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 Ata da 94ª Ses são Não De li be ra ti va
em 9 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
 Jef fer son Pé res, Osmar Dias, Le o mar Qu in ta ni lha e Tião Vi a na

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé 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 os nos sos
tra ba lhos.

So bre a mesa, Expe di en te que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Osmar Dias.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECER

PARECER Nº 488, DE 1999 

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 47, de 1998 (nº 4.708/94, na casa
de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re -
pú bli ca

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 47, de 1998 (nº 4.708, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Exe cu ti vo, que “Dá nova re -
da ção a dis po si ti vo da Lei nº 2.929, de 27 de ou tu bro
de 1956, que dis ci pli na o pro ces so de al te ra ção ou re -
ti fi ca ção de ida de dos ofi ci a is das For ças Arma das e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

Com a pro po si ção, que não re ce beu emen das
no pra zo re gi men tal, pre ten de-se aper fe i ço ar a re da -
ção e cor ri gir omis sões no tex to do § 1º do art. 3º da
ci ta da lei. Para isso, pro põe-se, ini ci al men te, nova re -
da ção para o ca put da que le pa rá gra fo.

De po is, su ge re-se a in clu são, como ex ce ções à
pro i bi ção de al te ra ção ou re ti fi ca ção de ida de de ofi ci -
al, das se guin tes si tu a ções, quan do “con sig na da por
mais de 5 (cin co) anos con se cu ti vos, nos seus as sen -
ta men tos mi li ta res...”: “evi den te equí vo co na or ga ni -
za ção dos do cu men tos para alis ta men to, in cor po ra -
ção ou ma trí cu la nas es co las de for ma ção”, dis cor -
dân cia de  da tas en tre os as sen ta men tos in di vi du a is e 
o al ma na que mi nis te ri al...", e o “erro de im pres são em 
qual quer dos do cu men tos re fe ri dos nos dis po si ti vos
an te ri o res”.

Fi nal men te, é pro pos to novo tex to à ve da ção de 
al te ra ção de ida de, para o caso pre vis to na lei hoje
em vi gor, do qual “de cor ra ha ver o mes mo ofi ci al ve ri -
fi ca do – com ida de in fe ri or a 17 (de zes se te)  anos”.
Aqui, a prin ci pal al te ra ção é a re ti ra da da ex pres são
“com ida de in fe ri or a 17 (de zes se te) anos”, subs ti tu í -
do por “com ida de in fe ri or a que re al men te de ve ria
pos su ir, con tra ri an do a le gis la ção...”.

II – Aná li se

A pro pos ta não con tra ria dis po si ções cons ti tu ci -
o na is.

Antes de lhe dis cu tir o mé ri to e a ju ri di ci da de,
cum pre ob ser var que, par ti cu lar men te para os mi li ta -
res, a ida de as su me gran de re le vân cia quan to à ge ra -
ção de di re i tos em suas nor mas ad mi nis tra ti vas pró -
pri as. Assim, como exem plos, a data de nas ci men to
de um mi li tar tem in fluên cia em ins ti tu tos como a
Trans fe rên cia para a Re ser va por li mi te de ida de, a
Re for ma (si tu a ção em que o mi li tar nãta Com pul só ria
(trans fe rên cia ex of fi cio para a re ser va com o ob je ti vo
de cri ar va gas para a pro mo ção) e a Anti güi da de, que
in ter fe re no pre en chi men to de car gos e de sem pe nho
de fun ções mi li ta res.

Por esse mo ti vo, além das con se qüen ci a is co -
muns a to das as pro fis sões, uma al te ra ção de ida de
en tre os mi li ta res pode oca si o nar ou tras e pro fun das
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al te ra ções de di re i tos. Daí, a ne ces si da de de nor ma
que dis ci pli ne e res trin ja o pro ces so de re ti fi ca ção de
ida de.

Nes se con tex to, as al te ra ções pro pos tas a Lei
nº 2.929, de 27 de ou tu bro de 1956 a  tor nam mais ob -
je ti va e cor re ta do pon to de vis ta ju rí di co. A  mu dan ça
no ca put do § 1º do art. 3º não lhe muda a subs tân cia,
mas a tor na dou tri ná ria e ob je ti va. A in clu são de ex ce -
ções à pro i bi ção de al te ra ção ou re ti fi ca ção de ida de
de ofi ci al no in ci so I do § 1º, é me di da de jus ti ça, pois,
se a in cor re ção foi ca u sa da por um erro ad mi nis tra ti -
vo que pre ju di ca, ou não, o in te res sa do, não há por -
que não cor ri gi-la, mes mo que já se te nham de cor ri -
dos cin co anos.

Por fim, man têm a pro i bi ção de al te ra ção de ida -
de para os ca sos em que o mi li tar in gres sou na For ça
com ida de me nor do que a pre vis ta na lei, mas evi tam
a ex pres são “com ida de in fe ri or a 17 (de zes se te)
anos”, como for ma de pre ser var o dis po si ti vo, qual -
quer que seja a al te ra ção fu tu ra da ida de li mi te.

Não o bas tan te, a pro pos ta não aten de ao que
es ta be le ce a Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve -
re i ro de 1998, que “Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re -
da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das leis...”. De i xa 
de iden ti fi car os dis po si ti vos que re ce be ram nova re -
da ção; subs ti tui alí nea por in ci so e uti li za, des ne ces -
sa ri a men te, cláu su la ge né ri ca de re vo ga ção. Para
cor ri gir es sas fa lhas, ofe re ce mos emen da que, en tre -
tan to, não in ter fe re no mé ri to do pro je to, mo di fi can -
do-lhe, ape nas, a re da ção.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi no fa vo ra vel men te à apro va -
ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 47, de 1998, ob -
ser va da a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CRE

Dá nova re da ção a dis po si ti vos da Lei
nº 2.929, de 27 de ou tu bro de 1956, que dis ci -
pli na o pro ces so de al te ra ção ou re ti fi ca ção
de ida de dos ofi ci a is das For ças Arma das e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 3º da Lei nº 2.929, de 27 de

ou tu bro de 1956, al te ra da pela Lei nº 3.507, de 27 de
de zem bro de 1958, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 3º ...................................................
§ 1º A ida de do ofi ci al não po de rá ser al -

te ra da ou re ti fi ca da quan do:

a) con sig na da, por mais de cin co anos
con se cu ti vos, em seus as sen ta men tos mi li ta -
res ou no al ma na que da res pec ti va For ça,
ex ce to nos ca sos em que fi ca rem pa ten tes os 
er ros ad mi nis tra ti vos pre vis tos nas alí nea a,
b e c do ca put des te ar ti go;

b) o re que ren te ti ver ve ri fi ca do pra ça
com ida de in fe ri or à que de ve ria pos su ir, con -
tra ri an do a le gis la ção em vi gor na épo ca do
alis ta men to, se le ção ou ma trí cu la em es co la
pre pa ra tó ria ou de for ma ção.

....................................................."(NR)

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

Sala da Co mis são, 3 de agos to de 1999. – José
Sar ney, Pre si den te – Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor –
João Alber to Sou za – José Fo ga ça – Gil ber to Mes tri -
nho – Mo re i ra Men des – Tião Vi a na – Ber nar do Ca -
bral – Ma u ro Mi ran da – José Jor ge – Pe dro Piva – Ro -
meu Tuma – Artur da Tá vo la.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O Sr. Jef fer son Pé res, 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) – 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 47, de 1998, cujo pa re cer foi lido an te ri or -
men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte -
is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235,
II, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Encer -
rou-se, sex ta-feira úl ti ma, o pra zo para apre sen ta ção
de emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 7, de
1999 (nº 3.651/97, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que ins ti tui o Sis te ma
Bra si le i ro de Inte li gên cia, cria a Agên cia Bra si le i ra de
Inte li gên cia – ABIN, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ao Pro je to foi apre sen ta da uma emen da que vai 
ao exa me das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal.

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

EMENDA (de ple ná rio)

Apre sen ta da ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 7, de 1999 (nº 3.651/97, na ori gem)
que ins ti tui o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên -
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cia, cria a Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia –
AIN, e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 2 – PLEN

Acres cen te-se ao pro je to o se guin te ar ti go:

“Art. Pelo me nos dois ter ços dos car gos 
em co mis são de que tra ta esta lei de ve rão
ser pre en chi dos por ser vi do res es tá ve is ou
mi li ta res da ati va.”

Jus ti fi ca ção

Dis põe o tex to cons ti tu ci o nal, em seu art. 37, in -
ci so V, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 19, de 1998, que “os car gos em co mis são, a se -
rem pre en chi dos por ser vi do res de car re i ra nos ca -
sos, con di ções e per cen tu a is mí ni mos pre vis tos em
lei, des ti nam-se ape nas às atri bu i ções de di re ção,
che fia e as ses so ra men to”. Por ou tro lado, em bo ra a
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de 1998 te nha, de cer ta 
for ma, mi ti ga do a con ce i tu a ção do mi li tar como ser vi -
dor pú bli co, ine qui vo ca men te per ma ne ce seu sta tus
de pres ta dor es pe ci al de ser vi ços ao Esta do, a ele se
vin cu lan do de for ma per ma nen te, en quan to em ati vi -
da de. Ade ma is, cer to é que foi man ti da a pos si bi li da -
de de o mi li tar da ati va, de acor do com a lei, to mar
pos se em car go, em pre go ou fun ção ci vil tem po rá ria
(art. 142, § 3º, in ci so III, CF).

Ante o ex pos to, jul ga mos ade qua do já fi xar um
per cen tu al mí ni mo de pre en chi men to dos car gos de
di re ção, che fia e as ses so ra men to da Abin, em con for -
mi da de com o su pra ci ta do in ci so V do art. 37, le van do 
em con si de ra ção: ser in co ve ni en te a ine xis tên cia pro -
on ga da de al gum per cen tu al mí ni mo de pre en chi -
men to dos car gos co mis si o na dos por ser vi do res de li -
ga ção mais efe ti va com o Po der Pú bli co, em área de
na tu re za es tra té gi ca e sen sí vel; ser pos sí vel a ocu pa -
ção de tais car gos, tan to por ser vi do res ci vis como
por mi li ta res, de acor do com o per mis si vo cons ti tu ci o -
nal; ser ade qua do o in ter câm bio en tre as áre as mi li tar 
e ci vil do Po der Pú bli co, ten do em vis ta a na tu re za hí -
bri da do ór gão que ora se ins ti tui.

Vale re gis trar, fi nal men te, que a exis tên cia des -
se pa ta mar não im pe de que o pre en chi men to se dê
em ma i or per cen tu al, se as sim jul gar con ve ni en te a
au to ri da de go ver na men tal. O que se pre ten de evi tar
é que o am plo re cru ta men to pre va le ça, num se tor que 
re quer a ob ser vân cia de re gi me de ele va da dis ci pli na
e de man da for te com pro mis so com os ob je ti vos per -
ma nen tes do Esta do De mo crá ti co de Di re i to.

Sala das Ses sões, 9 de agos to de 1999. – Ma ri -
na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esgo -
tou-se, sex ta-feira úl ti ma, o pra zo pre vis to no art. 91,
§ 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter -
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná -
rio, do Pro je to de Lei do Se na do n.º 57, de 1999, de
au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art.
150 da Lei nº 4.737, de 15 de ju lho de 1965, que ins ti -
tui o Có di go Ele i to ral, de ter mi nan do a ex pe di ção de
ins tru ções so bre a es co lha dos lo ca is de vo ta ção de
mais fá cil aces so para o ele i tor de fi ci en te fí si co.

Ten do sido apro va da em de ci são ter mi na ti va
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
a ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi -
nhou ao Con gres so Na ci o nal, por meio das Men sa -
gens nºs 152 e 153 (nºs 631 e 632, de 18 de maio de
1999, na ori gem), dois pro je tos: são eles, res pec ti va -
men te, o pro je to que “con so li da a le gis la ção que dis -
põe so bre os prin cí pi os e as di re tri zes para o Sis te ma
Na ci o nal de Vi a ção” e o que “con so li da a le gis la ção
que dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos Ser vi do res
do Ser vi ço Exte ri or”.

O fun da men to le gal in vo ca do nas Men sa gens
Pre si den ci a is para sub me ter as pro po si ções ao Po -
der Le gis la ti vo é o art. 14 da Lei Com ple men tar n.º 95, 
de 26 de fe ve re i ro de 1998, dis po si ti vo esse que tra ta
da Con so li da ção das Leis.

De acor do com o in ci so III do men ci o na do art.
14 da Lei Com ple men tar n.º 95, de 1998, com pe te à
Mesa do Con gres so Na ci o nal ado tar as me di das ne -
ces sá ri as para efe tu ar a pu bli ca ção da Con so li da ção
das Leis Fe de ra is Bra si le i ras.

A Pre si dên cia do Con gres so Na ci o nal, após
exa me pre li mi nar dos dois tex tos de con so li da ção en -
vi a dos pela Pre si dên cia da Re pú bli ca, en ten deu que
têm eles to das as ca rac te rís ti cas de pro je tos de lei,
em es pe ci al o po der de re vo gar a le gis la ção vi gen te
so bre as ma té ri as.

Infe re-se ser, tam bém, esse o en ten di men to da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, pois as Men sa gens sub -
me tem os tex tos con so li da dos for ma li za dos em pro je -
tos e di ri gi dos aos mem bros do Con gres so Na ci o nal e 
não à Mesa do Con gres so Na ci o nal.

Com base nes se en ten di men to, a Pre si dên cia
do Con gres so Na ci o nal con si de ra que os pro je tos
não po dem sim ples men te ser pu bli ca dos como con -
so li da ções an tes de se rem exa mi na dos por am bas as 
Ca sas do Con gres so.

Assim, e com base no ca put do art. 64 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, a Pre si dên cia re me te am bas as pro -
po si ções à Câ ma ra dos De pu ta dos.
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Ao fi nal do exa me na Câ ma ra dos De pu ta dos e
no Se na do Fe de ral, os dois pro je tos se rão no va men -
te ana li sa dos pela Mesa do Con gres so Na ci o nal para
os fins de que tra ta o in ci so III do art. 14 da Lei Com -
ple men tar n.º 95, de 1998.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – 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 Jef fer son Pé res.

São lidos os seguintes:

OF/GAB/I/Nº 872

Bra sí lia, 29 de ju nho de 1999

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia a re la ção com

os no mes dos De pu ta dos do PMDB, que pas sa rão a
in te grar a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, em va gas exis ten tes:

Ti tu la res Su plen tes
Eu ní cio Oli ve i ra Dar cí sio Pe ron di

João Hen ri que
Jor ge Alber to
Mil ton Mon ti

Mú cio Sá
Nor ber to Te i xe i ra
Ola vo Ca lhe i ros

Pe dro No va is
Phi le mon Ro dri gues

Ri car do No ro nha

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del
Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

OFÍCIO Nº 1.176-L-PFL/99

Bra sí lia, 1º de ju lho de 1999

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos aba i xo

re la ci o na dos para, na qua li da de de su plen tes, in te -
gra rem a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção.

Ro dri go Maia
Des deth Pan to ja
Ja i me Mar tins
Ru bens Fur lan
Ciro No gue i ra
Fran cis co Gar cia

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) – A Pre si -
dên cia de sig na o De pu ta do Eu ní cio Oli ve i ra, como Ti -
tu lar, e os De pu ta dos Dar cí sio Pe ron di, João Hen ri -
que, Jor ge Alber to, Mil ton Mon ti, Mú cio Sá, Nor ber to
Te i xe i ra, Ola vo Ca lhe i ros, Pe dro No va is, Phi le mon
Ro dri gues e Ri car do No ro nha, Ro dri go Maia, De us -
deth Pan to ja, Ja i me Mar tins, Ru bens Fur lan, Ciro No -
gue i ra e Fran cis co Gar cia, como Su plen tes, para in te -
gra rem a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção, de con for mi da de com os ex pe -
di en tes que aca bam de ser li dos. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Jef fer son Pé res.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 457/PT

Bra sí lia, 5 de agos to de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car os De pu ta dos Ja ques Wag ner
(PT/BA), como ti tu lar, e Jair Me ne guel li (PT/SP), com
su plen te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta des ti na -
da a ana li sar e pro fe rir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 
1.916, de 1999, 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, em subs ti tu i ção aos De pu ta dos
José Ge no i no (PT/SP) e Arlin do Chi na glia (PT/SP).

Aten ci o sa men te, – De pu ta do José Ge no i no, Lí -
der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
pri me i ro ora dor ins cri to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, com a re to ma da
dos tra ba lha dos no Con gres so Na ci o nal, ini ci a mos
tam bém o oi ta vo mês do se gun do man da to do Pre si -
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den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Con ta mos já 221
dias de uma ges tão que, ao que me pa re ce, ain da
não co me çou, pelo me nos no que diz res pe i to às ex -
pec ta ti vas do povo bra si le i ro em re la ção aos pro je tos
de Go ver no apre sen ta dos pelo Pre si den te em cam -
pa nha. 

O que fez o Go ver no nes tes sete me ses se não
apa gar in cên di os? O que fez gran de par te dos Mi nis -
tros se não cor rer atrás de ques tões que já de vi am há
mu i to es tar so lu ci o na das?

O que te mos vis to é um Go ver no e um Pre si den -
te acu a dos, tra ba lhan do na de fen si va e a ro bo que
dos prin ci pa is acon te ci men tos do País. A fal ta de ini -
ci a ti vas do Go ver no e da apre sen ta ção de uma agen -
da po si ti va para o País faz com que a so ci e da de aca -
be to man do a fren te, me di an te ma ni fes ta ções, para
for çar so lu ções in fi ni tas ve zes adi a das.

O exem plo mais re cen te foi a gre ve dos ca mi -
nho ne i ros, há mu i to tem po re cla man do por me lho ri as
nas ro do vi as fe de ra is, por mais se gu ran ça, por me -
lho res con di ções de tra ba lho, ti ve ram pra ti ca men te
de pa rar o País para se rem ou vi dos.

Em uma ou tra ver ten te, pela im pren sa, pu de -
mos ler crí ti cas às pro pos tas do Pre si den te des ta
Casa, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que quer
um pro je to para er ra di car a fome e a mi sé ria no País.
“O Pre si den te do Se na do põe em xe que a au to ri da de
do Pre si den te ao to mar uma ini ci a ti va que ca be ria à
Pre si dên cia”, ana li sa ram al guns. Ca be ria tal vez, mas
se o Pre si den te não o faz, cabe ao Con gres so, à so ci -
e da de fa zer.

Antes do re ces so, em de cla ra ções no mí ni mo
in fe li zes, al guns ar ti cu la do res do Go ver no che ga ram
a jo gar a cul pa no Con gres so, com o ri dí cu lo ar gu -
men to de que es ta ría mos dis cu tin do ques tões sem
im por tân cia para o País, como as CPIs do Sis te ma Fi -
nan ce i ro e a do Ju di ciá rio.

Tal vez se jam sem im por tân cia para o Go ver no,
que até hoje não con se guiu dar ex pli ca ções sa tis fa tó -
ri as a res pe i to das es ta pa fúr di as e in jus ti fi cá ve is aju -
das a ban cos inex pres si vos e a ban que i ros in com pe -
ten tes.

O re ces so, en tão, na vi são do pró prio Go ver no,
se ria o mo men to para se re ar ti cu lar. Esta mos vol tan -
do um mês de po is e o que pa re ce é que o Go ver no
está mais de sar ti cu la do ain da.

Foi im por tan te, po rém, para que os ce gos de
plan tão pu des sem en xer gar que o Con gres so não
atra pa lha. Se na do res e De pu ta dos têm ape nas ten ta -
do cum prir a sua mis são, co bran do do Go ver no e

apre sen tan do al ter na ti vas para o Bra sil, como tam -
bém os seg men tos or ga ni za dos da so ci e da de, que
não su por tam mais as sis tir à pa ra li sia do Go ver no de
bra ços cru za dos. 

É um seg men to im por tan tís si mo da so ci e da de
que se pre pa ra ago ra para fa zer um gran de mo vi men -
to na ci o nal em de fe sa do Bra sil, mo vi men to que de -
ve rá con tar com o apo io in con di ci o nal e ir res tri to do
Con gres so Na ci o nal. A Con fe de ra ção Na ci o nal da
Agri cul tu ra e a Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si -
le i ras co or de nam um mo vi men to que tem por ob je ti vo 
tra zer a Bra sí lia pro du to res ru ra is de todo o Bra sil, a
bor do de seus ca mi nhões de tra ba lho, num ver da de i -
ro ca mi o na ço. Eles vi rão pe dir aos Con gres sis tas
apo io a ma té ri as e leis im por tan tís si mas que es ta rão
em apre ci a ção nes te se mes tre na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, e co brar do Go ver no Fe de ral, pela ené si ma
vez, a im plan ta ção de uma po lí ti ca agrí co la cla ra e
que faça jus ti ça ao es for ço, ao tra ba lho, às ri que zas e 
aos em pre gos que o se tor ofe re ce ao Bra sil e ao povo 
bra si le i ro.

As prin ci pa is re i vin di ca ções di zem res pe i to ao
en di vi da men to agrí co la, agra va do, nos úl ti mos anos,
em fun ção de ações e de omis sões go ver na men ta is.
A Lei de Se cu ri ti za ção, por exem plo, em bo ra te nha
de ter mi na do, de for ma cla ra, a ex clu são de va lo res
de cor ren tes de ca pi ta li za ção men sal não pre vis tos
nos con tra tos ori gi na is de sal do de ve dor, não está
sen do cum pri da pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras, di an te
de uma omis são inex pli cá vel do Go ver no Fe de ral.
Com isso, o re cál cu lo da dí vi da dos pro du to res tor -
nou-se inó cuo do pon to de vis ta prá ti co.

A co bran ça tem de ser fe i ta ao Go ver no, por que
fo ram, como dis se, ações de Go ver no as pon -
tas-de-lança do agra va men to do pro ble ma. Com o
Pla no Col lor, hou ve uma cor re ção de sal dos de ve do -
res dos em prés ti mos agrí co las de 84,32%, en quan to
que os pre ços mí ni mos fo ram re a jus ta dos em ape nas 
41,28%. Hou ve, por tan to, ape nas nes te pe río do, um
au men to real da dí vi da de 43,04%.

Em 1994, com a im plan ta ção do Pla no Real, ao
mes mo tem po em que as ta xas de ju ros as su mi am
pa ta ma res ex tre ma men te ele va dos, o Go ver no Fe de -
ral es ta be le cia a ma nu ten ção e até, em al guns ca sos, 
a re du ção dos pre ços agrí co las. A di fe ren ça de tra ta -
men to en tre ju ros e pre ços, que cri ou a cha ma da “ân -
co ra ver de”, um dos pi la res do pro gra ma de es ta bi li -
za ção, fez com que, en tre ju lho de 1994 e no vem bro
de 1995, a taxa de ju ros do se tor agrí co la atin gis se a
ci fra de 56%, em mé dia. Como con se qüên cia, o ní vel
de ina dim plên cia do cré di to agrí co la vem se man ten -
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do em pa ta ma res pró xi mos a 32%, sem ten dên cia de
que da.

Para ca mi nhar mos para uma so lu ção, a Câ ma -
ra dos De pu ta dos pre ci sa apro var leis que de ve rão
ser vo ta das ago ra em agos to. São as se guin tes as
pro pos tas da que les que vi rão a Bra sí lia no dia 16:

1) Apro va ção do Pro je to de Lei nº 4.895/99, do
De pu ta do Au gus to Nar des, que es ta be le ce con di -
ções bá si cas de re ne go ci a ção de dí vi das de cré di to
ru ral e de me ca nis mos de con tra par ti da a se rem cum -
pri das pe los pro du to res. O novo tex to abran ge dí vi -
das ru ra is con tra ta das até 20 de ju nho de 1995, in clu -
si ve as já se cu ri ti za das. Pro põe ta xas de ju ros de 3%,
equi va lên cia em pro du to, com pra zo de pa ga men to
de 20 anos com mais qua tro de ca rên cia. O va lor das
pres ta ções anu a is será de no mí ni mo 4% da ren da
bru ta da ati vi da de do mu tuá rio.

2) Apro va ção de um pro je to de lei a ser apre sen -
ta do pela Co mis são de Cré di to Ru ral da Câ ma ra dos
De pu ta dos, es ta be le cen do ter mos para re ne go ci a -
ção das dí vi das ru ra is e agro in dus tri a is, fi nan ci a das
com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci -
a men to do Nor te e Nor des te e do Cen tro-Oeste. 

3) O mo vi men to dos pro du to res de fen de jun to
ao Go ver no a cri a ção de me ca nis mos de in ves ti men -
tos em fi nan ci a men to de má qui nas e equi pa men tos
para la vou ra e a agro in dús tria, para sis te mas de ir ri -
ga ção e pes qui sa. Os pro du to res de fen dem tam bém
a mo der ni za ção nas re gras de co mer ci a li za ção in ter -
na e ex ter na, a de so ne ra ção e sim pli fi ca ção da tri bu -
ta ção e a cri a ção de es tí mu los ao de sen vol vi men to
tec no ló gi co. São pro pos tas cla ras, sim ples e ob je ti -
vas que de vem pas sar a com por o rol de me di das que 
for ma ri am a po lí ti ca agrí co la do Go ver no Fe de ral.

Can sa dos de con ver sar, di a lo gar, pro por, os
pro du to res, ar ti cu la dos pela Con fe de ra ção Na ci o nal
da Agri cul tu ra e pela Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas
Bra si le i ras, fa rão uma gran de ma ni fes ta ção pú bli ca,
tra zen do ca mi nhões e má qui nas agrí co las para Bra -
sí lia, no pró xi mo dia 16, como for ma de mo bi li zar o
Con gres so e a so ci e da de e, uma vez mais, ten tar
sen si bi li zar o Go ver no Fe de ral. Só de Go iás já con fir -
ma ram pre sen ça 4.700 pro du to res que tra rão mais de 
mil ca mi nhões e má qui nas agrí co las para Bra sí lia.

