ges tões de V. Exª, de modo ge ral, po -
de rão evi den te men te cons tar des se novo e gran de
pro je to que va mos ela bo rar. O que não po de re mos
pres cin dir é de que V. Exª par ti ci pe co nos co des se
de ba te, tra zen do sem pre a lu ci dez da sua in te li gên -
cia.

O Sr. Osmar Dias (PSDB – PR) – Per mi te V.
Exª um apar te, no bre Se na dor?
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Con ce do o apar te ao Se na dor Osmar Dias.

O Sr. Osmar Dias (PSDB – PR) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te do Con gres -
so, em nome do PSDB me ma ni fes to pri me i ra men te
lou van do a ini ci a ti va de V. Exª. Não acre di to que haja
um po lí ti co se quer no País que não te nha sen si bi li da -
de com a po bre za, a fome, a mi sé ria. O que di fe ren cia 
um po lí ti co do ou tro é a co ra gem de to mar ini ci a ti vas.
Evi den te men te, te mos que re co nhe cer essa co ra gem 
em V. Exª. Sen do as sim, Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, ten do to dos nós a sen si bi li da de e o de se jo
de ver di mi nu í da ou ex ter mi na da a po bre za em nos so 
País, como Pre si den te da Co mis são de Assun tos So -
ci a is, ain da on tem de ci di mos apo i ar um re que ri men to 
da Se na do ra He lo i sa He le na, já que acom pa nha mos
a de ci são de V. Exª de apo i ar o re que ri men to da Se -
na do ra Ma ri na Sil va para cons ti tu i ção de uma Co mis -
são Mis ta que tra ba lha rá du ran te no ven ta dias, ten -
tan do sis te ma ti zar to das as pro pos tas, le van do em
con ta a pro pos ta de V. Exª. Tam bém tra ba lha re mos
nes ses no ven ta dias ou vin do a so ci e da de em vá ri as
au diên ci as pú bli cas que re a li za re mos, não só aqui no 
Se na do mas tam bém nos Esta dos. Esta mos de le gan -
do com pe tên cia a cada mem bro da Co mis são de
Assun tos So ci a is para, em seus Esta dos, ou vi rem a
co mu ni da de, tra zen do seus an se i os, ex pec ta ti vas e
pro pos tas. Qu e re mos ali men tar esse pro ces so de de -
ba te e de dis cus são, ofe re cen do a V. Exª e à Co mis -
são Mis ta as pro pos tas da Co mis são de Assun tos So -
ci a is. De nos sa par te, do PSDB, que re mos par ti ci par
não ape nas do de ba te, mas so bre tu do da ela bo ra ção
e exe cu ção das pro pos tas que fo rem fe i tas. Pa ra béns 
a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se na dor Osmar Dias, V. Exª é dos meus fra -
ter nos ami gos, a quem mu i to res pe i to. Sei que V. Exª
vai co la bo rar de ci si va men te com a sua Co mis são
para que pos sa mos ter, no me nor pra zo, esse pro je to
am plo, que vai con ter as idéi as to das dos pro je tos já
apre sen ta dos ao lon go do tem po no Con gres so Na ci -
o nal.

Mu i to obri ga do.
A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Per mi te V. 

Exª um apar te?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Con ce do o apar te à no bre Se na do ra Ma ri na
Sil va. 

A  Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do V. Exª lan çou
seu pro je to e a mí dia o di vul gou, mi nha pri me i ra ini ci -
a ti va foi pen sar nos me ca nis mos que po de ri am ser

cri a dos para que a dis cus são le van ta da por V. Exª ti -
ves se con se qüên cia no Con gres so Na ci o nal. Ten tei
ex pres sar essa con se qüên cia por meio da su ges tão
apo i a da por to dos os Srs. Se na do res, pe los Srs. De -
pu ta dos e por V. Exª da cri a ção de uma Co mis são
Mis ta para, no pra zo de no ven ta dias, dis cu tir mos ini -
ci a ti vas de com ba te à po bre za. O Con gres so Na ci o -
nal, em bo ra ten do em sua ge o gra fia po lí ti ca a ma i or
par te dos Par la men ta res na base de sus ten ta ção do
Go ver no, pre ci sou que um dos mem bros des sa mes -
ma base, que foi V. Exª, as su mis se pu bli ca men te que
a po lí ti ca so ci al do Go ver no é ine fi ci en te ou tí mi da –
como dis se V. Exª no apar te do Se na dor José Edu ar -
do Du tra. Pen so que é co ra jo so da par te do Con gres -
so Na ci o nal as su mir mos a res pon sa bi li da de des sa
dis cus são. O mé ri to da pro pos ta de V. Exª e das ou -
tras com cer te za será de ba ti do no âm bi to da Co mis -
são, que con cor do deva ini ci ar-se ime di a ta men te. No
en tan to, para que esse de ba te atin ja o ní vel que a so -
ci e da de es pe ra, é fun da men tal que par ta mos do prin -
cí pio de que re al men te os po bres do Bra sil, os ex clu í -
dos, aque les que não têm as mí ni mas con di ções de
vida, ba te ram às por tas de cada um de nós, se me -
lhan te ao exem plo bí bli co da vi ú va. Como V. Exª ci -
tou, Je sus dis se que veio para que te nha mos vida e
que a te nha mos em abun dân cia. Eu tam bém cito o
exem plo bí bli co da que la vi ú va que, in sis ten te men te,
du ran te mu i tos e mu i tos anos, ba tia à por ta de um juiz 
e di zia: “Se nhor, re sol ve a mi nha pe le ja”. E ele não a
re sol via. Até que, cer to dia, não agüen tan do mais a
in sis tên cia da vi ú va, o juiz re sol veu aten der seu ple i -
to. Os po bres que fi cam em ba i xo das mar qui ses,
aque les que fi cam na en tra da dos te a tros, nas cal ça -
das, nos hos pi ta is, sem aten di men to, ba te ram à por ta 
de cada um de nós, in sis ten te men te, ba te ram, com
cer te za, à por ta de V. Exª, di zen do: Go ver no, re sol ve
a mi nha ca u sa! Con gres so Na ci o nal, jul ga a mi nha
ca u sa! Povo bra si le i ro, quem tem al gum tipo de com -
pe tên cia, seja a co mu ni da de ci en tí fi ca, nas uni ver si -
da des, seja po lí ti co, eco no mis ta ou so ció lo go — até
mes mo so ció lo go-Presidente — re sol ve a mi nha ca u -
sa! Por que os 20% mais ri cos são 32 ve zes mais ri cos 
do que nós, e isso não é pos sí vel. Por isso essa Co -
mis são é mu i to im por tan te. Como eu dis se an te ri or -
men te, a cri an ça deve ser res pe i ta da pelo seu va lor
como cri an ça. Não me cabe jul gar quem são seus
pais; ela me re ce aten ção pelo seu va lor. E a dis cus -
são com re la ção à po bre za, in de pen den te men te de
ter sido co lo ca da por V. Exª nes te se gun do se mes tre
ou ao lon go de nove anos pelo Se na dor Edu ar do Su -
plicy, aqui no Con gres so Na ci o nal, não im por ta. De -
ve mos dis cu ti-la, dan do a con se qüên cia ne ces sá ria
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para que, ao fi nal des ses 90 dias, te nha mos um con -
jun to de pro je tos a se rem apro va dos em ca rá ter de
ur gên cia: o do Se na dor Edu ar do Su plicy; o de V. Exª,
que está sen do de ba ti do, com to dos os re pa ros que
tal vez pre ci sem ser fe i tos no de ba te aber to que será
ins ti tu í do; e as ini ci a ti vas de cons tru ção de ca sas po -
pu la res do De pu ta do Nil má rio Mi ran da. Mais do que
isso, de ve mos ti rar des sa Co mis são uma sé rie de re -
co men da ções de po lí ti cas pú bli cas de pro te ção aos
ex clu í dos. Ra zão por que a nos sa Co mis são deve en -
ten der que esse é um tra ba lho em par ce ria com a so -
ci e da de ci vil. Por que não pen sar mos em re cru tar,
jun to às uni ver si da des, jun to à Fun da ção Ge tú lio Var -
gas, jun to ao IPEA, pes so as com ca pa ci da de para
nos aju dar nes se tra ba lho de su ges tões ao Con gres -
so Na ci o nal e ao Go ver no? Por que não pen sar mos
em cha mar a CNBB e to dos aque les seg men tos da
so ci e da de que têm pro pos tas para, no âm bi to da Co -
mis são, des par ti da ri zan do, des per so na li zan do, fa -
zen do da ca u sa do com ba te à ex clu são uma gran de
mis são do povo bra si le i ro para que che gue mos aos
re sul ta dos que V. Exª aca bou de di zer? É res pon sa bi -
li da de nos sa. Se a Co mis são fra cas sar, terá sido ape -
nas re tó ri ca. Sem pre que pen so na luta ab ne ga da do
Se na dor Edu ar do Su plicy com o Pro je to de Ga ran tia
de Ren da Mí ni ma, pen so: fa lar de po bre za a Ma ri na?
Não tem ne nhum mé ri to; é mais do que sua obri ga -
ção. Todo mun do sabe que, des de pe que na, eu era
po bre. Se a Se na do ra Be ne di ta da Sil va fala da po -
bre za, não há mé ri to al gum; é nos sa obri ga ção. No
entan to, ir além da obri ga ção, mes mo sen do de po si ção 
so ci al di fe ren te, como é o caso do Se nador Edu ar do
Su plicy, de di car-se in ces san te men te à luta no com -
ba te à po bre za. Como aque la que está fa zen do ape -
nas sua obri ga ção é que en tro nes sa Co mis são; mas
en tro com a von ta de de mu dar esta re a li da de em nos -
so País, onde os mais ri cos têm ren da per ca pi ta
anu al de mais de R$18 mil e os mais po bres têm uma
mé dia de ren da per ca pi ta de R$578,00. É por essa
re a li da de com que nos de pa ra mos que aqui es ta mos
de ba ten do, no sen ti do de mo di fi cá-la. Os da dos que
te mos aqui, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, são
mu i to for tes. Não vou re pe ti-los, por que V. Exª já co lo -
cou al guns, e os que me an te ce de ram co lo ca ram ou -
tros, mas eles são tão for tes que, para essa luta, eu
evo ca ria, mais uma vez, uma pe que na pa rá bo la: a
da que le se nhor que con tra tou para sua vi nha dois tra -
ba lha do res: para um, que che gou cedo e tra ba lhou o
dia todo, pa gou trin ta de na res; para o ou tro, que che -
gou qua se ao fi nal do ex pe di en te, tam bém pa gou trin -
ta de na res. O que ha via tra ba lha do o dia todo, tal vez
se me lhan te ao Se na dor Edu ar do Su plicy, per gun tou:

“Mas como tu po des pa gar 30 de ná ri os a esse que
che gou ago ra?” E o mes tre res pon deu: “Não im por ta.
Para o bom com ba te – é como se Ele qui ses se nos
en si nar isso –, uma hora an tes, uma hora de po is, o
im por tan te é que acon te ça”. Re su min do, é a ve lha
fra se do “an tes tar de do que nun ca”. Antes tar de do
que nun ca, o Go ver no as su me, no Con gres so Na ci o -
nal, a ine fi ciên cia da sua po lí ti ca so ci al. Antes tar de
do que nun ca, o Go ver no as su me, no Con gres so Na -
ci o nal, por meio de to dos nós, Go ver no e Opo si ção.
Não fi ca re mos mais re féns da agen da que o Go ver no
im põe ao Con gres so Na ci o nal. A nos sa agen da será
a dis cus são da po bre za, da mi sé ria e da ex clu são so -
ci al. É com esse es pí ri to que en tro nes sa Co mis são,
que, en ten do, é uma co mis são do Bra sil, para en fren -
tar um pro ble ma do nos so País que, in fe liz men te, foi
cri a do por meia dú zia de pes so as, mas cu jas con se -
qüên ci as se es ten dem a mi lhões.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agra de ço o apar te de V. Exª, no bre Lí der Ma -
ri na Sil va. Exce to a par te bí bli ca, tudo que V. Exª dis -
se cons ta do meu dis cur so.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Com o apar te o Se na dor Ja der Bar ba lho.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Se na dor
Anto nio Car los, eu me dis pen sa rei da gen ti le za so bre
a ori gi na li da de do tema, por que dele V. Exª já tra tou.
Esse tema, evi den te men te, não é ori gi nal. A re a li da de 
está aí. Tam bém não vou dis cu tir o pro je to que V. Exª
apre sen ta, sob o ân gu lo téc ni co, por que não con si de -
ro este o mo men to opor tu no. Se ria uma pre ci pi ta ção.
De se jo cum pri men tar V. Exª pela sen si bi li da de po lí ti -
ca em co lo car o tema na or dem do dia das dis cus sões 
do Con gres so Na ci o nal, do qual V. Exª é o nos so Pre -
si den te. Esse é o as pec to que me pa re ce mais re le -
van te. Nos úl ti mos anos, os de ba tes no Con gres so
Na ci o nal têm sido fun da men tal men te so bre a ques -
tão eco nô mi ca. E o Con gres so Na ci o nal e o Go ver no
não têm con se gui do co lo car a ques tão so ci al como
pri o ri da de. Entre tan to, V. Exª, com sen si bi li da de, com 
fe e ling po lí ti co, faz, nes te mo men to, o con tra pon to
es ta be le ci do pela re a li da de que aí está. Por tan to,
cum pri men to V. Exª, nes te mo men to, por esse ân gu -
lo. A im por tân cia do in gres so de V. Exª no de ba te não
é a ori gi na li da de. Eu não co me te ria a le vi an da de do
ges to da de li ca de za dis pen sá vel. O im por tan te, nes te 
mo men to, é que o Pre si den te do Con gres so Na ci o -
nal, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que é uma
re fe rên cia na po lí ti ca bra si le i ra, co lo ca em pa u ta um
as sun to im por tan te para que o Bra sil o dis cu ta. Não é
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pos sí vel, como bem dis se V. Exª, que a oi ta va eco no -
mia do mun do es te ja nos in di ca do res so ci a is com pa -
ra dos aos dos pa í ses mais po bres do glo bo. Não é
pos sí vel que nós, que per ten ce mos à eli te bra si le i ra,
es te ja mos, como Ma ria Anto ni e ta, na sa ca da do Pa -
lá cio de Ver sa i lhes, per gun tan do por que o povo não
come bri o che. É sob esse as pec to que cum pri men to
V. Exª, pela im por tân cia do in gres so de V. Exª nes ta
ques tão, nes te de ba te. De se jo ape nas adu zir que,
em pri me i ro lu gar, en ten do ser fun da men tal que se dê 
às pes so as opor tu ni da de, por meio do tra ba lho, de
so bre vi ve rem. E re co nhe ço que che ga mos a um es -
tá gio em que es sas pes so as não po dem es pe rar. Há
uma si tu a ção mu i to gra ve. Mas, Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, não cre io que seja pos sí vel al te rar 
este qua dro sem en fren tar a ques tão dos pri vi lé gi os
no Bra sil. V. Exª men ci o nou há pou co, e os jor na is de
hoje pu bli cam, que os ban cos ti ve ram o ma i or lu cro
da his tó ria do País – e um co men ta ris ta diz que tal vez
do mun do –, no se mes tre que aca bou. Isto é sim ples -
men te uma ver go nha, le van do em con ta a de cla ra ção 
do Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral de que, das 66 ma i -
o res ins ti tu i ções fi nan ce i ras do País, 42 não pa gam
um cen ta vo de im pos to. Não cre io, por tan to, que seja
pos sí vel al te rar o qua dro da mi sé ria sem al te rar o
qua dro do pri vi lé gio. Não cre io que seja pos sí vel con -
ti nu ar mos a as sis tir ao fato de o Che fe da Re ce i ta Fe -
de ral, por tan to um ho mem que não é da Opo si ção,
mas do Go ver no, di zer que das 532 ma i o res em pre -
sas do País, 50% não pa gam im pos to. Assim, Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, te mos a obri ga ção po -
lí ti ca e cris tã de en fren tar o pro ble ma. No en tan to,
não vejo como seja pos sí vel en fren tá-lo, con se guir
re cur sos para o Fun do que V. Exª pro põe, ob ter mais
re cur sos para a área so ci al, fo men tar a pe que na e
mé dia em pre sa a fim de ge rar em pre gos, se, por ou -
tro lado, con ti nu ar mos a con vi ver, nes ta oi ta va eco no -
mia do mun do, com pri vi lé gi os que car re i am bi lhões
para am pli ar a de si gual da de no País. Era o re gis tro
que gos ta ria de fa zer, com os meus cum pri men tos a
V. Exª. Evi den te men te, V. Exª sabe que Jo sué de
Cas tro tra tou da ge o gra fia da fome, e tan tos ou tros
aqui mes mo, no Par la men to, o que fes te jo. Con si de ro 
que o Con gres so deve fes te jar, por que V. Exª é o nos -
so Pre si den te. V. Exª, com sen si bi li da de po lí ti ca, faz o 
con tra pon to nes te mo men to e diz bem ao seu ami go
Pe dro Ma lan: “Se foi pos sí vel, em 48 ho ras, mon tar o
Pro er em uma sex ta-feira à no i te, pen so que não será
di fí cil, em 90 dias, com a co la bo ra ção de to dos, en -
con trar mos ca mi nhos para mi no rar a re a li da de so ci al
exis ten te. Meus cum pri men tos pes so a is e, cre io, em
nome da Ban ca da do PMDB no Se na do.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se na dor Ja der Bar ba lho, o apar te de V. Exª
me sen si bi li za pro fun da men te pela sua au to ri da de de 
Lí der e Pre si den te do Par ti do, por si nal, ma jo ri tá rio
nes ta Casa. As suas idéi as são ab so lu ta men te cor re -
tas e têm que ser le va das em con ta por esta co mis -
são, por que já são um me ca nis mo di re to de alo car re -
cur sos para esse Fun do de Erra di ca ção da Po bre za.

Ade ma is, V. Exª fala nos pri vi lé gi os. É ver da de:
o pri vi lé gio do po bre é a fome; o pri vi lé gio do rico é
cada vez fi car mais rico. Essa é uma so ci e da de que
não se sus ten ta por mu i to tem po, por isso te mos que
dar cur so a es ses pro je tos, uni dos to dos os Se na do -
res, es que cen do ques ti ún cu las do pas sa do, para fa -
zer mos aqui lo que o Bra sil exi ge de nós. O Bra sil não
é com pos to ape nas dos que ori en tam pela mí dia a so -
ci e da de; é jus ta men te com pos to de mu i ta gen te que
nem se quer toma co nhe ci men to da mí dia, por que
não tem re cur sos para ad qui rir um jor nal ou as sis tir a
uma te le vi são. Esses ex clu í dos da área so ci al bra si -
le i ra se rão os be ne fi ciá ri os do nos so pro je to – ou dos
nos sos pro je tos –, do Se na do e da Câ ma ra, a que V. Exª
com tan ta pro pri e da de alu de.

Mu i to obri ga do.

O Sr. José Ro ber to Arru da (PSDB – DF) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ouço V. Exª, Se na dor José Ro ber to Arru da.

O Sr. José Ro ber to Arru da (PSDB – DF) – Sr.
Pre si den te, no mun do in te i ro – e, ago ra, no Bra sil –
está acon te cen do algo in te res san te, e V. Exª sim bo li -
za um pou co isso. Dois pen sa men tos clás si cos: o li -
be ral, que en ten dia que toda so ci e da de que ti ves se
de sen vol vi men to, por si só, re sol ve ria suas ma ze las
so ci a is, e aque le que pre ga va po lí ti cas com pen sa tó ri -
as. No Bra sil, tam bém está ha ven do o en con tro des -
sas duas li nhas de pen sa men to. Em pri me i ro lu gar,
lou vo a ini ci a ti va de V. Exª. Se V. Exª fi zes se essa pro -
pos ta ape nas como Se na dor da Ba hia, com toda a
for ça po lí ti ca que tem, isso já se ria im por tan te, por que 
te ria uma enor me re per cus são e ge ra ria uma con ver -
gên cia. No en tan to, V. Exª – lem brou bem o Se na dor
Ja der Bar ba lho – o faz como Pre si den te do Con gres -
so. E há algo que devo des ta car como Lí der do Go -
ver no: o mé ri to que tem V. Exª de fa zer com que o
Con gres so Na ci o nal – em vez de fi car cri ti can do o
Go ver no, por que só ele pro põe, faz a agen da – pro -
po nha tam bém a agen da. E mais do que isso: como
Lí der do Go ver no, Sr. Pre si den te, como cri ti cá-la, se
eu re cla ma va que pre ci sá va mos ter uma agen da po -
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si ti va? Pois V. Exª a pro pôs. Esse é um item tí pi co de
uma agen da po si ti va. Não sei qual será o re sul ta do
des ta dis cus são, mas sei que ela tra rá con tri bu i ções
im por tan tes para, ao me nos, di mi nu ir mos o pro ble ma
que exis te in de pen den te men te de nos sa von ta de e
des ta pro vo ca ção. A ini ci a ti va de V. Exª tem ou tro mé -
ri to. Ao co lo car o dedo na fe ri da, o ho mem co mum,
que não sabe qual é o Par ti do de V. Exª nem o meu,
que não co nhe ce as idi os sin cra si as dos bas ti do res da 
po lí ti ca, terá a vi são cla ra de que o Con gres so Na ci o -
nal está pre o cu pa do com os pro ble mas re a is da so ci -
e da de. O Go ver no par ti ci pa rá des te de ba te, Sr. Pre si -
den te, mais do que isso, da pro cu ra por so lu ções. A
pro va é que, tra tan do-se de uma co mis são mis ta, o
pró prio Lí der do Go ver no no Con gres so, De pu ta do
Arthur Vir gí lio, será mem bro per ma nen te da co mis -
são. Os Srs. Mi nis tros, que são res pon sá ve is por po lí -
ti cas es tru tu ran tes ou com pen sa tó ri as, te rão que dar
sua con tri bu i ção. Estou cer to de que vi rão aqui dis -
pos tos a mos trar o que o Go ver no vem fa zen do – e
vem re a li zan do mu i to –, a ace i tar com hu mil da de as
con tri bu i ções que o Con gres so traz em nome da so ci -
e da de e a fa zer cor re ções de rumo que, even tu al -
men te, se jam ne ces sá ri as. Como V. Exª bem ex pla -
nou em seu dis cur so, o Go ver no terá – ao tem po em
que vai con ti nu ar per se guin do as me di das eco nô mi -
cas es tru tu ran tes que fo ram ca pa zes, em um pri me i ro 
mo men to, de tra zer 13 mi lhões de bra si le i ros ao con -
su mo, a uma vida de bem-es tar mí ni mo – que ques ti -
o nar e es tar dis pos to a dis cu tir com o Con gres so e
com a so ci e da de a efi ciên cia de suas po lí ti cas pú bli -
cas com pen sa tó ri as e uma even tu al mo di fi ca ção des -
tas. Por que não? Tal ati tu de não sig ni fi ca ser con tra o 
Go ver no, mas a fa vor do País. É essa a pos tu ra que
to dos nós de ve mos ter. De se jo ape nas fa zer um re pa -
ro, Sr. Pre si den te. Em al guns apar tes fe i tos a V. Exª,
ilus tres Se na do res dis se ram que o Go ver no tem sido
ine fi ci en te nas suas po lí ti cas so ci a is. Ora, ci ta rei um
exem plo con cre to. Fui ele i to pelo Dis tri to Fe de ral e
sou ad ver sá rio do ex-Go ver na dor Cris to vam Bu ar -
que, em bo ra seu ami go pes so al. Ao fi nal do Go ver no
Cris to vam, foi pu bli ca do um tra ba lho do IPEA que
mos tra va que a qua li da de de vida no Dis tri to Fe de ral
caiu e o ín di ce de mi sé ria au men tou du ran te a sua
ges tão. Não cre io que o Go ver no de S. Exª foi ine fi ci -
en te, ou tras ca u sas acon te ce ram: mi gra ções, si tu a -
ção da eco no mia na ci o nal e in ter na ci o nal. Pre fi ro ver
o lado po si ti vo. S. Exª teve o mé ri to de uti li zar uma po -
lí ti ca pú bli ca que, como lem brou o De pu ta do Ino cên -
cio Oli ve i ra, foi apli ca da pela pri me i ra vez pelo Pre fe i -

to José Ro ber to de Ma ga lhães Te i xe i ra, o sa u do so Gra -
ma, ex-De pu ta do Fe de ral, em Cam pi nas. O Pro fes sor
Cris to vam Bu ar que teve o mé ri to de tra zê-la para Bra sí lia
e dar a esse pro gra ma vi si bi li da de na ci o nal. Pre fi ro ver o
lado po si ti vo das co i sas e as sim vejo a pro pos ta de V. Exª.
O Go ver no está fa zen do algo? V. Exª foi cu i da do so em di -
zer que sim. Isso re sol ve o pro ble ma? Não. Se não re sol -
ve e o pro ble ma per sis te, to dos nós que te mos res pon sa -
bi li da de pú bli ca de ve mos cum pri men tá-lo e, mais que
isso, par ti ci par da ini ci a ti va de V. Exª, dis cu tin do as ques -
tões su pra par ti da ri a men te, sem ne nhum tipo de pre con -
ce i to, olhan do o in te res se do País. Ao ma i or mé ri to da pro -
pos ta de V. Exª, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o
País as sis tiu na ses são do Con gres so, on tem à no i te. Não 
me lem bro da úl ti ma vez em que uma pro pos ta da Opo si -
ção – de au to ria da Lí der do PT nes ta Casa, para cri a ção
de uma co mis são con jun ta en tre Câ ma ra e Se na do – , foi
ado ta da por par ti dos do Go ver no e da Opo si ção, com tan -
ta ên fa se e de se jo de sa ir mos da po lí ti ca me nor, que faz
dis tra tos, que bus ca di ver gên ci as, para a po lí ti ca ma i or, a
que pro cu ra so lu ções para o País. Este mé ri to nin guém
tira de V. Exª. Pode ser que, ao fi nal dos tra ba lhos, não
seja o pro je to de V. Exª, na sua in te i re za, o apro va do. Mas
o mé ri to de le van tar a dis cus são no ní vel em que ela tem
que se dar, V. Exª já o tem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL –
BA) – Se na dor José Ro ber to Arru da, Lí der do Go ver no,
agra de ço o seu apar te com pe ten te, pois V. Exª co lo ca
bem as co i sas e que eu po de ria tra du zir ra pi da men te em
ra zão do tem po, pois já va mos che gar às 13h. V. Exª mos -
tra que te mos de fa zer uma agen da con jun ta: aque la que
é a von ta de do Go ver no e a que é von ta de do Con gres so.
Uma e ou tra po dem se ca sar no que diz res pe i to aos in te -
res ses do País.

Tam bém con cor do com uma ou tra co i sa que fi cou
im plí ci ta em seu apar te: che gou o mo men to – e essa é
uma co i sa até di fí cil, so bre tu do para a Opo si ção – em que
uma ca u sa ma i or exi ge que não fi que mos no de ba te me -
nor de ver se o Go ver no fez ou não, qual Go ver no fez ou
não. Isso pou co im por ta. Va mos fa zer, com o Go ver no, se
pos sí vel; sem o Go ver no, se ele não co la bo rar.

Esse é o meu em pe nho e essa é a so lu ção que esta 
Casa pre ci sa dar a este pro ble ma.

Não po de mos fi car à mar gem de fa zer uma dis cus -
são an ti go ver no por que isso dá ou não po pu la ri da de. O
es pí ri to pú bli co dos con gres sis tas tem de le var a algo ma i -
or, o exa me isen to des se pro ble ma, e en con trar uma so lu -
ção.

V. Exª dis se com pro pri e da de que os mem bros
do Go ver no de vem vir ex por suas idéi as e seus pen -
sa men tos. Mas com o pro pó si to de tran si gir quan do o
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Con gres so achar que é ne ces sá ria a tran si gên cia.
Fora daí, pre con ce bi dos, não in te res sa que ve nham.
Mas se vi e rem dis pos tos a con ci li ar seu pen sa men to
com o da ma i o ria do Con gres so, eles se rão mu i to
bem-vin dos.

Mu i to obri ga do a V. Exª.
O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – V. Exª me

per mi te um apar te?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Tem a pa la vra V. Exª.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Emi nen te
Pre si den te e Se na dor, falo com o ho mem pú bli co
Anto nio Car los Ma ga lhães, que, mais uma vez, aqui e 
ago ra, mer gu lha suas pre o cu pa ções no seio da po -
bre za, como, aliás, tem fe i to no cur so de toda a sua
vida, pa u ta da toda ela por re zar com o povo nas igre -
jas, por ca mi nhar em pro cis sões nas vias pú bli cas,
por en cos tar, às ve zes, no ta bu le i ro da ba i a na para
co mer um aca ra jé quen te. Daí por que a ava lan che
de vo tos que têm tra zi do à sua vida pú bli ca as con di -
ções de con ti nu ar a de fen der as ca u sas po pu la res e a 
pre o cu pa ção com a po bre za. Falo não ape nas como
Lí der do nos so Par ti do, Par ti do da Fren te Li be ral,
mas in cum bi do que fui, tam bém, por de le ga ção da
Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal, que, me di an te a pa la -
vra do seu Pre si den te, o nos so co le ga Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, es cla re ce que há duas ques tões su ma -
men te im por tan tes: a pri me i ra de las é a tem pes ti vi da -
de de tra zer à ba i la uma dis cus são tão im por tan te no
mo men to em que se fala de re for mas, como a tri bu tá -
ria. A se gun da é o fato de ter tido a hu mil da de de di zer 
que se tra ta de uma pro pos ta não aca ba da, su je i ta ao
de ba te, à con ver sa, ao diá lo go, à con tro vér sia, para
que se che gue a um de no mi na dor co mum, o que to -
dos nós, na re a li da de, que re mos. É im por tan te que
não pro cu re mos ca u sar ne nhum tipo de ce le u ma,
pois não há ra zão para isso. Esse é o pon to de par ti da 
para che gar mos a al gum lu gar per cep tí vel, em fa vor
da po pu la ção mar gi na li za da. O dis cur so de V. Ex.ª é
lím pi do e cris ta li no; tem pes ti vo, já o dis se, e, tam bém, 
opor tu no, des ta can do-se so bre tu do pela gran de za,
que não tem fal ta do a V. Exª em ne nhum mo men to de
sua vida, es pe ci al men te na que les de ad ver si da de.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mu i to obri ga do a V. Exª, Se na dor Hugo Na po -
leão, que fala pelo meu par ti do, dan do-me sus ten ta -
ção par ti dá ria para aqui lo que es tou de sen vol ven do
em be ne fí cio da so ci e da de. Apro ve i to o apar te de V. Exª
para di zer que não te rei ne nhum re ce io de pro cu rar o
mais in tran si gen te dos meus ad ver sá ri os e até ini mi -
gos, con tan to que se ve nham so mar a esse pro ces so, 
que vai de i xar e de i xa de ser meu para ser do Con -

gres so Na ci o nal, das duas Ca sas. Mas ele pre ci sa
an dar, pre ci sa ser apro va do, caso con trá rio, aqui lo
que se ria um êxi to para esta Casa, será um fra cas so
e não que ro ja ma is que, sob mi nha Pre si dên cia, o
Con gres so fra cas se em qual quer me di da.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª

me per mi te um apar te, Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Con ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cum -
pri men to V. Exª pela ini ci a ti va, so bre tu do nes ses dias
em que es ta mos lem bran do de Be ti nho, Her bert de
Sou za, por que no pró xi mo dia 9 fará dois anos de seu
fa le ci men to, e jus ta men te hoje, no Rio de Ja ne i ro, ini -
ci am-se ho me na gens em sua me mó ria. É mu i to im por -
tan te que V. Exª abra ce a ca u sa de mo bi li zar ener gia,
re cur sos de toda na tu re za para o com ba te à fome a à
mi sé ria. Po de ri am al guns di zer: “Como você, sen do do 
PT, está dan do tan ta aten ção à pro po si ção de um ad -
ver sá rio do PFL e po ten ci al can di da to à Pre si dên cia?”

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Não, Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se ria
na tu ral que V. Exª ti ves se essa as pi ra ção. Qu an do re -
sol vi di a lo gar com V. Exª, con for me dis se, olho no
olho, so bre isso – e ain da te re mos mu i tas opor tu ni da -
des de fa zê-lo a par tir des te de ba te que se ini cia –,
dis se a meus com pa nhe i ros que de ve ría mos es tar
com o es pí ri to aber to, como pro põe V. Exª. Se o ob je -
ti vo é er ra di car a po bre za para va ler, en tão nós, do
PT, te mos que es tar pron tos a di a lo gar com quem
quer que seja, em que pe sem as di fe ren ças de pro ce -
di men tos, de po lí ti cas ou de de ci sões que pos sam ter
exis ti do no pas sa do. V. Exª hoje dis se vá ri as co i sas
que, mu i tas ve zes, es tão em nos sos pro nun ci a men -
tos. V. Exª ci tou pes so as, e aqui gos ta ria de co men tar
so bre elas. Por exem plo, ci tou Ru bens Ri cu pe ro, que
men ci o nou, há pou cos dias, “an tes tar de do que nun -
ca”. Qu an do em ju nho úl ti mo, o Emba i xa dor Ru bens
Ri cu pe ro es te ve na Co mis são de Eco no mia, pre si di -
da pelo De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, teve a gen ti le -
za de me di zer “você ti nha ra zão quan do pro pôs que,
na que la opor tu ni da de...”  e era 1994  “,... de ves se o
Go ver no dar mais aten ção ao pro gra ma de ren da mí -
ni ma. Hoje eu es tou con ven ci do dis so.” V. Exª ci tou
José Már cio Ca mar go e Cris to vam Bu ar que. Ambos – 
logo quan do sur giu a dis cus são so bre o Pro gra ma de
Ga ran tia de Ren da Mí ni ma – con si de ra ram in te res -
san te ado tar uma sis te má ti ca que, ao in vés de ser por 
pes soa, fos se por fa mí lia, com ple men tan do-se a sua
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ren da para que os fi lhos pu des sem fre qüen tar a es co -
la. Sem pre achei im por tan te que isso fos se as se gu ra -
do. Entre tan to, a mi nha vi são é de que de ve mos es -
ten der a toda e qual quer pes soa  cla ro que es ti mu lan -
do as cri an ças irem à es co la, a nin guém deve ser ne -
ga do , o di re i to à so bre vi vên cia. Mas essa é uma his -
tó ria que tem a ver com a his tó ria da Hu ma ni da de. E
bem as si na lou V. Exª quan do dis se que tan tas pes so -
as pen sa ram nis so. Se o Se na dor Ro ber to Fre i re aqui 
co lo cou al gu mas ob je ções a trans fe rên ci as de ren -
das, na ver da de, uma das pes so as que na His tó ria fa -
lou a res pe i to de que se de ve ria as se gu rar a to dos o
su fi ci en te para a sua so bre vi vên cia foi o pró prio Karl
Marx, quan do, em 1875, no li vro Crí ti ca ao Pro gra ma
de Got ha, men ci o nou que, em uma so ci e da de mais
ama du re ci da, os se res hu ma nos irão ins cre ver como
em suas ban de i ras o se guin te lema: a cada de acor do 
com sua ca pa ci da de; a cada um de acor do com a sua
ne ces si da de. O que sig ni fi ca ga ran tir a to dos pelo
me nos o su fi ci en te para a sua ne ces si da de. A idéia
de V. Exª de se ins ti tu ir um fun do de com ba te à er ra di -
ca ção da po bre za – que in clu si ve guar da re la ção com 
o Fun do Bra sil de Ci da da nia que pro pus no ano pas -
sa do –, na ver da de, apre sen ta se me lhan ça com tan -
tas pes so as que na His tó ria da hu ma ni da de o pro pu -
se ram. Ava lio que a pro po si ção de V. Exª deva ser
exa mi na da em pro fun di da de. Eu a es tou len do aqui.
Pen so que ela é co e ren te em gran de par te. Po de mos
aper fe i çoá-la, tal vez até com ele men tos da mi nha
pró pria pro po si ção, a qual le va va em con si de ra ção
prin ci pal men te duas ins pi ra ções: a pro pos ta de Tho -
mas Pa i ne, de 1795, que con si de ra va mais do jus to
que cada pes soa que cul ti vas se a ter ra de ves se ter o
usu fru to da ben fe i to ria do seu tra ba lho. To da via, con -
si de ra va im por tan te a ca na li za ção de re cur sos para
um fun do que as se gu ra ria a to das es sas pes so as um
di vi den do. Se ria um di re i to ina li e ná vel a to dos numa
so ci e da de o usu fru to da ri que za da na ção. Mas V. Exª 
aqui hoje ex pres sou sen ti men tos como aque les do
Anti go Tes ta men to, das pa la vras Tse da Ka, que que -
rem di zer a jus ti ça so ci al. Expres sou tam bém as pa la -
vras da Se na do ra Ma ri na Sil va, pro fe ri das por Je sus
Cris to na pa rá bo la do se nhor da vi nha, como tam bém
a re co men da ção de São Pa u lo aos co rín ti os, de tal
ma ne i ra que, para que haja jus ti ça, igual da de, toda
aque la pes soa que teve uma sa fra abun dan te não te -
nha de ma is, toda aque la pes soa que teve uma sa fra
pe que na não te nha de me nos. Tam bém o que está
es cri to no Alco rão, ao re la tar que o se gun do dos cin -
co ca li fas que su ce de ram Ma o mé, Oman – con for me
na sua jus ti fi ca ti va está ex pres so –, en ten dia que
pes soa pos su i do ra de um gran de pa tri mô nio deve re -