Os pro du to res não es tão em bus ca de fa ci li da -
des nem de pri vi lé gi os. De fen dem ape nas re gras cla -
ras, sim ples, po rém jus tas. Qu e rem que o Go ver no os 
apóie da mes ma for ma que em ou tros pa í ses, como
nos Esta dos Uni dos, Ja pão, Fran ça e tan tos ou tros,
onde a clas se de pro du to res re ce be o apo io ne ces sá -
rio do go ver no.

Em con tra par ti da à apro va ção e im ple men ta ção 
das me di das pro pos tas, os pro du to res com pro me -
tem-se a pra ti ca men te do brar a pro du ção agrí co la até 
o ano de 2003.

É mu i to im por tan te o Bra sil sa ber que os pro du -
to res vão tra zer pro pos tas, mas vão apre sen tar so lu -
ções, com pro me ten do-se, in clu si ve, a do brar a pro -
du ção agrí co la até o ano de 2003. O País de i xa ria a
mar ca de 80 mi lhões de to ne la das de grãos, na qual
pa ti na mos há anos, para che gar mos a 150 mi lhões
de to ne la das em ape nas qua tro anos. Isso re pre sen -
ta rá cer ca de 45 bi lhões em ex por ta ções e a con so li -
da ção de mais de um mi lhão e meio de no vos em pre -
gos no cam po.

Para ates tar mos a vi a bi li da de des ta pro pos ta,
bas ta-nos ob ser var que no Bra sil o se tor de agro ne -
gó ci os é res pon sá vel por 35% do Pro du to Inter no
Bru to e tem ga ran ti do um me lhor de sem pe nho da ba -
lan ça co mer ci al. Só no ano pas sa do, suas ex por ta -
ções fo ram su pe ri o res a US$10 bi lhões. 

Com to dos os per cal ços, a agri cul tu ra bra si le i ra
terá, este ano, uma sa fra de 84 mi lhões de to ne la das
de grãos — e gri fe-se —, ob ti da mu i to mais em fun ção 
do es for ço e da ab ne ga ção pes so al dos pe que nos
pro du to res do que mo ti va da por uma po lí ti ca agrí co la
ofi ci al ain da ar ca i ca e tí mi da em seus prin ci pa is pon -
tos.

A agro pe cuá ria, en tre to das as ati vi da des pro -
du ti vas do País, foi a úni ca que agüen tou o tran co da
cri se: cres ceu 17,8% no pri me i ro tri mes tre des te ano.
Foi esse de sem pe nho que afas tou som bri as pre vi -
sões de uma re ces são ain da mais bru ta para este
ano.

Já é mais do que sa bi do que a agri cul tu ra é o se -
tor que mais fa cil men te cria em pre gos. Um pos to de
tra ba lho na área ru ral exi ge in ves ti men tos mu i to me -
no res do que nas ci da des. A re la ção, já co nhe ci da, é
de um para cin co, ou seja, com aqui lo que se gas ta
para ge rar um pos to de tra ba lho na ci da de, po de ri am
ser ge ra dos cin co no cam po.

Se gun do o IBGE, a agri cul tu ra ga ran te hoje ati -
vi da de pro du ti va a mais de 16,6 mi lhões de pes so as,
di an te de 8,9 mi lhões da in dús tria de trans for ma ção.
So men te na pe cuá ria le i te i ra, du ra men te gol pe a da
nos úl ti mos anos, es tão di re ta men te en vol vi dos na
pro du ção 2,3 mi lhões de pes so as.

O Sr. Bla i ro Mag gi  (S/Par ti do – MT) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te, com mu i ta hon ra, ao Se na dor Bla i ro
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Mag gi, e, em se gui da, ao Se na dor Ra mez Te bet e ao
Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Bla i ro Mag gi (S/Par ti do – MT) – Gos ta ria
de cum pri men tar V. Exª pelo bri lhan te dis cur so que
está pro mo ven do nes te mo men to, mos tran do a real
si tu a ção dos pro du to res agrí co las des te País, que é
di fe ren te da si tu a ção da agri cul tu ra bra si le i ra. Te mos, 
nes te mo men to, que con ven cer as au to ri da des de
que a agri cul tu ra bra si le i ra até que vai bem, mas os
pro du to res ru ra is es tão indo mu i to mal. V. Exª, no seu
dis cur so, diz que vai mal por que há um es to que de dí -
vi das mu i to gran des que vem do pas sa do. Dí vi das
ori un das do Pla no Col lor, da dé ca da de 80, quan do o
Cen tro-Oeste bra si le i ro ain da es ta va sen do ocu pa do. 
As re i vin di ca ções dos pro du to res, a par tir do dia 13,
quan do ini ci am a sua ca mi nha da, des de Ron do nó po -
lis, no Mato Gros so, pas san do por Go iás, vin do do
Rio Gran de do Sul, é no sen ti do de pe dir al gu ma co i -
sa que é jus ta. O Bra sil, nas úl ti mas dé ca das, como V. 
Exª co lo cou mu i to bem, fi cou es tag na do no que tan ge 
à pro du ção agrí co la. Enquan to a pro du ti vi da de cres -
ceu 40%, a área fi cou es ta bi li za da, nos úl ti mos de ze -
no ve anos, sem ter ha vi do qual quer cres ci men to ho ri -
zon tal na pro du ção agrí co la. Assim, se não fos sem in -
ves ti men tos em pes qui sa e a de ter mi na ção dos pro -
du to res em ob ter no vas tec no lo gi as, com cer te za, o
Bra sil nem es ta ria pro du zin do 80 mi lhões de to ne la -
das; es ta ría mos ain da em 60 mi lhões de to ne la das.
Por tan to, o avan ço se deu mais por ne ces si da de e
von ta de dos pro du to res ao in ves ti rem em pes qui sas
do que pro pri a men te por um au xí lio go ver na men tal
nes sa ati vi da de. Obser va mos que, nos úl ti mos me -
ses, o óleo di e sel su biu 59,6%, en quan to que os pre -
ços mí ni mos re a jus ta dos não pas sa ram de 6%. Há
um des ca sa men to mu i to gran de. Por tan to, não há
como ne gar que te mos, Se na do res e De pu ta dos, que
apo i ar essa ini ci a ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos e, de 
cer ta for ma, for çar o Go ver no Fe de ral a ne go ci ar. O
Go ver no pen sa que já re sol veu o pro ble ma com a se -
cu ri ti za ção. Àque la épo ca, aler tá va mos o Go ver no
para o fato de que aque le era um pro ces so pa li a ti vo e
que o gran de pro ble ma da dí vi da agrí co la ain da es ta -
va por vir. Se não to mar mos ago ra a de ci são de re sol -
ver de fi ni ti va men te a ques tão, como V. Exª diz, com
cer te za, den tro de pou co tem po, tal vez da qui a um ou
dois anos, será to tal men te ir re ver sí vel a si tu a ção do
sis te ma de pro du ção agrí co la. Não há como de fen der 
que o Bra sil con ti nue com ta ma nha dí vi da, uma vez
que no mun do in te i ro a agri cul tu ra é ex tre ma men te
sub si di a da e re ce be to tal pro te ção dos go ver nos fe -
de ra is. O Bra sil in fe liz men te não é um país rico e não
tem como dar sub sí dio. Mas o agri cul tor pre ci sa, no

mí ni mo, que as ta xas de ju ros se jam con di zen tes com 
o mer ca do in ter na ci o nal, a fim de con se guir mos com -
pe tir, mes mo que os ame ri ca nos es te jam com um tra -
tor e nós com um fus qui nha ten tan do ir para o mer ca -
do in ter na ci o nal! Gos ta ria de cum pri men tar V. Exª
pelo dis cur so opor tu no. Cer ta men te, a par tir do dia
16, quan do os agri cul to res che ga rem, es ta re mos aqui 
para re ce bê-los, fa zer os pro nun ci a men tos e ten tar
ar ti cu lar toda a Ban ca da, a fim de que pos sa mos tam -
bém, de cer ta for ma, co la bo rar com os pro du to res ru -
ra is. Pa ra béns.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – O
apar te de V. Exª en gran de ce meu pro nun ci a men to,
haja vis ta que V. Exª, atu al men te, é o ma i or pro du tor
de soja no Bra sil, in di vi du al men te, com mais de 20 mil 
hec ta res plan ta dos, sen do, as sim, co nhe ce dor de tais 
pro ble mas. O mais im por tan te é que os agri cul to res
es tão vin do para Bra sí lia a fim de fa zer pro pos tas e,
ao mes mo tem po, ofe re cer ao Bra sil me lho res con di -
ções de vida, ou seja, du pli car a pro du ção de ali men -
tos e con so li dar um mi lhão e meio de no vos em pre -
gos no cam po. Isso é ex tre ma men te im por tan te.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª per mi -
te-me um apar te, no bre Se na dor Ma gui to Vi le la?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Pois
não. Ouço, com mu i to pra zer, o Se na dor Ra mez Te -
bet, dig no re pre sen tan te de um Esta do tam bém pro -
du tor, que é o Mato Gros so do Sul, a exem plo do Mato
Gros so, re pre sen ta do pelo Se na dor Bla i ro Mag gi.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ra mez Te bet, des cul pe-me in ter rom pê-lo. Qu e ria fa -
zer um ape lo aos Srs. Se na do res que vão apar te ar o
ora dor no sen ti do de que abre vi em as suas in ter ven -
ções, já que o tem po de S. Exª está es go ta do.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, sem dú vi da V. Exª está fa lan do por
todo o Cen tro-Oeste. V. Exª não está iso la do na tri bu -
na; V. Exª é voz al ta men te ca te go ri za da pelo seu pas -
sa do de lu tas e pelo es tí mu lo que sem pre deu ao ho -
mem do cam po quan do Go ver na dor do Esta do de
Go iás. Re al men te V. Exª abor da um tema que de i xa
os Esta dos pro du to res de grãos pre o cu pa dos com a
si tu a ção do ho mem do cam po e da agri cul tu ra. Essa
mar cha dos agri cul to res está sen do fe i ta para bus car
aqui lo que é o mais ele men tar no pro ces so eco nô mi -
co. Se o Go ver no con ti nu ar in sen sí vel ao ape lo do ho -
mem que pro duz, ha ve rá uma ca tás tro fe mu i to gran -
de no País. Só que ria lem brar, para acres cen tar ao
dis cur so de V. Exª, que ain da on tem — isso é im por -
tan te por que está no con tex to do Mer co sul e por que
os pa í ses to dos es tão im pon do me ca nis mos de de fe -
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sa aos seus pro du tos – o Pre si den te Me nem pror ro -
gou por 20 anos a dí vi da dos agri cul to res ar gen ti nos,
ba i xou os ju ros e man dou sus pen der to das as ações
exis ten tes no Po der Ju di ciá rio con tra os agri cul to res
em ra zão de cré di to agrí co la. Então, veja V. Exª a pro -
fun di da de e o al can ce de suas pa la vras nes ta hora.
Pre ci sa mos le var em con ta o con tex to do Mer co sul. A 
Argen ti na do brou sua pro du ção de grãos em dez
anos, en quan to que a nos sa, como V. Exª afir ma,
está es tag na da. Se na dor Ma gui to Vi le la, ace i te meus
cum pri men tos. Que a sua voz aí des sa tri bu na seja,
como o é, a voz do Cen tro-Oeste em de fe sa da agri -
cul tu ra e dos agri cul to res, em de fe sa do ho mem do
cam po, em de fe sa da me lho ria da qua li da de de vida e 
em de fe sa, so bre tu do, da ge ra ção de em pre gos, por -
que a agri cul tu ra e a ha bi ta ção são os dois se to res
que mais po dem con tri bu ir para re sol ver o pro ble ma
do de sem pre go no País.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se na -
dor Ra mez Te bet, agra de ço mu i to o par te de V. Exª,
que tam bém tem mu i ta ex pe riên cia e re pre sen ta um
Esta do que tem con tri bu í do mu i to para com este País
e para com o mun do. Essa ati tu de do Pre si den te da
Argen ti na não era ain da do meu co nhe ci men to. Con -
si de ro-a mu i to im por tan te no mo men to em que os
agri cul to res bra si le i ros tam bém fa zem re i vin di ca ções
ao Go ver no Fe de ral e pro põem aju dar o Bra sil a sair
des se ma ras mo.

Mu i to obri ga do a V. Exª.
O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Con ce -

de-me V. Exª um apar te?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -

ce do o apar te ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre Se -

na dor Ma gui to Vi le la, o as sun to que V. Exª traz para a
re fle xão des te Ple ná rio é mu i to im por tan te e me re ce -
ria um lon go apar te, mas pre fi ro obe de cer ao nos so
Pre si den te por que há ou tros ora do res ins cri tos. Gos -
ta ria de di zer que V. Exª tam bém está fa lan do em nos -
so nome e no do Esta do de To can tins que, de cer ta
ma ne i ra, faz par te da Re gião Cen tro-Oeste, dada a
afi ni da de que pos sui com os Esta dos lo ca li za dos no
se ten trião bra si le i ro. V. Exª está oti mis ta. Está fa lan do 
em 150 mi lhões de to ne la das de grãos. Com a fal ta
de uma po lí ti ca, no bre Se na dor Ma gui to Vi le la, de ve -
re mos ter um de crés ci mo. Cre io que os go ver nan tes,
os pas sa dos e os atu a is, nun ca se de ram con ta de
que o ho mem do cam po é um vi ci a do, a ter ra é como
um tó xi co, como uma dro ga que o vi cia. Essa é a
gran de van ta gem que o Bra sil pos sui. O ci da dão
plan ta, con se gue boa pro du ti vi da de, co lhe e quan do
vai ven der seus pro du tos tem pre ju í zo. Qu an do che -

ga o ano se guin te, ao ob ser var a exis tên cia de nu -
vens ne gras no céu, de re lâm pa gos e de tro vões, olha 
a ter ra e sen te que lá está sua vo ca ção. É como se
fora, por tan to, uma dro ga que o ine bria e que o con -
duz a essa pro fis são di fí cil que V. Exª bem co nhe ce.
Gos ta ria de cum pri men tar V. Exª. Os pro du to res ru ra -
is do nos so País me re ce rão, sem dú vi da, todo o nos -
so apo io, este apo io que V. Exª quer lhes pres tar. Di -
zem que no Con gres so Na ci o nal a Ban ca da mais for -
te é a ru ra lis ta, mas ela, Ban ca da, não tem con se gui -
do os be ne fí ci os pro por ci o na is ao seu ta ma nho e o
pro du tor ru ral bra si le i ro con ti nua a pe nar, a amar gar
essa ina dim plên cia. Por tan to, cum pri men to V. Exª ao
fa zer esse opor tu nís si mo dis cur so na tar de des ta se -
gun da-feira.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço-lhe o apar te, bem como a de le ga ção para fa lar
tam bém em nome do To can tins, mu i to bem re pre sen -
ta do por V. Exª, de Mato Gros so do Sul, re pre sen ta do
pelo Se na dor Ra mez Te bet, e de Mato Gros so, re pre -
sen ta do pelo Se na dor Bla i ro. O Cen tro-Oeste pre ci sa 
apo i ar os agri cul to res. Dis se mos que po de mos do -
brar a pro du ção, mas isso só ocor re rá se o Go ver no
aten der aos re cla mos dos agri cul to res.

O Bra sil pre ci sa que o se tor agro pe cuá rio re ce -
ba apo io efe ti vo. Os agri cul to res tra rão a Bra sí lia pro -
pos tas sim ples e ob je ti vas na úni ca for ma que o Go -
ver no pa re ce en ten der: ma ni fes ta ção pú bli ca.

Os pro du to res pre ci sam de nos so apo io e de
nos sa so li da ri e da de nes se mo vi men to e, prin ci pal -
men te, nas suas ações de des do bra men to. Pre ci sa -
mos con ven cer o Go ver no de que há tem po e con di -
ções para re ver pri o ri da des e re de fi nir ru mos. Dar ao
cam po con di ções dig nas de pro du ção é ini ci ar o pro -
ces so de re to ma da de de sen vol vi men to do Bra sil; é
in ves tir na ge ra ção de ri que zas e de em pre gos, é
com ba ter aos alar man tes e in cô mo dos ín di ces de vi o -
lên cia ur ba na que ater ro ri zam o País de can to a can -
to; é dis tri bu ir me lhor a ren da e pro mo ver jus ti ça so ci -
al; é con ter o êxo do ru ral, de i xan do de trans for mar a
mi sé ria ru ral em mi sé ria ur ba na, o que só com pli ca a
vida de to dos; é ini ci ar o ca mi nho da re cons tru ção da
cre di bi li da de per di da, e, não é exa ge ro di zer, se ria o
iní cio da re to ma da fun da men tal da pró pria go ver na bi -
li da de.

Era o que tí nha mos a de cla rar, Sr. Pre si den te.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.
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O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
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, na
re u nião da Co mis são de Assun tos So ci a is de ama -
nhã, irei re que rer a con vo ca ção do Sr. Mi nis tro de Mi -
nas e Ener gia e dos Pre si den tes da ANP e da Pe tro -
brás para da rem ex pli ca ções a esta Casa a res pe i to
dos pre ços dos com bus tí ve is fós se is em nos so País,
uma “ca i xa pre ta” à qual a so ci e da de bra si le i ra não
tem aces so. E o que é pior, Sr. Pre si den te: pa re ce que 
nem mes mo os su pe ri o res hi e rár qui cos dos seg men -
tos bu ro crá ti cos que te o ri ca men te lhes são su bor di -
na dos têm co nhe ci men to do que con tém essa “ca i xa
pre ta”.

A Pe trobras au men tou os pre ços de to dos os
de ri va dos de pe tró leo e do gás na tu ral em 28,78%, no 
dia 04, anun ci an do já ago ra ou tro, de 11,22%, no mês 
de se tem bro, acu mu lan do um ín di ce de 40% em ape -
nas dois me ses. Será o quar to au men to do ano, per -
fa zen do um to tal de 74% no de cor rer de 1999. Estou
fa lan do de gás na tu ral, e não de gás de co zi nha, Sr.
Pre si den te.

O Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra dos
Gran des Con su mi do res de Ener gia anun ci ou que vai
en trar no CADE com um pe di do de pro ces so con tra
esse au men to, que con si de rou abu si vo. O Pre si den te 
da Asso ci a ção Bra si le i ra de Infra-Estrutura e Indús tri -
as de Base – ABDIB en ten de que 21 pro je tos de im -
plan ta ção de usi nas ter mo e lé tri cas a gás po de rão ser
in vi a bi li za dos di an te des se au men to de pre ços. Isso
in te res sa, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, di re ta men -
te ao meu Esta do. Ma na us tem um par que ener gé ti co 
com ori gem par te em uma ma triz hi dráu li ca, par te em
uma ma triz tér mi ca – di e sel e fuel oil –, sen do que a
sua gran de es pe ran ça de so lu ção do pro ble ma ener -
gé ti co, por mu i tas dé ca das, são as ter mo e lé tri cas a
gás, no ta da men te com a pró xi ma ins ta la ção de uma
ter mo e lé tri ca des sa na tu re za que se uti li za rá da ma -
té ria-prima ori un da das ja zi das de Uru cum, no Ama -
zo nas.

Se, como diz o Pre si den te da ABDIB, esse au -
men to de pre ços in vi a bi li zar a im plan ta ção de usi nas
ter mo e lé tri cas a gás em nos so País, essa é uma
ame a ça mu i to sé ria ao fu tu ro ener gé ti co do meu
Esta do, Sr. Pre si den te.

E, como se não bas tas se o au men to do gás,
hou ve o au men to dos de ri va dos. Assim, o Sr. Mi nis tro 
deve ex pli ca ções tam bém a res pe i to da es tru tu ra dos
pre ços dos de ri va dos de pe tró leo, a qual nin guém
sabe tam bém di zer qual é.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, este meu pro nun -
ci a men to foi ape nas uma an te ci pa ção do que fa rei

ama nhã na re u nião da CAE, a fim de que o Ple ná rio
do Se na do to mas se co nhe ci men to do as sun to.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao 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, como en ten do que
um dos ges tos im pres cin dí ve is ao ser hu ma no é o de
sa ber re co nhe cer, ser gra to e ho me na ge ar aque les
de di re i to, subo à tri bu na para pres tar uma ho me na -
gem àque le que jul go o ma i or ci en tis ta mé di co das
Amé ri cas, aque le que mar cou a His tó ria da Ciên cia
no nos so País, quan do, pela pri me i ra vez, tal vez em
toda a Hu ma ni da de, al guém te nha de fi ni do e iden ti fi -
ca do uma do en ça, tan to no as pec to epi de mi o ló gi co,
na sua pro fi la xia, nas suas for mas clí ni cas e na sua fi -
si o pa to ge nia, como o fez o no bre ci en tis ta Car los
Cha gas. Este ci en tis ta foi ho me na ge a do pelo País e
pelo mun do in te i ro, por seu tra ba lho no cam po da sa -
ú de pú bli ca, no mês de ju lho, mês de seu fa le ci men to. 
De ou tra par te, sen do ju lho um mês de re ces so para
os tra ba lhos do Con gres so Na ci o nal, só ago ra ve nho
a esta tri bu na para pres tar esta jus ta ho me na gem, em 
meu nome pes so al e, acre di to, de to dos os mem bros
do Se na do Fe de ral.

No mo men to em que a sa ú de pú bli ca no Bra sil,
ví ti ma do des ca so, dos des ca mi nhos das ações pú bli -
cas, da má ad mi nis tra ção, da cor rup ção e dos des vi -
os es can da lo sos de ver bas, con ti nua nos en ver go -
nhan do pe ran te o mun do in te i ro, sal vo evi den te men -
te ex ce ções de al guns ges to res que pro cu ram cor res -
pon der à res pon sa bi li da de que lhes é per mi ti da pelo
Po der Cen tral, gos ta ria de de di car este pro nun ci a -
men to à me mó ria do emi nen te ci en tis ta Car los Cha -
gas, exem plo de ci da dão cons ci en te dos gra vís si mos
pro ble mas sa ni tá ri os do País no mo men to his tó ri co
em que vi veu: ad mi nis tra dor pú bli co com pe ten te, Mé -
di co e pes qui sa dor de pri me i ra gran de za, re co nhe ci -
do pe los mais im por tan tes ins ti tu tos e Uni ver si da des
mun di a is, e que de di cou pra ti ca men te toda a sua vida 
pro fis si o nal ao de sen vol vi men to da ciên cia bra si le i ra.

O ci en tis ta Car los Cha gas nas ceu em Mi nas
Ge ra is, em 1879, e mor reu no auge do cum pri men to
de sua mis são, aos 55 anos, em 1934, na ci da de do
Rio de Ja ne i ro.

Em 1897, aos 16 anos, ma tri cu lou-se na Fa cul -
da de de Me di ci na do Rio de Ja ne i ro e, em 1903, con -
clu iu o cur so. A par tir daí até o fim dos seus dias, foi
per so na gem dos mais atu an tes e dos mais mar can -
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tes em to das as eta pas do de sen vol vi men to da sa ú de 
pú bli ca em nos so País.

Du ran te toda a sua vida como mé di co sa ni tá ris -
ta, o Dr. Car los Cha gas teve a opor tu ni da de de con vi -
ver com as pés si mas con di ções so ci a is apre sen ta das 
pelo Bra sil. Assim, por onde an dou, de Nor te a Sul,
ele pôde cons ta tar, no exer cí cio de sua di fí cil pro fis -
são, a cru el da de do sub de sen vol vi men to e a mi sé ria
es tam pa da nos ros tos so fri dos de mi lha res de do en -
tes vi ti ma dos cons tan te men te pela ma lá ria, pela fe -
bre ama re la, pela pes te, pela han se nía se, pela tu ber -
cu lo se, pe las di ar réi as, pe las ver mi no ses e por epi de -
mi as di ver sas que eram co muns tan to nas ci da des
quan to nas áre as ru ra is bra si le i ras.

Ape sar do am bi en te so ci al cho can te, da in di fe -
ren ça dos po de res pú bli cos em re la ção às pre cá ri as
con di ções de vida das po pu la ções po bres e aos pro -
gra mas sa ni tá ri os, Car los Cha gas, ain da na fa cul da -
de, to ma ra a de ci são de ser um mis si o ná rio da me di -
ci na so ci al.

Fora do am bi en te das au las, de di ca va todo o
seu tem po ao tra ba lho hos pi ta lar vo lun tá rio, acom pa -
nhan do do en tes nas en fer ma ri as, e, mes mo nos dias
de do min go, ofe re cia-se para subs ti tu ir seus co le gas
nos plan tões no tur nos.

Como es tu di o so, in te res sa va-se bas tan te pe los
co nhe ci men tos bá si cos da fi si o pa to lo gia e acre di ta va
que só por eles po de ria che gar-se a uma me lhor com -
pre en são das eti o pa to ge ni as das do en ças, par ti cu lar -
men te da que las li ga das a fa to res in fec -
to-contagiosos. Nes sa épo ca, Car los Cha gas já im -
pres si o na va mu i tos pela de di ca ção aos es tu dos, pelo 
bri lhan tis mo na sala de aula e pe los co nhe ci men tos
de que dis pu nha.

Em 1902, co nhe ceu pes so al men te a tam bém
ad mi ra da e im pres cin dí vel fi gu ra na his tó ria da ciên -
cia mé di ca bra si le i ra, o Pro fes sor Oswal do Cruz (a
quem te rei a opor tu ni da de e a hon ra de ho me na ge ar
em bre ve). O Pro fes sor Oswal do Cruz tor nou-se em
se gui da o ori en ta dor da sua tese cha ma da “Estu dos
he ma to ló gi cos do im pa lu dis mo” de fen di da com mé ri -
to em 1903. Ao mes mo tem po em que de i xou a fa cul -
da de, ini ci ou uma lon ga ami za de com Oswal do Cruz
e no mes mo ano foi no me a do por ele para tra ba lhar
como pes qui sa dor no Insti tu to Man gui nhos.

Em 1905, uma for te epi de mia de ma lá ria lo ca li -
za da nas Do cas de San tos foi o pri me i ro de sa fio que
Car los Cha gas, com ape nas 26 anos, teve de en fren -
tar no iní cio de sua car re i ra. Des sa ma ne i ra, Oswal do
Cruz, apos tan do na com pe tên cia do jo vem mé di co e
ex-aluno, in di cou-o para as su mir a res pon sa bi li da de
de aten der aos do en tes e a de be lar o sur to da do en -

ça. Em pou co tem po, es tu dan do os mo vi men tos do
mos qui to trans mis sor da do en ça, re sol veu de sin fe tar
as ca sas de po is de ca la fe ta das uti li zan do a que i ma
do pi re tro, um pro du to sul fú reo que con se guia ma tar
o mos qui to. Em me nos de três me ses, ob te ve su ces -
so: ven ceu o de sa fio e er ra di cou a ma lá ria em San -
tos. Assim deu iní cio ao mé to do da de sin fe ção do mi -
ci li ar que pou co mais tar de usa ria o DDT no com ba te
à ma lá ria em mu i tas as re giões do mun do.

Ape sar da gran de des co ber ta, sua im por tân cia
só veio mes mo a ser con sa gra da em 1923, em Roma, 
no Con gres so Inter na ci o nal de Ma la ri o lo gia. Na oca -
sião, o pró prio Car los Cha gas de fen deu a te o ria da
pro fi la xia do mi ci li ar an ti pa lú di ca, te o ria que foi pron ta -
men te ace i ta pe los es pe ci a lis tas in gle ses, que, até
en tão, se po si ci o na vam con tra ri a men te ao mé to do.

Em 1909, no va men te pe las mãos do Oswal do
Cruz, ou tra gran de mis são de sa fi a do ra o es pe ra va,
des sa vez, nos can te i ros avan ça dos da fa mo sa es tra -
da de fer ro Cen tral do Bra sil, pro je ta da para li gar o
Rio de Ja ne i ro a Be lém. No vi la re jo cha ma do Las san -
ce, um for te sur to de ma lá ria ca u sa va gran de mor tan -
da de nas fren tes de tra ba lho, pa ra li san do com ple ta -
men te as obras da es tra da. Che gan do ao seu novo
pos to, tra tou ime di a ta men te de im pro vi sar um la bo ra -
tó rio e ini ci ar as suas aná li ses vi san do ao com ba te da
epi de mia.

Em meio a es sas pes qui sas, Car los Cha gas de -
pa rou-se com uma des co ber ta iné di ta, que o con sa -
gra e con sa gra o Bra sil pe ran te o mun do in te i ro.
Encon trou um novo tri pa nos so mo , to tal men te di fe -
ren te dos que ha via es tu da do até en tão. Em ho me na -
gem a Oswal do Cruz, cha mou-o de tri pa nos so ma
cru zi, agen te trans mis sor di re to do que se con ven ci o -
nou cha mar pou co mais tar de de “do en ça de Cha -
gas”, do en ça que hoje ain da afli ge seis mi lhões de
bra si le i ros. Com essa no vi da de que logo ca u sou
gran de po lê mi ca nos me i os ci en tí fi cos mun di a is, ina -
u gu ra va-se uma nova pá gi na de de ba tes nas pes qui -
sas so bre me di ci na sa ni tá ria – e Car los Cha gas ti nha
ape nas 30 anos.

Em 1912, sem pre pre o cu pa do com a sa ú de na
hin ter lân dia bra si le i ra, vi a jou para a Ba cia Ama zô ni ca 
com o ob je ti vo de re a li zar um di ag nós ti co so bre as
con di ções mé di co-sanitárias em seus rios, ci da des e
vi la re jos. Pos so in for mar com or gu lho que Car los
Cha gas teve a co ra gem e a ou sa dia de en fren tar os
mais lon gín quos lu ga res da Ama zô nia bra si le i ra
àque la épo ca, che gan do às mar gens do rio Envi ra e
do rio Ta ra u a cá. Lá iden ti fi cou ca sos atí pi cos de ma -
lá ria, mas hoje, à luz da ciên cia, po de-se de ter mi nar
que o que ele in ter pre ta va como com pli ca ções da ma -
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lá ria (as ci te ou bar ri ga-d’água) era es quis tos so mo se,
do en ça mais co mum no Nor des te. Car los Cha gas
acha va que era uma pos sí vel com pli ca ção da ma lá ria a 
ser elu ci da da o que hoje se sabe ser uma com pli ca ção
da cir ro se he pá ti ca dos do en tes ví ti mas da he pa ti te.

Em pe que nas ca no as, em lom bo de bur ros e
mes mo a pé, en fren tan do os ri go res da flo res ta tro pi -
cal, per cor reu lon gas dis tân ci as na Ama zô nia. Car los
Cha gas vol tou im pres si o na do com o aban do no da re -
gião pelo Po der Pú bli co, com a mi sé ria gri tan te do ca -
bo clo, com as con di ções de tra ba lho ex tre ma men te
do lo ro sas do se rin gue i ro e com o pa lu dis mo im pi e do -
so que ata ca va po pu la ções in te i ras. Pa lu dis mo e be -
ri bé ri eram as duas gran des pro vas de so fri men to que 
os se rin gue i ros nor des ti nos en fren ta vam na ex plo ra -
ção da bor ra cha.

Em 1917, um acon te ci men to tris te mar cou pro -
fun da men te a sua vida e um novo de sa fio se apre sen -
tou em sua mo vi men ta da car re i ra. O seu mes tre
Oswal do Cruz, gra ve men te do en te, fa le ceu no dia 11
de fe ve re i ro. Qu a tro dias de po is, Car los Cha gas, es -
co lhi do pelo Pre si den te Ven ces lau Brás, as su miu o
pos to de Di re tor do Insti tu to Oswal do Cruz. Re a li zou
pro fun das mu dan ças du ran te todo o tem po em que lá
per ma ne ceu.

Em 1918, viu-se di an te do quar to de sa fio de sua 
vida. Car los Cha gas foi cha ma do a en fren tar a “gri pe
es pa nho la”, que de vas ta va a Eu ro pa Oci den tal e ago -
ra che ga va ao Bra sil pe los na vi os in gle ses que atra -
ca vam em nos sos por tos.

O Rio de Ja ne i ro foi logo con ta mi na do por uma
gran de epi de mia que se alas trou pelo Bra sil afo ra. O
pró prio Car los Cha gas não re sis tiu à sua for ça e foi
por ela con ta mi na do. Mes mo do en te, o emi nen te ci -
en tis ta não se en tre gou e par tiu para o ata que, or ga ni -
zan do hos pi ta is tem po rá ri os e pres tan do so cor ro mé -
di co aos ne ces si ta dos. Mais uma vez Car los Cha gas
saía vi to ri o so e de fi ni ti va men te con vic to de que o Bra -
sil era re al men te um gran de hos pi tal, como dis se ra al -
guns anos an tes com mu i to es tar da lha ço na im pren -
sa o gran de clí ni co Mi guel Pe re i ra. O to tal de sa pa re -
lha men to do País mos tra va sua im pres si o nan te fra gi -
li da de di an te das hoje cha ma das do en ças de mas sa.

Foi jus ta men te em fun ção des sa re a li da de caó -
ti ca que o Pre si den te Epi tá cio Pes soa, te men do o
agra va men to das con di ções sa ni tá ri as do Bra sil, con -
vo cou Car los Cha gas para uma nova mis são, mais di -
fí cil ain da do que o com ba te a “gri pe es pa nho la”. Tor -
na va-se ne ces sá rio, com ur gên cia, re for mu lar com -
ple ta men te os ser vi ços sa ni tá ri os em todo o País.
Para isso, foi cri a do o De par ta men to Na ci o nal de Sa -

ú de Pú bli ca, em 1920, e, para di ri gi-lo, foi in di ca do
Car los Cha gas, que ace i tou mais esse de sa fio e per -
ma ne ceu no car go até 1926, com a pos se de Was -
hing ton Luiz para Pre si den te da Re pú bli ca.

Além de ter sido o per so na gem mais im por tan te
de to dos es ses acon te ci men tos que mar ca ram o de -
sen vol vi men to da me di ci na so ci al em nos so País,
Car los Cha gas foi o cri a dor do pri me i ro cur so de Hi gi -
e ne e Sa ú de Pú bli ca, foi o for mu la dor de um novo Re -
gu la men to de Sa ú de Pú bli ca para o País e fun da dor
da Esco la de Enfer ma gem Ana Nery. Vi a jou inú me ras 
ve zes pela Eu ro pa, Esta dos Uni dos e Amé ri ca La ti na, 
onde de fen deu com com pe tên cia e se gu ran ça, nos
an fi te a tros das uni ver si da des e nos au di tó ri os das
ins ti tu i ções ci en tí fi cas, os re sul ta dos dos seus es tu -
dos, de suas pes qui sas e de suas des co ber tas, pro -
cu ran do sem pre en gran de cer o nome da ciên cia bra -
si le i ra, ape sar das enor mes di fi cul da des que teve de
en fren tar para le var adi an te to dos os seus pro je tos. 

Além de or gu lhar o Bra sil por sua de di ca ção,
ho nes ti da de, exem plo de com pe tên cia e se ri e da de, é 
im por tan te res sal tar que Car los Cha gas en ve re dou
por uma só es tra da e dela nun ca se afas tou. Foi, por -
tan to, na me di ci na sa ni tá ria, nos es tu dos ci en tí fi cos li -
ga dos a ela, nos la bo ra tó ri os e nas sa las de au las que 
cum priu a sua mis são com mu i ta dig ni da de e per se -
ve ran ça. A des pe i to do seu ta len to nato para a vida
pú bli ca e seu po ten ci al po lí ti co – po de ria ter sido ele i -
to tan to Se na dor pelo Rio de Ja ne i ro, como De pu ta do 
Fe de ral por Mi nas Ge ra is – con si de ra va seus de sa fi -
os na área da sa ú de gran des o su fi ci en te para se de -
di car a eles de cor po e alma em tem po in te gral.

Às 19h30min do dia 9 de no vem bro de 1934, vi -
ti ma do por um ede ma pul mo nar agu do em sua re si -
dên cia, o emi nen te ci en tis ta bra si le i ro Car los Ri be i ro
Jus ti ni a no Cha gas vi ria a re pou sar eter na men te ao
lado de ou tros ho mens dig nos, que cons tru í ram com
mu i ta gar ra e fer vor a his tó ria do nos so País nes te sé -
cu lo que ter mi na. 

Para os que es tão or ga ni zan do a ga le ria dos ho -
mens ilus tres que fi ze ram o Bra sil, de 1900 até o ano
2000, Car los Cha gas já tem o seu lu gar de hon ra, jun -
to com Gas par Vi a na, Oswal do Cruz e San tos Du -
mont, no cam po da avi a ção, como de ou tros emi nen -
tes ci en tis tas da his tó ria do sé cu lo do Bra sil.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Se na dor
Tião Vi a na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Com
imen so pra zer, emi nen te Se na dor e Co le ga do Esta -
do de To can tins.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre Se -
na dor Tião Vi a na, gos ta ria de pa ra be ni zar V. Exª por
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tra zer um as sun to tão bo ni to e fa zer uma ho me na -
gem tão sin ce ra a esse ci en tis ta que foi um dos ma i o -
res lu mi na res da me di ci na sa ni tá ria no País: o Dr.
Car los Cha gas. E àque la épo ca, con for me V. Exª
des cre ve, Car los Cha gas tra ba lha va en fren tan do to -
das as ad ver si da des, con tra in do as mo lés ti as que
com ba tia. E pa re ce que há mu i to tem po não ou vi mos
fa lar no nome dele. Até a do en ça que leva seu nome e 
que, gra ças a ele, está di mi nu in do sua ocor rên cia no
País, pa re ce que está fa zen do com que o povo es te ja
se es que cen do de seu nome. Por tan to, gos ta ria de
cum pri men tar V. Exª quan do re vi ve a me mó ria des se
gran de bra si le i ro que hon rou nos sa que ri da pro fis -
são, um dos que mais a hon ra ram, jun ta men te com
ou tros que V. Exª ci men to. Tal vez te nha mos que cha -
mar no va men te Car los Cha gas, Oswal do Cruz, os
gran des ho mens da medita: Oswal do Cruz, Gas par Vi -
a na e tan tos ou tros ci en tis tas bra si le i ros que de ram, por 
as sim di zer, suas vi das a fim de que o povo bra si le i ro
pu des se ser am pa ra do des sas en fer mi da des e en de mi -
as que tan to aco me ti am o País. E in fe liz men te, tal vez
por fal ta de ho mens des sa en ver ga du ra, es ta mos ven -
do vá ri as do en ças já pra ti ca men te ba ni das re cru des ce -
rem. Tal vez seja isso mes mo que V. Exª es te ja fa zen do
nes te exa to mocina bra si le i ra. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de -
ço, de modo mu i to sin ce ro, o no bre Se na dor Car los
Pa tro cí nio, que, como mé di co tam bém, car re ga a
emo ção de ou vir fa lar em Car los Cha gas, uma fi gu ra
da his tó ria da hu ma ni da de, se gu ra men te.

Da mi nha for ma ção mé di ca, te nho a hon ra de
afir mar que pode até ser uma ou sa dia, mas não co -
nhe ço his tó ria tão bo ni ta, em toda a his tó ria da ciên -
cia mé di ca da Amé ri ca in te i ra, como a de Car los Cha -
gas: al guém que, com qua tro anos de ida de, fi cou ór -
fão de pai, que foi fun da men tal no sus ten to de sua fa -
mí lia, que ti nha uma in fluên cia for te e fir me de sua
mãe para ser en ge nhe i ro, como era o so nho da mãe
dele, mas, aos 16 anos, já en con tra va ma tu ri da de
para tra çar o seu des ti no no cam po da ciên cia mé di ca 
e da sa ú de pú bli ca. E é a fi gu ra mais ad mi rá vel da
nos sa his tó ria da sa ú de.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na dor
Tião Vi a na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Ouço com
mu i ta hon ra o emi nen te Se na dor Ger son Ca ma ta.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na dor
Tião Vi a na, sem in ter rom per a li nha do seu dis cur so,
gos ta ria tam bém de cum pri men tá-lo. O Bra sil se es -
que ce mu i to das pes so as que vão fa zen do a sua his -
tó ria; ra pi da men te elas se per dem na po e i ra do tem -
po. E V. Exª está res ga tan do a me mó ria de um  gran -

de bra si le i ro exa ta men te numa épo ca em que ve mos
os po bres bra si le i ros mor ren do nos cor re do res dos
hos pi ta is. Aliás, a si tu a ção no Bra sil está mu i to com -
pli ca da, por que se paga mu i to tri bu to, mu i to im pos to,
mas, se não se pa gar um pla no de sa ú de pri va do, não 
ha ve rá sa ú de; pa ga-se mu i to tri bu to e mu i to im pos to,
mas, se um fi lho não for para uma es co la pri va da, par -
ti cu lar, ele não vai apren der para con se guir pas sar no 
ves ti bu lar; pa ga-se mu i to tri bu to para que haja se gu -
ran ça, mas, ou con tra ta mos um ser vi ço de se gu ran -
ça, ou es con de mo-nos e fe cha mos a por ta de nos sas
ca sas, como uma pri são, para o ban di do fi car sol to do 
lado de fora pra ti can do atos cri mi no sos. É épo ca de
re fle tir mos so bre a bi o gra fia des se gran de bra si le i ro
que foi Car los Cha gas. Qu an do ve mos es sas me da -
lhas que o Bra sil con quis tou nos Jo gos
Pan-Americanos, cons ta ta mos que fo ram con quis ta -
das por fi lhos de po bres bra si le i ros. Os ri cos bra si le i -
ros não com pe tem, por que es tão mu i to aco mo da dos,
tal vez. Mas a clas se mé dia ba i xa e o po bre bra si le i ro
fo ram dar essa li ção de luta, de gar ra, de co ra gem. E
nos cha mam a re fle tir so bre a si tu a ção des sa ca ma da 
da po pu la ção bra si le i ra que pre ci sa ago ra de não ter
que pa gar um pla no de sa ú de, mas ter as sis tên cia pú -
bli ca tan to na edu ca ção quan to na sa ú de e na se gu -
ran ça. Cum pri men to V. Exª, que não de i xou que se
per des se a me mó ria de Car los Cha gas, esse gran de
bra si le i ro a quem to dos nós ve ne ra mos por meio da
sua fala.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço
o no bre Se na dor Ger son Ca ma ta, que há pou co tem -
po de mons trou um enor me apre ço pelo Bra sil, quan -
do afir mou que os grin gos de De tro it es ta vam rin do do 
Bra sil por dar in cen ti vos a al gu mas em pre sas in ter na -
ci o na is, quan do de ve ría mos de fen der mais o nos so
País. Com cer te za, seu ape lo no sen ti do de uma se -
gu ran ça pú bli ca mais efi ci en te para o Bra sil, uma
edu ca ção à al tu ra do povo bra si le i ro e aces so à sa ú -
de com dig ni da de é uma afir ma ti va fun da men tal para
ho me na ge ar tam bém a fi gu ra de Car los Cha gas. Eu
gos ta ria de di zer que Car los Cha gas ex tra po la seu
pró prio tem po em fun ção dis so, por que é o exem plo
de al guém hu mil de que, com qua tro anos de ida de,
per deu o pai, en fren tou to das as di fi cul da des da vida
e, aos 16 anos – e hoje afir ma mos que um jo vem de
16 anos não tem con di ções de tri lhar seu pró prio des -
ti no –, Car los Cha gas afir ma va se gu ran ça em um ca -
mi nho, com res pon sa bi li da de, e tro ca va seus fi na is
de se ma na pela luta para cons tru ir uma so ci e da de
nova no cam po da sa ú de pú bli ca.

Pen so que o Mi nis té rio da Sa ú de po de ria in cor -
po rar exem plos des sa na tu re za e en ten der que a sa -
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ú de pú bli ca pode ser fe i ta com mu i ta sim pli ci da de,
mu i ta ob je ti vi da de, como exem pli fi cou Car los Cha -
gas. Não é pre ci so mu i to di nhe i ro. Cuba, com US$20
per ca pi ta, está en tre os oito pri me i ros in di ca do res de
sa ú de do mun do; a Ingla ter ra gas ta 5,5% do seu PIB
em sa ú de, tem os me lho res in di ca do res da Eu ro pa
Oci den tal, numa sa ú de es ta ti za da; o go ver no ame ri -
ca no, que pos sui a sa ú de es sen ci al men te pri va ti za -
da, gas ta 11,1% do seu PIB e pos sui in di ca do res pi o -
res dos que os da Ingla ter ra. O que fal ta é o sen so de
pri o ri da de, de ob je ti vi da de. Sem gran des mis té ri os, o
Bra sil po de ria sair de uma con di ção de re fe rên cia
des con for tá vel na his tó ria da sa ú de e, quem sabe,
afir mar-se, como fez nos Jo gos Pan-Americanos.
Nos sos atle tas, com sim pli ci da de e hu mil da de, acre -
di ta ram e lu ta ram mu i to para en trar para a his tó ria de
nos so País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é las ti -
má vel que, após o exem plo de Car los Cha gas e de -
po is de toda a sua luta, ne nhum go ver nan te bra si le i ro
te nha tido a sen si bi li da de de de cla rar uma guer ra fi -
nal con tra as do en ças so ci a is e con tra a mi sé ria hu -
ma na, que não têm qual quer sen ti do para exis tir em
nos so País. Infe liz men te, o Esta do con ti nua ma no -
bra do pe los po de ro sos e é em be ne fí cio de les que as
ins ti tu i ções re al men te fun ci o nam. Aos po bres e mar -
gi na li za dos res ta ape nas a re mo ta es pe ran ça de re -
ce be rem al gum be ne fí cio ou de que suas vi das mu -
dem por que um mi la gre, quem sabe, pos sa acon te cer 
um dia nos céus do Bra sil.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com a

pa la vra, por vin te mi nu tos, o Se na dor Se bas tião Ro -
cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
apro ve i tar a cal ma ria des ta tar de de se gun da-feira
para tra zer ao ple ná rio dois ape los com re la ção ao
meu Esta do, o Ama pá. No cur to dis cur so que pre ten -
do fa zer, vou en fo car as sun tos re gi o na is, do Esta do
do Ama pá e, em es pe ci al, a ques tão dos ser vi do res
pú bli cos dos ex-Territórios, que afe ta Ro ra i ma, Ron -
dô nia e do Acre, além do pro ble ma da nos sa prin ci pal
ro do via, a BR-156.

Os ser vi do res pú bli cos fe de ra is dos
ex-territórios têm so fri do, no atu al Go ver no do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, duas car gas mu i -
tos pe sa das com re la ção à so ne ga ção de di re i tos.
Uma, no con tex to da re for ma ad mi nis tra ti va, que ape -
na to dos os ser vi do res pú bli cos da União, e ou tra que
diz res pe i to à ex clu são de al guns di re i tos dos ser vi do -

res dos ex-territórios que são as se gu ra dos para os
de ma is ser vi do res da União.

Sr. Pre si den te, es tou no quin to ano de meu
man da to e ve nho per ma nen te men te tra ba lhan do
para re ver ter al gu mas si tu a ções que de pen dem ape -
nas de von ta de e de ci são po lí ti ca do Go ver no Fe de -
ral, so bre tu do da Se cre ta ria de Re cur sos Hu ma nos
do Mi nis té rio de Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão,
que tra ta das ques tões dos ser vi do res pú bli cos fe de -
ra is. Enquan to es tes têm di re i to a um pla no de as sis -
tên cia mé di co-odontológica, os ser vi do res dos
ex-territórios es tão ex clu í dos. Fi ze mos vá ri os con ta -
tos, con for me já men ci o nei, e sem pre nos é pro me ti -
do que no ano se guin te os ser vi do res dos
ex-territórios se rão con tem pla dos com seu pla no de
as sis tên cia mé di co-odontológica, nos mol des da que -
le dos de ma is ser vi do res pú bli cos fe de ra is, cuja as -
sis tên cia mé di ca e odon to ló gi ca, es ten di da tam bém
aos de pen den tes, é cus te a da em cer ca de R$24,00
per ca pi ta pe los co fres da União, além de uma con tra -
par ti da do ser vi dor.

No va men te, es ta mos tra ba lhan do para ten tar
con ven cer os re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo nos 
Mi nis té ri os com pe ten tes – o de Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão e o da Fa zen da -, aos qua is se vin cu -
lam ad mi nis tra ti va men te os ser vi do res dos
ex-territórios, do di re i to que lhes é de vi do. Espe ra mos 
que a pro pos ta or ça men tá ria, a ser en vi a da ao Con -
gres so Na ci o nal, pro va vel men te até o fi nal des te mês
de agos to, con te nha a ga ran tia a es ses ser vi do res de
seu pla no de as sis tên cia mé di co-odontológica.

Te mos a in for ma ção pre o cu pan te de que, na
pro pos ta pre li mi nar, que já te ria sa í do dos Mi nis té ri os, 
mais uma vez, es ses di re i tos es tão sen do des res pe i -
ta dos. Como ain da há tem po para fa zer uma cor re -
ção, faço aqui um ape lo aos Mi nis tros Mar tus Ta va res 
e Pe dro Ma lan para que ga ran tam os di re i tos dos ser -
vi do res dos ex-territórios para o ano que vem.

Há algo mais pre o cu pan te ain da: fo mos in for -
ma dos de que es ses ser vi do res es tão de i xan do de
ser con tem pla dos com o au xí lio-creche. Enquan to os
de ma is ser vi do res da União con ti nu am com esse di -
re i to, na pro pos ta or ça men tá ria es tão sen do re ti ra dos 
dos ser vi do res dos ex-territórios os re cur sos que an -
tes lhes eram dis po ni bi li za dos para o au xí lio-creche.
Ape lo igual men te aos Mi nis tros para que se jam in clu -
í dos na pro pos ta or ça men tá ria do Go ver no Fe de ral
es ses re cur sos para os Esta dos do Ama pá, Ro ra i ma
e Acre. Que ces se, de uma vez por to das, a dis cri mi -
na ção aos ex-territórios, haja vis ta que não tem fun -
da men to a ar gu men ta ção de que os ser vi do res dos
ex-territórios es ta ri am sub ju di ce pe ran te a União,

AGOSTO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 37



que ha via pro ces sos no Mi nis té rio e no Tri bu nal de
Con tas da União, co lo can do sob sus pe i ção o vín cu lo
des ses ser vi do res com a União. O Con gres so apro -
vou, no con tex to da re for ma ad mi nis tra ti va, uma
emen da aglu ti na ti va que re co nhe ce o di re i to ao vín -
cu lo de to dos os tra ba lha do res e ser vi do res que já
pres ta vam ser vi ços aos ex-territórios. Então, uma
par te do pro ble ma foi re sol vi da.

Con gra tu lo-me com a de ci são fi nal do Tri bu nal
de Con tas da União que, na quar ta-feira pas sa da, re -
co nhe ceu o vín cu lo com a União dos ser vi do res dos
ex-territórios que tra ba lha vam em em pre sas pú bli cas
e so ci e da des de eco no mia mis ta, re co nhe ceu, por -
tan to, que a res pon sa bi li da de pelo pa ga men to des -
ses ser vi do res é da União. De acor do com a Cons ti tu -
i ção Fe de ral, os re cém-criados Esta dos do Ama pá e
de Ro ra i ma não po de ri am gas tar mais de 50% de sua
re ce i ta com o pa ga men to de ser vi do res. Ora, se es -
ses Esta dos fos sem re ce ber em seus qua dros os ser -
vi do res que já tra ba lha vam nas es ta ta is, nas so ci e da -
des de eco no mia mis ta, evi den te men te ul tra pas sa ri -
am os 50%, ain da mais ten do que con tra tar no vos
ser vi do res para con du zi rem as ques tões ad mi nis tra ti -
vas, so ci a is e de de sen vol vi men to.

Por tan to, de uma vez por to das, a tese de os
ser vi do res es ta rem sub ju di ce foi so ter ra da. Ago ra
não há mais o que ar gu men tar con tra os di re i tos ad -
qui ri dos dos ser vi do res dos ex-territórios. Ape la mos,
nes te mo men to, para que haja um tra ta men to igua li -
tá rio e que eles se jam, de uma vez por to das, con si -
de ra dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is, con ser van do
seus di re i tos e con quis tan do os que lhes es tão sen do
so ne ga dos pelo Go ver no Fe de ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o se gun -
do as sun to que me traz à tri bu na é com re la ção à
BR-156, nos sa ro do via prin ci pal, que liga o rio Ama -
zo nas ao rio Oi a po que, ou seja, a Ca pi tal de nos so
Esta do à ci da de bra si le i ra de Oi a po que, na fron te i ra
com a Gu i a na Fran ce sa.