ser var uma par ce la des se pa tri mô nio para aque les
que pou co ou nada têm. V. Exª ci tou o ex tra or di ná rio
eco no mis ta Ja mes To bin, cuja pro po si ção guar da a
cada dia ma i or re le vân cia. Pois bem, Ja mes To bin foi
um dos gran des en tu si as tas e um dos pro po nen tes
mu i to ati vos para a er ra di ca ção da po bre za nos Esta -
dos Uni dos, por meio de um im pos to de ren da ne ga ti -
vo, que pro ve ria com um mí ni mo de ren da os po bres.
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, de po is de o
ex-Presidente Ken nedy ter tido uma gran de pre o cu -
pa ção com a ques tão da po bre za, e ele teve den tre os 
seus prin ci pa is au xi li a res o hoje Se na dor Da ni el Pa -
trick Moy ni han, o seu su ces sor, o Pre si den te Lyndon
John son, de sig nou uma co mis são com o pro pó si to de 
ve ri fi car como com ba ter a po bre za. Essa foi a Co mis -
são He i ne mann. E qual foi a pro pos ta? Pos te ri or men -
te, Ja mes To bin la men tou que não se ti ves se ins ti tu í -
do nos Esta dos Uni dos a pro pos ta da re fe ri da co mis -
são, cuja prin ci pal pro po si ção era de que se ins ti tu ís -
se uma ren da mí ni ma para to dos por meio de um im -
pos to de ren da ne ga ti vo, aliás se guin do a re co men -
da ção do emi nen te fi ló so fo John Rawls da Uni ver si -
da de de Har vard, um dos ma i o res de fen so res dos
prin cí pi os de jus ti ça im plí ci tos em um im pos to de ren -
da ne ga ti vo. Esta pro po si ção, que vem ga nhan do ex -
tra or di ná rio apo io en tre fi ló so fos e eco no mis tas, pa re -
ce es tar sen do ado ta da em qua se to dos os pa í ses de -
sen vol vi dos de al gu ma for ma por meio de ren da mí ni -
ma as se gu ra da a to dos. Di an te do de ba te, di an te da
ex pe riên cia, tem-se co lo ca do que o im por tan te é a
im ple men ta ção de um mo de lo que es te ja sem pre a
es ti mu lar o tra ba lho das pes so as, a bus ca do pro -
gres so, mas sem pre se as se gu ran do um mí ni mo de
ren da. Até por que, de acor do com o fi ló so fo Phi lip pe
Van Pa rijs, se for para se as se gu rar, seja no sis te ma
ca pi ta lis ta ou no so ci a lis ta, li ber da de real para to dos,
é ne ces sá rio se ter um mí ni mo de ren da. Fi nal men te,
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, gos ta ria de fa zer 
uma re co men da ção a V. Exª como mem bro do PFL.
No es pí ri to em que está ca rac te ri zan do essa ação e
as de ci sões to ma das on tem e de hoje, de i xo aqui
uma su ges tão: que pos sa, efe ti va men te, a base do
Go ver no – o PFL, o PSDB e o PMDB – ter um diá lo go
com a Opo si ção, no sen ti do de se ga ran tir que essa
Co mis são, pro pos ta pela Se na do ra Ma ri na Sil va,
pos sa re a li zar o me lhor tra ba lho pos sí vel, aca tan do
as suas su ges tões, con vi dan do uni ver si da des, mem -
bros do meio aca dê mi co e ci en tí fi co, a CNBB e to das
as pes so as que têm-se de di ca do ao es tu do so bre o
com ba te à po bre za a vi rem aqui. Pos sa essa Co mis -
são, in clu si ve, des lo car-se às re giões onde o pro ble -
ma da po bre za mais tem-se agra va do, seja nas áre as 
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ru ra is, nas gran des áre as me tro po li ta nas ou em qual -
quer lu gar des te País. A mi nha pon de ra ção é tam bém 
no sen ti do de que pos sa a base go ver nis ta, ex cep ci o -
nal men te nes te caso, até abrir mão de sua van ta gem
re gi men tal, para vi a bi li zar no es pí ri to do que se que i ra 
–, quem sabe –, que a Pre si dên cia ou a Re la to ria fos -
se dada à pro po nen te da Co mis são, Se na do ra Ma ri -
na Sil va. De i xo essa su ges tão no sen ti do de le var em
con si de ra ção o con vi te que V. Exª está fa zen do para
que a Opo si ção tra ba lhe com toda a ener gia e vi gor
no com ba te à po bre za.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, per mi ta-me in ter rom per
V. Exª.

Por mais fas ci nan te que seja o tema em dis cus -
são, e a Mesa com pre en de a ten ta ção que têm to dos
de trans for mar seus apar tes em dis cur sos, vejo que
há 11 Srs. Se na do res ain da de se jan do apar te ar V. Exª.
Se cada um le var dez mi nu tos no seu apar te, se rão
110 mi nu tos, qua se duas ho ras, sem con tar o tem po
de res pos ta do ora dor. De for ma que me sin to obri ga -
do a fa zer um ape lo e pe dir a com pre en são dos apar -
te an tes para o fato de que se rei obri ga do a cum prir a
li mi ta ção de dois mi nu tos para cada apar te.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se na dor Edu ar do Su plicy, res pon do a V. Exª
agra de cen do, em pri me i ro lu gar, a sua com pre en são, a
sua boa-vontade e a sua eru di ção nes te as sun to. Já o
ha via dito em en con tro pri va do: o seu co nhe ci men to da
ma té ria foi acu mu la do ao lon go dos sé cu los, e não ape -
nas dos anos. Ape nas devo di zer que de vem ter ca u sa -
do ci ú me à Se na do ra Ma ri na Sil va suas ci ta ções em tal
abun dân cia. A nos sa co le ga, que re al men te co nhe ce
bem a Bí blia e os de ma is li vros re li gi o sos, deve ter fi ca -
do abis ma da com o co nhe ci men to que V. Exª aca ba de
de mons trar. Isso é um pro ble ma que V. Exª vai re sol ver
pos te ri or men te com a nos sa que ri da co le ga.

Em se gun do lu gar, te nho a que di zer...
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Aqui

não há como nos ma go ar mos mu tu a men te. Aqui há
uma afi ni da de mu i to gran de.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Eu re co nhe ço.

Qu e ro di zer que não pos so le var este ape lo aos
nos sos co le gas, no que tan ge à di re ção da Co mis são, 
por que são pro ble mas re gi men ta is e, se que re mos
ra pi dez e or dem, o pri me i ro pas so é cum prir o Re gi -
men to. Qu e ro agra de cer, mais uma vez, a V. Exª a
gen ti le za de seu apar te e a eru di ção que tem de -
mons tra do em re la ção ao tema.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Mu i to 
obri ga do.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, é cla ro que V. Exª não
pode dis so ci ar a fi gu ra do Se na dor da de Pre si den te
da Casa. O tema é po bre za, e a po bre za leva à fome,
que mata mais do que qual quer pe lo tão de fu zi la men -
to. É exa ta men te ela a res pon sá vel pela exis tên cia
nos ce mi té ri os de um gran de nú me ro de se pul tu ras
sem ins cri ção. To das as ve zes que vejo fa lar de po -
bre za e ouço al guns co men tá ri os, ge ral men te me
lem bro da que la fra se – já que há tan ta ci ta ção bí bli ca
hoje nes ta Casa – “po bre como Jó, e por isto mor reu:
por que foi cas ti ga do por Deus”, quan do nos es que ce -
mos de que a po bre za tem suas ra í zes in crus ta das
numa pro fun da in jus ti ça so ci al. É cla ro que V. Exª
nes ta hora faz com que a es pe ran ça dos que são atin -
gi dos pela po bre za e que rem dela sair não seja uma
frá gil as pi ra ção em trân si to para o de sen can to. Diz o
di ta do que uma gran de mar cha co me ça com o pri me i -
ro pas so. Enten do que uma gran de mar cha co me ça
com a de ci são que an te ce de o pri me i ro pas so. Tal vez
aí es te ja o nú cleo cen tral do que hoje aqui se dis cu te:
V. Exª to mou a de ci são que an te ce de o pri me i ro pas -
so. Por tan to, quan to a essa gran de mar cha que se
avi zi nha, sob o pá lio da sua res pon sa bi li da de, psi co -
lo gi ca men te, o que V. Exª vem re ce ben do de al guns
não é cen su ra; é in ve ja de não te rem tido a ins pi ra ção 
de pe gar essa ban de i ra e des fral dá-la ao sa bor de to -
das as in tem pé ri es para che gar ao des ti no que que re -
mos. Esta va aqui pen san do que a me lhor for ma de
ho me na geá-lo era fi car em si lên cio, esse si lên cio que
é o cla mor de tudo aqui lo que não fala, mas me dei
con ta, de po is de ou vir tan ta gen te bri lhan te que o
apar te ou, de que al guém, como se fos se a lam pa ri na
para o sol, de via re gis trar que pelo me nos um sem
mu i to ta len to tam bém o ha via in ter rom pi do. Con ti nue
na sua luta: “Ide, a fé vos irá alen tan do.” É o que di zia
D’Alembert.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª é o sol que
nos ilu mi na sem pre, daí por que sua pa la vra se ria in -
dis pen sá vel para o êxi to da mi nha fala.

Mu i to obri ga do.
O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – V. Exª me

con ce de um apar te?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Ouço V. Exª, Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Emi nen te
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, dig no Pre si den -
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te do Con gres so, te nho, pri me i ra men te, de cum pri -
men tá-lo pela sua sen si bi li da de so ci al. Di zia e re pe tia
mu i to na mi nha cam pa nha que todo ho mem pú bli co
deve ter sen ti men to na ci o nal, sen si bi li da de so ci al e
pro bi da de no tra to da co i sa pú bli ca. Hoje, com essa
ini ci a ti va, V. Exª nos dá um exem plo de sen si bi li da de
so ci al. Ou tro as pec to que gos ta ria de abor dar nes te
apar te diz res pe i to a um fato re al men te im por tan tís si -
mo que está ocor ren do e que me faz lem brar a cé le -
bre fra se me ta fó ri ca de Deng Xi a o ping: “Não im por ta
a cor do gato; o que im por ta é que cace o rato”. Essa
fra se sig ni fi ca exa ta men te, ain da que me di an te me tá -
fo ra, que não im por ta a co lo ra ção ide o ló gi ca; o que
im por ta é o bem co mum. Esta mos ven do isso hoje
aqui nes ta Casa. Que bom se ria se re al men te es ti -
vés se mos hoje, por for ça de sua ini ci a ti va, aqui de -
cre tan do o fim da po bre za! É ób vio que se ria a no tí cia
mais ma ra vi lho sa, mais ex tra or di ná ria e no tá vel do
sé cu lo. Mas é cla ro tam bém que não po de mos, pelo
fato de esse as sun to ter sido de ba ti do nes ta ses são,
por mais re le vân cia que pos sua, pen sar que sa i re -
mos da qui com toda nos sa si tu a ção de po bre za re sol -
vi da, o que se ria re al men te uma be le za. Quem dera
que isso pu des se acon te cer! Então, o ter ce i ro pon to
que gos ta ria de abor dar é que, pa ra le la men te ao tra -
ba lho que será en ce ta do com base na sua ini ci a ti va,
gos ta ria mu i to que ain da con ti nuás se mos acre di tan -
do que pre ci sa mos re to mar o de sen vol vi men to. É cla -
ro que o de sen vol vi men to, como foi ci ta do sa bi a men -
te por V. Exª, não será a pa na céia que re sol ve ria to -
dos os pro ble mas so ci a is, es pe ci al men te os da mi sé -
ria ab so lu ta, mas iria con so li dar uma po si ção que o
Bra sil me re ce como gran de na ção, como gran de
país, com sua ri que za na tu ral imen su rá vel, com sua
ri que za de re cur sos hu ma nos tam bém ma ra vi lho sa,
por que o povo bra si le i ro é bom, é pa ca to, é tra ba lha -
dor, é or de i ro, é in te li gen te, é ver sá til. Então, tudo isso 
nos ofe re ce me i os para, pa ra le la men te ao tra ba lho
so ci al que será de sen vol vi do di an te da ini ci a ti va de V.
Exª, con tar com o apo io de to dos os ma ti zes par ti dá ri -
os do Bra sil. Não te nho dú vi da de que de ve mos res -
pe i tar, na ado ção des sas idéi as que fo ram tra zi das na 
aber tu ra des ses de ba tes, a evi den te ne ces si da de de
se con clu ir a re for ma tri bu tá ria. Então, tam bém por
essa ra zão, a pro pos ta de V. Exª é mu i to opor tu na,
pois traz um item dos mais im por tan tes que terá de
ser exa mi na do por quem vai cu i dar da re for ma tri bu -
tá ria, ab so lu ta men te in dis pen sá vel para que o Bra sil
re to me o de sen vol vi men to e re sol va, de uma vez por
to das, o pro ble ma da dis tri bu i ção de ren da e da po -
bre za na ci o nal.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se na dor José Alen car, ao lon go des ses sete
me ses de con vi vên cia, não te mos tido a in ti mi da de
que eu de se ja va, por for ça, tal vez, das cir cuns tân ci -
as. Entre tan to, ne nhum apar te é mais im por tan te do
que o de V. Exª, em pre sá rio vi to ri o so. V. Exª é um em -
pre sá rio vi to ri o so que se dis põe a aju dar, como exem -
plo para o Bra sil, na er ra di ca ção da po bre za, sa ben do 
que ela não pode acon te cer de um dia para o ou tro,
mas ao lon go do tem po, com me di das que po de re -
mos, sim, to mar.

De modo que eu que ria que o exem plo de V. Exª
ser vis se para todo o Bra sil. Empre sá rio com ati vi da de 
em vá ri os Esta dos, em to dos os lu ga res, V. Exª tem
tido êxi to e tem pro cu ra do fa zer, den tro do que é pos -
sí vel, jus ti ça so ci al. E ago ra vem para esta Casa tra -
çar o rumo, que é o que de se jo para o em pre sa ri a do
na ci o nal, de sen si bi li zar-se com es sas ca u sas, por -
que só as sim po de re mos re sol ver esse pro ble ma gra -
ve do Bra sil.

Qu e ro agra de cer mu i to a V. Exª, por que a pa la -
vra de V. Exª nes te mo men to é mu i to im por tan te, não
só para o meu dis cur so, mas so bre tu do para que ele
pos sa res so ar em todo o Bra sil.

As pes so as que se en con tram pre sen tes na ga -
le ria são ser vi do res da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, 
em sua ma i o ria do Rio de Ja ne i ro. Nada te nho com o
Rio de Ja ne i ro, mas te nho com a fun ção so ci al que o
Go ver no deve exer cer, e es tou lu tan do para que es -
ses ser vi do res te nham uma so lu ção jus ta para o pro -
ble ma que en fren tam e não ve nham a au men tar o ba -
ta lhão dos que pas sam fome.

Tratei, ain da on tem, do as sun to com o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, pro cu ran do uma fór mu la que 
pos sa en qua drá-los. Te nho a pro mes sa de um rá pi do
es tu do para a so lu ção do pro ble ma. Os que aqui es tão
tra ba lham há mu i tos anos. Se ria mes mo de su ma no,
por par te do Go ver no, não am pa rá-los. Embo ra nada
te nha com a po lí ti ca do Rio de Ja ne i ro, te nho com a
po lí ti ca do Bra sil, e esta exi ge em pre go para quem tra -
ba lha. Esses ser vi do res tra ba lham pelo Bra sil e não
es tão sen do re co nhe ci dos pelo se tor com pe ten te.

Fico, pois, es ti mu la do por vê-los e dou-lhes uma 
pa la vra de es pe ran ça. O Se na do tra ba lha rá pela ca u -
sa de S. Sªs, que é uma ca u sa bra si le i ra. (Pal mas)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – A Mesa so li ci ta às ga le ri as que
não se ma ni fes tem.