Nos meus cin co anos de man da to, anu al men te
a Ban ca da fe de ral do Ama pá, uni da, co e sa, tem in -
clu í do no Orça men to da União re cur sos para a cons -
tru ção e pa vi men ta ção des sa ro do via. La men ta vel -
men te, em to dos es ses anos, ne nhum cen ta vo de re -
cur so fe de ral foi li be ra do para a BR-156, o que é uma
ne ga ção da po lí ti ca do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so de com ba te às de si gual da des re gi o na is,
uma ne ga ção ao re co nhe ci men to do Go ver no Fe de -
ral de que é es tra té gi co para o Bra sil a li ga ção, por
ter ra, de nos so País com a Gu i a na Fran ce sa, atra vés
do Esta do do Ama pá, com pro mis so esse as su mi do
pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so jun to ao 

Pre si den te fran cês Jac ques Chi rac, quan do aqui es -
te ve, oca sião em que nos so Pre si den te da Re pú bli ca
des lo cou-se para Sa int-Georges, ci da de da Gu i a na
Fran ce sa si tu a da na mar gem es quer da do rio Oi a po -
que, e mais uma vez se com pro me teu com esse pro -
je to es tra té gi co para o Bra sil, tan to do pon to de vis ta
ro do viá rio quan to de se gu ran ça, de de fe sa na ci o nal.

Estou mais uma vez a ape lar para a sen si bi li da -
de dos Mi nis tros da área eco nô mi ca e dos Trans por -
tes, Eli seu Pa di lha, para que ga ran tam a li be ra ção
dos re cur sos que es tão no Orça men to da União. Tra -
ta-se de re cur sos de pe que na mon ta – pou co mais de
R$6 mi lhões –, mas su fi ci en tes para que essa ro do via 
saia da inér cia. Daí por di an te, a cada ano, a União
po de rá, en tão, as se gu rar re cur sos por meio do Orça -
men to, e a Ban ca da de Se na do res e De pu ta dos Fe -
de ra is do Ama pá tem sido pres ta ti va nes se as pec to,
cons ci en ti zan do-se da im por tân cia des se pro je to e
des sa obra para o de sen vol vi men to do nos so Esta do
e as se gu ran do, a cada ano, re cur sos no Orça men to,
que in fe liz men te são ne ga dos pelo Mi nis té rio dos
Trans por tes, pelo Go ver no Fe de ral.

Nes te ano, o Mi nis tro Eli seu Pa di lha com pro me -
teu-se com a Ban ca da Fe de ral, e es pe ra mos que a
von ta de ex pres sa da por S. Exª, de li be rar es ses re -
cur sos, seja con so li da da e que, no se gun do se mes -
tre, com a sua li be ra ção, pos sa mos re co me çar uma
obra im por tan te para o Ama pá e para o Bra sil, pois há
nove anos a BR-156 está pa ra li sa da, sem re ce ber re -
cur sos fe de ra is. Nos cin co anos da ad mi nis tra ção de
Fer nan do Hen ri que Car do so e nos qua tro de seus an -
te ces so res – Fer nan do Col lor e Ita mar Fran co –, ne -
nhum cen ta vo foi li be ra do para a cons tru ção da
BR-156.

A par tir de se tem bro, quan do es ta re mos ela bo -
ran do as emen das ao Orça men to da União, cer ta -
men te a Ban ca da pri o ri za rá essa ro do via e as se gu ra -
rá os re cur sos ne ces sá ri os para que ela pos sa ter
con ti nu i da de. Espe ra mos que a Co mis são de Orça -
men to apro ve a des ti na ção de re cur sos para essa ro -
do via e que o Go ver no li be re os re cur sos des te e do
pró xi mo ano. Como a BR-156 está no Pla no Bra sil em 
Ação II, o Go ver no, para fa ci li tar, po de ria in clu ir es ses 
re cur sos para a BR-156 na pro pos ta or ça men tá ria do
ano 2000 que será en ca mi nha da em agos to para o
Con gres so Na ci o nal.

A BR-156 é o gran de pro je to de de sen vol vi men -
to para o Esta do do Ama pá. Todo o po ten ci al pes que i -
ro, agrí co la e pe cuá rio do Esta do do Ama pá en con -
tra-se em Mu ni cí pi os lo ca li za dos às mar gens da
BR-156, as sim como o gran de pro je to de tu ris mo, em
fun ção de os lo ca is tu rís ti cos – Pra ia do Go i a bal, Ca -
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cho e i ra Gran de, re giões de la gos, pan ta na is e ou tros
– te rem aces sos por meio da BR-156.

Ape lo ao Go ver no Fe de ral que não con ti nue
con de nan do o Esta do do Ama pá a um pro ces so eco -
nô mi co de es tag na ção e até de re tro ces so, por que,
in fe liz men te, nos úl ti mos anos, não hou ve con di ções
de se im plan tar no Esta do do Ama pá ne nhum pro je to
de de sen vol vi men to de gran de por te que ga ran ta ge -
ra ção de em pre go e ren da e me lho res con di ções de
vida para o nos so povo.

Aliás, tem-se ob ser va do, in fe liz men te, uma ne -
ga ção da qui lo que já exis te, um re tro ces so da nos sa
área de li vre co mér cio, como con se qüên cia de al gu -
mas me di das ado ta das pelo Go ver no Fe de ral, so bre -
tu do pela Re ce i ta Fe de ral, que pe na li za a área de li -
vre co mér cio do Ama pá e a Zona Fran ca de Ma na us,
num pro ces so de dis cri mi na ção mu i to for te, de pre -
con ce i to con tra a Re gião Ama zô ni ca e con tra as re -
giões mais po bres de nos so País.

Fica aqui, Sr. Pre si den te, este ape lo para que o
Go ver no re ve ja a sua po si ção e pos sa tra tar com
eqüi da de tam bém o Esta do do Ama pá, o úni co da Fe -
de ra ção que, nos qua tro anos e meio do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, não re ce beu se quer um 
cen ta vo para a cons tru ção de ro do vi as fe de ra is. De i -
xo este re gis tro na es pe ran ça de que o Mi nis tro Eli seu 
Pa di lha pos sa li be rar os re cur sos para a cons tru ção
da nos sa BR-156.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Durante o discurso do Sr. Sebastião

Rocha, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, com o con sen ti -
men to da Se na do ra Emi lia Fer nan des, por cin co mi -
nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB  – PR. 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, o Se na do apro -
vou, em de zem bro úl ti mo, a Lei nº 9.755, que obri ga -
va Esta dos e Mu ni cí pi os a apre sen ta rem, em uma
home page na Inter net, a di vul ga ção das suas con tas. 
No en tan to, até hoje, essa pá gi na con ti nua va zia. Ou
seja, ne nhum Esta do da Fe de ra ção vem cum prin do o
que dis pôs a Lei nº 9.755.

É evi den te, Sr. Pre si den te, que a lei foi fe i ta para 
ofe re cer trans pa rên cia no que se re fe re às con tas pú -

bli cas. To dos sa be mos da gra vi da de e das con se -
qüên ci as que traz à so ci e da de bra si le i ra o dé fi cit pú -
bli co, e que re mos co nhe cer a si tu a ção real dos Esta -
dos. Essa Lei, de au to ria do De pu ta do Luiz Car los
Ha uly, do PSDB do Pa ra ná, con ti nua, ape sar de
apro va da, sem ser cum pri da pe los Esta dos.

Apre sen to re que ri men to para so li ci tar ao Tri bu -
nal de Con tas da União que res pon da qua is os obs tá -
cu los que po dem es tar pre ju di can do a efe ti va ção do
acom pa nha men to das con tas pú bli cas, con for me de -
ter mi na do na su pra ci ta da lei.

O ou tro re que ri men to de mi nha au to ria, Sr. Pre -
si den te, já lido pela Mesa, so li ci ta ao Mi nis tro Pe dro
Ma lan que in for me a este Se na do qua is os tí tu los que
hoje es tão sen do ad mi nis tra dos pelo Ban co do Bra sil. 
Aliás, eu já ha via apre sen ta do um re que ri men to para
que o Mi nis té rio da Fa zen da apre sen tas se os atu a is
de ten to res de to dos os tí tu los pre ca tó ri os do País, re -
que ri men to este que, in fe liz men te, não foi apro va do
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Re sol vi, en tão, apre sen tar um re que ri men to
para que se dê co nhe ci men to, de fato, de qua is os tí -
tu los que es tão hoje sob a ad mi nis tra ção do Ban co do 
Bra sil. Fo mos obri ga dos a vo tar em re gi me de ur gên -
cia pra ti ca men te a le gi ti ma ção dos tí tu los da Pre fe i tu -
ra de São Pa u lo, de pos se do Ban co do Bra sil.

De ve mos co nhe cer esse da dos com an te ce -
dên cia, Sr. Pre si den te, por que es tou pre ven do que
ou tras me di das de ve rão ser ado ta das por este Con -
gres so Na ci o nal para que o Ban co do Bra sil não que -
bre, por que esse será o dis cur so. Se rão co lo ca dos
aqui, em re gi me de ur gên cia, al guns pro je tos que
obri ga rão o Se na do a to mar uma de ci são. Já vo tei
con tra a pri me i ra me di da e se rei con trá rio a ou tras
que ve nham le gi ti mar pre ca tó ri os, tí tu los po dres, sem 
va lor de mer ca do.

Sr. Pre si den te, são dois os re que ri men tos im -
por tan tes que apre sen to. Peço, as sim, o apo io de to -
dos os Srs. Se na do res.

Cum prin do o tem po re gi men tal, en cer ro a mi nha 
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre o as sun to, V. Exª tem ra zão, até por -
que não de ve ría mos sus ci tar es ses pro ble mas no
ple ná rio sem co nhe cer mos an tes os cri té ri os rí gi dos
em re la ção a to dos os Esta dos. Não po de re mos fi car
a ex cep ci o na li zar quan do uma ou ou tra au to ri da de
de se je.

Conce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS. 

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora -
do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta
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tar de, no iní cio des ta se ma na de tra ba lhos do Se na do 
Fe de ral, abor da rei as sun tos re la ci o na dos a duas ins -
ti tu i ções des te País que con si de ra mos da mais alta
im por tân cia e do mais alto sig ni fi ca do, prin ci pal men te 
nes se mo men to em que o Bra sil, a so ci e da de, o Con -
gres so Na ci o nal, co mis sões de in qué ri to tra ba lham e
se de bru çam so bre te mas que têm pa u ta do toda a
Impren sa na ci o nal e a ex pec ta ti va da so ci e da de bra -
si le i ra, no que se re fe re à fis ca li za ção, so ne ga ção,
pri vi lé gi os, des vi os de re cur sos pú bli cos e en ri que ci -
men to ilí ci to. Esses te mas têm es ta do na pa u ta por -
que co mis sões de in qué ri to do Se na do os pro vo ca -
ram. Esta mos hoje dan do vi si bi li da de e ma i or trans -
pa rên cia a dois ór gãos im por tan tís si mos: Ban co Cen -
tral e Re ce i ta Fe de ral.

Então, nes te mo men to, Sr. Pre si den te, Srs. Se -
na do res, ma ni fes to a mi nha pre o cu pa ção em re la ção
a me di das re cen te men te ado ta das pelo Go ver no Fe -
de ral que me ca u sam es tra nhe za e pre o cu pa ção e
que ro com par ti lhar e pe dir o apo io des ta Casa, do
Pre si den te, dos Lí de res e de to das as Srªs. Se na do -
ras e Srs. Se na do res, para que pos sa mos res ga tar,
no mí ni mo, uma dis cus são mais am pla.

No úl ti mo dia 27 de ju lho, o Pre si den te do Ban co 
Cen tral, Dr. Armí nio Fra ga, apre sen tou, no Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal, pro pos ta para al te rar a es tru tu ra -
ção da ins ti tu i ção Ban co Cen tral em ní vel na ci o nal.

A me di da foi ho mo lo ga da pelo Con se lho Mo ne -
tá rio Na ci o nal, por meio do voto 084, da ta do de
27-7-99, e ex tin gue as De le ga ci as Re gi o na is do Ban -
co Cen tral, que pas sam a fun ci o nar como es cri tó ri os
di re ta men te li ga dos aos de par ta men tos cen tra is em
Bra sí lia.

A ra zão des sa me di da, se gun do o Go ver no, se -
ria re du zir des pe sas, em de cor rên cia de cor tes or ça -
men tá ri os, o que não nos pa re ce ra zoá vel, em se tra -
tan do de área tão im por tan te e es tra té gi ca.

As uni da des de Be lém, For ta le za e Sal va dor, Sr. 
Pre si den te, se rão atin gi das, com re du ção de ser vi ços 
que pres tam à co mu ni da de, o mes mo ocor ren do, in -
clu si ve, com a De le ga cia de Cu ri ti ba, por exem plo,
que de i xa rá de fun ci o nar nas con di ções atu a is. O
mais gra ve des se pro ces so é que ele atin gi rá es pe ci -
al men te a fis ca li za ção. Ora, a fis ca li za ção pas sa rá a
ser con cen tra da ba si ca men te em São Pa u lo, em pre -
ju í zo da atu a ção em ou tros Esta dos, como o Rio de
Ja ne i ro. 

De acor do com o do cu men to “Re or ga ni za ção
das Estru tu ras Des cen tra li za das. Estru tu ra Orga ni za -
ci o nal“, de au to ria da Di re to ria do Ban co Cen tral, exis -
ti rão fis ca is ape nas em Belo Ho ri zon te, Por to Ale gre e 

São Pa u lo. Com isso, ana li sa mos e ava li a mos, com a
par ti ci pa ção in clu si ve dos pró pri os fun ci o ná ri os do
Ban co Cen tral, que es ta rá aber to o ca mi nho para o
au men to para to dos os ti pos de cri me que es ta mos
de nun ci an do con tra a eco no mia na ci o nal, pois que
eles es tão sur gin do, cada vez mais e de for ma mais
evi den te e cla ra. Cito como exem plo des ses ti pos de
cri me a la va gem de di nhe i ro, que es ta mos ten tan do
in ves ti gar e bar rar nes te País, e ain da não con se gui -
mos.

Por ou tro lado, con si de ro que a me di da a ser
ado ta da pela Di re to ria do Ban co Cen tral, sob a ale ga -
ção de que é me lhor aten der à so ci e da de e às di re tri -
zes do Go ver no Fe de ral, que oti mi za rá a uti li za ção de 
re cur sos e pro mo ve rá ma i or equi lí brio en tre o vo lu me
de tra ba lho e a quan ti da de de ser vi do res em cada lo -
ca li da de, é, no mí ni mo, ino por tu na. Ela, de cer ta for -
ma, atro pe la os tra ba lhos que a CPI do Sis te ma Fi -
nan ce i ro está re a li zan do. A par tir do que es ta mos evi -
den ci an do, do que es ta mos com pro van do – in clu si ve
na CPI do Ju di ciá rio, onde tam bém ve ri fi ca mos des -
man dos com o di nhe i ro pú bli co –, po de ría mos de -
sem bo car na cons tru ção par ti ci pa ti va de de ci sões:
Con gres so Na ci o nal, Go ver no Fe de ral, so ci e da de,
fun ci o ná ri os pú bli cos, aí, sim, se ria de mo crá ti ca a de -
ci são.

Assim, o que ob ser va mos? A me di da que o
Ban co Cen tral pre ten de ado tar ca mi nha de for ma
gro tes ca em re la ção ao tra ba lho que a CPI está re a li -
zan do. O que se ve ri fi cou até ago ra é que a fis ca li za -
ção do Ban co Cen tral tem sido fa lha – com pro va mos
isso den tro da CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, na qual es -
ta mos tra ba lhan do – por sua in su fi ciên cia ope ra ci o nal 
e não por cul pa de seus fun ci o ná ri os. Obser vem que
te mos va lo ri za do, pres ti gi a do e qua li fi ca do os fun ci o -
ná ri os do Ban co Cen tral, os fun ci o ná ri os do Ban co do 
Bra sil, da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, da Re ce i ta Fe -
de ral. Te mos con ti nu a men te des ta ca do o tra ba lho
qua li fi ca do des ses ser vi do res que en gran de ce e dig -
ni fi ca o ser vi ço pú bli co do País. No en tan to, es va zi ar
a fis ca li za ção não nos pa re ce o mais cor re to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Qu e ro pe dir des cul pas a V. Exª por ter que
me au sen tar, por que che gou à Casa o Mi nis tro da
Jus ti ça e te rei que re ce bê-lo. Mas o Pre si den te
Osmar Dias vai me subs ti tu ir. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS) 
– Agra de ço, Pre si den te, e cum pri men to o Mi nis tro,
tam bém. Mas faço um ape lo, des ta tri bu na, para que
V. Exª tam bém in ter ce da jun to ao Go ver no em re la -
ção ao Ban co Cen tral e à Re ce i ta Fe de ral.
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Há mais um dado: os técnicos da Receita
Federal foram incluídos no PDV, matéria publicada
numa medida provisória há cinco ou seis dias. Como
vamos fiscalizar este País se os nossos técnicos da
Receita Federal deverão ser demitidos, licenciados,
ou terão reduzidos os seus salários e a sua carga
horária?

Então, é um ape lo que faço, Sr. Pre si den te, com 
a aten ção que V. Exª me dis tin gue. Agra de ço a sua
cor di a li da de, mas peço o seu em pe nho para que nos
aju de a in ter ce der nes ses dois as sun tos.

O pro ble ma de fis ca li za ção do Ban co Cen tral
não ocor re por cul pa dos fun ci o ná ri os, ocor re pela
pró pria for ma de ope ra ci o na li zar, que não se dá com
a qua li da de que gos ta ría mos que ti ves se. Assim foi –
vi mos e com pro va mos – nos ca sos dos Ban cos Mar -
ka e Fon te Cin dam, lo ca li za dos no Rio de Ja ne i ro. Lá
não ha ve rá mais fis cal do Ban co Cen tral. Se com fis -
cal, acon te ceu, ima gi nem ago ra sem a pre sen ça do
fis cal! Com re la ção às con tas CC5, que é essa trans -
fe rên cia de re cur sos para o ex te ri or, de nún cia ter rí vel
que foi fe i ta in clu si ve pelo Pro cu ra dor de Cas ca vel,
no Pa ra ná.

Aliás, dois Esta dos nos qua is a Di re to ria do Ban -
co Cen tral, de po is de tudo que se viu na CPI dos Ban -
cos, pas sou a de fen der que não te nha fis ca li za ção.

A de ci são do Ban co Cen tral, por tan to, é no mí ni -
mo es tra nha, pois, além de des co nhe cer os fa tos
apu ra dos pela CPI e as pre su mí ve is re co men da ções
de seu re la tó rio fi nal – que, te nho cer te za, será qua li fi -
ca do pelo tra ba lho que está sen do re a li za do por to -
dos os Srs. Se na do res, em es pe ci al pelo Re la tor –,
ace le ra um pro ces so de des mon te in com pre en sí vel,
que não pas sou pelo de ba te de mo crá ti co da so ci e da -
de, dos fun ci o ná ri os e do Con gres so Na ci o nal. Por
isso, não po de mos ace i tá-lo como ver da de in con tes -
tá vel para se me lho rar as ati vi da des do Ban co Cen -
tral, como uma de ci são im pos ta pela Di re ção do Ban -
co Cen tral com aqui es cên cia do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal. E ve jam que, no voto, ain da co lo cam que
“pro pon do de le gar com pe tên cia ao Ban co Cen tral,
para do ra van te de fi nir sua es tru tu ra or ga ni za ci o nal”.
Por tan to, pa re ce-me que, a par tir de ago ra, eles te ri -
am au to no mia to tal para mu dar sua es tru tu ra, sem
que hou ves se uma par ti ci pa ção de ou tros ór gãos go -
ver na men ta is.

Além des ta me di da, ain da pesa so bre os fun ci o -
ná ri os do Ban co Cen tral a ame a ça do PDV, Pro gra ma 
de De mis são Vo lun tá ria, que atin ge ou tros se to res do 

Exe cu ti vo, como a Re ce i ta Fe de ral, so bre o que fa la -
re mos ain da du ran te essa nos sa ex po si ção.

Essa me di da, to ma da pela di re ção do Ban co
Cen tral, está bem co lo ca da pelo jor na lis ta Mar ce lo
Tog noz zi, em sua co lu na do jor nal O Dia, de 04-899:
“Os tu ba rões do mer ca do fi nan ce i ro es tão co me mo -
ran do com cham pag ne a de ci são do Ban co Cen tral
de en xu gar a fis ca li za ção”.

Re cen te men te, esta Casa apro vou a de ci são de 
al te rar a Cons ti tu i ção, no seu ar ti go 192, que tra ta do
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal. Esta ma té ria, apro va da
pelo Se na do, tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Com essa de ci são, o Ban co Cen tral, no mí ni mo, atro -
pe la a CPI e o an da men to da ma té ria na que la Casa,
uma vez que o novo ar ti go ain da não foi vo ta do pelo
Srs. De pu ta dos.

Faço esse re gis tro, Sr. Pre si den te, por en ten der
que esta Casa se ria o es pa ço pró prio para o de ba te
de mo crá ti co, na bus ca do aper fe i ço a men to das ati vi -
da des de sem pe nha das pelo Ban co Cen tral, que se
tra va ria en tre au to ri da des, fun ci o ná ri os, so ci e da de e
os par la men ta res que re pre sen tam o povo, em es pe -
ci al o Se na do que re pre sen ta os Esta dos bra si le i ros.
Cada Se na dor co nhe ce a re a li da de de seu Esta do em 
re la ção à ur gên cia, à ne ces si da de de uma ma i or fis -
ca li za ção em fun ção das ati vi da des exer ci das pelo
Ban co Cen tral.

A pro pos ta de ex tin guir a fis ca li za ção e re du zir a 
pre sen ça do Ban co Cen tral em di ver sas re giões é
uma me di da de alta gra vi da de, com re per cus sões até 
mes mo de se gu ran ça na ci o nal. Te mos que am pli ar e
ga ran tir que cada vez mais se tra te o di nhe i ro, seja do 
ex te ri or ou não, seja pri va do ou pú bli co, com a ma i or
trans pa rên cia e a ma i or se ri e da de. Nada me lhor que
um ban co cen tral for te e ca paz de per ce ber, acom pa -
nhar e fis ca li zar to das as ati vi da des.

Sou mem bro, em bo ra su plen te, da CPI dos
Ban cos e te nho par ti ci pa do ati va men te. Cre io que a
Co mis são não pode ca lar-se di an te des se tipo de me -
di da; pois a sua ado ção, na for ma como está sen do
fe i ta, é um to tal des res pe i to ao tra ba lho que vem sen -
do de sen vol vi do. Le va rei o as sun to à dis cus são da
Co mis são – e aqui está pre sen te o nos so Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, que é o Vi ce-Presidente da Co mis -
são que in ves ti ga o sis te ma fi nan ce i ro. De ve ría mos
dis cu tir a im por tân cia da pre sen ça do Pre si den te do
Ban co Cen tral, Dr. Armí nio Fra ga, no Se na do, em es -
pe ci al na nos sa Co mis são, para que pos sa mos de ba -
ter um pou co mais so bre es sas me di das que não se
sus ten tam, sob hi pó te se al gu ma, no ar gu men to pu ra -
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men te or ça men tá rio. Isso se ria um re tro ces so, se ria
um atra so que es ta ría mos im pon do ao nos so País.

O ou tro as sun to, Sr. Pre si den te, é o que se re fe -
re à Re ce i ta Fe de ral, mais es pe ci fi ca men te aos téc ni -
cos da Re ce i ta Fe de ral. O mais gra ve é que, ape sar
des ses ar gu men tos dos cor tes or ça men tá ri os, o Go -
ver no em vez de am pli ar e re for çar a fis ca li za ção para 
com ba ter a so ne ga ção, para com ba ter a cor rup ção,
tra ta de pi o rar a si tu a ção, in clu si ve em ou tras áre as
vi ta is, para as se gu rar re cur sos para o ca i xa do Go -
ver no Fe de ral, o que, es ta mos ven do, é to tal men te in -
com pre en sí vel.

É o que está ocor ren do com a fis ca li za ção da
Re ce i ta Fe de ral. Os téc ni cos es tão sen do in clu í dos
em um Pro gra ma de De mis são Vo lun tá ria, es tão tam -
bém na mira do en xu ga men to ir res pon sá vel pro pos to
pelo Go ver no Fe de ral.

Então que re mos sa li en tar a im por tân cia que a
Re ce i ta Fede ral tem nes sa con jun tu ra, na con se cu -
ção dos ob je ti vos so ci a is de qual quer Go ver no que se 
pre ze, in clu si ve por que por meio de les, a par tir do tra -
ba lho qua li fi ca do da Re ce i ta e de ou tros ór gãos, é
que vai se dar a pro vi são de re cur sos fi nan ce i ros ao
pró prio Go ver no.

Por isso, não ape nas a fun ção tem de ser en -
qua dra da como car re i ra de Esta do, como os qua dros
de vem ser va lo ri za dos, am pli a dos e bem pa gos para
que as pes so as pos sam, com com pe tên cia e psi co lo -
gi ca men te tran qüi los, exer cer as suas atri bu i ções
como fis ca is, como aque les que es tão ali, jun to com a
so ci e da de, cu i dan do do bem que é de to dos, por que
é o que de vem re pas sar ao Go ver no por in ter mé dio
de im pos tos, re co lhi men tos en fim.

Assim, as ati vi da des de fis ca li za ção e ar re ca da -
ção de tri bu tos fe de ra is pre ci sam ser cons tan te men te 
ajus ta das à com ple xi da de da mo der na eco no mia glo -
ba li za da e, nes te as pec to, o es tí mu lo ao ele men to hu -
ma no sem pre trou xe re sul ta dos.