O Sr. Luiz Otá vio (PPB – PA) – Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Con ce do um apar te a V. Exª.
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O Sr. Luiz Otá vio (PPB – PA) – Hon ra do Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, como ama zô ni das,
em nos so dia-a-dia, te mos a cer te za de pos su ir mos
um dos ma i o res ín di ces de po bre za do nos so País.
Nes te mo men to, sen ti mo-nos or gu lho sos de ter mos
um lí der como V. Exª para en fren tar a guer ra. É pre ci -
so di zer, ain da, que, além do or gu lho e da sa tis fa ção
de per ten cer a esta Casa e de ser mos li de ra dos por V. 
Exª, re co nhe ce mos um dos fa to res que con si de ro
dos mais im por tan tes, qual seja, o seu po der de de ci -
são, seu po der de en fren tar de sa fi os. Con tu do, em
que pese tudo o que foi dito aqui pe las men tes mais
bri lhan tes des te Se na do, gos ta ría mos de lem brar a
ne ces sá ria par ti ci pa ção do Po der Ju di ciá rio. Até ago -
ra não ou vi mos a con vo ca ção do Po der Ju di ciá rio
para que, uni dos os três Po de res, com ple te mos o tri -
pé que pre ci sa ser for te para en fren tar mos essa luta
que será mu i to ár dua. Mu i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Eu é que agra de ço o apar te de V. Exª, que
vem ao en con tro de tudo aqui lo que de se jo: um Ju di -
ciá rio sé rio, jus to e que pos sa, re al men te, aju dar no
nos so pro pó si to de eli mi na ção da po bre za, por que
nada se ria me lhor do que ha ver jus ti ça no País.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se na dor Luiz Este vão, tem V. Exª o apar te.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – Sr. Pre si -
den te des ta ses são, Se na dor Ge ral do Melo, Sr. Pre si -
den te do Se na do e Con gres so Na ci o nal, Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª, com gran de sen so
de opor tu ni da de po lí ti ca e de sen si bi li da de so ci al,
traz para dis cus são no Se na do e no Con gres so Na ci -
o nal aque le que, na mi nha opi nião, é o tema mais im -
por tan te des te fi nal de mi lê nio. Traz para den tro des ta 
Casa uma po lê mi ca cons tru ti va: a po lê mi ca em tor no
da er ra di ca ção da po bre za e de suas con se qüên ci as
em nos so País. Aliás, este não é um pro ble ma bra si -
le i ro; é um pro ble ma mun di al. O mun do de hoje, de
alta tec no lo gia e de po der de ge ra ção de ri que zas, é
tam bém um mun do de gran des con tras tes e pa ra do -
xos. O pri me i ro de les, Sr. Pre si den te: te mos um mun -
do onde os avan ços da Me di ci na pro lon gam a vida
das pes so as, mas onde, cada vez mais, ve mos que
gran des seg men tos da nos sa e de ou tras so ci e da des
não têm aces so a es ses pro gres sos. Um mun do onde 
a Me di ci na pro lon ga tam bém a ida de mé dia das po -
pu la ções, mas onde ve mos, cada vez mais, os ido sos 
se rem en tre gues ao aban do no e à po bre za. Um mun -
do onde a tec no lo gia im pres si o na a to dos nós, mas
onde o pro gres so tec no ló gi co gera o de sem pre go de

for ma cada vez mais alar man te e que, por tan to, jun to
com o de sem pre go, gera as ter rí ve is ma ze las da po -
bre za. Um mun do, en fim, da pros pe ri da de, do ego ís -
mo e da in jus ti ça. Nun ca as di fe ren ças so ci a is e fi nan -
ce i ras fo ram tão gran des; nun ca as ma ze las de que
pa de cem aque les que não têm es pa ço na so ci e da de
fo ram tão gra ves. E lem bro aqui, Sr. Pre si den te, tal -
vez aque le que seja o ma i or pa ra do xo da so ci e da de
bra si le i ra: en quan to no nos so e em ou tros pa í ses do
mun do, in clu in do os Esta dos Uni dos, mi lha res e mi -
lha res de pes so as so frem as con se qüên ci as da po -
bre za, da fal ta de co mi da e da des nu tri ção, do ou tro
lado, mi lha res e mi lha res de pes so as ado e cem por
ca u sa do ex ces so de co mi da, por que co mem de ma is, 
mor ren do em fun ção da abun dân cia. Meu Deus, que
mun do é este que os di ri gen tes, as li de ran ças po lí ti -
cas e em pre sa ri a is es tão ge ran do, onde al guns mor -
rem por que não têm o que co mer e ou tros, por que co -
mem de ma is! A agen da que V. Exª traz para a dis cus -
são no Con gres so nos pro por ci o na imen sa fe li ci da de
como le gis la do res, por que esse é o nos so pa pel, qual 
seja, o de hon rar o voto que nos foi dado para re pre -
sen tar o povo bra si le i ro no Con gres so Na ci o nal e no
Se na do, pro mo ven do aqui as gran des dis cus sões,
bus can do so lu ções para os pro ble mas que afli gem
nos so País. Pa ra be ni zo V. Exª, como Pre si den te do
Con gres so, por que sabe que tem a ca pa ci da de e o
po der de cri ar a agen da dos te mas po lí ti cos que de -
vem ser dis cu ti dos em nos so País. Ao tra zer esse
tema, que é de to dos nós, de to dos aque les que têm o 
mí ni mo de sen si bi li da de, V. Exª nos en se ja a opor tu -
ni da de, como le gis la do res, por meio des se tra ba lho,
que, não te nho dú vi da, será mu i to cons tru ti vo e pro -
du ti vo como tudo o que V. Exª tem fe i to ao lon go de
sua vida pú bli ca, de de i xar um le ga do para as ge ra -
ções fu tu ras, de di zer que, du ran te o nos so man da to,
com o nos so tra ba lho, pu de mos dar a ma i or con tri bu i -
ção que um ho mem pode dar ao fu tu ro do nos so País: 
aca bar com essa nos sa ver go nho sa clas si fi ca ção de
in jus ti ça na dis tri bu i ção de ren da em nos so Bra sil e,
so bre tu do achar fór mu las para di mi nu ir a po bre za e
suas con se qüên ci as. Para fi na li zar, lem bro que mu i -
tas crí ti cas são fe i tas à sua ini ci a ti va por di ze rem que
ela com ba te as con se qüên ci as e não se pre o cu pa
com as ca u sas. Ora, nada mais in jus to, nada mais in -
sen sa to, nada mais ir res pon sá vel do que essa co lo -
ca ção. Des de o pri me i ro mo men to, V. Exª bus ca ata -
car os dois pro ble mas, ten do cons ciên cia de que o
tem po para re sol vê-los é di fe ren ci a do. Se for mos
hoje à casa de uma fa mí lia em que es tão de sem pre -
ga dos aque les que são res pon sá ve is por pro ver o
seu sus ten to, ve ri fi ca re mos que tal vez não con si ga -
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mos re sol ver, nos pró xi mos me ses, o pro ble ma de ge -
ra ção de em pre gos para to dos aque les que pre ci sam
dele. Isso se ria e será uma das nos sas me tas por in -
ter mé dio da sua ini ci a ti va e de ou tros par la men ta res,
com ba ten do a po bre za em toda a sua ex ten são. Mas
nós te mos a ca pa ci da de de, a cur to pra zo, com ba ter
as con se qüên ci as da po bre za, que é a fal ta de co mi -
da na mesa da fa mí lia, a fal ta de um re mé dio para cu -
rar um fi lho, um pai ou uma mãe en fer mos. Te nho cer -
te za de que, com a sua ini ci a ti va e com o tra ba lho das 
li de ran ças es co lhi das pelo povo, va mos mu dar essa
pá gi na tris te e es cu ra da vida diá ria de nos so País.
Pa ra béns, mais uma vez!

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PLF 
– BA) – Eu é que agra de ço a V. Exª, pre za do Se na dor
Luiz Este vão, pe las pa la vras e pela ex ce len te ex po si -
ção so bre o tema que dis cu ti mos.

O Sr. Car los Wil son (PSDB – PE) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PLF – 
BA) – Com mu i to pra zer, ilus tre Se na dor Car los Wil son.

O Sr. Car los Wil son (PSDB – PE) – No bre Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, não po de ria de i xar
de lou var a ini ci a ti va de V. Exª. Como seu ami go,
devo di zer que, logo que sur giu a idéia da cri a ção do
fundo con tra a mi sé ria e a po bre za, ins pi ra do por V. Exª,
pen sei que, pela pri me i ra vez, eu te ria o pra zer de ver
uma pro pos ta apre sen ta da por V. Exª apro va da por
una ni mi da de, que ha ve ria uma con cor dân cia to tal no
País em tor no dela. To da via, cons ta tei que não é bem
as sim. Tra ta-se de uma pro pos ta po lê mi ca, que gera
dis cus são e que, de ou tra par te, re me te-me a uma fi -
gu ra lá do meu Esta do, mu i to cara e im por tan te para
to dos nós, que sem pre teve na po bre za a sua ra zão
de vi ver, tan to que, du ran te toda a sua vida, no alto
dos seus mais de 90 anos de ida de, dis se que gos ta -
ria de ver o Bra sil che gar ao pró xi mo mi lê nio sem mi -
sé ria e po bre za, ma ze las que, in fe liz men te, gras sam
em qua se todo o País. Nem D. Hel der Câ ma ra, fi gu ra
san ta lá de Per nam bu co, que ri da em todo o Bra sil,
con se guiu a una ni mi da de quan do lan çou essa pro -
pos ta de com ba te à mi sé ria, para que o Bra sil en tras -
se no pró xi mo mi lê nio sem tan ta fome, sem tan to de -
sem pre go, sem tan ta mi sé ria, e tam bém foi com ba ti -
do e cha ma do de de ma go go. Qu an do vejo V. Exª hoje 
na tri bu na, tra zen do essa pro pos ta, con fes so, como
Se na dor da Re pú bli ca, como seu Co le ga, meu or gu -
lho, mi nha sa tis fa ção de sa ber que V. Exª teve a sen -
si bi li da de de tra zer um tema que in co mo da mais de
um ter ço da po pu la ção do Bra sil, que vive e mora na
mi sé ria. Por con ta dis so, Se na dor Anto nio Car los Ma -

ga lhães, V. Exª tam bém está ten do a sen si bi li da de de
co lo car com mu i ta cla re za que esse não é um pro je to
ACM, não é um pro je to aca bado, de quem che ga di -
zen do que está tudo pron to. V. Exª tem a sen si bi li da -
de de co lo car o pro je to para o de ba te de mais de 22
Par la men ta res, com a so ci e da de ci vil para que pos -
sa mos en con trar um ca mi nho de di mi nu ir a ma i or ver -
go nha des te País, que é a mi sé ria de 40 mi lhões de
bra si le i ros. Pa ra béns, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se na dor Car los Wil son, ne nhu ma ho me na -
gem po de ria ser ma i or do que a in vo ca ção de D. Hel -
der, num mo men to como este.

D. Hel der é um ho mem san to, um ho mem que
re al men te lu tou con tra a po bre za do Bra sil e o des ti no 
não lhe deu o lu gar de des ta que que lhe ca bia em sua
vida epis co pal. Ele é tam bém, de cer to modo, um in -
jus ti ça do, mas, de qual quer ma ne i ra, ele é um glo ri fi -
ca do pelo exem plo de vida de sa cer do te que deu ao
Bra sil. Qu an do V. Exª in vo ca a sua fi gu ra, V. Exª cres -
ce e, ao mes mo tem po, faz cres cer o meu pro nun ci a -
men to. Mu i to obri ga do. 

Ouço o Se na dor Sil va Jú ni or.
O Sr. Sil va Jú ni or (PMDB – PB) – Sr. Pre si den -

te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, agra de ço a
opor tu ni da de do apar te. V. Exª sabe mu i to bem que
não sou um eru di to, mas eu não po de ria, ab so lu ta -
men te, de i xar de fa zer o meu pro nun ci a men to para
me as so ci ar às ho me na gens que es tão sen do pres ta -
das a esse gran de Lí der que há no Se na do bra si le i ro.
Na fi gu ra do emi nen te Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, te mos o exem plo ex tra or di ná rio do tra ba lho fe i -
to na Ba hia. E te mos cer te za de que S. Exª pre ten de,
de fato, fa zer com que aque le es for ço que tem fe i to
pelo seu Esta do pos sa tam bém se ex pan dir pelo Bra -
sil. V. Exª, nos sos com pa nhe i ros aqui e o emi nen te
Se na dor sa bem que es tou nes ta Casa subs ti tu in do o
emi nen te Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, que, por
mo ti vos do co nhe ci men to des ta Casa, não está pre -
sen te. Gos ta ria de ter a eru di ção de S. Exª para po der 
fa zer um dis cur so com as qua li da des que ele me re cia 
ser fe i to. Co nhe ço o sen ti men to de ami za de que Ro -
nal do Cu nha Lima tem com o emi nen te Se na dor e te -
nho cer te za de que ele es ta ria mu i to ani ma do em par -
ti ci par des sa gran de luta. Qu e ro di zer, como em pre -
sá rio, com pou ca ex pe riên cia na ati vi da de po lí ti ca,
que me pre o cu po mu i to com o que ve nho fa zer aqui,
nes ta Casa, mas me pro po nho a me as so ci ar a essa
luta, den tro das mi nhas pos si bi li da des, para ver se
con se gui mos al can çar esse ob je ti vo. Meus pa ra béns, 
emi nen te Se na dor.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agra de ço ao Se na dor Sil va Jú ni or as suas pa -
la vras tão con for ta do ras, e, mais do que isso, nas
suas pa la vras es tou ou vin do tam bém o ti tu lar Ro nal -
do Cu nha Lima, meu pre za do ami go que eu es ti ma ria
tan to que aqui es ti ves se, mas que den tre em pou co
che ga rá para com as suas lu zes tam bém nos aju dar
nes se pro je to que apre sen to. Mais do que isso, po -
rém, que ro que V. Exª trans mi ta a Ro nal do Cu nha
Lima, meu ami go, meu com pa nhe i ro, que a sua voz,
Se na dor Sil va Jú ni or, tra du ziu tam bém a dele e que
am bos vão aju dar o Bra sil.

Con ce do o apar te à no bre Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

A Srª Mar lu ce Pinto (PMDB – RR) – Sr. Pre si -
den te do Se na do, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, des de o iní cio do dis cur so de V. Exª es tou aqui
aten ta men te a ou vi-lo. Ini ci al men te, V. Exª fa lou das
in jus ti ças que tem so fri do por par te da im pren sa.
Após ou vir to dos os de ba tes, to dos os apar tes e todo
o dis cur so de V. Exª , che guei à se guin te con clu são:
quem sabe, como V. Exª se re fe riu ago ra, te nham as
pre ces do Arce bis po de Per nam bu co, uma fi gu ra san -
ta, nos so san to na ter ra, sen si bi li za do, V. Exª e tan tos
ou tros e até mes mo a im pren sa, em de ter mi na das crí -
ti cas, para vir des per tar o co ra ção e a sen si bi li da de
dos Par la men ta res e do povo bra si le i ro. As crí ti cas fe -
i tas a V. Exª hoje es tão dan do opor tu ni da de a, no Se -
na do, to dos se pro nun ci a rem com tan to sen ti men to.
Te nho cer te za de que aque les que não te rão opor tu -
ni da de de apar te ar V. Exª tam bém pen sa rão da mes -
ma ma ne i ra. Como fa lou o Se na dor Car los Wil son,
nun ca se viu tal una ni mi da de numa ques tão. E não
me re fi ro só a esta Casa, mas tam bém aos ques ti o na -
men tos do sa cer do te ora ci ta do. Do pon to de vis ta da
nos sa re li gi o si da de e sen si bi li da de, nada do que
acon te ceu aqui foi em vão. Qu e ro, par ti cu lar men te fa -
lar a V. Exª que, quan do fui Pre si den te da Co mis são
Espe ci al para Erra di ca ção do Tra ba lho Escra vo
Infan to-juvenil, vi mos co i sas es ca bro sas em vá ri os
Esta dos do nos so País. E, àque la épo ca, tí nha mos
es pe ran ça de que com tra ba lho da Co mis são iria sur -
tir um re sul ta do sa tis fa tó rio. Mas to dos nós, mem bros
da Co mis são, fi ca mos frus tra dos, prin ci pal men te as
Se na do ras que vi a ja ram por vá ri os Esta dos. E, hoje,
após ou vir o pro nun ci a men to de V. Exª por qua se três
ho ras, vou sair da qui com a con vic ção de que o nos so 
tra ba lho não foi em vão, pois hou ve a ini ci a ti va do
nos so Pre si den te do Se na do de apre sen tar este pro -
je to e de apo i ar a ins ta la ção de uma Co mis são Espe -
ci al para a er ra di ca ção da mi sé ria no nos so País. Ain -
da on tem, como dis se o Pre si den te da Co mis são de