Segun do o pró prio Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de -
ral, Sr. Eve rar do Ma ci el, que afir mou: “O fun ci o ná rio
fis cal não é pro fis si o nal au tô no mo, não exer ce o po -
der em ra zão dele pró prio, mas em nome do Esta do
bra si le i ro. Por tan to, ob vi a men te, é uma fun ção ex clu -
si va do Esta do”.

Ainda, se gun do o Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de -
ral, falando na con di ção de Pre si den te do Cen tro
Inter na ci o nal de Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, os qua -
dros da Fis ca li za ção da Re ce i ta Fe de ral bra si le i ra é
um dos me no res do mun do para en fren tar es sas
ques tões.

Re for çan do esse as pec to, o Go ver no Fe de ral
edi tou a Me di da Pro vi só ria nº 1.915/99, re es tru tu -
ran do a Car re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal, sa -
tis fa zen do em par te os an se i os dos Au di to res Fis -
ca is e Téc ni cos. Por essa me di da, a car re i ra pas -
sou a de no mi nar-se Au di to ria da Re ce i ta Fe de ral,
com pos ta pe los Téc ni cos e Au di to res Fis ca is da
Re ce i ta Fe de ral.

Re cen te men te, ra ti fi can do a im por tân cia e fun -
da men ta li da de do cor po fun ci o nal do ór gão, o subs ti -
tu ti vo do re la tor do PLC nº 248/98 in clu iu o téc ni co da
Re ce i ta Fe de ral en tre as car re i ras que exer cem ati vi -
da des ex clu si vas de Esta do.

No en tan to, ca u sou-nos es tra nhe za e re ce io o
fato de o téc ni co da Re ce i ta Fe de ral, na Me di da Pro -
vi só ria nº 1.917, de 1999 – edi ta da no dia 29 de ju lho
úl ti mo e pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al do dia 30 de ci ta do 
mês – es tar in clu so en tre as ca te go ri as atin gi das pelo
Pro gra ma de Des li ga men to Vo lun tá rio, os téc ni cos da 
Re ce i ta Fe de ral.

Ora, ve jam, Srs. Se na do res, no mo men to eco -
nô mi co em que vi ve mos, te mos ciên cia da di fi cul da de 
de au men tar a Re ce i ta da União, e, sem ex pli ca ção
ló gi ca, o Go ver no Fe de ral põe em ris co cer ca de 7 mil
téc ni cos da pró pria Re ce i ta Fe de ral, ca u san do evi -
den te men te, com isso, pro fun da in qui e ta ção à ca te -
go ria, que po de rá ser atin gi da ou pelo PDV ou pe las
ou tras ini ci a ti vas cons tan tes da Me di da Pro vi só ria,
como dis po ni bi li da de, li cen ça sem re mu ne ra ção, re -
du ção de jor na da de tra ba lho, com re du ção de sa lá -
rio, fra gi li zan do a ci ta da ca te go ria.

Acre di to até que hou ve um equí vo co por par te
do Go ver no, por que, em dado mo men to, con fe re o
va lor que a ca te go ria me re ce, e ago ra a in se re no
Pro gra ma de De mis são Vo lun tá ria.

Faço est e re gis tro, ape lan do ao Go ver no Fe de -
ral, por meio dos ór gãos com pe ten tes, no sen ti do de
que, ao re e di tar essa Me di da, pro ce da à de vi da mo di -
fi ca ção. Em face des sa si tu a ção, vol ta ram a usar o
ter mo “au di to res”. Ou seja, os téc ni cos fi ca ram de sa -
bri ga dos. Então, é a Au di to ria da Re ce i ta Fe de ral que
in clui téc ni cos e au di to res. Esse é o cor re to. 

Di an te de tudo que foi re la ta do, en ten de mos
que é im por tan te, in clu si ve, que o Go ver no de mons -
tre sen si bi li da de na dis cus são e no en ca mi nha men to
des se as sun to. O Sin di ca to Na ci o nal dos Téc ni cos da 
Re ce i ta Fe de ral de se ja o diá lo go com o Go ver no e
está so li ci tan do au diên cia com o Mi nis tro do Orça -
men to e Ges tão para dis cu tir o as sun to. Assim, a
ques tão se ria re sol vi da com a par ti ci pa ção da que les
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que co nhe cem a si tu a ção e es tão, dia a dia, cum prin -
do a sua mis são.

Esses pro fis si o na is têm atu a ção com pro va da e
sig ni fi ca ti va em áre as de pon ta na Se cre ta ria da Re -
ce i ta Fe de ral e par ti ci pam ati va men te do tra ba lho de
fis ca li za ção dos por tos, ae ro por tos, pon tos de fron te i -
ra al fan de ga dos, dos ser vi ços re la ti vos aos tri bu tos
in ter nos e das ati vi da des de ar re ca da ção, fis ca li za -
ção e tri bu ta ção.

Então, nada mais jus to do que vir mos aqui cha -
mar a aten ção do Con gres so Na ci o nal para o as sun to 
e pe dir ao Go ver no que seja sen sí vel a es sas duas
ques tões que es tão pos tas. 

Con cluo, di zen do, mais uma vez, que es tra nha -
mos fa tos como es ses, que pa re cem apon tar para a
to tal fra gi li za ção do sis te ma de fis ca li za ção e con tro le 
dos re cur sos pú bli cos. 

Era o re gis tro que eu gos ta ria de fa zer, Sr. Pre si -
den te.

Obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, 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. Osmar Dias.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pela or -
dem, tem a pa la vra o Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, com 
a per mis são do emi nen te co le ga Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que está ins cri to, gos ta ria de di zer que eu
não me en con tra va aqui quan do o Se na dor Tião Vi a -
na pres tou ho me na gem ao ci en tis ta Car los Cha gas e, 
por isso, não pude apar teá-lo. Esta é a ra zão de ha ver 
pe di do a pa la vra: as so ci ar-me a essa jus ta ho me na -
gem. Peço a V. Exª que faça cons tar da Ata dos tra ba -
lhos que tam bém hou ve as so ci a ção de mi nha par te.

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

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª, Se na dor Ber nar do
Ca bral. 

Por per mu ta com o Se na dor Amir Lan do, con ce -
do a pa la vra ao no bre 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, ouvi aten ta -

men te o dis cur so da Se na do ra Emi lia Fer nan des. As
ex pli ca ções so bre esse pro ces so de re or ga ni za ção
do Ban co Cen tral não são es cla re ce do ras na me di da
em que há cen tra li za ção da fis ca li za ção nas re giões
onde há mais ma tri zes de ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
mas es sas fra u des ocor rem nas agên ci as; elas não
ocor rem no ar.

Esti ve com o Pre si den te do Ban co Cen tral, Dr.
Armí nio Fra ga, e pe di-lhe que re a va li as se a de ci são.
Mes mo que o Pre si den te do Ban co Cen tral te nha
toda a ra zão, gos ta ria de lem brar que está em cur so a 
CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, em que uma sé rie de as -
pec tos es tão sen do ava li a dos. Pen so que se ria opor -
tu no adi ar um pou co essa de ci são. No en tan to, até
ago ra, ape sar das ma ni fes ta ções que ou vi mos aqui
no Con gres so, o Ban co Cen tral ain da não se dis pôs a 
re e xa mi nar esse pro ble ma.

De i xan do de lado a ques tão dos fun ci o ná ri os,
que cer ta men te se rão sub me ti dos a um pro ces so
des gas tan te de trans fe rên cia e en fren ta rão pro ble -
mas pes so a is e fa mi li a res, o que me pre o cu pa é sa -
ber que as an ti gas de le ga ci as do Ban co Cen tral vão
fi car com pou cas ati vi da des. Con se qüen te men te,
não te mos se gu ran ça de que se rão ca pa zes de cum -
prir com suas fi na li da des. Invo co aqui dois de po i men -
tos fe i tos na CPI do Sis te ma Fi nan ce i ra: o do Dr.
Cláu dio Ma uch e o da Drª Te re za. Eles dis se ram que
o Ban co Cen tral não tem pes so al su fi ci en te e que são 
ne ces sá ri os cin co anos para for mar um fis cal com pe -
ten te e co nhe ce dor do as sun to. Então, a par tir daí,
ve mos que pos si vel men te o pro ble ma do Ban co Cen -
tral está na fal ta de con di ções para que ele pos sa tra -
ba lhar. 

Esta mos as sis tin do a um pro ces so de pri va ti za -
ção, ou seja, o Esta do es tá-se des fa zen do de suas
em pre sas, e te mos de en ten der tam bém que o Esta -
do pre ci sa es tar cada vez mais pre sen te em de ter mi -
na das ati vi da des. Um exem plo é o Ban co Cen tral.
Assim, o Esta do tem de in ves tir, dar con di ções, re cur -
sos e me i os para que o Ban co Cen tral pos sa re al -
men te ser o guar dião da mo e da.

Espe ro que haja re con si de ra ção, para que se
en con tre um ca mi nho mais ra zoá vel, mais jus to, pelo
me nos a nos so ju í zo. Eu não co nhe ço o es tu do que
le vou a di re ção do Ban co Cen trar a fa zer esse voto.
Como está em cur so a CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, o
mais ra zoá vel se ria es pe rar suas con clu sões.

Sr. Pre si den te, hoje, eu gos ta ria de fa lar do as -
sun to que está na or dem do dia: o com ba te à po bre -
za. A Co mis são Mis ta, que foi cri a da, deve ser ins ta la -
da nos pró xi mos dias. Alguns Lí de res já fi ze ram suas
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in di ca ções. De se ja mos que ela seja um foro de dis -
cus são des se pro ble ma, que não é sim ples, nem é
as sun to para ser re sol vi do com vo lun ta ris mos. A von -
ta de po lí ti ca para isso é im por tan te, ne ces sá ria e in -
dis pen sá vel, mas é evi den te que há ne ces si da de de
ar ti cu lar todo um pro gra ma de com ba te à po bre za
que se ba se ie na con ti nu i da de – quer di zer, um pro -
gra ma que deve ser re a li za do em de ter mi na do pe río -
do -, que te nha re cur sos e que es ses re cur sos che -
guem, de fato, à po pu la ção mais po bre. Ao mes mo
tem po, de ve mos per se guir per ma nen te men te a meta
do cres ci men to e do de sen vol vi men to.

O Go ver no Fe de ral tem pro gra mas de com ba te
à po bre za. A re for ma agrá ria, a pre vi dên cia do ido so,
a pre vi dên cia do tra ba lha dor ru ral, a pre vi dên cia do
de fi ci en te fí si co, o pro gra ma de bol sa-escola, tudo
isso mos tra a ação do Go ver no Fe de ral, que con ta
com o Pro gra ma Co mu ni da de So li dá ria para aten der
àque las po pu la ções mar gi na li za das, que es tão re al -
men te vi ven do numa si tu a ção de po bre za ab so lu ta
ou de mi sé ria. É pre ci so ana li sar a si tu a ção para sa -
ber se es sas me di das es tão sur tin do efe i to, isto é, se
es ta mos con se guin do re du zir numa ve lo ci da de ra -
zoá vel a po bre za no País.

O Bra sil nun ca será um país jus to se não con se -
guir re al men te pro mo ver as pes so as que es tão aba i -
xo da li nha de po bre za.

O Bra sil está en tre as dez ma i o res eco no mi as
do mun do, mas é o pe núl ti mo na lis ta na dis tri bu i ção
de ren da. É um país ex tre ma men te in jus to. Fa lou-se
mu i tas ve zes em de i xar o bolo cres cer para di vi di-lo
de po is. O bolo cres ceu du ran te al guns anos, po rém
essa di vi são foi pe que na. Ago ra o bolo não está mais
cres cen do, por que o Bra sil está sem cres ci men to
eco nô mi co e sem de sen vol vi men to. O gran de de sa fio 
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que tem pela fren te
é re al men te o de re to mar o pro ces so de de sen vol vi -
men to.

O Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, no seu dis cur so
de pos se, dis se que não há ape nas a de si gual da de
en tre o nor te e o sul ou en tre o nor des te e o su des te;
há tam bém bol sões de po bre za mes mo nas re giões
mais ri cas, onde par te da po pu la ção vive em con di -
ções ex tre ma men te des fa vo rá ve is do pon to de vis ta
so ci al e eco nô mi co.

Uma sé rie de es tu dos que ago ra es tão vin do à
tona, tra zi dos pela im pren sa, pe los ór gãos téc ni cos e
pe los di fe ren tes seg men tos da so ci e da de, agi tam
essa dis cus são. O que não pode ocor rer é uma dis -
cus são im pro du ti va. Te mos de re ti rar des se fato ele -
men tos para apo i ar pro gra mas de com ba te à po bre -

za. A es ta bi li da de da eco no mia e o equi lí brio da mo e -
da não po dem cons ti tu ir a úni ca ra zão de ser de um
go ver no. A eco no mia só terá sen ti do se ela se mo vi -
men tar para pro du zir o bem-estar das pes so as, ob -
ser van do as qua li da des in di vi du a is, as opor tu ni da des 
que as di fe ren tes pes so as têm.

Os jor na is pu bli ca ram nes te fim de se ma na,
por exem plo, uma ma té ria so bre o que acon te ceu
na União So vié ti ca a par tir do go ver no Mik ha il Gor -
ba chev, quan do hou ve todo aque le pro ces so de
frag men ta ção da União So vié ti ca, em que os pa -
drões so ci a is e eco nô mi cos da po pu la ção ca í ram
ver ti gi no sa men te, até em fun ção do pro ces so pro -
du ti vo, por que, como era um pla ne ja men to di ri gi do,
ha via vo ca ções para de ter mi na das re pú bli cas que
pro du zi am ape nas um tipo de pro du to. Ocor re que,
quan do ruiu a União So vié ti ca, es sas re pú bli cas de -
i xa ram de ter eco no mi as com ple men ta res, e o em -
po bre ci men to da po pu la ção foi mu i to ma i or, por
exem plo, do que o ve ri fi ca do na que les pa í ses da
Eu ro pa cen tral, como Po lô nia, Hun gria, Che cos lo -
vá quia, que, ain da que fos sem da cha ma da “Cor ti -
na de Fer ro”, ti nham, de al gu ma ma ne i ra, uma eco -
no mia mais au tô no ma do que aque la da an ti ga
União das Re pú bli cas So ci a lis tas So vié ti cas.

Enfim, há, em to dos os lu ga res, essa pre o cu pa -
ção com o pro ble ma da po bre za, com a opor tu ni da de
que o Esta do deve as se gu rar para que cada um pos -
sa re a li zar suas po ten ci a li da des. Sa be mos que, na
área da edu ca ção, há gran des es for ços do Go ver no
Fer nan do Hen ri que; na área da sa ú de, com to das as
di fi cul da des, o que ocor re é que, ape sar de tudo isso,
te mos, ain da, um ba i xo de sem pe nho na exe cu ção
das po lí ti cas de cor re ção da po bre za.

Sr. Pre si den te, que ria ter mi nar este pro nun ci a -
men to pe din do a trans cri ção da ma té ria ve i cu la da
pelo jor nal Cor re io Bra zi li en se de sex ta-feira úl ti ma, 6
de agos to, na pág. 3: “Um Gri to pela Áfri ca”. Duas cri -
an ças afri ca nas sa í ram da Gu i né no trem de pou so de 
um bo e ing da Sa be na Air li nes rumo a Bru xe las. E es -
ses me ni nos, ape sar de bem aga sa lha dos, não re sis -
ti ram às ba i xas tem pe ra tu ras. Um de les ti nha 14
anos; o ou tro, 15 anos. O fato é que, cin co ho ras de -
po is de o air bus ater ris sar em Bru xe las, fo ram en con -
tra dos os ca dá ve res dos dois.

Esses me ni nos es cre ve ram uma car ta que pode 
ser to ma da por um li be lo con tra a in sen si bi li da de dos
pa í ses ri cos, con tra a in sen si bi li da de dos gran des
eco no mis tas, que só se pre o cu pam com a ma cro e co -
no mia, a qual, ape sar de ne ces sá ria, im por tan te, mu i -
tas ve zes, é algo ex tre ma men te dis tan te do povo.
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Nós to dos co nhe ce mos as pa la vras do
ex-Presidente Mé di ci, quan do, na Pre si dên cia da
Re pú bli ca, dis se que “o País vai bem, e o povo vai
mal”. Essa afir ma ção era um re tra to de que o “mi la -
gre da eco no mia” não con se guia atin gir as pes so as
mais po bres, aque les que re al men te pre ci sa vam de 
uma in du ção do Go ver no para se de sen vol ve rem,
para pro gre di rem, para te rem me lho res con di ções
de vida.

Sr. Pre si den te, pas so a ler a ma té ria cuja trans -
cri ção des de já re que i ro a V. Exª.

Os ga ro tos gui ne a nos, mor tos no trem
de pou so do avião, car re ga vam, no mo men to 
em que mor re ram” – e foi en con tra da a mes -
ma na mão de um dos ca dá ve res –, “uma car -
ta es cri ta por eles em fran cês:

“Exce lên ci as, se nho res mem bros e res -
pon sá ve is da Eu ro pa, te mos o hon ro so pra -
zer e a gran de con fi an ça de lhes es cre ver
esta car ta para con tar-lhes do ob je ti vo da
nos sa vi a gem e do so fri men to que cri an ças e
jo vens pa de cem na Áfri ca.

Mas, an tes de tudo, apre sen ta mos nos -
sos cumpri men tos mais de li ci o sos, ado rá -
ve is e res pe i to sos com a vida. Com este
fim, es pe ra mos que se jam os se nho res
nos so apo io e nos sa aju da. Para nós, na
Áfri ca, os se nho res são as pes so as a quem
te mos que pe dir so cor ro. Su pli ca mos, pelo
amor de seu Con ti nen te, pelo sen ti men to
que os se nho res têm por nos so povo e,
prin ci pal men te, pela afi ni da de e amor que
os se nho res têm por seus fi lhos, a quem
amam para toda a vida. E tam bém, pelo
amor e a ti mi dez de seu Cri a dor, Deus To -
do-Poderoso, que lhes deu to das as boas ex -
pe riên ci as, ri que zas e po de res para cons tru ir
e or ga ni zar bem seu Con ti nen te para ser o
mais belo e ad mi rá vel de to dos.

Se nho res mem bros e res pon sá ve is da
Eu ro pa, é à sua so li da ri e da de e à sua bon da -
de que gri ta mos pelo so cor ro para a Áfri ca.
Aju dem-nos, so fre mos bas tan te na Áfri ca; te -
mos pro ble mas e ca rên cia no pla no dos di re i -
tos da in fân cia.

Entre os pro ble mas, te mos guer ras, do -
en ças, fal ta de ali men tos. Em re la ção aos di -
re i tos da in fân cia, na Áfri ca e, prin ci pal men te, 
na Gu i né, te mos mu i tas es co las, mas uma
ca rên cia enor me de edu ca ção e en si no: me -

nos nos co lé gi os pri va dos, onde se pode ter
boa edu ca ção e bom en si no, mas é ne ces sá -
rio que, para in gres sar em um de les, te -
nha-se mu i to di nhe i ro. Mas nos sos pais são
po bres e ne ces si tam nos ali men tar. Além dis -
so, tam bém não te mos cen tros es por ti vos
onde pos sa mos pra ti car fu te bol, bas que te ou
tê nis.

Por isso, nós, as cri an ças e jo vens afri -
ca nos, pe di mo-lhes que fa çam uma gran de
or ga ni za ção efi caz para a Áfri ca, para que
pos sa mos pro gre dir.

Por tan to, se os se nho res vêem que nos
sa cri fi ca mos e ex pu se mos nos sas vi das, é
por que o so fri men to é enor me na Áfri ca. No
en tan to, que re mos es tu dar e lhes pe di mos
que nos aju dem a es tu dar para ser mos como
os se nho res na Áfri ca.

Enfim, su pli ca mo-lhes mu i to, mu i to for -
te men te, que nos des cul pem o atre vi men to
de es cre ver esta car ta aos se nho res, aos
gran des per so na gens a quem de ve mos mu i -
to res pe i to. E não es que çam que é aos se -
nho res que de ve mos nos que i xar da de bi li da -
de de nos sa for ça na Áfri ca.

Escri to por dois ga ro tos gui ne a nos:
Ya gui ne Kita e Fodé Toun ka ra.

A car ta eco ou como um li be lo na Bél gi ca, a
pon to de o go ver no bel ga en viá-la para dis cus são
no âm bi to da União Eu ro péia, ten do em con ta a in -
sen si bi li da de e o dis tan ci a men to des sa re a li da de;
re a li da de esta que, pela for ça de sua exis tên cia e
pela am pli tu de que tem, che ga re al men te às por tas
dos cha ma dos pa í ses ri cos, for çan do que seja vis ta 
e que se bus que uma so lu ção. A car ta pos sui jus ta -
men te essa im por tân cia: ela é um gri to; um pe di do
de so cor ro.

Por isso, Sr. Pre si den te, fiz ques tão de, ao tra tar 
do tema da po bre za, lê-la e pe dir que seja re gis tra da
em nos sos Ana is como do cu men to de gran de sig ni fi -
ca do hu ma no, que deve con tri bu ir para tor nar mais
sen sí ve is to dos aque les que têm al gum po der nas
mãos e que são res pon sá ve is pe los des ti nos dos pa í -
ses e da pró pria Hu ma ni da de.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân ta -
ra, o Sr. Osmar Dias, de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Le o mar Qu -
in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) – V.
Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Amir Lan -
do. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Gil ber to
Mes tri nho. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Bla i ro
Mag gi. V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. BLAIRO MAGGI (S/Par ti do – MT. 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, ao ser em pos sa -
do Se na dor, ma ni fes tei o meu com pro mis so com a
de fe sa das Re giões Nor te e Cen tro-Oeste e a mi nha
dis po si ção de so mar for ças com aque les que lu tam
pela di mi nu i ção dos de se qui lí bri os re gi o na is em nos -
so País. Por isso, gos ta ria hoje de abor dar um tema
da mais alta im por tân cia para aque las re giões: os
Fun dos Cons ti tu ci o na is.

De 1989 a 1998, os três Fundos
Constitucionais, conhecidos como FNO, FNE e FCO,
receberam cerca de R$14 bilhões em repasses da
União. Em 1999, deve receber mais cerca de R$1,5
bilhão. São montantes expressivos e poderiam
contribuir em muito para o desenvolvimento daquelas 
regiões e do País, se fossem aplicados conveni-
entemente.

Entre tan to, as aná li ses so bre o de sem pe nho
des ses fun dos de mons tram que eles não têm apre -
sen ta do re sul ta dos de re le vân cia para o de sen vol vi -
men to da que las re giões. As aná li ses mos tram equí -
vo cos e dis tor ções na ad mi nis tra ção e na apli ca ção
dos re cur sos des ses fun dos cons ti tu ci o na is.

Sr. Pre si den te, te nho acom pa nha do a ten ta ti va
para apri mo rar a le gis la ção dos Fun dos Cons ti tu ci o -
na is. O Go ver no Fe de ral edi tou, em de zem bro de
1998, uma me di da pro vi só ria es pe cí fi ca, a qual está
ago ra em sua dé ci ma re e di ção, sob o nº 1846-10 e
que se en con tra ain da em tra mi ta ção no Con gres so
Na ci o nal.

Após inú me ras ro da das de ne go ci a ções, ain da
não foi pos sí vel se che gar a um acor do com o Go ver -
no Fe de ral para que a le gis la ção pu des se ser ajus ta -
da para aten der às ne ces si da des dos seus be ne fi ciá -
ri os e das re giões a que se des ti nam.

O pri me i ro im pas se nas ne go ci a ções está na fi -
xa ção dos en car gos dos fi nan ci a men tos. As no vas
con di ções de fi ni das na me di da pro vi só ria são mais
des fa vo rá ve is ain da que as an te ri o res, pois não per -

mi tem ne nhum re du tor so bre os en car gos bá si cos e
ele vam os en car gos adi ci o na is de 6% para 8% ao
ano.

O se gun do im pas se na ne go ci a ção está re la ci o -
na do com os cri té ri os para o alon ga men to dos pra zos
de pa ga men to das dí vi das dos fun dos cons ti tu ci o na -
is. Nes se pon to, a po si ção do Go ver no Fe de ral tem
sido in tran si gen te. Os da dos apre sen ta dos pela Se -
cre ta ria de Po lí ti ca Re gi o nal de mons tram uma ina -
dim plên cia de 19,2% no FCO, com dé bi tos atra sa dos
que to ta li zam R$304 mi lhões. Isso, por si, já in di ca
que os li mi tes ace i tá ve is para as ope ra ções fo ram ex -
tra po la das e que o caso me re ce uma re fle xão e uma
aná li se mais apro fun da da.

O ter ce i ro im pas se está re la ci o na do com um
con jun to de ajus tes que pre ci sam ser con si de ra dos e
que de vem fa zer par te da le gis la ção para apri mo -
rá-la. Assim, as ne go ci a ções não têm evo lu í do e vêm
pa ra li san do as ope ra ções de fi nan ci a men to.

Enquan to as ne go ci a ções não se con cre ti zam,
mu i tos mu tuá ri os es tão ven do suas dí vi das se ele va -
rem de ma ne i ra as sus ta do ra e, não ten do con di ções
de qui tar suas pres ta ções, es tão sen do aju i za dos pe -
los agen tes fi nan ce i ros.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, exis tem ain da al guns 
pon tos mais gri tan tes nas re gras de ad mi nis tra ção
des ses fun dos que eu gos ta ria de abor dar.

O pri me i ro re fe re-se à dis po ni bi li da de de re cur -
sos dos fun dos. Se gun do da dos for ne ci dos pela Se -
cre ta ria de Po lí ti cas Re gi o na is, em 31 de de zem bro
de 1998, o FCO apre sen ta va uma dis po ni bi li da de de
R$185 mi lhões e o FNO de cer ca de R$500 mi lhões.

Daí a per gun ta: por que está so bran do di nhe i ro
no FCO e no FNO, no Ban co do Bra sil e no Ban co da
Ama zô nia? 

Pos so le van tar três hi pó te ses.
A pri me i ra: não há gen te in te res sa da em ob ter

fi nan ci a men tos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is. Se é vá -
li da, é bom lem brar que, em al guns ca sos, os cus tos
dos fi nan ci a men tos do FNO e do FCO são mais ele -
va dos que os fi nan ci a men tos ofe re ci dos pelo Bndes.
E isso é, no mí ni mo, uma in co e rên cia.

A se gun da hi pó te se: há gen te in te res sa da, mas
não con se gue aten der às exi gên ci as im pos tas. Nes -
se caso, sou le va do a pen sar que re al men te, em mu i -
tos ca sos, as exi gên ci as para con ces são dos fi nan ci -
a men tos e as con di ções ofe re ci das não aten dem às
ne ces si da des dos in te res sa dos. Ain da re cen te men -
te, em pre sá ri os do Sul do País ma ni fes ta ram dis po si -
ção de in ves tir em Mato Gros so, mas não che ga ram a 
vi a bi li zar es ses in ves ti men tos, pois con clu í ram que
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não eram van ta jo sas as con di ções de fi nan ci a men to
ofe re ci das pelo FCO.

A ter ce i ra hi pó te se: não há in te res se dos ban -
cos em apli car os re cur sos dos fun dos. So bre essa hi -
pó te se, que ro aler tar a res pe i to de um as pec to, para o 
qual so li ci to a aten ção de to dos. A le gis la ção em vi gor 
pos si bi li ta aos ban cos ad mi nis tra do res e ope ra do res
man te rem re cur sos dos fun dos em seu po der, re mu -
ne ran do-se pela TJLP. Por tan to, com taxa bem in fe ri -
or à de ou tras fon tes de cap ta ção no mer ca do.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Par ti do – MT) –
Pois não, no bre Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Nobre
Senador Blairo Maggi, eu gostaria de parabenizá-lo
pelo assunto abordado, porque ele é de importância
vital para as regiões que não estão de frente para o
mar. Refiro-me à parte da Região Norte e todo o
Centro-Oeste. V. Exª fala daquilo que, seguramente,
seria um grande vetor de desenvolvimento das
nossas regiões e que nos colocaria em condição
admirável, já que dispomos de elementos
fundamentais para o desenvolvimento – povo
trabalhador, grande potencial de desenvolvimento e
disponibilidade de recursos naturais.
Lamentavelmente, sem o crédito, não há
possibilidade de geração de riqueza e não podemos
avançar muito. A Região Amazônica passa pela
mesma situação de angústia por que passam a
Região Centro-Oeste e outras do Brasil. Quanto ao
Fno, nossa disponibilidade chega a 600 milhões.
Lamentavelmente, o Estado do Acre disponibiliza 60
milhões, mas as exigências, os detalhes técnicos
operacionais inviabilizam totalmente a chegada do
crédito ao produtor. Em que pese o esforço enorme
da Presidente do Basa, Dr.ª Flora Valadares, em que
pese a sensibilidade dos gestores do Basa estadual,
o crédito existe mas não chega à ponta pela
burocracia, pelos entraves impostos ao longo da
história do desenvolvimento das nossas regiões. O
resultado é que bancadas que não estão
comprometidas com o desenvolvimento das nossas
regiões defendem a privatização, porque os bancos
de desenvolvimento da região gastam mais na
manutenção do que na liberação de crédito. Há aí
uma ameaça clara para o desenvolvimento. Apelo às
autoridades do Brasil para que ouçam o
pronunciamento de V. Exª e entendam que é
fundamental acreditar na população da Amazônia e
do Centro-Oeste, para que possamos gerar a tão
sonhada riqueza. Para isso, basta que a burocracia

não seja um entrave. Se há a conquista do Governo
Federal em disponibilizar o crédito, se há a
determinação daquele povo trabalhador de usar o
crédito para levar adiante seu esforço de contribuir
com o desenvolvimento social e econômico da
região, por que o crédito não chega à ponta? Espero
que o entrave e a burocracia não sejam o empecilho
que tem levado às desigualdades, às discriminações
e ao sofrimento humano nas nossas regiões.
Parabéns e muito obrigado.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Par ti do – MT) –
Agra de ço sua im por tan te in ter ven ção, Se na dor Tião
Vi a na.

Os es for ços fe i tos pe los ban cos para em pres tar
di nhe i ro não são mu i to ver da de i ros. V. Exª dis se que,
pro va vel men te, o Basa te nha no Fno R$600 mi lhões.
Meus le van ta men tos de mons tram que são R$500 mi -
lhões – são nú me ros bas tan te pró xi mos. Isso mos tra
que a von ta de de em pres tar o di nhe i ro nem sem pre é
ver da de i ra, uma vez que re mu ne ram es ses re cur sos
ao fun do na TJLP, en quan to po dem apli car es ses re -
cur sos nos ou tros fun dos, ga nhan do mu i to di nhe i ro.
O FNO, por exem plo, traz ao ca i xa do Basa algo em
tor no de R$90 mi lhões de su pe rá vit. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Ex.ª um novo apar te?

O SR. BLAIRO MAGGI (S/Par ti do – MT) – Com
mu i to pra zer.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor Bla -
i ro Mag gi, se se ado tar esse ca mi nho, ha ve rá pri va ti -
za ção. Digo isso por que, ou se en con tra uma for ma
de o cré di to che gar à pon ta, ou a si tu a ção re dun da rá
em pri va ti za ção, o que tal vez seja mu i to ruim para
nos sas re giões.

O SR. BLAIRO MAGGI (S/Par ti do – MT) – Sem
dú vi da al gu ma. Não acre di to no de sen vol vi men to da
Ama zô nia e do Cen tro-Oeste, com ban cos pri va ti za -
dos. Pelo con trá rio, a ação do Go ver no deve ser cada 
dia mais pre sen te nes sas re giões. 

Uma das al ter na ti vas que te mos é que o FNO e
o FCO se jam co lo ca dos à dis po si ção dos agri cul to -
res, dos in dus tri a is e dos co mer ci an tes des sas re -
giões, por meio de co o pe ra ti vas de cré di tos, que, cer -
ta men te, des bu ro cra ti za ri am, e mu i to, a con ces são
des ses cré di tos. Assim, as co o pe ra ti vas que vi vem
no dia-a-dia dos seus mu ni cí pi os e que co nhe cem
pro fun da men te a sua eco no mia po de ri am em pres tar
com mu i to me nos bu ro cra cia e, com mu i to mais se gu -
ran ça para re ce ber de vol ta es ses re cur sos.

Agra de ço sua in ter ven ção, que traz uma imen -
sa co la bo ra ção ao meu dis cur so.
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Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ana li se -
mos essa hi pó te se com ci fras. Se, em 1998, o Ban co
do Bra sil man te ve em ca i xa os re cur sos do FCO não
de sem bol sa dos, teve que ar car com cus tos da or dem
de R$22 mi lhões. To da via, se os apli cou no mer ca do,
pode ter ob ti do ga nho em tor no de R$30 mi lhões. No
caso do Basa, o ga nho po de ria ter atin gi do cer ca de
R$90 mi lhões. Como pa re ce ser pou co pro vá vel que
es ses ban cos te nham man ti do os re cur sos dos fun -
dos em ca i xa, sem apli cá-los e, por tan to, le van do pre -
ju í zo, pos so su por que es ses ban cos apli ca ram es ses 
re cur sos e com isso ga nha ram per to de R$120 mi -
lhões, que é a di fe ren ça en tre as ta xas pa gas aos fun -
dos e as que re ce be ram no mer ca do.

Gos ta ria, en tão, de in da gar se se ria essa uma
ra zão para que os ban cos não ti ves sem in te res se em
apli car os re cur sos; se se ria essa uma das ra zões
que pu des sem ex pli car a ele va da dis po ni bi li da de de
re cur sos do FNO e do FCO em po der do Ban co do
Bra sil e do Basa.

Se es ses pro ce di men tos ocor rem, an tes de
tudo, é por que a le gis la ção per mi te aos ban cos ado -
tá-los, o que evi den cia uma fa lha nes sa le gis la ção e
nos mos tra a ne ces si da de de se al te rar ur gen te men te 
os cri té ri os de re mu ne ra ção dos re cur sos dos fun dos
cons ti tu ci o na is não apli ca dos.

O se gun do pon to se re fe re à taxa de ad mi nis tra -
ção paga pe los fun dos aos ban cos ope ra do res, que é
de 3% ao ano, cal cu la da so bre o pa tri mô nio lí qui do do 
res pec ti vo fun do e apro pri a da men sal men te. Essa
taxa não tem re la ção com o ris co nem com o res sar ci -
men to do cus to ope ra ci o nal de cada fi nan ci a men to, já 
que es ses são co ber tos pelo cha ma do del cre de re,
pago pe los mu tuá ri os dos fi nan ci a men tos.

Assim, o BNB, o Basa e o Ban co do Bra sil re ce -
be ram, em 1998, cer ca de R$260 mi lhões. 

Sr. Pre si den te, veja o ab sur do: os Fun dos Cons -
ti tu ci o na is pa gam men sal men te cer ca de 22 mi lhões
para que os ban cos ad mi nis trem os seus re cur sos e,
por in crí vel que pa re ça, cor res pon dem ao mon tan te
apli ca do no mes mo pe río do, em 1998, no Pro naf,
para for ta le ci men to e apo io à agri cul tu ra fa mi li ar no
Bra sil e a mais de duas ve zes o que o Go ver no pre -
ten de in ves tir, em 1999, na Hi dro via Ara gua -
ia-Tocantins. 

Assim, os va lo res já pa gos pe los Fun dos, ao
lon go de sua exis tên cia, aos três ban cos ad mi nis tra -
do res, já re ce be ram como taxa de ad mi nis tra ção até
o fim de 1998 cer ca de 13,3% do pa tri mô nio lí qui do do 
Fun do, de ven do con ti nu ar a re ce ber 3% a mais a
cada ano. É uma pro fun da dis tor ção que pre ci sa ser
ur gen te men te cor ri gi da, sob pena de tor nar os ban -

cos ad mi nis tra do res os ma i o res be ne fi ciá ri os dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is.

Há ou tra im por tan tís si ma ques tão, Sr. Pre si den -
te, que gos ta ria ain da de abor dar. Por que tam bém
ou tros ban cos, de vi da men te re gis tra dos no Ban co
Cen tral, não po dem ser agen tes fi nan ce i ros dos Fun -
dos Cons ti tu ci o na is? Além dos ban cos pri va dos, exis -
tem ex ce len tes co o pe ra ti vas de cré di to que po de ria
pres tar esse ser vi ço, tal vez com mais efi ciên cia e
pres te za.

Sr. Pre si den te, os Fun dos Cons ti tu ci o na is pre ci -
sam ser aper fe i ço a dos com a má xi ma ur gên cia.
Esses pon tos que le van ta mos como con tri bu i ção pre -
ci sam ser ana li sa dos com co ra gem. Não se pode
con vi ver no Bra sil de hoje com ins tru men tos pú bli cos
ine fi ca zes, dis so ci a dos da re a li da de e das ne ces si da -
des lo ca is, que não cum prem ade qua da men te a sua
fi na li da de.

É de ver lu tar para que es ses re cur sos, que são
pa gos pela so ci e da de, por aque les que con tri bu em
com o Impos to de Ren da e com o IPI, se jam apli ca dos 
com li ge i re za e co e rên cia, em prol do de sen vol vi men -
to efe ti vo das re giões mais po bres des te País.

Mu i to obri ga do.

Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi,
o Sr. Leomar Quintanilha, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião
Viana.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – 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 Mo za ril do Ca -
val can ti. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, ouvi aten ta -
men te o pro nun ci a men to do no bre co le ga, Se na dor
Bla i ro Mag gi. Eu gos ta ria de ter fe i to um apar te ao seu 
dis cur so, ba si ca men te para me ma ni fes tar a res pe i to
de um as pec to que faz re fe rên cia à apli ca ção de re -
cur sos dos fun dos cons ti tu ci o na is pe los seus res pec -
ti vos agen tes fi nan ce i ros. 

Ora, no bres Se na do res, nós, que re pre sen ta -
mos uma re gião ni ti da men te ca ren te de in ves ti men -
tos na sua in fra-estrutura, quan do ve mos ex ten sões
de uma re gião que cla ma por ex plo ra ção de sua po -
ten ci a li da de e ve ri fi ca mos, ao fi nal do ba lan ço, prin ci -
pal men te na Re gião Nor te, o Ban co da Ama zô nia di -
zer que so bram R$320 mi lhões ou mais sem apli ca -
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ção, te nho cer te za de que isso não é ex clu si va men te
por fal ta de to ma dor de em prés ti mos. 

É pre ci so que a di re ção, o cor po di re ti vo do Ban -
co da Ama zô nia e o Mi nis tro da Fa zen da re e xa mi nem 
os cri té ri os es ta be le ci dos para a con ces são de cré di -
tos para essa re gião tão ca ren te de re cur sos para
apro ve i tar o seu po ten ci al. Não é pos sí vel que haja di -
nhe i ro e o re cur so so bre, sem con tar com as con di -
ções que pre ci sam tam bém ser re vis tas nos en car gos 
fi nan ce i ros. Mas não é pos sí vel que so bre di nhe i ro
quan do o em pre sa ri a do da que la re gião, no ta da men -
te o do se tor pri má rio, da agri cul tu ra, da pe cuá ria, das 
ati vi da des pes que i ras e flo res ta is qua se que to tal -
men te des ca pi ta li za dos, pre ci san do se mo der ni zar
ou am pli ar a sua par ti ci pa ção nas ati vi da des eco nô -
mi cas do País, e não têm re cur sos. O fun do cons ti tu -
ci o nal, cri a do com esse ob je ti vo, não vem cum pri do,
como de ve ria, a sua fi na li da de. 

Por tan to, no bre Se na dor Bla i ro Mag gi, eu gos ta -
ria de me con gra tu lar com V. Exª por essa con si de ra -
ção e di zer que pre ci sa mos in sis tir para que o cor po
di re ti vo do Ban co da Ama zô nia e dos ban cos que
apli cam os fun dos cons ti tu ci o na is, os Mi nis té ri os aos
qua is es tão vin cu la dos e o novo Mi nis té rio do Inte ri or,
que tam bém tem essa mes ma pre o cu pa ção, re ve jam
os cri té ri os. É pre ci so evi tar a re ten ção des ses re cur -
sos ou a des ti na ção di fe ren te da que la de ter mi na da,
com mu i to cus to, pe los pre ce i tos cons ti tu ci o na is: o
be ne fí cio das re giões que pre ci sam ur gen te men te de
apro ve i tar seu po ten ci al pro du ti vo, con tri bu in do para
o de sen vol vi men to na ci o nal.

Sr. Pre si den te, vol to ao as sun to que me trou xe à 
tri bu na nes ta tar de: a gre ve dos ca mi nho ne i ros ocor -
ri da al guns dias atrás, que nos pre gou um sus to, sem
con tar o enor me pre ju í zo ca u sa do aos ca mi nho ne i -
ros, aos em pre sá ri os e aos usuá ri os dos pro du tos
trans por ta dos. Se gu ra men te, esse fato nos trou xe um 
aler ta mu i to gran de. Não é pos sí vel que um país
como o Bra sil, de di men sões con ti nen ta is, con ti nue
pri vi le gi an do seu trans por te pela mo dal ro do viá ria. A
ro do via é mu i to im por tan te, o ca mi nhão idem, mas
não é pos sí vel que a car ga pe sa da de lon ga dis tân cia
ain da seja trans por ta da ba si ca men te pelo trans por te
ro do viá rio. É pre ci so que apro ve i te mos os po ten ci a is
na tu ra is, as ri que zas que a na tu re za tão da di vo sa nos 
de i xou, que são nos sos rios. É pre ci so in cre men tar e
im plan tar ur gen te men te as nos sas hi dro vi as, apri mo -
rar as exis ten tes e apro ve i tar os ma nan ci a is ain da
não ex plo ra dos. É ne ces sá rio re pen sar de for ma
mais abran gen te, am pla, mo der na, fu tu ris ta a pos si bi -
li da de de apro ve i ta men to das fer ro vi as do País. É
pro vá vel que o Bra sil seja o úni co país com di men -

sões con ti nen ta is que ain da não se de ci diu por uti li zar 
o trans por te fer ro viá rio como meio de trans por te pe -
sa do. E não me re fi ro ape nas ao trans por te de car -
gas, mas ao de pes so as, como uti li za do em ou tros
pa í ses.

Mu i tas das re i vin di ca ções dos ca mi nho ne i ros
são jus tas. Se ana li sar mos a ma lha ro do viá ria, prin ci -
pal men te a fe de ral – algo em tor no de 55 mil qui lô me -
tros de es tra da -, en con tra mos uma si tu a ção qua se
caó ti ca. Hoje nos sas ro do vi as es tão em con di ção de
trá fe go se ana li sa das ex clu si va men te as pis tas de ro -
la men to. Con tu do, es sas con di ções não são sa tis fa -
tó ri as se con si de rar mos a si na li za ção, o acos ta men -
to, a área de pro te ção que exis te en tre a es tra da e a
cer ca que a se pa ra, o eixo da ro do via. Ocor re, por
exem plo, que ve í cu los se jam ver da de i ra men te atro -
pe la dos por ani ma is ou ou tros ve í cu los que aden tram 
a ro do via, sem que o usuá rio per ce ba. Qu an do per ce -
be, já está em cima, num ris co mu i to gran de a to dos
que cir cu lam pe las ro do vi as fe de ra is.

Então, a gre ve dos ca mi nho ne i ros teve o con -
dão de tra zer um aler ta às au to ri da des bra si le i ras, ao
Mi nis té rio dos Trans por tes e a esta Casa, para que
es ta be le ça mos con jun ta men te um pro ces so de re e -
xa me da lo gís ti ca de trans por te nes te País, sob pena
de não con se guir mos al can çar o pro pó si to de vê-lo
num pro ces so ace le ra do de cres ci men to e de sen vol -
vi men to. Além dis so, cer ta men te não po de re mos
com ba ter a po bre za e a mi sé ria sem exa mi nar a lo -
gís ti ca de trans por te do País.

Era o re gis tro que eu gos ta ria de fa zer nes ta tar -
de, Sr. Pre si den te.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, peço o uso da pa la vra pelo ho -
rá rio da Li de ran ça do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – V. Exª tem a 
pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, en cer ra ram-se on tem
os Jo gos Pan-Americanos, em que nos sos atle tas
con quis ta ram o quar to lu gar em Win ni peg, le van do o
Bra sil a me lho rar sua po si ção, de po is de um so fri do
em pa te com a Argen ti na. So men te a alma, o es for ço
de nos sos atle tas pu de ram fa zer com que me re cês -
se mos essa co lo ca ção.

Sr. Pre si den te, o que nos sur pre en de é que pa í -
ses como Cuba, por exem plo, ou o Ca na dá, com po -
pu la ções mu i to me no res que a nos sa, e mes mo a
Argen ti na, com suas con di ções ter ri to ri a is e cli má ti -
cas, fa zem com que os bra si le i ros, tão apa i xo na dos
pelo es por te como so mos, so fram tan to, sem en ten -
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der o que nos fal ta para ter mos de fi ni ti va men te in cen -
ti va das as ati vi da des des por ti vas.

Ti ve mos o exem plo da que la nos sa atle ta que
dois dias an tes de de i xar este País teve sua bi ci cle ta
rou ba da e cho rou di an te das câ me ras de te le vi são,
por que ali ti nha ido sua es pe ran ça de par ti ci par dos
jo gos. E gran de par te dos atle tas bra si le i ros que fo -
ram me da lha de ouro ain da são gar çons, es cri tu rá ri -
os, ou seja, tra ba lham o dia in te i ro e, com seu es for ço
pes so al, con se guem dar essa gran de ale gria ao nos -
so País.

Então, em pri me i ro lu gar, re gis tro o re co nhe ci -
men to des ta Casa a to dos os atle tas, mes mo àque les
que não te nham ob ti do a pre mi a ção, a me da lha, por -
que sa be mos com que sa cri fí cio um atle ta de i xa o
Bra sil para re pre sen tá-lo nas Olim pía das ou por
exem plo nos Jo gos Pan-Americanos.

Qu an to ao in cen ti vo ao es por te, Sr. Pre si den te,
es ti ve há al guns dias com o Mi nis tro e, ape sar de
seus es for ços, ele me di zia que re ce i tas vin cu la das
ad vin das da lo te ria es ta ri am em ca i xa, mas blo que a -
das, por que hou ve con tin gen ci a men to do Orça men -
to. Obvi a men te, por ser re ce i ta vin cu la da, esse di nhe -
i ro não po de rá ser uti li za do em ou tra área, mas ain da
as sim não hou ve li be ra ção da equi pe eco nô mi ca do
Go ver no. E dis se-me o Mi nis tro que seu ob je ti vo era
exa ta men te a cons tru ção de mi lha res de qua dras po -
li es por ti vas. Tive a opor tu ni da de de to mar co nhe ci -
men to do pro je to e do en tu si as mo do Mi nis tro com re -
la ção a ele. Esti ve tra tan do do as sun to com os Mi nis -
tros res pon sá ve is pela ma té ria, mas até o mo men to
os re cur sos não fo ram li be ra dos.

É pre ci so que haja uma to tal trans for ma ção,
uma mu dan ça de men ta li da de, prin ci pal men te de
nos sas au to ri da des, de nos sos res pon sá ve is. De fi ni -
ti va men te, o povo bra si le i ro não en con tra ex pli ca ções 
para a fal ta de apo io ao es por te, ten do em vis ta as
con di ções do Bra sil – o ter ri tó rio, o cli ma, a dis po si ção 
atlé ti ca de nos sos des por tis tas. To dos eles per ma ne -
cem sem re cur sos, sem con di ções, ten do que se sub -
me ter às mais di fí ce is pro va ções a fim de po de rem
bem re pre sen tar o País.

Por tan to, pa ra be ni zo toda a equi pe bra si le i ra e,
ao mes mo tem po, peço à equi pe eco nô mi ca, ao Mi -
nis tro, às au to ri da des que to mem as pro vi dên ci as
para que, quem sabe, com pla ne ja men to e de di ca -
ção, o Bra sil pos sa se guir os exem plos da pe que na
Cuba, co lo ca da numa be lís si ma po si ção, com o es -
for ço de seus atle tas. Uma ilha, como sa be mos, pas -
san do por todo esse cer ce a men to eco nô mi co, por di -
fi cul da des, mas que in ves te no es por te e no la zer E a
pro va é o re sul ta do por eles ob ti do.

Por tan to, que o em pa te que nos deu a quar ta
po si ção, que esse so fri men to – por que sei que so fre o 
povo bra si le i ro, que é des por tis ta, é aman te do es por -
te -, sir va de aler ta para nós to dos, cha man do a aten -
ção das nos sas au to ri da des para que, no pró xi mo
Pan-Americano, o Bra sil dê mais ale gri as à sua po pu -
la ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, li re cen te men te na
im pren sa que um de ter mi na do país es ta ria im pon do
res tri ções ao de se ja do de sen vol vi men to do Cen tro de 
Lan ça men to de Alcân ta ra, no meu Esta do do Ma ra -
nhão, numa ten ta ti va de im pe dir a sua uti li za ção co -
mer ci al.

Essas res tri ções ou pres sões – na tu ral men te
aci o na das por em pre sas pri va das com aces so a nú -
cle os de al tas cú pu las ofi ci a is – são ati va das por ex -
clu si vo in te res se co mer ci al, te men do-se a com pe ti ti -
vi da de que Alcân ta ra por cer to re pre sen ta rá na di vi -
são dos US$45 bi lhões que, se gun do as pre vi sões,
mo vi men ta rão, até 2007, o im por tan tís si mo mer ca do
de lan ça men to de sa té li tes.

Qu al quer pes soa do povo sabe ava li ar, nos nos -
sos dias, a im por tân cia dos sa té li tes. Ge ral men te não
se co nhe ce, a não ser nos me i os es pe ci a li za dos, o
me ca nis mo tec no ló gi co e ci en tí fi co do pro ces so, mas
to dos sa bem que, com os sa té li tes, de sa pa re ce ram
as dis tân ci as para as te le co mu ni ca ções e no vos re -
mé di os es tão sen do tes ta dos, em am bi en te es pa ci al
ade qua do, para a cura de do en ças. As no vi da des que 
ain da sur gi rão vin das do es pa ço su pe ram nos sa ima -
gi na ção.

Daí a cor ri da ao es pa ço para as ob ser va ções e
as pes qui sas, um pro ces so de ve ras one ro so e que,
de um modo ge ral, está aci ma da ca pa ci da de das na -
ções des pro vi das dos imen sos re cur sos exi gi dos por
tais aven tu ras ci en tí fi cas.

Nos dias atu a is, há ape nas 14 cen tros de lan ça -
men to de sa té li tes em ati vi da de no mun do – e pro va -
vel men te ne nhum com a lo ca li za ção ge o grá fi ca pri vi -
le gi a da de Alcân ta ra, no Ma ra nhão, jun to à li nha do
equa dor e sem a vi zi nhan ça de áre as po vo a das em
todo o qua dran te nor des te. Os atu a is cen tros, in clu si -
ve o de Alcân ta ra, mos tram-se, con tu do, in su fi ci en tes 
e ina de qua dos es pe ci al men te para o pico de de man -
da que se pre vê por vol ta do ano de 2004.

É hora, pois, de o Bra sil não per der mais essa
opor tu ni da de, en tre tan tas ou tras per di das no pas sa -
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do, de ofe re cer to tal pri o ri da de ao ade qua do apa re -
lha men to do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra.
Ne ces si ta, para isso, de in ves tir, até o ano 2001, ape -
nas US$40 mi lhões – não mais do que US$40 mi -
lhões –, para tor nar o Cen tro de Alcân ta ra em con di -
ções de com pe tir nes se mer ca do de US$45 bi lhões
nos pró xi mos sete anos.

Acres ce às cir cuns tân ci as, Sr. Pre si den te, o fato 
de que o Bra sil, em com pro mis so as si na do em ou tu -
bro de 1997, está par ti ci pan do, como con vi da do, do
me ga pro je to ci en tí fi co que en vol ve de zes se is pa í ses
para a cons tru ção e ope ra ção da Esta ção Espa ci al
Inter na ci o nal (ISS). Pes qui sas ci en tí fi cas e tec no ló gi -
cas da ma i or im por tân cia para a hu ma ni da de se rão
ou já es tão sen do le va das a efe i to nes se sen ti do. E o
con vi te ao nos so País, o úni co em de sen vol vi men to a
en ga jar-se no pro je to, foi um re co nhe ci men to das
nos sas pos si bi li da des nes se cam po de atu a ção. Te -
mos, pois, qua li fi ca ção para le var adi an te a pro gra -
ma ção de Alcân ta ra.