Assun tos So ci a is, so mos fa vo rá ve is a que aque la Co -
mis são dê pri o ri da de to tal a esse as sun to como tam -
bém às duas sub co mis sões. Uma de las, da qual sou
Pre si den te, é para tra tar dos as sun tos da in fân cia e
da er ra di ca ção da pros ti tu i ção in fan til. A ou tra sub co -
mis são, su ge ri da pelo Se na dor Luiz Este vão, é para
tra tar dos as sun tos da ter ce i ra ida de. Tudo isso é uma 
con ju ga ção de es for ços, li de ra dos por V. Exª. O Bra sil 
in te i ro hoje não fala mais em re for ma par ti dá ria, não
nos co bra mais cer tas re for mas, mas fala do re sul ta -
do do seu pro je to. É com mu i ta sa tis fa ção que faço
esse apar te com a con vic ção de que va le ram as crí ti -
cas, va le ram as di ver gên ci as já ha vi das nes te ple ná -
rio do Se na do do Se na do, por que, com tudo isso, V.
Exª con se guiu o que nun ca foi con se gui do aqui nes te
Se na do: a una ni mi da de para que esse tra ba lha do
seja vi to ri o so. Pa ra béns, Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães. V. Exª pode con tar com a co o pe ra ção do
PMDB – cujo Pre si den te já se pro nun ci ou e onde V.
Exª sabe que tem mu i tos ami gos, se não a una ni mi -
da de, mas qua se isso. E V. Exª já con se guiu que o
PMDB aca tas se to das as suas idéi as.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se na do ra Mar lu ce Pin to, mu i to obri ga do por
suas pa la vras. Te mos uma gran de ami za de e um pro -
fun do res pe i to pelo seu tra ba lho, não só em seu Esta -
do, mas por todo o Bra sil. A sua Pre si dên cia na Co -
mis são que exa mi nou o pro ble ma da cri an ça e do
ado les cen te foi ex tre ma men te efi ci en te, de mons tran -
do mais uma vez sua von ta de e co ra gem de re sol ver
os gra ves pro ble mas do Bra sil. Eu é que agra de ço o
tra ba lho de V. Exª.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª em
boa hora traz ao de ba te nes te Con gres so Na ci o nal
um as sun to que con si de ro da mais alta re le vân cia: o
ata que à po bre za, que hu mi lha mi lhões e mi lhões de
bra si le i ros, no ta da men te na re gião da qual fa ze mos
par te, o Nor des te, que com cer te za sen te de per to a
dor e o so fri men to de ser po bre. As ca u sas já fo ram
to tal men te iden ti fi ca das, as po lí ti cas to tal men te dis -
cu ti das; fal ta ape nas von ta de po lí ti ca para que nos so
Nor des te so bre po nha-se a essa mi sé ria, que pro duz
em nos sa re gião uma si tu a ção bas tan te des fa vo rá vel
em re la ção a ou tras mais de sen vol vi das do Bra sil.
Ain da há pou co, Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o -
nal, lía mos uma re por ta gem so bre a gran de onda de
ca lor que afli ge os Esta dos Uni dos, um ca lor abra sa -
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dor que obri ga o Go ver no a pro vi den ci ar a aqui si ção
de apa re lhos de ar con di ci o na do para mi lha res e mi -
lha res de fa mí li as. Para o nos so Nor des te, cla ro que
não pen sa ría mos no ar con di ci o na do para re sol ver
nos sos pro ble mas. Bas ta ria que nos sos re cur sos na -
tu ra is fos sem apro ve i ta dos. O rio São Fran cis co, por
exem plo, pre ci sa ter res ta u ra da sua va zão nor mal,
por que está se aca ban do e as obras dos ca na is es tão 
pre ju di ca das. Ape sar dis so, hoje se fala pura e sim -
ples men te na trans po si ção do rio São Fran cis co, sem 
se ati nar para a gra vi da de da si tu a ção do ma i or ma -
nan ci al da Re gião. Para ter mi nar, Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, ao apre sen tar esse pro je to, V. Exª
cum pre com seu de ver de nor des ti no, de bra si le i ro, ao
con trá rio de mu i tos que pre gam o so ci al, mas são
omis sos na hora da ex plo ra ção dos mais ri cos. A te le -
vi são hoje mes mo di vul gou que, nes tes úl ti mos seis
me ses, os me di ca men tos, prin ci pal men te os mais im -
por tan tes, so fre ram al tas de até 75%. Quem so fre com 
isso? Os apo sen ta dos, os mais po bres. É o im pos to
que, em vez de ser di ri gi do con tra os mais ri cos, está
sen do con tra os mais po bres. Por isso, a dis cus são
des se tema da po bre za é da ma i or opor tu ni da de, e fe li -
ci to V. Exª. Como ho mem do Par ti do So ci a lis ta Bra si le -
i ro, es ta rei aten to no es tu do de seu pro je to para que
nos so Par ti do pos sa par ti ci par e co la bo rar com os ob -
je ti vos a que ele se pro põe. Meus pa ra béns a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agra de ço a V. Exª, meu caro ami go Se na dor
Anto nio Car los Va la da res. Suas pa la vras e, mais do
que isso, as ini ci a ti vas de V. Exª em be ne fí cio dos mais 
ca ren tes dão-lhe au to ri da de de par ti ci par ati va men te
des sa Co mis são. Espe ro que até o fim do ano te nha -
mos algo con cre to apro va do pelo Con gres so Na ci o nal. 
V. Exª vai ser um gran de ba ta lha dor por essa ca u sa.
Apro ve i tan do a oca sião, que ro tam bém di zer que, no
com ba te à po bre za, não com es ses re cur sos, mas
com ou tros, tem que ha ver um es tu do sé rio do Go ver -
no Fe de ral em re la ção ao apro ve i ta men to hí dri co dos
rios do Nor des te, para que não pas se mos pela si tu a -
ção ve xa tó ria que de quan do em vez nós vi ve mos.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – Emi -
nen te Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, cer ta men -
te a cha ma da es pe ran ça vol ta a aque cer o co ra ção
de mi lhões de bra si le i ros, não só com a pro po si tu ra
de V. Exª, mas com o de ba te que V. Exª sus ci ta, con -
vo can do e mo ti van do a to dos para o en fren ta men to
des sa ma ze la so ci al que afli ge par ce la con si de rá vel

da po pu la ção bra si le i ra. E têm ra zão os bra si le i ros
que se sen tem ani ma dos a ter uma es pe ran ça ou
algo em que se agar rar, por que quan do V. Exª em pu -
nha essa ban de i ra o faz com a au to ri da de não só de
Pre si den te des ta Casa, de Pre si den te do Con gres so
Na ci o nal, mas so bre tu do com a con di ção de ho mem
pú bli co de lar ga vi são, de ines ti má ve is ser vi ços pres -
ta dos ao seu Esta do e ao nos so País, com a cons -
ciên cia ple na do so fri men to que se aba te so bre inú -
me ros bra si le i ros. No bre Se na dor, re pre sen to um
Esta do in se ri do na Re gião Nor te que, como a Re gião
em que se en con tra o Esta do re pre sen ta do por V.
Exª, apre sen ta os ín di ces na ci o na is mais ele va dos de 
po bre za. Te mos que com ba ter, sim, essa bru tal con -
cen tra ção de ren das que ve ri fi ca mos ao lon go dos
anos. Te mos que pro te ger, sim, aque les que não têm
a quem re cor rer e não têm uma por ta a ba ter. E note
V. Exª que, com os efe i tos da glo ba li za ção, da ro bó ti -
ca e da in for má ti ca, a ten dên cia na tu ral é o au men to
do nú me ro de ex clu í dos. Por tan to, pes so al men te e
por in ter mé dio do PPB, Par ti do que re pre sen to nes ta
Casa, es ta re mos so li dá ri os com V. Exª, es ta re mos
de ter mi na dos na luta pela bus ca de so lu ções para
esse pro ble ma que fere a dig ni da de hu ma na e que
tan to so fri men to tem ca u sa do ao povo bra si le i ro.
Meus pa ra béns a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mu i to obri ga do, meu caro Lí der Le o mar Qu in -
ta ni lha, por suas pa la vras e pelo apo io de seu Par ti do. 
E va mos ter, acre di to, com a boa von ta de de to dos,
um apo io unâ ni me no Se na do e tam bém em gran de
par te na Câ ma ra dos De pu ta dos; mas o apo io de V.
Exª para mim é ex tre ma men te im por tan te.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – V. Exª
per mi te-me um apar te, no bre Se na dor Anto nio Car los 
Ma ga lhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pois não, no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Emi nen te
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, cum pri men to o
Con gres so Na ci o nal e so bre tu do V. Exª que, nes te
me mo rá vel mo men to, de vol ve-nos a au to-estima. Há
mu i to pre ci sá va mos dis cu tir ma té ria de tal en ver ga -
du ra. Con fes so que tive mi nha au to-estima re vi go ra -
da quan do foi ins ta la da a CPI do Ju di ciá rio. E os re -
sul ta dos es tão aí. Qu e ro di zer a V. Exª que esse as -
sun to sus ci ta do em âm bi to na ci o nal e que po la ri zou
to das as aten ções do Con gres so Na ci o nal veio na
hora exa ta. Não foi por ou tra ra zão que o Con gres so
Na ci o nal, em ses são me mo rá vel, on tem, teve de
aban do nar a ri gi dez re gi men tal e, com a de vi da aqui -
es cên cia da Se na do ra Ma ri na Sil va, am pli ar essa co -
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mis são pa ri tá ria, que será com pos ta por 19 Se na do -
res e 19 De pu ta dos Fe de ra is, para que, a pe di do dos
par ti dos, pelo me nos um re pre sen tan te de cada par ti -
do com as sen to nes ta Casa te nha tam bém opor tu ni -
da de de com par ti lhar com V. Exª esse mo men to his tó -
ri co da vida na ci o nal. Qu e ro di zer que já faz mu i to
tem po que o gran de már tir da Inde pen dên cia, Ti ra -
den tes, cu nhou uma fra se sim ples: “Se to dos qui se -
rem, fa re mos des ta uma gran de Na ção”. É o que V. Exª
está que ren do ago ra. V. Exª está que ren do er ra di car
a po bre za. Erra di ca ção é até uma pa la vra ra di cal. Sei
que não con se gui re mos er ra di cá-la to tal men te, mas,
se mu i tos qui se rem, V. Exª terá con se gui do o seu de -
si de ra to. Por tan to, sin to-me fe liz por per ten cer a esse
Con gres so Na ci o nal nes te exa to mo men to. Cre io que 
ou tras po lí ti cas de ve rão ser for mu la das pa ra le la men -
te. Cito, como exem plo, a re vi ta li za ção do Proál co ol,
para que pos sa mos ge rar em pre go e ren da nes te
País e aca bar com a eter na de pen dên cia de im por ta -
ção de com bus tí ve is de ou tros pa í ses – no pró xi mo
sá ba do, os com bus tí ve is irão para o sex to ou sé ti mo
au men to. Pre ci sa mos de mais re cur sos para a re for -
ma agrá ria a fim de re ver ter o flu xo mi gra tó rio. Há o
pro gra ma de re ci cla gem do lixo, que está le van do
mu i ta gen te a tra ba lhar, com re sul ta dos po si ti vos.
Por tan to, emi nen te Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, es ta re mos nes sa luta com V. Exª e te nho a cer -
te za de que ha ve re mos de con se guir pelo me nos mi -
ni mi zar essa nó doa da po bre za que nos en ver go nha
a to dos. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Obri ga do, Se na dor Car los Pa tro cí nio. V. Exª,
que tem me aju da do tan to nos tra ba lhos da Mesa do
Se na do e do Con gres so Na ci o nal, ago ra se pro põe a
nos aju dar mais ain da nes sa emen da que es ta mos
apre sen tan do à Cons ti tu i ção. Isso é mu i to im por tan te.

Va mos que rer! Va mos ven cer! E va mos ven cer
uni dos, por que a vi tó ria não será mi nha: será uma vi -
tó ria do Con gres so Na ci o nal.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – V. Exª me
con se gue um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ouço o Se na dor José Agri pi no.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Meus cum pri -
men tos, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, e ex pli -
co a ra zão dos meus cum pri men tos. Esta mos já com
qua se três ho ras de de ba te. A par tir do dis cur so pro -
fe ri do por V. Exª, po de-se de pre en der cla ra men te o
dese jo da Casa de de ba ter o tema pro pos to por V. Exª e
de apro var um pro je to que ve nha a ser en ve lo pa do
pe los ar gu men tos aqui co lo ca dos. Mas os meus cum -
pri men tos são pelo fato de que as idéi as aqui ex pos -

tas ti ve ram a ini ci a ti va de al guém. Aqui fa lou-se em
“an tes tar de do que nun ca”, em ori gi na li da de ou não
de te mas, mas é pre ci so que se lem bre e que o Bra sil
sa i ba quem são seus ho mens pú bli cos. Qu an to à
ques tão do Ju di ciá rio, que afe ta a to dos nós bra si le i -
ros – o Ju di ciá rio con tém er ros de pos tu ra e de ati tu -
des –, al guém teve de pro vo car a dis cus são des se
tema. Esse era um tema an ti go, era mis ter o de ba te,
mas era pre ci so que al guém to mas se a ini ci a ti va e ti -
ves se co ra gem para fa zê-lo. V. Exª o fez. Mais uma
vez, V. Exª toma a ini ci a ti va de sar jar um tu mor, de
abor dar de fren te a ques tão da po bre za e de en fren -
tá-la. To dos sa be mos, Se na dor Anto nio Car los Ma -
galhães, que a chan ce de êxi to de um pro je to é pro -
por cional à for ça de seus ar gu men tos e à au to ri da de
de seu au tor. Cre io que V. Exª re ú ne, a um só tem po,
as duas con di ções para que te nha mos êxi to na apro -
va ção do pro je to que se está dis cu tin do. Do de ba te
como um todo, o mais im por tan te, para mim e para o
País, é que se per ce ba a sin ce ri da de com que V. Exª
está apre sen tan do a idéia. V. Exª não quer vê-la como 
uma idéia de sua au to ria, mas a ser vi ço do povo bra -
si le i ro. Fo ram fe i tos aqui mu i tos apar tes. O pri me i ro
foi pro vo ca ti vo. V. Exª foi con tes ta do, não a sua pes -
soa, mas a sin ce ri da de de seus ar gu men tos. A Casa
sabe que V. Exª é um ho mem de tem pe ra men to for te,
ás pe ro no de ba te, mas foi se re no no con fron to das
idéi as. Cre io que a Casa e o País per ce be ram a sin -
ce ri da de de suas in ten ções: ver apro va do um pro je to
para o qual V. Exª tem ar gu men tos, au to ri da de e co ra -
gem para apre sen tar e le var adi an te. Qu e ro di zer-lhe
que sou um li be ral como V. Exª. O Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha lem brou com pro pri e da de a ques tão de
que, no pro ces so li be ral, na eco no mia glo ba li za da,
ga nham os efi ci en tes, aque les que são mais bem pre -
pa ra dos e ins tru í dos, e que uma le gião de ven ci dos
pode fi car pelo meio do ca mi nho. Mas nós nos si tu a -
mos en tre os li be ra is que não per dem de vis ta a ques -
tão so ci al nem de i xam ao re len to os ex clu í dos. É
opor tu na a pro pos ta de V. Exª como in te gran te do
Par ti do da Fren te Li be ral. Ago ra que en tra mos num
pro ces so de eco no mia glo bal, mais do nun ca, mais
do que no pas sa do, é pre ci so que nos pre o cu pe mos
com os ex clu í dos. Por essa ra zão, tam bém cum pri -
men to V. Exª. Cum pri men to V. Exª pela for ça de sua
li de ran ça e dos seus ar gu men tos. Estou con ven ci do
de que aqui nas ce, pela for ça do con sen so, uma ini ci -
a ti va que vai se con subs tan ci ar em um pro je to que
será apro va do. Pa ra béns!

O SR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Meu caro Se na dor José Agri pi no, fra ter nal
ami go e, ape sar de bem mais moço, con se lhe i ro. Sou 
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mu i to sen sí vel às suas pa la vras sem pre opor tu nas,
sem pre apro pri a das para a oca sião. Sin to-me mu i to
es ti mu la do não só com seu apo io mas com essa ami -
za de fra ter na que nos une e que nos faz cada dia um
en ten der mais o ou tro sem pre ci sar se quer con ver sar. 
Mu i to obri ga do pelo seu apo io pú bli co e ir res tri to nes -
ta hora.

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ouço o Se na dor Agne lo Alves.

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, sin to-me ex tre ma men te
gra ti fi ca do ao che gar a esta Casa, de po is de 50 anos
fre qüen tan do-a da ban ca da da Impren sa. V. Exª deve
se re cor dar, quan do aqui che gou como De pu ta do Fe -
de ral pela pri me i ra vez, que me en con trou no Con -
gres so Na ci o nal como jor na lis ta. Fico mu i to fe liz; sin -
to-me mu i to gra ti fi ca do por me en con trar nes ta Casa,
em um mo men to como este, quan do se con ver gem
to das as opi niões em tor no de V. Exª para aju dá-lo e
apo iá-lo. Qu e ro di zer que o Se na do Fe de ral está to -
man do uma po si ção que eu te mia, como jor na lis ta,
com a vi são crí ti ca que eu ti nha do Con gres so e ao
rés do chão, como a po pu la ção: to das as ve zes que
os po lí ti cos pro cu ram o povo, pro cu ram pri me i ra men -
te os po bres e sem pre têm de les a con fi an ça, o voto,
a es pe ran ça. Ago ra, quan do che go ao Con gres so
Na ci o nal, sin to-me mu i to gra ti fi ca do tam bém por ter
sido um dos pri me i ros a as si nar o re que ri men to da
Se na do ra Ma ri na Sil va. Fe li ci to V. Exª por esta ini ci a ti -
va. Fe li ci to ain da mais esta Casa por ter V. Exª na
Pre si dên cia, gui an do-a com sua li de ran ça fir me para
os ca mi nhos que a so ci e da de bra si le i ra quer: a igual -
da de, o tra ta men to em que o fos so que se pa ra os
mais ri cos não seja tão pro fun do quan to o que se pa ra
os po bres dos mais po bres. Sr. Pre si den te Anto nio
Car los Ma ga lhães, es tou mu i to gra ti fi ca do de che gar
a esta Casa na hora em que V. Exª dá uma sa cu di de la 
no Con gres so, na hora em que re al men te im pri me
uma fe i ção ni ti da men te so ci al aos tra ba lhos e às pre o -
cu pa ções de to dos nós, Se na do res da Re pú bli ca. Mi -
nhas fe li ci ta ções, Sr. Pre si den te.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Meu caro Se na dor Agne lo Alves, digo da mi -
nha ale gria de vê-lo nes ta Casa. As pa la vras pro nun -
ci a das pelo Se na dor Ge ral do Melo on tem, em sua
pos se, va lem como mi nhas. Há 40 anos es ta mos jun -
tos, V. Exª como jor na lis ta, e eu como par la men tar,
mas tam bém sem pre como jor na lis ta, mi nha pro fis -
são na vida in te i ra. Ve jo-o aqui re vi go ra do, pron to

para atu ar em be ne fí cio do seu Esta do e, so bre tu do,
do País. Suas pa la vras me con for tam mu i to.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
sul to o Ple ná rio so bre a pror ro ga ção da ses são por 20 
mi nu tos. (Pa u sa)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro -
ga da a ses são por 20 mi nu tos.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Tem a pa la vra V. Exª.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Pre za do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, é um
dos prin cí pi os da vida hu ma na que toda ca u sa no bre
e todo gran de com ba ten te de vem cons tru ir ali a dos.
Por tan to, te nha V. Exª e o povo bra si le i ro a mim e ao
nos so par ti do, o PDT, como ali a dos nes ta ca u sa, que
bus ca so lu ções para mi ni mi zar a po bre za e suas con -
se qüên ci as em nos so País. Não gos to mu i to das ex -
pres sões “er ra di car” ou “com ba ter” a po bre za e a
fome, por que, em al guns mo men tos, po dem-nos soar 
po pu lis tas. Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que
esta co mis são, cons tru í da den tro de um prin cí pio bá -
si co do tra ba lho es pe ra do pela po pu la ção bra si le i ra,
te nha a ca pa ci da de ins pi ra da – até di ria – na sa be do -
ria mi le nar do povo chi nês, que, sob a co or de na ção
do gran de lí der Deng Xi a o ping, ci ta do no dis cur so do
emi nen te Se na dor José Alen car, sou be ela bo rar um
pla no de me tas para mais de 1,2 bi lhão de pes so as, o
qual vem sen do cum pri do, in clu si ve an te ci pa da men -
te, pois o que se cons tru iu na que le país foi um ente
pe re ne, per ma nen te. Então, a mi nha con tri bu i ção, se
pos sí vel na con di ção de mem bro des sa co mis são,
dar-se-á no sen ti do de que ela bus que es ta be le cer e
cons tru ir para o Bra sil um pla no de me tas na área so -
ci al; não ape nas esse pla no de me tas do Go ver no
atu al, que se re fe re a obras de in fra-estrutura e tam -
bém é im por tan te. A bus ca do de sen vol vi men to e do
com ba te das de si gual da des re gi o na is é fun da men tal
em nos so País, mas fal ta no pla no de me tas, no pla no 
Bra sil em Ação, por exem plo, o as pec to do com ba te à 
po bre za e to dos es ses as pec tos que es tão sen do le -
van ta dos. Então, con cre ta men te, Pre si den te Anto nio
Car los Ma ga lhães, en ten do que de ve mos de fi nir quais
são os prin ci pa is pro ble mas do nos so País na área da 
po bre za. Se o prin ci pal pro ble ma é a fome, a fal ta de
ali men tos, que se jam es ta be le ci das me tas con cre tas, 
para que se pos sa, em de ter mi na do tem po e com cer -
to vo lu me de re cur sos, ali men tar o povo bra si le i ro. A
Chi na sou be fa zer isso mu i to bem. A pri me i ra meta do 
seu pla no era jus ta men te ali men tar o povo chi nês, o
que foi cum pri do em pra ti ca men te me ta de do pra zo
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es ti ma do. A se gun da meta era ves tir o povo chi nês;
tal vez, no Bra sil, não seja essa, mas mo ra dia para o
povo bra si le i ro, água para os nor des ti nos. Essa é a
con tri bu i ção que pre ten do ofe re cer e dis cu tir den tro
da co mis são, se pos sí vel, no sen ti do de cons tru ir
esse pla no de me tas do País, não do Con gres so, do
Go ver no, de de ter mi na do par ti do ou li de ran ça, como
V. Exª tem-se ex pres sa do. Então, te nha em mim e no
meu par ti do um ali a do, por que tra ta-se de uma ca u sa
no bre, da qual to dos nós de ve mos co lo car-nos à dis -
po si ção. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor Se bas tião Ro -
cha, por seu apar te. V. Exª é um mé di co com pe ten te e 
tem-se des ta ca do nes sas pro po si ções de ca rá ter so -
ci al, daí por que o apo io já an te ci pa do à ca u sa – e não 
ape nas ao pro je to – é mu i to im por tan te. Fa re mos o
me lhor pos sí vel den tro do Con gres so Na ci o nal. Va -
mos cum prir a nos sa mis são.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Con ce do o apar te ao Se na dor Ro meu Tuma e 
ao Se na dor Ge ral do Melo pos te ri or men te. Acho, en -
tão, que en cer ra re mos o de ba te.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se rei rá pi do,
meu que ri do ami go e Pre si den te Anto nio Car los Ma -
ga lhães. Tive opor tu ni da de, tal vez pela von ta de de
Deus, de per cor rer este Bra sil em to dos os seus qua -
dran tes. Pude, por tan to, sen tir de per to, em vá ri as
des sas re giões, a mi sé ria, in clu si ve nas co mu ni da des 
in dí ge nas. V. Exª, nes ta hora em que o Bra sil atra ves -
sa um mo men to di fí cil, traz ao de ba te aqui lo que re al -
men te afli ge a so ci e da de bra si le i ra. Vá ri os dos que
nos an te ce de ram já ex pu se ram as di fi cul da des de
seus Esta dos, os pon tos crí ti cos sob os qua is a fome
se apre sen ta, bem como a imi nên cia de uma cri se so -
ci al, se não se en con trar um ca mi nho só li do para que
isso seja re sol vi do. V. Exª é um pri vi le gi a do. Teve,
pela von ta de de Deus, uma car re i ra po lí ti ca sem pre
de des ta que. E mu i tos não sa bem – ou al guns tal vez
não le vem em con si de ra ção – que, por ser V. Exª um
mé di co, é da que les es co lhi dos por Deus que po dem
tra zer a cura ao seu se me lhan te. Te nho um fi lho mé -
di co e sei que, des de a pri me i ra hora dos ban cos es -
co la res, nas fa cul da des de me di ci na, aque les fu tu ros
mé di cos têm o pri me i ro con ta to com a mi sé ria, com
as di fi cul da des, com as ane mi as que en con tram em
seus es tá gi os, com os gran des pro ble mas que a fome 
traz. Por tan to, V. Exª soma tudo isso em uma hora do
seu vi gor po lí ti co, do seu vi gor fí si co, para tra zer à so -
ci e da de bra si le i ra, por meio da que le que é o seu re -

pre sen tan te real, o Con gres so Na ci o nal, al gu mas di -
re tri zes para o que pro va vel men te V. Exª sen tiu em
seus es tá gi os, em seu cur so de me di ci na. Hoje, com
o seu po der de de ci são, com a sua for ça in te ri or, V. Exª
pode ten tar bus car uma so lu ção de fi ni ti va para que
isso não mais acon te ça. Que Deus con ti nue gui an do
seus pas sos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se na dor Ro meu Tuma, meu ve lho e que ri do
ami go, suas pa la vras são mu i to gra ti fi can tes. Te mos
uma gran de ami za de, e V. Exª, Se na dor por um gran -
de Esta do, sabe que, ape sar de seu Esta do ser o eco -
no mi ca men te mais for te do Bra sil, tam bém con vi ve
com a po bre za e quer, na me di da do pos sí vel, eli mi -
ná-la. Tem V. Exª tra ba lha do aqui como um Se na dor
mu i to efi ci en te e há de con ti nu ar sua tra je tó ria po lí ti ca 
em São Pa u lo, sem pre bri lhan te, mas, nes ta Casa,
cada dia mais, tra ba lhan do pelo País, como tem sido,
re al men te, a nor ma da sua vida.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – V. Exª me

per mi te um apar te?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Ge ral do
Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (PDSB – RN) – Sr. Pre si -
den te, Anto nio Car los Ma ga lhães, fa lou não ape nas
para cum pri men tá-lo pela ini ci a ti va, como to dos o fi -
ze ram, mas es pe ci al men te para re gis trar um agra de -
ci men to que lhe faço como bra si le i ro e, so bre tu do,
como Se na dor da Re pú bli ca. Sou dos que acre di tam
que o Con gres so Na ci o nal é um ins tru men to fun da -
men tal para con so li dar, am pli ar, for ta le cer e con sa -
grar a de mo cra cia como ins ti tu i ção do nos so povo, e
é o gran de fi a dor da li ber da de com que to dos so nha -
mos e que cons ti tui um di re i to es sen ci al do ser hu ma -
no. Vejo V. Exª to mar uma ini ci a ti va que res ti tui, que
pro mo ve o re en con tro do nos so Con gres so, o Con -
gres so do povo bra si le i ro, com a so ci e da de bra si le i ra. 
V. Exª per ce beu, viu e ou viu o cla mor das ruas, o de -
sa fio que se co lo ca di an te da atu al ge ra ção de es ta -
dis tas e de ho mens pú bli cos do Bra sil, e V. Exª per ce -
beu, como to dos per ce be mos, que este é o gran de
pro ble ma, o gran de de sa fio na ci o nal nes te mo men to.
É pre ci so que a so ci e da de veja o seu Con gres so não
ape nas como uma ins ti tu i ção, como uma fi gu ra ção
den tro da or ga ni za ção do Go ver no e do Esta do bra si -
le i ro, que ela veja o seu Con gres so como a gran de
en ti da de que tem para ser vi-la; que a po pu la ção veja
em nós pes so as que se de di cam a en fren tar e re sol -
ver os pro ble mas do co ti di a no, es pe ci al men te da que -
las pes so as a quem a po bre za trans for mou a vida não 
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num ins tan te de ale gria, mas em um so fri men to
de ses pe ra do de to das as ho ras e de to dos os
anos. V. Exª, além dos ser vi ços que já pres tou ao Con -
gres so Na ci o nal, pres ta mais este, o gran de ser vi ço
de pro mo ver, com este ges to e com esta ini ci a ti va, o
re en con tro do Con gres so com o povo bra si le i ro, o
apro fun da men to des te en con tro, des ta gran de ali an -
ça que pre ci sa ha ver. Eu que ria fa zer este re gis tro e
este agra de ci men to a V. Exª, no mo men to em que o
cum pri men to por sua ini ci a ti va.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Não es pe ra va o apar te de V. Exª. Ia di ri gir-me
a V. Exª como ho mem que pre si diu esta ses são e fa -
zer-lhe o me re ci do elo gio pelo seu tra ba lho na Mesa do
Se na do, e ago ra, como Se na dor que apar te ia, como
Se na dor in te res sa do nas ca u sas do País e do seu Esta -
do prin ci pal men te, que tam bém tem ín di ces de po bre za
e pelo qual V. Exª luta para me lho rar. Fico mu i to gra to
com as suas pa la vras, que são es ti mu lan tes. Qu e ro lhe
di zer que nós, da Mesa do Se na do, va mos tam bém
cum prir o nos so de ver, fa zen do com que a tra mi ta ção
des se pro ces so como tam bém dos ou tros que se rão in -
cor po ra dos ou de qual quer ou tro, por que este pro je to
não vai ter dono, é um pro je to do Con gres so, pos sa tra -
mi tar com a ra pi dez que o povo bra si le i ro exi ge.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me per mi te um apar te ape nas para dar uma in for ma -
ção?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pois não, Exce lên cia.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Gos -
ta ria de trans mi tir a V. Exª que re sol vi, como tam bém
os com pa nhe i ros do Par ti do, Se na dor Tião Vi a na, Se -
na do ra Ma ri na Sil va e pos si vel men te ou tros, as si nar
a pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção de V. Exª que
cria o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za,
por que ava lio que o ob je ti vo está in cor po ra do na qui lo
que, mu i tas ve zes, es ti ve mos tra ba lhan do, e po de re -
mos ob vi a men te es tar pen san do em como aper fe i ço -
ar, mo di fi car e tra zer as nos sas pro po si ções para o
mes mo pro pó si to. Gos ta ria de fa zer ape nas duas
breves ob ser va ções so bre o con te ú do do seu pro -
nun ci a men to. Em pri me i ro lu gar, o co e fi ci en te de
Gini que V. Exª men ci o na, de 0,59, não é o mais atu a -
li za do – acre di to que o úl ti mo co e fi ci en te ofi ci al dis po -
ní vel é da or dem de 0,61, nos re la tó ri os mais re cen tes 
do Ban co Mun di al e do PNUD -, já que só Ser ra Leoa
tem um co e fi ci en te de Gini ma i or: 0,63. O ou tro pon to
que gos ta ria de re fe rir, e o Se na dor Car los Pa tro cí nio
até co lo cou, mas, na sua aná li se, não hou ve ob ser va -
ção so bre a es trutura fun diá ria, um dos as pec tos e
uma das ca u sas ma i o res da má dis tri bu i ção da ren da.

Sen do as sim, faço essa su ges tão a fim de que no pro -
nun ci a men to de V. Exª tam bém haja uma pre o cu pa ção 
fi nal para que ve nha mos a cor ri gir a ex tra or di ná ria dis -
pa ri da de no pa trimônio, como, por exem plo, a pro pri e -
da de da ter ra, a fim de ter mos uma me lhor dis tribui ção
no flu xo da ren da que ad vém da má dis tri bu i ção pa tri -
mo ni al hoje exis ten te no Bra sil. Por tan to, a ca u sa da
Re for ma Agrá ria deve es tar in cor po ra da nes sa pre o -
cu pa ção de er ra di ca ção da po bre za. Mu i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Con cor do com V. Exª in te i ra men te e que ro
de i xá-lo e a seus co le gas de Par ti do à von ta de, por -
que, mes mo com a as si na tu ra, não há uma obri ga ção 
da ace i ta ção da pro pos ta e os seus itens po dem ser
mo di fi ca dos. Mas é ex tre ma men te gra ti fi can te e é um
bom exem plo para o Con gres so ter a as si na tu ra dos
seus cor re li gi o ná ri os nes ta mi nha emen da.

Qu e ro di zer ago ra, como mi nhas úl ti mas pa la -
vras, aos Se na do res, olhan do a to dos, in clu si ve a De -
pu ta dos da mi nha ter ra: te nho lu ta do in ten sa men te
jun to ao meu povo. Sou um po lí ti co que vivo na in ti mi -
da de do meu povo, so bre tu do dos mais po bres. Sou
um po lí ti co que não fre qüen to as ca sas dos mais ri -
cos. Cos tu mo vi ver na in ti mi da de dos mais po bres. E
di an te dos se nho res, juro que va mos lu tar por isso.
Di an te do povo que aí está na ga le ria, juro que não
fal ta rei, até por que, se fal tar, eu pe di ria a Deus que
me ful mi nas se na vés pe ra.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Ma ga lhães, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio, 
2º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Ma ga lhães, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que
é ocu pa da pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Amir Lan do 
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no. 

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro, hoje, des ta
tri bu na, jun tar-me às ho me na gens ao Dia Na ci o nal da 
Sa ú de, co me mo ra do em 5 de agos to, fa zen do al gu -
mas re fle xões so bre o tema. Como vai a sa ú de no
Bra sil? Como vem se sa in do o Go ver no Fe de ral nes -
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sa área de atu a ção? Qual a di men são dos de sa fi os
que essa ques tão ain da re pre sen ta para a so ci e da de
bra si le i ra?

Sr. Pre si den te, des de já adi an to mi nhas con clu -
sões: os pro ble mas da sa ú de, em nos so País, são
imen sos, como qual quer ob ser va dor a olho nu pode
cons ta tar. No en tan to, nos úl ti mos 4 ou 5 anos, fi ze -
mos pro gres sos no tá ve is no to can te às po lí ti cas e
ações de sa ú de. Bas ta lem brar como era de ses pe ra -
dor, até mes mo ca tas tró fi co, o pa no ra ma da sa ú de no 
Bra sil, no iní cio do Go ver no Fer nan do Hen ri que.

As ver bas fe de ra is ha vi am ca í do, nos pri me i ros
anos da dé ca da de 90, para ní ve is in su por ta vel men te
ba i xos. Esta dos, Mu ni cí pi os e União es ta vam de sar ti -
cu lados em suas ações e as ins ti tu i ções per ti nen tes
eram, pa ten te men te, ina de qua das. O Sis te ma Úni co
de Sa ú de, SUS, pro pos to pela cons ti tu i ção de 88, e
re gu la men ta do em 1990, não sa í ra do pa pel, ou fora
im plan ta do ca o ti ca men te. Seu con ce i to de ser vi ços
de sa ú de uni ver sa is, igua li tá ri os, gra tu i tos, pres ta dos
na base da so ci e da de, pa re cia fa da do a eter ni zar-se
como so nho in viá vel. A po pu la ção po bre vi via um de -
sas tre agu do de mau aten di men to. As ações pre ven -
ti vas não con se gui am im por-se com a im por tân cia
que lhes ca bia. A fra u de e a má ges tão gras sa vam no
sis te ma pú bli co. O con tro le da so ci e da de so bre os
ser vi ços de sa ú de pa gos era frá gil e sem pers pec ti va
de me lho ra.

Sr. Pre si den te, pas sa dos al guns anos, ne nhum
des ses pro ble mas está ple na e sa tis fa to ri a men te re -
sol vi do, é ver da de. Mas de ve mos re co nhe cer os
bons avan ços que ob ti ve mos nas múl ti plas e va ri a -
das fren tes de luta en glo ba das nes sa ver da de i ra
guer ra que tra va a so ci e da de bra si le i ra para che gar
a ter ser vi ços de sa ú de de pa drão ace i tá vel para
todo o con jun to e para os di ver sos seg men tos de
nos sa po pu la ção.

Essas ba ta lhas, de par te do Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, fo ram li de ra das pelo Mi nis té rio da
Sa ú de. Três fo ram os mi nis tros que se re ve za ram na
con du ção des sa luta: Adib Ja te ne, Car los Cé sar de
Albu quer que e, ainda no car go, José Ser ra. É jus to
que se re co nhe ça os mé ri tos des ses lí de res, quan do
con si de ra mos os pro gres sos con se gui dos. Mas cabe
tam bém re co nhe cer e elo gi ar o tra ba lho e o es for ço
de mi lha res de for mu la do res, pla ne ja do res, ges to res
e pro fis si o na is de sa ú de que, em to dos os can tos do
País, mu i tas ve zes re man do con tra a maré das di fi -
cul da des, vêm gra du al men te mo di fi can do o pés si mo
qua dro que vi vía mos há pou cos anos.

É pal pá vel e fa cil men te per cep tí vel que es ta mos 
en fren tan do po si ti va men te os ví ci os da omis são, da

in di fe ren ça e da ine fi cá cia ante os pro ble mas da sa ú -
de. São ví ci os, de cer to, ain da pre sen tes na so ci e da -
de, nos go ver nos, no sis te ma de sa ú de; mas sua for -
ça vem se re du zin do. O Go ver no Fe de ral, se gu ra -
men te, não tem sido omis so, nem in di fe ren te, nem
ine fi caz em suas ações e po lí ti cas de sa ú de. Algu mas 
pou cas es ta tís ti cas, a tí tu lo de ilus tra ção, po dem
mos trar-nos essa nova re a li da de.

Os agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de, que eram
cer ca de 35.000, em 1995, hoje são mais de 80.000.
Mu i tos mi lhões de bra si le i ros são al can ça dos por
esse ser vi ço. As áre as cobertas por esse pro gra ma
cor res pon di am, em 1995, a cer ca de 1100 mu ni cí pi -
os. Esse nú me ro, ago ra, tri pli cou, con tri bu in do, en -
tre ou tros efe i tos, para uma subs tan ci al que da da
mor ta li da de in fan til no Bra sil. Para as 26.456 co mu -
ni da des ca ren tes, si tu a das em 1.892 mu ni cí pi os,
com acom pa nha men to pela Pas to ral da Cri an ça, es -
tão dis po ní ve is os se guin tes nú me ros re fe ren tes à
mor ta li da de de cri an ças me no res de 1 ano: em
1994, 27,7 por mil nas ci dos vi vos; em 1997, 15,6 por
mil. Uma re du ção dra má ti ca, nes se caso. Ou tro
avanço foi o cres ci men to do Pro gra ma de Sa ú de da
Fa mí lia; suas equi pes ago ra ope ram em cer ca de
1000 mu ni cí pi os.