Des de 1996, a Infra e ro está in cum bi da de man -
ter as ne go ci a ções que se vêm efe tu an do com em -
pre sas es tran ge i ras, além de re a li zar os le van ta men -
tos das ne ces si da des de ade qua ção do Cen tro de
Lan ça men to de Alcân ta ra. Pre sen te men te, pa re cem
pro mis so res os en ten di men tos com o con sór cio íta -
lo-ucraniano in te gra do pe las em pre sa Fiat Avio,
Yuzh no ye e Yuzhny, que se pro põe a co mer ci a li zar, a
par tir de Alcân ta ra, os ser vi ços de lan ça men to do fo -
gue te Cyclo ne 4, um novo pro du to com ex ce len tes
pers pec ti vas de su ces so. Efe ti va do esse ne gó cio –
que se diz es tar sen do pre ju di ca do por in ter fe rên ci as
de com pe ti do res –, ocor re ria a co mer ci a li za ção de
pelo me nos seis lan ça men tos por ano, du ran te quin -
ze anos, a par tir de fi nal de 2001.

A ati vi da de co mer ci al do Cen tro de Lan ça men -
tos de Alcân ta ra con fi gu ra-se atra ti va para o Bra sil,
com taxa in ter na de re tor no es ti ma da em até 20% ao
ano, po den do tor nar-se au to-sustentável a par tir do
quar to ano de ope ra ções.

Por ou tro lado, são evi den tes os be ne fí ci os in di -
re tos a se rem pro por ci o na dos pelo de sen vol vi men to
re gu lar de tal Cen tro. Cres ce ri am na re gião os in ves ti -
men tos pri va dos nos se to res de tu ris mo, co mér cio e
ser vi ços, a exem plo do que vem ocor ren do em cen -
tros já im plan ta dos em ou tros pa í ses. Ha ve ria um au -
men to ex pres si vo do ní vel de em pre go, in clu si ve de
alta qua li fi ca ção, na ren da fa mi li ar e na ar re ca da ção
tri bu tá ria.

O Cen tro de Lan ça men tos de Alcân ta ra, im plan -
ta do na dé ca da de 80 como um seg men to do pro gra -
ma es pa ci al bra si le i ro, além da van ta gens já men ci o -

na das, lo ca li za-se num re gião de fá cil aces so, tan to
pelo ar quan to pelo mar. Ocu pa área de 620 km² e
man tém con di ções cli má ti cas fa vo rá ve is, es ta ções
bem de fi ni das de cli ma e es ti a gem, tem pe ra tu ra mé -
dia anu al de 26º C e pou cos ven tos, o que per mi te a
re a li za ção de cam pa nhas de lan ça men to du ran te o
ano com to tal se gu ran ça.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – Ouço
com aten ção a ex po si ção de V. Exª so bre um as sun to
que co nhe ço pou co ou qua se nada, mas em pol ga-me 
o es pí ri to pa tri o ta ver que o Bra sil efe ti va men te é um
país de con tras tes. Esta mos aqui nos en vol ven do
com o pro ble ma da po bre za, pro cu ran do en con trar
fór mu las que ve nham di mi nu ir essa bru tal con cen tra -
ção de ren da e re du zir subs tan ci al men te esse mal
que afli ge tan tos bra si le i ros. No en tan to, na ou tra
pon ta, o Bra sil pro cu ra in se rir-se no con tex to in ter na -
ci o nal com esse Cen tro de Alcân ta ra de lan ça men to
de fo gue tes e sa té li tes, onde exis te tec no lo gia de
pon ta. Nós, bra si le i ros, fi ca mos fe li zes em sa ber que
em ter ri tó rio na ci o nal, no Ma ra nhão, no Nor des te –
qua se Nor te do País –, esse Cen tro vem de sen vol -
ven do uma ati vi da de se gu ra, sé ria, co lo can do o Bra -
sil em uma con di ção de dis pu ta de mer ca do, um mer -
ca do subs tan ti vo, de va lo res ex pres si vos e com ten -
dên ci as a um cres ci men to tam bém ex pres si vo em um 
seg men to que in te res sa a to dos. Há pou co tem po,
dis cu tía mos aqui a im plan ta ção do Si vam como for -
ma de ter um co nhe ci men to mais apro fun da do, mais
ami u da do de uma re gião enor me des te País – a Re -
gião Ama zô ni ca –, e o Cen tro de Alcân ta ra, com o
lan ça men to de sa té li tes, per mi ti rá es tu dos mu i to mais 
am plos que os re la ti vos ao Si vam. É pos sí vel até que
o Si vam pas se a uti li zar par te dos ser vi ços dos sa té li -
tes lan ça dos por Alcân ta ra. Fi ca mos, pois, sa tis fe i tos
e nos con gra tu la mos com V. Exª, que re pre sen ta do
Esta do em que esse ex pres si vo cen tro tec no ló gi co
está ins ta la do. Que pos sa mos ver o País in se ri do
nes se pro ces so de alta tec no lo gia in ter na ci o nal.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – V. Exª co -
me ça o seu apar te men ci o nan do o pro je to que re cen -
te men te foi apre sen ta do pelo Se na dor Anto nio Car los 
Ma ga lhães de com ba te à po bre za.

Aquele projeto visa essencialmente assistir a
uma faixa imensa dos nossos irmãos brasileiros que
vivem abaixo da linha de pobreza, na miséria
completa.
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O pro je to de Alcân ta ra, ini ci a do no Go ver no do
Pre si den te José Sar ney, com ba te a po bre za por um
ou tro ve tor: o au men to da ri que za. Com ele, es ta mos
nos in se rin do de fi ni ti va men te na tec no lo gia de pon ta,
no que há de mais avan ça do no mun do nos nos sos
dias.

Nos pró xi mos sete anos, o mun do lan ça rá sa té -
li tes de co mu ni ca ção de mé dia al ti tu de que vão de -
man dar um in ves ti men to da or dem de US$45 bi lhões. 
Ne nhum cen tro de lan ça men to do mun do é tão bom
quan to o de Alcân ta ra, no Ma ra nhão, exa ta men te
pela ex tre ma pro xi mi da de com o Equa dor e pelo mar
que fica à mar gem do cen tro de lan ça men to.

Incum be a nós um es for ço no sen ti do de atra ir
essa ati vi da de para o Bra sil. Com isso, es ta re mos be -
ne fi ci an do o Ma ra nhão. Se es ti vés se mos be ne fi ci an -
do ape nas o Ma ra nhão, já se ria um gran de pro je to.
Mas não! O gran de be ne fi ciá rio será o Bra sil, por que
se tra ta de uma obra na ci o nal, um em pre en di men to
bra si le i ro e não ape nas do Ma ra nhão.

Por tan to, agra de ço seu apar te e sua so li da ri e -
da de, se gu ro de que V. Exª, tan to quan to eu, com pre -
en de a mag ni tu de des sa ini ci a ti va e está in te res sa do
em con tri bu ir para que se re a li ze aqui uma gran de
par te des sa de man da in ter na ci o nal. 

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, ilus tre Se na dor Edi son
Lo bão?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Com mu i -
to pra zer, 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) –
Pa ra be ni zo V. Exª, no bre Lí der Edi son Lo bão, ho mem 
de tan ta tra di ção e de tan ta ex pe riên cia em re pre sen -
tar bem o seu Esta do nes ta Casa. É de gran de re le -
vân cia para o Se na do da Re pú bli ca essa sua con tri -
bu i ção, a fim de que pos sa mos com ba ter aque le pen -
sa men to que, in fe liz men te, che gou a es tar re pre sen -
ta do até mes mo em mi nis té rio, por que, há bem pou co 
tem po – para não di zer há al guns me ses – , um mi nis -
tro teve a co ra gem de di zer que es ta va des con fi a do
da in te li gên cia da co mu ni da de ci en tí fi ca do Nor des te. 
V. Exª hoje traz para a Na ção im por tan tes in for ma -
ções so bre Alcân ta ra, cen tro que dis pu ta um mer ca -
do in ter na ci o nal res tri to, com bem dis se V. Exª, de
ape nas 14 gran des cen tros no mun do in te i ro. Tra -
ta-se de um mer ca do a ser con quis ta do, ain da mais
com os avan ços tec no ló gi cos; um mer ca do com alta
ren ta bi li da de, que po de rá tra zer não só para a sua re -
gião, mas para o Bra sil, mu i tos fru tos e di vi den dos,
sem fa lar nos be ne fí ci os que o País po de rá ter, já que
a cor ri da para lan ça men to de sa té li tes será in ten si fi -

ca da e as con di ções ge o grá fi cas bra si le i ras são as
me lho res. V. Exª pede a so li da ri e da de e apo io de to -
dos os pa res des ta Casa, com os qua is cer ta men te
con ta rá, para que pos sa mos con sig nar as do ta ções
or ça men tá ri as ne ces sá ri as para o com ple to apa re -
lha men to do Cen tro de Alcân ta ra. Pa ra béns!

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – O apar te
de V. Exª re fle te pra ti ca men te o apo io do To can tins a
essa ini ci a ti va. Fico mu i to fe liz por ou vir o meu que ri -
do co le ga Edu ar do Si que i ra Cam pos. Esti ve re cen te -
men te no Esta do de Exª, o To can tins, cri a do há pou co 
mais de 10 anos gra ças à obs ti na ção de seu pai, Si -
que i ra Cam pos, ho mem ex tra or di ná rio, meu co le ga
na Câ ma ra. Aque la par te de Go iás tor nou-se o Esta -
do do To can tins, hoje em fran co cres ci men to. Ele so -
zi nho cons tru iu cer ca de 2.800 Km de es tra das as fal -
ta das, com co ra gem, com de ter mi na ção, com aqui lo
que todo ho mem pú bli co pre ci sa ter: a von ta de fér rea
que ele tem. Vi si tan do o Esta do de To can tins, eu não
po dia de i xar de me lem brar da Fer ro via Nor te-Sul,
pela qual V. Exª tan to se bate tam bém. Essa fer ro via 
é pre ci so que se en ten da  não é do To can tins, do Ma -
ra nhão; é uma fer ro via na ci o nal. Com ple ta da a fer ro -
via Nor te-Sul, te re mos como que um abra ço na ci o nal
de todo o ter ri tó rio em ma té ria de fer ro via, a in ter li ga -
ção do sis te ma fer ro viá rio na ci o nal. Não há dú vi da de
que es tes Esta dos, o Esta do de V. Exª, o Esta do do
Ma ra nhão e ou tros Esta dos que não são São Pa u lo
es tão co me çan do a con quis tar o seu lu gar ao sol. Até
bem pou co tem po, São Pa u lo pos su ía 51% da ren da
na ci o nal. Hoje, não é que te nha sido re du zi do a 37%,
mas hou ve uma re dis tri bu i ção da ren da na ci o nal. São 
Pa u lo não per deu, mas os Esta dos ga nha ram pela
sua obs ti na ção tam bém, pela luta e pelo es for ço de
seu povo.

O Sr.  Agne lo Alves (PMDB – RN) – No bre Se -
na dor, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço,
com todo o pra zer, o emi nen te Se na dor Agne lo Alves. 
V. Exª, se gu ra men te, nos tra rá tam bém uma pa la vra
im por tan te do Rio Gran de do Nor te.

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Estou pe -
gan do o bon de an dan do, mas, em se tra tan do de Nor -
des te, V. Exª fi que cer to de que tem o meu apo io, lu -
tan do com o mes mo en tu si as mo. No to can te ao de po -
i men to de V. Exª so bre a base de Alcân ta ra, que ro
lem brar que, pi o ne i ra men te, o Rio Gran de do Nor te
sur giu com a sua base de lan ça men to Bar re i ra do
Infer no, que está em fun ci o na men to. O ras tre a men to
dos lan ça men tos fe i tos nos Esta dos Uni dos e na Eu -
ro pa é fe i to tam bém na Bar re i ra do Infer no, em Na tal,
no Rio Gran de do Nor te. La men to não ter ou vi do o
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dis cur so de V. Exª des de o iní cio, mas es tou mu i to in -
te res sa do e vou lê-lo com mu i ta aten ção, para ver
como in se rir tam bém a Bar re i ra do Infer no nas re i vin -
di ca ções que V. Exª, com toda a jus ti ça, está fa zen do
para o seu Esta do, o que sig ni fi ca di zer para Na tal,
para o Rio Gran de do Nor te, para o Nor des te e para o
Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – V. Exª nos
traz a lem bran ça de que a Bar re i ra do Infer no faz par -
te des se com ple xo. Exa to! Inclu si ve os fo gue tes que
já co me çam a ser lan ça dos de Alcân ta ra são tam bém
ras tre a dos pelo Rio Gran de do Nor te, pela Bar re i ra do 
Infer no. É um sis te ma que se aco pla e ago ra com ma -
i or in ten si da de ain da, so bre tu do de po is que o Bra sil
pas sou a par ti ci par des te gru po de ape nas 16 pa í ses
ci en ti fi ca men te co lo ca dos em con di ções de con tri bu ir 
para o lan ça men to da gran de base es pa ci al que ocor -
re rá den tro de al guns anos. O Bra sil terá uma par ti ci -
pa ção sig ni fi ca ti va, seja pela pre sen ça dos ci en tis tas
nos sos, seja por Alcân ta ra ou pelo ras tre a men to in -
dis pen sá vel da Bar re i ra do Infer no, no Esta do de V.
Exª. Mu i to obri ga do pela sua so li da ri e da de.

Sr. Pre si den te, nes sa pers pec ti va es ton te an te
da vi ra da do sé cu lo e do mi lê nio, Alcân ta ra ofe re -
ce-se como ex cep ci o nal al ter na ti va no ce ná rio mun di -
al de lan ça men tos de sa té li tes, fato já co nhe ci do por
em pre sas es tran ge i ras e pa í ses in te res sa dos.

Como dis se re cen te men te o Mi nis tro Ro nal do
Sar den berg, en tão ain da ocu pan do o Mi nis té rio
Extra or di ná rio de Pro je tos Espe ci a is, con fi gu ra-se
para Alcân ta ra, nes ses tem pos de com pe ti ção, uma
ver da de i ra “ja ne la de opor tu ni da de”, que – e ago ra
acres cen to eu – não pode ser per di da pelo Bra sil.

Espe ro sin ce ra men te que o alu di do no ti ciá rio da 
im pren sa, dan do con ta de pres sões no ex te ri or para
im pe dir a fi na li za ção dos nos sos en ten di men tos com
o con sór cio íta lo-ucraniano, es te ja ra di cal men te equi -
vo ca do. Isto não im pli ca, po rém, que o nos so Go ver -
no es te ja de sa ten to a tais ru mo res, cu i dan do de apu -
rá-los e im pe di-los, caso te nham al gum fun da men to.

Afi nal, a cha ma da glo ba li za ção – a que pes so al -
men te, como bra si le i ro, faço inú me ras res tri ções –
não emer giu ape nas para pro te ger os in te res ses dos
de sen vol vi dos.

Des ta tri bu na, levo aos nos sos di ri gen tes o in -
con di ci o nal apo io para que dêem con ti nu i da de à pro -
gra ma ção do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra.

São os in te res ses do País que o exi gem.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
pas so a ler.

É lido o se guin te: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 466, DE 1999

Altera a Lei nº 6.305, de 15 de
dezembro de 1975, que “institui a classi-
ficação de produtos vegetais, subprodu- tos e 
resíduos de valor econômicos, e dá outras
providências”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 6.305, de 15 de de zem -

bro de 1975, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 1º. .................................................
.............................................................

§ 3º A classificação de que trata este
artigo é facultativo, exceto para as operações 
de compra e venda realizadas pelo Poder
Público."

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção re vo ga das as dis po si ções con trá ri as.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 6.305, de 15 de de zem bro de 1975, ins -
ti tui a clas si fi ca ção de pro du tos ve ge ta is, sub pro du -
tos e re sí du os de va lor eco nô mi co des ti na dos à co -
mer ci a li za ção in ter na, tor nan do-a com pul só ria para
to das as ope ra ções de com pra e ven da re a li za da no
país.

Esse dis po si ti vo le gal es ta be le ceu não so men te 
o ca rá ter com pul só rio des se ser vi ço como tam bém o
seu mo no pó lio es ta tal, já que o vin cu lou ex clu si va -
men te ao âm bi to de com pe tên cia do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, fa cul tan do a sua de le ga ção aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral e a ou tras en ti da des pú bli cas,
por meio de con vê nio com aque la Pas ta.

O ca rá ter com pul só rio des se ser vi ço vem sen do 
ques ti o na do pe los pro du to res e em pre sas que atu am
no seg men to agrí co la, so bre tu do por que es ta be le ce
a obri ga ção adi ci o nal da clas si fi ca ção em ope ra ções
en tre as par tes, mes mo quan do es tas dis põem de
me ca nis mos pró pri os para ava li ar e clas si fi car os pro -
du tos. Me ca nis mos es ses que são usu al men te pra ti -
ca dos pe los agen tes pri va dos, em ope ra ções pa ra le -
las, até como uma con di ção in dis pen sá vel para, in -
clu si ve es ta be le cer o ní vel de pre ço dos pro du tos em
fun ção de sua qua li da de.
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Além do mais, a qua li da de da ma i o ria dos ser vi -
ços pres ta dos pe las ins ti tu i ções con ve ni a das com o
Mi nis té rio da Agri cul tu ra tem-se mos tra do in su fi ci en te 
e de con fi a bi li da de du vi do sa pe los agen tes pri va dos,
que con si de ram esse ser vi ço dis pen sá vel nas ope ra -
ções de com pra e ven da de pro du tos ve ge ta is.

Entre tan to, em que pe sem es ses ar gu men tos,
os pro du to res e as em pre sas pri va das são obri ga das
a ar car com os cus tos de cor ren tes des sa exi gên cia
bu ro crá ti ca e do seu cus te io, que cons ti tui mais um
ônus ar ti fi ci al para a ele va ção d cha ma do “cus to Bra -
sil” e que tan to afe ta a com pe ti ti vi da de dos pro du tos
bra si le i ros.

A ma nu ten ção des ses ser vi ços ofi ci a is em todo
o país vem aten den do mais aos in te res ses das Se -
cre ta ri as Esta du a is de Agri cul tu ra, en ti da des e pro fis -
si o na is en vol vi dos e be ne fi ci a dos por eles, por dis po -
ni bi li za rem uma fon te se gu ra de re cur sos, que são ar -
re ca da dos com pul so ri a men te dos pro du to res e de
em pre sas do se tor – e pa gos, ao fi nal da ca de ia, pelo
con su mi dor – para ma nu ten ção de suas des pe sas
ope ra ci o na is e de pes so al.

Des sa ma ne i ra, a ma nu ten ção des sa taxa vi a bi -
li za a exis tên cia de um is te ma “car to ri al”, o que é ab -
so lu ta men te in com pa tí vel com a re a li da de atu al do
país e com o pro ces so de des re gu la men ta ção da
eco no mia, pelo fato de pre ju di car e one rar os pro du -
to res e em pre sas pri va das e a so ci e da de no ge ral, de
ma ne i ra ab so lu ta men te des ne ces sá ria.

A su pres são do ca rá ter com pul só rio des sa clas -
si fi ca ção para os agen tes pri va dos con ta com o apo io
de áre as do Go ver no Fe de ral, so bre tu do da que las
pre o cu pa das com a eli mi na ção dos per ni ci o sos car tó -
ri os", com a re du ção dos cus tos e com a me lho ria do
ní vel de com pe ti ti vi da de dos pro du tos bra si le i ros. Por 
ou tro lado, a sua ma nu ten ção nas ope ra ções de com -
pra e ven da re a li za das pelo Po der Pú bli co res guar da -
rá me lhor esse pro ces so.

Sala das Ses sões, 9 de agos to de 1999. – Se na -
dor Bla i ro Mag gi.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.305, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975

Institui a classificação de produtos
vegetais, subprodutos e resíduos de valor
econômico, e dá outras providências.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão
competente.

So bre a Mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 415, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no § 1º do ar ti go 256, do 

Re gi men to Inter no do Se na do re que i ro a re ti ra da do
Pro je to de Lei do Se na do nº 465, de 1999, de sua au -
to ria, que 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.

Sala das Ses sões, 9 de agos to de 1999. – 
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – O re que ri -
men to lido será pu bli ca do e in clu í do em Ordem do
Dia, nos ter mos do dis pos to no art. 256, § 2º, in ci so II,
alí nea b, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Os Srs. Se -
na do res Lú cio Alcân ta ra e Edu ar do Si que i ra Cam pos
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, já tive opor tu ni da -
de de des ta car, em pro nun ci a men to an te ri or men te
pro fe ri do des ta tri bu na, o ex ce len te tra ba lho de sen -
vol vi do pela Se cre ta ria de Po lí ti ca Urba na – SEPURB 
do Mi nis té rio do Orça men to e Ges tão, des de sua cri a -
ção no iní cio do pri me i ro man da to do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Hoje, vol to à tri bu na para
te cer al gu mas con si de ra ções acer ca das ati vi da des
de um dos De par ta men tos da que la Se cre ta ria, o De -
par ta men to de Sa ne a men to – DESAN.

É in dis cu tí vel que, en tre os di ver sos se to res de
in fra-estrutura, o sa ne a men to cons ti tui-se na que le de 
ma i or im por tân cia no que con cer ne à pre ser va ção da
vida e da sa ú de pú bli ca. Além dis so, vale lem brar que
os in ves ti men tos re a li za dos em sa ne a men to têm
gran de re per cus são no que se re fe re à pre ser va ção
do meio am bi en te e como fa tor de in du ção ao de sen -
vol vi men to.

Ci en te de que a uni ver sa li za ção do aten di men to 
à po pu la ção em suas ne ces si da des de abas te ci men -
to de água e de es go ta men to sa ni tá rio é um de ver do
Esta do, o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
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Car do so de fi niu esta como a meta cen tral da Po lí ti ca
Na ci o nal de Sa ne a men to.

Cum prir a meta da uni ver sa li za ção nos exi ge,
con tu do, um gran de es for ço. É pre ci so, em pri me i ro
lu gar, que o Esta do se or ga ni ze e se ca pa ci te para de -
sen vol ver as ati vi da des de sua ex clu si va com pe tên -
cia, que são a for mu la ção de po lí ti cas pú bli cas, o pla -
ne ja men to do se tor e o de sen vol vi men to de po lí ti cas
com pen sa tó ri as vi san do à re du ção das de si gual da -
des no aten di men to aos di ver sos seg men tos da po -
pu la ção. Deve, além dis so, or ga ni zar-se o Esta do
para bem exer cer as ati vi da des de re gu la ção e con -
tro le so bre os pres ta do res de ser vi ço, as se gu ran do,
de for ma con co mi tan te, o en vol vi men to e a ati va par ti -
ci pa ção da so ci e da de nes se tra ba lho de fis ca li za ção.
Por fim, exis te a ne ces si da de de se ado ta rem as for -
mas mais apro pri a das e efi ci en tes de pres tar os ser vi -
ços e de fi nan ci ar os in ves ti men tos que po de rão tor -
nar o aten di men to uni ver sal uma re a li da de.

A Po lí ti ca Na ci o nal de Sa ne a men to foi con ce bi -
da e vem sen do im ple men ta da pela Se cre ta ria de Po -
lí ti ca Urba na do Mi nis té rio do Orça men to e Ges tão,
des de a cri a ção do ór gão, em 1995, e é com base nas 
di re tri zes cen tra is des sa Po lí ti ca que o Go ver no Fe -
de ral vem de sen vol ven do todo o seu elen co de ações 
no se tor. No con tex to da Po lí ti ca Na ci o nal de Sa ne a -
men to, e ob je ti van do ven cer o de sa fio da uni ver sa li -
za ção, foi for mu la da uma es tra té gia de ação cal ca da
em três ei xos in ter de pen den tes e com ple men ta res,
que são a mo der ni za ção do se tor, as ações com pen -
sa tó ri as e a re to ma da dos in ves ti men tos.

O tra ba lho do De par ta men to de Sa ne a men to da 
Se cre ta ria de Po lí ti ca Urba na vol ta do para a mo der ni -
za ção do se tor tem sido mu i to ex pres si vo. O que se
tem bus ca do, no cam po da mo der ni za ção, é cri ar as
con di ções pro pí ci as a um am bi en te de mu dan ças e
de sen vol vi men to. Para a con se cu ção des se am bi en -
te de mu dan ças, foi de ci si va a atu a ção do Go ver no
Fe de ral para a cons tru ção de con sen so en tre os prin -
ci pa is ato res en vol vi dos com a ques tão do sa ne a -
men to no que tan ge à ne ces si da de do es ta be le ci -
men to de um novo mar co re gu la tó rio para o se tor, o
qual dará novo tra ta men to a ques tões es sen ci a is re -
la ti vas à ti tu la ri da de, à re gu la ção e à de le ga ção da
pres ta ção dos ser vi ços.

As di re tri zes ge ra is des se novo mar co re gu la tó -
rio es tão con subs tan ci a das no Pro je to de Lei do Se -
na do n.º 266/96, que se en con tra aguar dan do in clu -
são na pa u ta des te Ple ná rio des de ou tu bro do ano
pas sa do. Apro ve i to, aliás, esta opor tu ni da de para en -
ca re cer à Pre si dên cia que in clua, com a ma i or bre vi -

da de pos sí vel, o re fe ri do Pro je to de Lei na pa u ta, haja 
vis ta que sua apro va ção re pre sen ta rá im por tan te es -
tí mu lo à mo der ni za ção do se tor de sa ne a men to no
País, tra zen do, as sim, sig ni fi ca ti va me lho ria à qua li -
da de de vida da po pu la ção e con tri bu in do de ci si va -
men te para a pre ser va ção do meio am bi en te.