Estou se gu ro de que o tem po mos tra rá, por nú -
me ros como es ses, que o atu al go ver no, nos di fe ren -
tes as pec tos que for mam o arco das ques tões da sa ú -
de, está avan çan do na di re ção cer ta. Mas, an tes
mes mo que de cor ram os anos ne ces sá ri os para que
se pos sam afe rir cer tos efe i tos, é pos sí vel de tec tar a
me lho ra qua li ta ti va nes ses avan ços.

Uma das áre as em que se vem de sen vol ven do
a ação do Go ver no Fede ral é a da re or ga ni za ção
ins ti tu ci o nal, prin ci pal men te com a im plan ta ção
gra du al do SUS. A fi lo so fia bá si ca que rege a re for -
ma é a da des cen tra li za ção. O Fun do Na ci o nal de
Sa ú de, hoje, trans fe re fun dos di re ta men te para um
gran de nú me ro de mu ni cí pi os. Esse nú me ro, em
ou tu bro de 1988, era de 449; ain da pe que no fren te
ao uni ver so to tal dos mu ni cí pi os, mas abran gen do ci -
da des mé di as e gran des, que con cen tram gran de
par te da po pu la ção.

Des de de zem bro de 1997, está vi gen te o Piso
de Aten ção Bá si ca, PAB, uma nova for ma de re mu ne -
ra ção para pro ce di men tos am bu la to ri a is, como con -
sul tas odon to ló gi cas, pré-natal e ser vi ços de va ci na -
ção. Re pas se fe i to com base no nú me ro de ha bi tan -
tes dos mu ni cí pi os. Esse cri té rio é me lhor que o an te -
ri or, que re em bol sa va os ser vi ços pres ta dos, pois
con tém um for te efe i to de dis tri bu i ção de ren da, além
de as se gu rar, nos mu ni cí pi os, um gas to mí ni mo em
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aten di men to bá si co e em pro gra mas de pre ven ção.
Em 1998, cer ca de 90% dos Mu ni cí pi os do País re ce -
be ram o PAB.

Um pas so que está sen do dado este ano é a
implan ta ção da re for ma no se tor de ser vi ços de sa ú de
pa gos, com base na Lei dos Pla nos e Se guros de Sa ú -
de apro va da pelo Con gres so Na ci o nal. De pen dem
des se se tor pri va do-associativo 25% da po pu la ção,
40 mi lhões de bra si le i ros, que ago ra pas sa rão a con -
tar com re gras mais eqüi ta ti vas no re ce bi men to des -
ses ser vi ços. Fi ca rão me lhor equi li bra dos os in te res -
ses dos usuá ri os do sis te ma com os das em pre sas
pres ta do ras.

Entre as mu i tas ações re a li za das ou ori en ta das
pelo Go ver no Fe de ral nos cam pos da imu ni za ção, da
aten ção à mu lher, da aten ção ao ido so, do com ba te
às en de mi as, da pre ven ção em ge ral, des ta ca-se a
cam pa nha le va da a efe i to para pre ven ção do cân cer
do colo ute ri no, con du zi da na for ma de pro je -
tos-piloto. Tam bém me re ce des ta que a aten ção dada
pelo Mi nis té rio da Sa ú de à fis ca li za ção so bre a qua li -
da de e o pre ço dos me di ca men tos, bem como aos
pla nos de re es tru tu ra ção ins ti tu ci o nal de toda a área
de vi gi lân cia sa ni tá ria.

A es sên cia po si ti va da ação do Go ver no Fe de ral 
no âm bi to da sa ú de é, a meu ver, ter-nos dado a cer -
te za de que é pos sí vel en fren tar os pro ble mas e de
que eles, imen sos como são, são, no en tan to, su pe rá -
ve is. Por ou tro lado, o que res ta a fa zer no Bra sil, em
ma té ria de sa ú de, cons ti tui ta re fa pe sa dís si ma. Ta re -
fa não só dos go ver nos, nem só do se tor de sa ú de:
tra ta-se de en car go de toda a so ci e da de.

Bas ta ver como a sa ú de é afe ta da, no en tor no
do que lhe é es pe cí fi co, por uma vas ta gama de pro -
ble mas do País. A co me çar pela nos sa es tru tu ra so ci -
al que, por he ran ça e cir cuns tân ci as his tó ri cas, apre -
sen ta pro fun das de si gual da des so ci a is e re gi o na is.
Enquan to um seg men to da so ci e da de, mi no ri tá rio, é
ra zo a vel men te bem aten di do, a ma i o ria, gran de par te 
dos 75% da po pu la ção que de pen dem do ser vi ço pú -
bli co de sa ú de, en fren ta a fre qüen te pre ca ri e da de
des ses ser vi ços, ou a to tal au sên cia de les. Os po -
bres, para re su mir, têm pou ca ca pa ci da de de pres -
são, e só mu i to len ta men te vão in cor po ran do os di re i -
tos enun ci a dos pela Cons ti tu i ção.

Ou tro fator a pe sar con tra a sa ú de são os in sa -
tis fa tó ri os índices de sa ne a men to, com gran des va ri -
a ções en tre re giões, en tre ci da de e cam po, e en tre
zo nas da mes ma ci da de. Tam bém pres si o nam o sis -
te ma de sa ú de os al tos ín di ces de vi o lên cia li ga da à
cri mi na li da de e ao trân si to. Além do so fri men to ca u -
sa do às pes so as, a vi o lên cia im põe for te de man da de 

re cur sos ma te ri a is e de pes so al pro fis si o nal. Igual -
men te deve ser men ci o na do, como fa tor que man tém
atra sa da a sa ú de no Bra sil, a alta taxa de so ne ga ção
de tri bu tos que im pe ra en tre nós. Cada real so ne ga do 
é um real que faz fal ta nos or ça men tos so ci a is, e par -
te do pro ble ma é que a so ci e da de ain da não está ple -
na men te cons ci en te des sa conexão.

To dos es ses fa to res “ex ter nos”, por as sim di zer,
cons ti tu em di fi cul da des e per cal ços. Mas a sa ú de
tem nu me ro sos im pas ses “in ter nos”, seus pró pri os,
for man do lon ga lis ta de de fi ciên ci as a su pe rar. Lis ta
que en vol ve ques tões de qua li da de de ges tão, de
con tro le de fra u des, de ava li a ção téc ni co-financeira
dos ser vi ços, de me lhor ba lan ce a men to en tre ações
cura ti vas e pre ven ti vas, es sas úl ti mas de me lhor re la -
ção cus to/be ne fí cio. Ou tras de fi ciên ci as di zem res pe i to
a um me lhor de se nho das ins ti tu i ções, em to dos os ní -
ve is de go ver no. Uma de fi ciên cia, po rém, des ta ca-se
das ou tras, por emol du rá-las to das: é a ques tão do fi -
nan ci a men to do se tor pú bli co de sa ú de, para o qual ain -
da não se en con trou so lu ção sa tis fa tó ria e de fi ni ti va.

Não ape nas o Bra sil apli ca pou co em seu sis te ma
pú bli co de sa ú de, em com pa ra ção com ou tros pa í ses
de ní vel se me lhan te de de sen vol vi men to, mas mes -
mo o que apli ca não ofe re ce a se gu ran ça de se já vel
para o sis te ma. A fa tia ma i or de re cur sos vem do
Orça men to da Se gu ri da de So ci al – OSS. Ora, no
OSS, a por ção de vi da à pre vi dên cia é in com pres sí -
vel, por que os di re i tos pre vi den ciá ri os são pre ci sa -
men te de fi ni dos em lei e ne gá-los acar re ta ime di a ta
ação ju di ci al con tra o Po der Pú bli co.

Assim, a fa tia que res ta para a sa ú de é in cer ta,
pois o OSS os ci la com os aza res dos ci clos eco nô mi -
cos. Além de in cer ta, ela é com pres sí vel. Po de-se fa -
cil men te, e la men ta vel men te, “com pri mir” a qua li da de 
de aten di men to, fa zen do o ci da dão es pe rar 10 ho ras
na fila, ao in vés de 1 hora; es pe rar 10 me ses por um
pro ce di men to, ao in vés de 1 mês.

Te re mos de en con trar uma so lu ção para o fi nan -
ci a men to do sis te ma pú bli co de sa ú de que cor ri ja
suas atu a is ca rac te rís ti cas de ir re gu la ri da de e in cer -
te za. Que es ta be le ça ra te io jus to en tre as res pon sa -
bi li da des dos or ça men tos da União, dos Esta dos e
dos Mu ni cí pi os.

Sr. Pre si den te, men ci o nei, an tes, como pe sam
so bre a sa ú de no Bra sil as de fi ciên ci as mais ge ra is de 
nos sa so ci e da de. Mas há o ou tro lado da mo e da, es -
pe ran ço so: se con se guir mos con du zir com su ces so
essa nos sa “guer ra” a fa vor de um sis te ma de sa ú de
mais sa tis fa tó rio, es ta re mos, com isso, ca u san do um
gran de im pac to so bre a so ci e da de, me lho ran do sua
au to-imagem e sua qua li da de, e des per tan do res so -
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nân ci as po si ti vas, que irão afe tá-la como um todo,
para me lhor, mu i to me lhor.

Nos sa meta deve ser um pro ces so de mu dan ça
cul tu ral e de afir ma ção da ci da da nia, em que a sa ú de
seja um fa tor per ma nen te, im pri min do me lhor qua li -
da de à vida de to dos. Isso deve in clu ir a ar ti cu la ção
har mô ni ca en tre as três es fe ras do go ver no, em prol
da sa ú de do ci da dão.

Acre di to que o Go ver no Fe de ral vem agin do
den tro des se es pí ri to e que toda a so ci e da de deve re -
ce ber de nós, po lí ti cos, Le gis la ti vo e mi li tan tes da sa -
ú de, um si nal cla ro de que esse é o ca mi nho a se guir.

Mu i to obri ga do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re cen te di vul ga ção
das gra va ções, nas qua is pa re cem cla ras ma ni pu la -
ções da di re ção do BNDES, ór gão ges tor do Pro gra -
ma de De ses ta ti za ção, nos le i lões do sis te ma de te le -
co mu ni ca ções, sus ci tou, na im pren sa e no pró prio
Con gres so, a idéia da ins ta la ção de uma Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to para in ves ti gar o pro ces so
de ven da das es ta ta is bra si le i ras.

Pois bem, essa CPI, aliás, CPMI, por que mis ta,
já ocor reu, no Con gres so Na ci o nal, nos idos de 1993.
É que, dela, pou co se teve no tí cia, exa ta men te por que
a im pren sa cu i dou de im por  uma cor ti na de si lên cio
so bre as in ves ti ga ções que Se na do res e De pu ta dos
Fe de ra is pro cu ra vam de sen vol ver, na que la épo ca.

Mas, re co nhe ço, mes mo que a im pren sa dis pen -
sas se a de vi da e me re ci da trans pa rên cia ao as sun to,
não te ria re per cu ti do a to ta li da de dos fa tos que se es -
pe ra va in ves ti ga dos pela CPMI. É que o Con gres so
tam bém cu i dou de res trin gir as in ves ti ga ções, atra vés
de me ca nis mos de pres são mais con tun den tes até
mes mo que aque les uti li za dos na Co mis são que cul -
mi nou na cas sa ção de um Pre si den te da Re pú bli ca.

Mu i to pou co foi pos sí vel in ves ti gar, ape sar de
todas as evi dên ci as de des vi os de ru mos do Pro gra -
ma que re sul tou na ven da de um pa tri mô nio pú bli co
con so li da do du ran te dé ca das. Nada se quis apu rar, e
as in ter ven ções, quan do hou ve ram, lan ça ram-se no
sen ti do de blo que ar os tra ba lhos, até que se cul mi -
nas se no en cer ra men to pre ma tu ro da CPMI, em epi -
só dio nada hon ro so para a his tó ria do Con gres so bra -
si le iro.

No fi nal me lan có li co dos tra ba lhos, fo ram apre -
sen ta dos dois re la tó ri os. Enquan to re la tor, pro cu rei
tra çar o que cha mei na apre sen ta ção do do cu men to,
“um dis for me de bu xo, que ape nas ex ter na in dí ci os e
sul cos do obs cu ro pro ces so de pri va ti za ção im ple -
men ta do pelo Go ver no Fe de ral, que se vis lum bra
como pre cá rio ro te i ro pára uma opor tu na in ves ti ga -

ção mais exa us ti va”. Não de i xei, en tre tan to, de ali -
nha var os prin ci pa is ví ci os do pro gra ma de pri va ti za -
ções, na es pe ran ça de que o do cu men to se cons ti tu -
ís se, ao me nos, um aler ta para as ali e na ções de ma i -
or vul to que se anun ci a va. O ou tro re la tó rio, ela bo ra -
do sob en co men da a em pre sa de con sul to ria com li -
vre trân si to nos cor re do res pro mís cu os onde se ar ti -
cu la va a di la pi da ção do pa tri mô nio pú bli co é, nada
mais, que uma ver são ofi ci al ca mu fla da dos do cu -
men tos pro pa gan dís ti cos do Pro gra ma, aos mol des
do ele fan te da pro pa gan da do “Esta do no lu gar cer to”, 
mes mo que isso sig ni fi cas se a do a ção des se mes mo
pa tri mô nio.

A Co mis são, afi nal, apro vou o se gun do re la tó rio,
na mes ma ses são em que se vo tou, e apro vou, o fi nal
dos tra ba lhos, com o voto ma jo ri tá rio de Se na do res e
De pu ta dos Fe de ra is ar re gi men ta dos de úl ti ma hora e,
que, até en tão, não ha vi am par ti ci pa do de qual quer ati -
vi da de de in ves ti ga ção. Aliás, a au sên cia ou a par ti ci -
pa ção fria e ri tu a lís ti ca des ses par la men ta res, sem pre
con tras tou com a fle u ma de les pró pri os quan do se tra -
ta va de bar rar qual quer ini ci a ti va con si de ra da mais
con tun den te, es pe ci al men te nas opor tu ni da des em
que se dis cu tiu que bra de si gi los ban cá ri os.

A pro pó si to, a CPMI “que brou” os si gi los ban cá -
rio e fis cal de 14 pes so as fí si cas e 4 ju rí di cas, pro ce di -
men to abor ta do pelo en tão Pre si den te da Co mis são,
sem qual quer am pa ro re gi men tal, cujo pro ces so se de -
com pôs, pelo tem po, nas pra te le i ras da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral.

Mas, a his tó ria cu i dou de res ga tar a ra zão. O re -
la tó rio afi nal apro va do pela Co mis são ina ca ba da pa -
re ce con ti nu ar a ins pi rar a pro pa gan da ofi ci al, en -
quan to o meu re la tó rio con ti nua atu al, por que per sis -
tem, com ma i or in ten si da de, os ví ci os de tec ta dos nos
pri me i ros le i lões. 

Em pri me i ro lu gar, o Pro gra ma Na ci o nal de De -
ses ta ti za ção – PND não se con tex tu a li zou em um pla -
no de de sen vol vi men to eco nô mi co e in dus tri al. Indús -
tri as do por te das em pre sas es ta ta is fo ram in clu í das,
iso la da men te, no pro gra ma, sem uma dis cus são am -
pla so bre a po lí ti ca in dus tri al que o País iria per se guir, 
a par tir da que le ins tan te. 

É sem pre bom lem brar que o PND, con subs tan -
ci a do na Lei nº 8.03l, foi o pri me i ro pro gra ma do Go -
ver no Col lor, após o se qües tro dos ati vos (ca der ne -
tas de pou pan ça e de pó si tos a vis ta). Por tan to, o mer -
ca do na ci o nal não re co men da va a ven da de ati vos,
na que le mo men to. Tam bém o mer ca do in ter na ci o nal
não fa vo re cia ne gó ci os de mais lon ga ma tu ra ção.
Mais do que isso, foi um mo men to de cri se, em par ti cu -
lar, para o mer ca do mun di al de in su mos, como o aço,
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os pe tro quí mi cos bá si cos e os fer ti li zan tes. O Mé xi co,
in clu si ve, pa ra li sou o pro ces so de pri va ti za ção de sua
in dús tria pe tro quí mi ca, ta ma nhos os pre ju í zos. Como
se sabe, são, exa ta men te, es ses mes mos se to res que
fo ram pri o ri za dos para dar iní cio ao PND. O Pro gra ma, 
por tan to, pa de ce de ví ci os de ori gem, ain da não com -
ple ta men te dis se ca dos nos dias atu a is.

Uma ou tra ques tão ana li sa da no re la tó rio e, ain -
da, pre sen te, são as con ces sões be ne vo len tes aos
com pra do res: fa ci li da des para a aqui si ção das es ta -
ta is, uti li za ção com cri té ri os dis cu tí ve is das cha ma -
das mo e das po dres, ju ros sub si di a dos que, na épo ca
não ul tra pas sa vam os 6% ao ano (quan do o Ban co
Cen tral, para cap ta ção, pra ti ca va 42%), ca rên ci as e
pra zos a per der de vis ta, etc.

O ata que ao mo no pó lio es ta tal, peça cha ve na
pro pagan da ofi ci al, não foi acom pa nha do pela dis -
cus são so bre me ca nis mos que ini bis sem o oli go pó lio
pri va do. Hoje, o que se ob ser va é que os se to res pri -
va ti za dos se oli go po li za ram: es tão aí os pro du tos pe -
tro quí mi cos nas mãos da Ode brecht e da Down Qu í -
mi ca, a si de rur gia com a Usi mi nas, a CSN e a Ger -
dau, os fer ti li zan tes nas mãos de pou cas mul ti na ci o -
na is e a “ar ru ma ção” dos gru pos para a aqui si ção das
“te les”. 

Os ce ná ri os ado ta dos para os flu xos de ca i xa
sem pre foram os mais con ser va do res. As re ce i tas
são mi ni mi za das e os cus tos ma xi mi za dos. No caso
da Ultra fér til, por exem plo, uti li zou-se o pre ço da
uréia en tre US$105 e 125, quan do o pró prio Ban co
Mun di al já uti li za va US$130. Um ano após o le i lão os 
pre ços já ha vi am su bi do para US$156. Hoje, o mer -
ca do in ter no ace na com US$400. É que os ava li a do -
res se va le ram dos me no res pre ços in ter na ci o na is,
na que le mo men to, os dos pa í ses da Eu ro pa Oci den -
tal. Ao con trá rio, bus cou-se, no lado dos cus tos, re -
giões com pre ços (de trans por tes, por exem plo),
mais ele va dos. Lem bre-se, ain da, que ati vos não di -
re ta men te pro du ti vos, e que fa zi am par te do pa tri mô -
nio das em pre sas, fo ram, pra ti ca men te, do a dos para 
com pra do res. Por exem plo, os ter re nos va li o sos da
Aço mi nas, em Ouro Bran co (MG), fo ram, na épo ca,
ava li a dos na casa dos cen ta vos de dó lar. Pior, como
pa ga vam im pos to ter ri to ri al, en tra ram nos cus tos e
po dem ter con tri bu í do para di mi nu ir o va lor do pre ço
mí ni mo da em presa.

Um ou tro ví cio que per ma ne ce des de a ori gem
do PND é a ma ni pu la ção de in di ca do res de ava li a -
ção, no mo de lo de flu xo de ca i xa des con ta do. As ta -
xas de des con to, por exem plo. Como se sabe, quan to 
ma i or ela for, me nor o va lor pre sen te do bem e me nor

o nú me ro de anos neces sá ri os para amor ti zar o
inves ti men to. Se gun do ava li a ção de es pe ci a lis tas,
em to dos os ca sos, su pe res ti mou-se as tais ta xas.
Vol tan do à Ultra fér til, por exem plo, a ava li a do ra uti li -
zou 15,5% (5 anos para amor ti zar) e o pre ço mí ni mo
(no tal ce ná rio pes si mis ta) atin giu US$200 mi lhões.
Se ela mes ma ti ves se uti li za do 10% (re co men da do,
na épo ca pe los es pe ci a lis tas), o pre ço se ria de
US$320 mi lhões, com 7 anos para o re tor no da apli -
ca ção. Entre tan to, se fos sem, ain da, uti li za dos os
ce ná ri os mais re a lis tas e os me lho res in di ca do res, o
pre ço mí ni mo da em pre sa po de ria che gar a US$ 600 
mi lhões (3 ve zes). Ne nhum ágio atin giu ta ma nha di -
fe ren ça.

Hoje, a his tó ria se re pe te. A Cop pe, da Uni ver -
si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, ela bo rou uma
(re)ava li a ção das em pre sas do Sis te ma Te le brás.
Como se sabe, no mo de lo de pri va ti za ção ado ta do,
tal sis te ma foi di vi di do em três hol dings re gi o na is
(Tele Nor te/Nor des te/Les te, Tele Cen tro/Sul e Te -
lesp, mais a Embra tel e oito ope ra do ras re gi o na is
de te le fo nia ce lu lar, to ta lizando, no le i lão, 12 em pre -
sas).

A ava li a ção foi fe i ta por con sul to ri as con tra ta -
das. O mo de lo uti li za do foi o mes mo do Flu xo de Ca i -
xa Des con ta do, cal cu la do para um ho ri zon te de pro -
je ção de 10 (dez) anos, mais um va lor re si du al para
os 17 (de zes se te) anos sub se qüen tes. 

Tra ta-se de um mo de lo de ava li a ção mu i to sen -
sí vel, por que en vol ve ce ná ri os que com por tam pro -
je ções mol da das pelo sub je ti vis mo e que, por sua
vez, re sul tam em in di ca do res mu i tas ve zes dis cu tí -
ve is.

Qu al quer mo di fi ca ção, por mí ni ma que seja, em
tais ce ná ri os e in di ca do res, pode re sul tar em al te ra -
ções sig ni fi ca ti vas nos pre ços mí ni mos das em pre -
sas, prin ci pal men te no caso das “te les”, por en vol ve -
rem so mas con si de rá ve is de re cur sos. Como a taxa
de des con to en vol ve va riá ve is que po dem ser al te ra -
das de acor do com a com pre en são e, até, o de se jo do 
ava li a dor, não é di fí cil con clu ir que uma ava li a ção
pode ser ma ni pu la da. A tí tu lo de com pa ra ção, um se -
gun do pode ser um tem po con si de ra do di mi nu to para
se ex pli car um te o re ma, mas é uma eter ni da de na to -
ma da de tem po do cor re dor de fór mu la 1, e pode le -
vá-lo da “pole” à ul ti ma fila. O mes mo acon te ce com
uma pe que na al te ra ção, por exem plo, na taxa de ris -
co do país ou nas pro je ções de mer ca do do pro du to
ou ser vi ço da em pre sa ava li a da.

A Cop pe ava li ou três in di ca do res bá si cos que
com põem a taxa de des con to: a vo la ti li da de da em -
pre sa em re la ção ao mer ca do (ín di ce Beta), que
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mede a sen si bi li da de da va ri a ção das ações da em -
pre sa, em fun ção da va ri a ção ge ral do mer ca do aci o -
ná rio), o Ris co Bra sil e o Prê mio de Ris co de Mer ca -
do, que é o ris co da apli ca ção pro pri a men te dito.

So bre o Índi ce Beta, quan to ma i or ele for, me nor 
o pre ço. As ava li a do ras uti li za ram 1,4, quan do para a
ava li a ção de em pre sas de ener gia elé tri ca e de gás,
esse va lor cai para 0,73. Para se ter uma idéia, 1,4 é o 
va lor de Beta uti li za do, in ter na ci o nal men te, para res -
ta u ran tes e ma i or do que para a ho te la ria. Com pa rar a 
Te le brás com ho téis e res ta u ran tes, em ter mos de
sen si bi li da de é, no mí ni mo, dis cu tí vel.

So bre o Ris co Bra sil, a Con sul to ra uti li zou 4,4%. 
A Cop pe ale ga que esse ín di ce é uti li za do em mo -
men tos de cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal (como ago ra
e ao tem po do tra ba lho de ava li a ção). Uti li zá-lo sig ni fi -
ca des con si de rar o po ten ci al de de sen vol vi men to do
País, na con tra mão do dis cur so do pró prio Go ver no
Fe de ral. 

Qu an to ao Prê mio de Ris co de Mer ca do uti li za -
do pela con sul to ra con tra ta da, 5,5%, a Cop pe tam -
bém con tes ta, da das as ga ran ti as de mer ca do pró pri -
as da ati vi da de, de de man da sa bi da men te es tá vel.
Tam bém a tí tu lo de com pa ra ção, na re cen te pri va ti za -
ção das dis tri bu i do ras es ta du a is de ener gia elé tri ca
do Rio Gran de do Sul, o prê mio de ris co uti li za do si tu -
ou-se en tre 2,0 e 3,0%. 

Di an te des ses nú me ros e si tu a ções, a Coppe,
con sul tan do os ma i o res es pe ci a lis tas no as sun to,
pro pôs as se guin tes al te ra ções:

– para o Ín di ce Beta (sen si bi li da de da em pre sa): 
0,85, no lu gar do 1,4;

– para o Ris co Bra sil: 3%, no lu gar dos 4,4%;
– para o Ris co de Mer ca do: 2,35%, no lu gar dos

5,5%.
Com es ses no vos ín di ces, com ple ta men te de -

fen sá ve is tec ni ca men te, os va lo res dos pre ços mí ni -
mos das 12 par ti ci pa ções do Esta do nas “te les”, ele -
var-se-iam em 49% para a te le fo nia fixa, 49,2% para
os ce lu la res e 60,6% para a Embra tel. Assim, nos cál -
cu los da ava li a ção to tal das 12 em pre sas, a Coppe
che gou a US$113,2 bi lhões, en quan to a em pre sa
con sul to ra en car re ga da da ava li a ção ofi ci al fi cou nos
US$75,4 bi lhões. 

Para efe i to de cál cu lo, a Cop pe uti li zou a mes -
ma me to do lo gia das em pre sas con tra ta das pelo Pro -
gra ma de De ses ta ti za ção e os mes mos ce ná ri os,
subs ti tu in do, ape nas, os in di ca do res que jul gou ina -
pro pri a dos. 

A di fe ren ça en tre o va lor to tal da ava li a ção das
em pre sas con tra ta das e o da Cop pe é de US$37,8 bi -
lhões. E, ape nas na te le fo nia fixa, US$25,0 bi lhões.

Na Embra tel, US$4,5 bi lhões. Isso de mons tra a sen -
si bi li da de dos in di ca do res uti li za dos no mé to do de
Flu xo de Ca i xa Des con ta do, no re sul ta do fi nal das
ava li a ções.

A par ti ci pa ção do Esta do nos US$75,4 bi lhões
das em pre sas de ava li a ção se ria de US$11,2 bi lhões. 
O Go ver no es ti pu lou, fi nal men te, um va lor to tal para
le i lão de US$13,4 bi lhões. A di fe ren ça en tre esse va -
lor e os US$22 bi lhões con se gui dos nos le i lões é o
tão pro pa la do ágio. Como se vê, não foi bem as sim.
Man ti das as mes mas pro por ções, o va lor ini ci al para
as ven das, de ve ria ser de US$20,2 bi lhões. Então, ou 
tal ágio se ria mu i to me nor, ou o Go ver no te ria con se -
gui do um va lor mu i to ma i or na ven da das “te les”.
Man ti do al gum ágio, em le i lões sem ma ni pu la ções,
quem sabe po de ría mos ter che ga do aos US$30 bi -
lhões, va lor, de iní cio, can ta do em pro sa e ver sos pelo 
en tão Mi nis tro Sér gio Mota.

É pos sí vel, ain da, à luz do meu re la tó rio, e dos
acon te ci men tos que se su ce de ram, con clu ir que se
es ta be le ceu uma for te cor re la ção en tre di ri gen tes de
ban cos ofi ci a is e de ins ti tu i ções fi nan ce i ras pri va das,
mu i tas de las mon ta das exa ta men te para par ti ci par
das pri va ti za ções. Além dis so, o nú me ro é sig ni fi ca ti -
vo de ex-gestores do PND, que se trans fe ri ram para
agen tes fi nan ce i ros pri va dos, exa ta men te para a área 
de in ves ti men tos. E são es sas ins ti tu i ções, exa ta -
men te, que ad qui rem as me lho res es ta ta is. Não são,
como se po de ria es pe rar, os re pre sen tan tes do ca pi -
tal pro du ti vo. 

Os fun dos de pen são me re cem, tam bém, uma
aten ção es pe ci al. É bom ob ser var que eles, na ver da -
de, vi a bi li za ram os le i lões, até aqui. Sem eles, não
ha ve ria pro gra ma de pri va ti za ções. Como eles são
ma ni pu la dos pelo pró prio go ver no, que in di ca, na prá -
ti ca, os seus di ri gen tes ma i o res, é fá cil per ce ber que
os ru mos dos le i lões fi cam, ob je ti va men te, nas mãos
do go ver no. Os re sul ta dos se en ca mi nham para onde 
os fun dos (e o go ver no) de se jam.

O caso das gra va ções para se ar ti cu lar os le i -
lões das “te les”, ain da vi vas na me mó ria, é ilus tra ti vo.
Mas, há pre ce den tes que guar dam mais que co in ci -
dên ci as. É o caso da ven da das ações da Vale do Rio
Doce. Até o úl ti mo mo men to, os si na is de mer ca do
da vam con ta de que o Con sór cio li de ra do pela Vo to -
ran tim, do Sr. Anto nio Ermí rio de Mo ra es, se ria o ven -
ce dor. Tudo es ta va com ele, in clu si ve os fun dos de
pen são. Pois bem, na hora der ra de i ra, os fun dos mu -
da ram de lado, in vi a bi li zan do o Con sór cio da Vo to -
ran tim e for ta le cen do o Gru po li de ra do pelo Sr. Ben ja -
mim Ste in bruk, afi nal o ga nha dor.
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Te ria ha vi do ma no bra, “para va lo ri zar a em pre -
sa”, já no caso da Vale? Quem ga ran te que não te ri -
am ha vi do flu xos de te le fo ne mas, com “bom bas atô -
mi cas” aci o na das pelo Bndes? Tudo in di ca, hoje, que
sim, só que nada foi gra va do, mes mo que clan des ti -
na men te.

Por tan to, cada vez mais, re for ça a mi nha afir -
ma ti va, no Re la tó rio, de que não en cer ra va, ali, os
tra ba lhos, ape nas o in ter rom pia, até que a his tó ria
de mons tras se a ne ces si da de de sua re to ma da.
Além de se man te rem os ví ci os de ori gem, no vas
ques tões se agre gam, à es pe ra das de vi das elu ci da -
ções.

Por exem plo, qual a des ti na ção dos re cur sos da 
pri va ti za ção, até aqui? O Go ver no FHC edi tou um do -
cu men to com o tí tu lo “ O Esta do no lu gar cer to”, onde
de fen de a tese de que ao Esta do não cabe ações di -
re ta men te pro du ti vas, em nome do so ci al (sa ú de,
edu ca ção, sa ne a men to bá si co, etc.). Pois bem, lá se
fo ram as es ta ta is, a dí vi da pú bli ca in ter na pas sou, em
4 anos, de R$68 bi lhões para R$501 bi lhões e o “so ci -
al” está cada vez pior. 

Tal vez não te nha mos as res pos tas que jul ga -
mos as mais con vin cen tes. É que a ques tão da pri va -
ti za ção, no con tex to da glo ba li za ção, vai além da dis -
cus são so bre pre ços, mo de los, pro mis cu i da de. Pri -
va ti zar sig ni fi ca di zer “sim” às im po si ções dos or ga -
nismos fi nan ce i ros in ter na ci o na is (FMI, Ban co Mun -
di al, BID) e do pró prio Go ver no dos Esta dos Uni dos.
É um pas sa por te para a glo ba li za ção, em mol des di -
ta dos exo ge na men te. É o que es ti pu la o Con sen so
de Was hing ton, as su ces si vas car tas de in ten ções,
etc. Não ter pri va ti za do ne nhu ma das nos sas ma i o -
res es ta ta is, como a Vale, a CSN ou a Te le brás, sig -
ni fi ca ria um rom pi men to com o mo de lo cha ma do ne -
o li be ral, o que ne nhum Go ver no, pelo me nos até
aqui, as su miu. 

Se guin do essa ló gi ca (per ver sa), não tar da rão a 
en trar, ofi ci al men te, em pa u ta, as pri va ti za ções do
Ban co do Bra sil, da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, da Pe -
tro brás, e de todo o sis te ma elé tri co.

E o que res ta rá, de po is que o tal “pas sa por te”
es ti ver com ple to, ou, pior, per der a va li da de? Esta re -
mos de ven do em es ca la ex po nen ci al, a mes ma dos
pro ble mas so ci a is, e não te re mos mais “ca rim bos”.
Res ta rá, quem sabe, o ter ri tó rio.

Dois mo vi men tos po de rão ga nhar for ça: um, ex -
ter no, pela en tre ga de ter ri tó rio e o que res tar de nos -
sos re cur sos na tu ra is. Ou tro, in ter no, pelo se pa ra tis -
mo. Esses mo vi men tos (in ter no e ex ter no) já não são
no vi da de.

Na cri se do Mé xi co, o em prés ti mo do FMI e do
Go ver no ame ri ca no (US$50 bi lhões) teve como ga -
ran tia o pe tró leo me xi ca no. Aque le país, man ti do o
con su mo in ter no atu al, tem pe tró leo para qua se um
sé cu lo. O Bra sil, algo como 20 anos. Os Esta dos Uni -
dos, me nos que cin co. Os prin ci pa is pa í ses de sen vol -
vi dos, zero. O pe tró leo do Gol fo tor nou-se in viá vel
para os ame ri ca nos, da dos os cus tos de ma nu ten ção
da “ar ma da”. So ma dos os cus tos de ma nu ten ção de
tro pas, o pe tró leo do Gol fo cus ta, para o con tri bu in te
ame ri ca no, per to de US$100 o bar ril. Se há pe tró leo
ba ra to “no quin tal”, por que pa gar tan to?

Vale, tam bém, o exem plo do sis te ma elé tri co. Na
base do “faça o que eu digo e não o que eu faço”, o
acor do com o FMI es tipula a pri va ti za ção do sis te ma
de ge ra ção e trans mis são de ener gia do Bra sil. Pois 
bem, nos Esta dos Uni dos, no Ca na dá, na Su é cia,
na No ru e ga e em ou tros pa í ses oci den ta is, o sis te -
ma elé tri co per ma ne ce sob con tro le es ta tal. Nos
Esta dos, in clu si ve, a ma i or par te do sis te ma hidro e -
lé tri co per ten ce ao exér ci to ame ri ca no (US Army
Corps or Engi ne e ring) e ao Mi nis té rio do Inte ri or (US
Bu re au of Re cla ma ti on).

Não po den do con tar com fa ti as ma i o res do mer -
ca do lo cal, o se tor pri va do des tes pa í ses pres si o nam
para que or ga nis mos in ter na ci o na is de fi nan ci a men to 
in clu am, em seus con tra tos e car tas de in ten ção com
“pa í ses em de sen vol vi men to”, cláu su las de pri va ti za -
ção. Não é à toa a man che te da Ga ze ta Mer can til de
5 de ja ne i ro úl ti mo: “A ofen si va dos es tran ge i ros na
ge ra ção de ener gia”. O sis te ma elé tri co de mons tra
que a pri va ti za ção não é, ne ces sa ri a men te, um pas -
sa por te para o pri me i ro mun do. 

Mas, aqui, o dis cur so é o con trá rio. Estão aí as
pri va ti za ções da Chesf, de Fur nas e da pró pria Ele -
tro brás. To das elas anun ci a das como um gran de ne -
gó cio. 

Ele men tos não fal tam, por tan to, para que se
apro fun de o de ba te e se re to me a Co mis são abor ta da 
em 1993. É bem ver da de que ou tros ele men tos, os
que de ram su por te, du ran te aque les tra ba lhos, à cen -
su ra eco nô mi ca, tal vez mais cru el e no ci va que a cen -
su ra po lí ti ca, tam bém man têm-se vi vos e, cer ta men -
te, for ta le ci dos. Mas, como dis se lá: “é pre ci so in tu ir
al gu ma uto pia, por mais sin ge la que seja”.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria, a re a li -
zar-se na pró xi ma ter ça-feira, dia 10, às 14 ho ras e 30 
mi nu tos, a se guin te:
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ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Está en cer ra da a ses são.

          (Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 18 mi nu tos.)
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