Mas as no vi da des no cam po da re gu la ção do
se tor sa ne a men to não se re su mem às al te ra ções
pro pos tas na le gis la ção fe de ral. O De par ta men to de
Sa ne a men to da Se purb vem pres tan do ex pres si vo
apo io téc ni co a Esta dos e Mu ni cí pi os para que, nos
seus res pec ti vos âm bi tos de com pe tên cia, se jam
tam bém es ta be le ci dos no vos mar cos re gu la tó ri os, in -
clu si ve com a ins ti tu i ção de agên ci as re gu la do ras.
Além dis so, o apo io téc ni co pres ta do pelo De san a
Esta dos e Mu ni cí pi os sub si dia es tu dos de no vos mo -
de los para a pres ta ção de ser vi ços.

Ou tra me di da da ma i or im por tân cia para a mo -
der ni za ção é a im ple men ta ção do Sis te ma Na ci o nal
de Infor ma ções so bre Sa ne a men to – SNIS. Cons ti tu í -
do por um con jun to de in for ma ções e in di ca do res dos
pres ta do res dos ser vi ços em todo o País, o SNIS vi a -
bi li za uma acu ra da ava li a ção do de sen vol vi men to do
se tor e da efi cá cia das ações de sen vol vi das no âm bi -
to da Po lí ti ca Na ci o nal de Sa ne a men to. Igual men te
im por tan te, as in for ma ções que com põem o SNIS
per mi tem que se ava li em os de sem pe nhos das di ver -
sas em pre sas pres ta do ras de ser vi ços e se os com -
pa re. Com isso, fica as se gu ra da a trans pa rên cia in -
dis pen sá vel ao con tro le so ci al so bre a qua li da de do
ser vi ço pres ta do. Nes sa me di da, as in for ma ções do
SNIS ser vem de es tí mu lo às em pre sas para que bus -
quem um me lhor de sem pe nho. Por fim, pres ta-se ain -
da o SNIS como uma re fe rên cia para o es ta be le ci -
men to de sis te mas es ta du a is de in for ma ção, no âm -
bi to dos res pec ti vos mar cos re gu la tó ri os.

O SNIS já dis po ni bi li za in for ma ções re le van tes
so bre a evo lu ção do se tor, com da dos re la ti vos a
1995, 1996 e 1997. Esses da dos de mons tram, por
exem plo, que a re ce i ta das em pre sas do se tor teve
um in cre men to, no pe río do, da or dem de 48%, pas -
san do de 5 bi lhões e 400 mi lhões de re a is em 1995
para 8 bi lhões de re a is em 1997. O per cen tu al mé dio
na ci o nal de per das de fa tu ra men to de água nas com -
pa nhi as es ta du a is, por seu tur no, caiu de 42,2% em
1995 para 39,6% em 1997, o que sig ni fi ca im por tan te
eco no mia de água tra ta da. A pro du ti vi da de mé dia do
pes so al pró prio des sas em pre sas cres ceu 16% no
pe río do, pas san do de 5,1 em pre ga dos para cada mil
li ga ções de água em 1995, para 4,4 em pre ga dos em
1997. Os in ves ti men tos em água e es go to, por sua
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vez, cres ce ram no es pan to so ín di ce de 252%, pas -
san do, no mes mo pe río do, de 710 mi lhões de re a is
para 2 bi lhões e meio de re a is. As li ga ções de água
au men ta ram de 18,1 mi lhões para 19,6 mi lhões, e as
de es go to, de 5,7 mi lhões para 6,4 mi lhões.

Uma ini ci a ti va que não pode de i xar de ser men -
ci o na da são as ações que es tão sen do re a li za das vi -
san do à ca pa ci ta ção do se tor pú bli co para o de sem -
pe nho de suas fun ções, bem como dos pres ta do res
de ser vi ços para a con cep ção e ope ra ção de sis te -
mas mais efi ci en tes. Nes se as pec to, me re cem ser
des ta ca dos os cur sos nas áre as da re gu la ção da
pres ta ção dos ser vi ços e de aná li se e ela bo ra ção de
pro je tos.

Mas o ma i or es for ço re que ri do para se con cre ti -
zar a meta da uni ver sa li za ção é, com cer te za, a am -
pli a ção dos in ves ti men tos. Ocor re, con tu do, que as
im por tan tes ine fi ciên ci as apre sen ta das pe las atu a is
em pre sas do se tor – como ele va dos ín di ces de per -
das e ba i xa pro du ti vi da de – aca bam por ele var os
cus tos e li mi tar a ca pa ci da de de ge ra ção e de ala van -
ca gem de re cur sos para in ves ti men tos.

Não res ta dú vi da de que a efi ciên cia cons ti tui in -
su mo bá si co para a mo der ni za ção do se tor, sen do es -
sen ci al à am pli a ção do aten di men to rumo à uni ver sa -
li za ção. Nes sa me di da, é po si ti vo que o aces so aos
re cur sos fi nan ci a dos pelo FGTS es te ja con di ci o na do
ao cum pri men to de me tas de me lho ria de de sem pe -
nho, pois é evi den te que esse con di ci o na men to aca -
ba ser vin do de es tí mu lo às em pre sas para que bus -
quem ma i or efi ciên cia.

Nes se cam po da bus ca de uma ma i or efi ciên cia, 
e no caso es pe cí fi co da luta pela re du ção das per das
de água tra ta da – ain da si tu a das num ele va do pa ta -
mar, de 39,6%, como já re fe ri mos –, foi cri a do e vem
sen do im ple men ta do o Pro gra ma Na ci o nal de Com -
ba te ao Des per dí cio de Água – PNCDA, que tam bém
tem por ob je ti vo um uso mais ra ci o nal dos re cur sos e
in fra-estruturas.

No que con cer ne às ini ci a ti vas vol ta das para in -
cre men tar os in ves ti men tos, uma me di da que me re ce 
des ta que é a cri a ção de uma mo da li da de de fi nan ci a -
men to de in ves ti men tos por con ces si o ná ri os pri va dos 
uti li zan do re cur sos do FGTS.

O au men to da efi ciên cia pas sa pela com pe ti ti vi -
da de e pela ade qua ção da or ga ni za ção do se tor a
cada re a li da de es pe cí fi ca. Des sa for ma, fle xi bi li zar a
pres ta ção dos ser vi ços, in clu si ve am pli an do o nú me -
ro de em pre sas que os pres tam e di ver si fi can do a na -
tu re za des sas em pre sas, cons ti tui ins tru men to da
mo der ni za ção. É que a par ti ci pa ção da ini ci a ti va pri -

va da no se tor de sa ne a men to con tri bu i rá para o au -
men to da efi ciên cia, para a ino va ção tec no ló gi ca e
para a in tro du ção de no vos pa drões de fi nan ci a men -
to. Par tin do des sa com pre en são, o Go ver no Fe de ral
apóia ini ci a ti vas de Esta dos e Mu ni cí pi os vol ta das
para am pli ar a par ti ci pa ção de agen tes pri va dos, me -
di an te con ces sões, par ce ri as es tra té gi cas ou ou tras
for mas de ges tão, em pro ces sos que ga ran tam trans -
pa rên cia e com pe ti ção. A pre mis sa bá si ca para a par -
ti ci pa ção da ini ci a ti va pri va da é de que ela deve pri vi -
le gi ar a re a li za ção dos in ves ti men tos ne ces sá ri os à
uni ver sa li za ção, com os re cur sos pro ve ni en tes dos
pro ces sos sen do di ri gi dos, de for ma pri o ri tá ria, ao
cum pri men to dos pla nos de ex pan são.

Sr. Pre si den te, são ain da bas tan te ex pres si -
vos os dé fi cits bra si le i ros no abas te ci men to de
água e no es go ta men to sa ni tá rio, e sua dis tri bu i ção
guar da cor res pon dên cia com as de si gual da des so -
ci a is e ter ri to ri a is de nos sa so ci e da de. Como é fá cil
de su por, quem mais so fre com a au sên cia ou in su -
fi ciên cia dos ser vi ços de sa ne a men to são os mais
po bres, aque les que vi vem nos me no res mu ni cí pi -
os, nas pe ri fe ri as ur ba nas e nas Re giões Nor te e
Nor des te. Para re du zir es sas de si gual da des no
aces so aos ser vi ços de sa ne a men to, o Go ver no Fe -
de ral vem sub si di an do a im plan ta ção de sis te mas
de abas te ci men to de água e de es go ta men to sa ni -
tá rio com re cur sos do Orça men to Ge ral da União e
de fon tes ex ter nas, os qua is são re pas sa dos, a fun -
do per di do, a Esta dos e Mu ni cí pi os .

A re a ber tu ra das con tra ta ções com re cur sos do
FGTS, jun ta men te com o pro ces so de re cu pe ra ção
ta ri fá ria pe las em pre sas e com a vi a bi li za ção das re -
ne go ci a ções de dí vi das do se tor pú bli co per mi ti ram a
re to ma da dos in ves ti men tos em sa ne a men to. Em
1995, se es tan ca o pro ces so de que da nes ses in ves -
ti men tos, ini ci an do-se um ci clo de for te re cu pe ra ção.
Além dis so, ve ri fi cou-se uma me lhor qua li da de na
apli ca ção dos in ves ti men tos, com ma i or efi cá cia no
seu re sul ta do.

No pe río do 1995/1998, con si de ran do-se re cur -
sos finan ci a dos, fis ca is e con tra par ti das, o Go ver no
Fe de ral vi a bi li zou a con tra ta ção de in ves ti men tos
em sa ne a men to no va lor to tal de 5 bi lhões e 300 mi -
lhões de re a is. Esses in ves ti men tos be ne fi ci a ram
apro xi ma da men te 6 mi lhões e 300 mil fa mí li as, com 
6 mil e 800 obras, que ge ra ram cer ca de 1 mi lhão de 
em pre gos.

Todo esse es for ço não foi vão, e seu re sul ta do
está ex pres so no gran de in cre men to no nú me ro de
fa mí li as aten di das. Da dos do Insti tu to Bra si le i ro de
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Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE mos tram que, en tre
1995 e 1997, fo ram in cor po ra dos 1 mi lhão e 600 mil
domi cí li os ur ba nos às re des de abas te ci men to de
água e 1 mi lhão e 100 mil às re des co le to ras de es -
go to. Se tam bém fo rem con si de ra dos os do mi cí li os
com fos sas sép ti cas, de ve mos acres cer mais 1 mi -
lhão e 900 mil do mi cí li os. Com isso, o dé fi cit ur ba no
no abas te ci men to de água foi re du zi do de 9,6%
para 8,8%, e o de es go ta men to sa ni tá rio, de 29,1%
para 26,5%.

É im por tan te en fa ti zar, tam bém, que as ações
com pen sa tó ri as de sen vol vi das com o ob je ti vo de re -
du zir as ini qüi da des mos tra ram-se efi ca zes, pois,
quan do con si de ra dos os do mi cí li os ur ba nos com ren -
da fa mi li ar in fe ri or a 2 sa lá ri os mí ni mos, fo ram 470 mil 
os no vos do mi cí li os li ga dos às re des de água e 300
mil às re des de es go to, in cre men to pro por ci o nal men -
te su pe ri or ao cres ci men to mé dio da co ber tu ra nas
de ma is fa i xas de ren da.

Sr. Pre si den te, o re la to que aca bo de tra zer ao
co nhe ci men to do ple ná rio cons ti tui de mons tra ção ca -
bal do es for ço re a li za do pelo Go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so no cam po do sa ne a -
men to, por in ter mé dio do De san/Se purb.

E im por ta di zer que o im pac to so ci al des se es -
for ço é mu i to sig ni fi ca ti vo. A re du ção dos dé fi cits de
aten di men to, em de cor rên cia da am pli a ção da ofer ta
dos ser vi ços, vem con tri bu in do sig ni fi ca ti va men te
para a me lho ria das con di ções de vida da po pu la ção,
com re du ção das ta xas de mor ta li da de in fan til e da in -
ci dên cia de do en ças de ve i cu la ção hí dri ca, ori gi ná ri -
as da fal ta ou da ina de qua ção do sa ne a men to. Con -
co mi tan te men te às me lho ri as na área da sa ú de pú bli -
ca, os in ves ti men tos em es go ta men to sa ni tá rio vem
pro pi ci an do a re du ção dos im pac tos am bi en ta is ne -
ga ti vos, nas áre as ur ba nas, do lan ça men to de es go -
tos in na tu ra nos cur sos d’água.

No en tan to, ao mes mo tem po em que res sal to
os pro gres sos já al can ça dos, lem bro que a meta do
Go ver no con ti nua sen do a uni ver sa li za ção do aten di -
men to. Para al can çá-la, é pre ci so au men tar a efi ciên -
cia e in ves tir mais e me lhor, es ta be le cen do os no vos
mar cos re gu la tó ri os, am pli an do as fon tes de fi nan ci a -
men to, in cor po ran do agen tes pri va dos e apro fun dan -
do as ações es tra té gi cas de fi ni das pela Po lí ti ca Na ci -
o nal de Sa ne a men to.

Essa é a ba ta lha em que con ti nua em pe nha do o 
De par ta men to de Sa ne a men to da Se cre ta ria de Po lí -
ti ca Urba na ao lon go do se gun do man da to do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que. E nes sa ba ta lha, o DESAN 
con ta com mi nha ir res tri ta so li da ri e da de.

Era o que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de a
cri a ção do Esta do do To can tins, têm sido in ten sos os
es for ços das au to ri da des e de to dos nós, que in te gra -
mos a ban ca da fe de ral to can ti nen se, no sen ti do de
do tar nos so Esta do de uma ins ti tu i ção uni ver si tá ria
fe de ral.

No entan to, sem em bar go de todo esse es for ço,
o To can tins con ti nua sen do o úni co Esta do da Fe de -
ra ção a não con tar com uni ver si da de fe de ral.

Por isso, o Go ver no do Esta do e as ins ti tu i ções
pri va das que sus ten tam a Uni tins – Uni ver si da de do
To can tins, têm se mo bi li za do no sen ti do de, cada vez
mais, equi par e am pli ar a es tru tu ra des se mo de lar es -
ta be le ci men to de en si no su pe ri or, hoje, exem plar -
men te, di ri gi do pelo re i tor Ruy Ro dri gues.

Não são pou cas, no en tan to, as di fi cul da des en -
fren ta das pela Uni tins no de sem pe nho de sua mis são 
aca dê mi ca e de cen tro de pes qui sas, em vir tu de da
fal ta de re cur sos fi nan ce i ros.

Uma das ques tões ain da pen den tes é a con clu -
são do cam pus des sa ins ti tu i ção uni ver si tá ria, em
Pal mas, cu jas obras de man da rão, pelo me nos, dois
mi lhões e du zen tos mil re a is.

Esses re cur sos fo ram so li ci ta dos pela re i to ria da 
Uni tins ao Mi nis té rio da Edu ca ção, que in se riu essa
ver ba em sua pre vi são or ça men tá ria para o exer cí cio
em cur so.

É fun da men tal, no en tan to, que es ses re cur sos
se jam li be ra dos o mais ra pi da men te pos sí vel, a fim
de que a Uni tins pos sa fun ci o nar em toda a sua ple ni -
tu de, con tri bu in do para o de sen vol vi men to in te gral do 
Esta do, com a for ma ção de pro fis si o na is de ní vel su -
pe ri or al ta men te qua li fi ca dos.

Por isso, des ta tri bu na, di ri gi mos nos so mais ve -
e men te ape lo ao ilus tre Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo
Re na to, que, re cen te men te, cons ta tou in loco a pu -
jan ça e a mo der ni da de de nos sa Uni ver si da de, para
que a ver ba em ques tão seja li be ra da com a in dis pen -
sá vel pres te za.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Nada mais
ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba -
lhos, de sig nan do para a ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 14h30min., a se guin te
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ORDEM DO DIA

– 1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 53, DE 1999

Pri me i ro dia de dis cus são, em 1º tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 53, de 1999, de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra os
arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral. (Cri a ção do Mi nis té rio da De fe sa), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 467, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ber nar do Ca bral.

– 2–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 1999 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 24, de 1999, de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 2º
do De cre to-Lei nº 227, de 28 de fe ve re i ro de 1967,
com a re da ção dada pela Lei nº 9.314, de 14 de no -
vem bro de 1996. (Có di go de Mi nas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 339, de 1999, da Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, Re la to ra: Se -
na do ra Emi lia Fer nan des.

– 3 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 119, DE 1996 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 119, de 1996, da Se na do ra Ma ri na Sil va, que
de no mi na “Flo res tan Fer nan des” a sala de Co mis são
de Assun tos So ci a is, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 396 e 397, de
1999, das Co mis sões Di re to ra e de Edu ca ção.

– 4–
REQUERIMENTO Nº 332, DE 1999

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
332, de 1999, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan -
do, nos ter mos re gi men ta is, a tra mi ta ção con jun ta
dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 162, 288 e 309, de
1999, que ver sam so bre in dis po ni bi li da de de bens de
ví ti ma de se qües tro.

– 5 –
REQUERIMENTO Nº 335, DE 1999

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
335, de 1999, do Se na dor Ro me ro Jucá, so li ci tan do,

nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do re e xa me do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de 1993 (nº
237/93, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to da Con ven ção nº 169 da Orga ni za ção Inter na ci -
o nal do Tra ba lho so bre os po vos in dí ge nas e tri ba is
em pa í ses in de pen den tes, pela Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ten do em vis ta que a Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, ao 
re e xa mi nar a ma té ria, aten deu à fi na li da de ob je ti va da 
no re fe ri do Re que ri men to.

– 6 –
REQUERIMENTO Nº 340, DE 1999

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
340, de 1999, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, a tra mi ta ção con jun ta dos
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 391 e 399, de 1999,
por ver sa rem so bre al te ra ção no Có di go Bra si le i ro de
Ae ro náu ti ca.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Está en cer -
ra da a ses são.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e
22minutos.) 

————————

ATA DA 90ª SESSÃO DELIBERATIVA
 ORDINÁRIA, EM 3 DE AGOSTO DE 1999.

(Pu bli ca da no DSF, de 4 de agos to de 1999)

RETIFICAÇÃO

À pá gi na 19120, in clua-se, por omis são, o se -
guin te des pa cho à Men sa gem nº 634, de 1999-CN
(Nº 931, de 1999, na ori gem), que “abre ao Orça men -
to da Se gu ri da de So ci al da União cré di to su ple men tar 
no va lor de R$55.292,155,00, em fa vor do Mi nis té rio
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, para re for ço de
do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to”.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)
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Ata da 96ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 11 de agos to de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs.: Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo
Ade mir Andra de, Edu ar do Su plicy e da Sra. Mar lu ce Pin to

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alber to Sil va 
– Alva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros 
– Anto nio Car los Ma ga lhães – Anto nio Car los Va la -
da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par -
ga – Ber nar do Ca bral – 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 – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral -
do Cân di do – Ge ral do Melo – 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 – Luiz
Este vão – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le -
la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce
Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril -
do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si -
mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ro ber to
Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro -
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha –
Sér gio Ma cha do – Sil va Jú ni or – Te oto nio Vi le la Fi -
lho – Tião Vi a na – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – 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 os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te: 

EXPEDIENTE

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 156, de 1999 (nº 1.097/99, na ori gem), de
10 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 32, de 1999 (nº 553/99, na Casa
de ori gem), que acres cen ta pa rá gra fos ao art. 30 da
Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro de 1973, com re -
da ção dada pela Lei nº 9.534, de 10 de de zem bro
de 1997, e in ci so VI do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 
de no vem bro de 1994, san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 9.812, de 10 de agos to de 1999.

(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 (Edu ar do Su plicy) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te: 

REQUERIMENTO Nº 422, 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 do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção em con -
jun to dos Pro je tos de Re so lu ção nº 17 de 1999, e nº 
26 de 1999, por tra ta rem de ma té ria cor re la ta.

Sala das Ses sões, 11 de agos to de 1999. –
Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – O
re que ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te,
in clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255,
in ci so II, le tra c, item 8, 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 Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

AGOSTO1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL   182



PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 477, DE 1999

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta
Art. 1º Os em pre en di men tos in dus tri a is ins ta la -

dos nas áre as de atu a ção da Su pe rin ten dên cia do
De sen vol vi men to da Ama zô nia – SUDAM e Su pe rin -
ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te –
SUDENE fa rão jus a cré di to pre su mi do do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI, a ser de du zi -
do na apu ra ção des te im pos to, in ci den te nas sa í das 
de pro du tos clas si fi ca dos nas po si ções 8702 a 8704 
da Ta be la de in ci dên cia do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos – TIPI, apro va do pelo De cre to nº
2.092, de 10 de de zem bro de 1996.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli -
ca-se, tam bém, aos em pre en di men tos in dus tri a is
ins ta la dos na re gião Cen tro-Oeste.

Art. 2º Apli cam-se ao de ter mi na do no ar ti go
an te ri or, no que cou ber, os de ma is dis po si ti vos da
Me di da Pro vi só ria nº 1.916, de 29 de ju lho de 1999.

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

Jus ti fi ca ção

O pro je to visa ape nas a es ten der ao Dis tri to
Fe de ral os be ne fí ci os con ce di dos pela Me di da Pro -
vi só ria nº 1.916, de 29 de ju lho de 1999, a ape li da da 
“lei ford”.

O Dis tri to Fe de ral, evi den te men te, não pode
ser ex clu í do de tais be ne fí ci os, sob o ar gu men to de
que, nele, há a ma i or ren da per ca pi ta do país. Este
ar gu men to se ape que na face à re a li da de de que o
Dis tri to Fe de ral so fre de má dis tri bu i ção de ren da e
de taxa de de sen vol vi men to ín fi ma, sem con tar o
nú me ro sig ni fi ca ti vo de ha bi tan tes que, a cada dia,
mais se agi gan ta. Acres ce, ain da o fato de que o
Dis tri to Fe de ral é a uni da de da Fe de ra ção que, pro -
por ci o nal men te, apre sen ta um gran de ín di ce de de -
sem pre go, tal vez o ma i or do país.

E é evi den te que o Dis tri to Fe de ral ne ces si ta
de uma so lu ção ur gen te para seu de sen vol vi men to,
pois que, por ser a ca pi tal da re pú bli ca, sem pre vai
ser um polo de atra ção de mi gran tes em cada vez
em ma i or nú me ro.

A so lu ção pro pos ta pelo Exe cu ti vo pa re ce-nos
bas tan te in di ca da, nes ta con jun tu ra, prin ci pal men te,
para o Dis tri to Fe de ral, que tem, sem dú vi da, to das
as con di ções para a im plan ta ção de um de sen vol vi -

men to sus ten ta do, es pe ci al men te na área do en tor -
no, a cha ma da Re gião Inte gra da de De sen vol vi -
men to do Entor no – Ride, onde a ren da per ca pi ta é
sen si vel men te ba i xa.

Apre sen ta mos a idéia em for ma de Pro je to de
Lei, en glo ban do os dis po si ti vos da Me di da Pro vi só -
ria, para que tão logo san ci o na da, se tor ne nor ma
per ma nen te, re vo gan do-se, ta ci ta men te, a Me di da
Pro vi só ria nº 1.916/99, e evi tan do-se as su ces si vas
re e di ções, ten do em vis ta a im pos si bi li da de de de li -
be ra ção pelo Con gres so Na ci o nal de ma té ri as des ta 
na tu re za.

À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
Sala das Ses sões, 11 de agos to de 1999. –

Se na dor Luiz Este vão.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1916
DE 29 DE JULHO DE 1999.

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.

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

DECRETO Nº 2.092,  DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996

Apro va a Ta be la de Inci dên cia do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos, 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)

 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 478, DE 1999

Alte ra o ar ti go 70, da Lei nº 9.615, de
24 de mar ço de 1998, para au men tar o per -
cen tu al mí ni mo, de sete para quin ze por
cen to, a que têm di re i to as en ti da des des -
por ti vas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 70, da Lei nº 9.615, de 24 de

mar ço de 1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 70. A en ti da de des por ti va re ce be -
rá per cen tu al mí ni mo de quin ze por cen to
da re ce i ta bru ta da sala de bin go ou do bin -
go even tu al.”

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

O Go ver no Fe de ral quan do per mi tiu, em todo
ter ri tó rio na ci o nal, a or ga ni za ção dos jo gos de bin -
go, nos ter mos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, ob je ti vou an ga ri ar re cur sos para o fo men to do 
des por to. Em seu ar ti go 61, a re fe ri da lei pre vê que:
“os bin gos fun ci o na rão sob res pon sa bi li da de ex clu -
si va das en ti da des des por ti vas, mes mo que a ad mi -
nis tra ção da sala seja en tre gue a em pre sa co mer ci -
al idô nea”. Fica cla ro, por tan to, que a in ten ção ma i or 
do le gis la dor foi o  de pri vi le gi ar a ca pi ta li za ção das
en ti da des des por ti vas de todo o país.

Entre tan to, o De cre to nº 2.574, de 29 de abril
de 1998, que re gu la men ta a ci ta da Lei nº 9.615/99,
em seu art. 105 as sim des ti nou os re cur sos ar re ca -
da dos em cada sor te io:

I - ses sen ta e cin co por cen to para a pre mi a -
ção, in clu ín do a par ce la cor res pon den te ao im pos to
so bre a ren da e ou tros even tu a is tri bu tos e ta xas in -
ci den tes;

II – vin te e oito por cen to para cus te io de des -
pe sas de ope ra ção, ad mi nis tra ção e di vul ga ção;

III – sete por cen to para as en ti da des des por ti -
vas ou para as li gas.

Enten de mos que a dis tri bu i ção atu al dos re cur -
sos não aten de aos in te res ses e ne ces si da des do
prin ci pal ente do pro ces so: as en ti da des des por ti -
vas; Por isso, tra ze mos a dis cus são de nos sos ilus -
tres pa res as sun to que jul ga mos da ma i or im por tân -
cia para o des por to na ci o nal.

Di an te do ex pos to, so li ci ta mos o apo io de Vos -
sas Exce lên ci as.

Sala das Ses sões, 11 de agos to de 1999. – 
Se na dor Luiz Este vão.

LEGISLAÇÃO CITADA,

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Insti tui nor mas ge ra is so bre des por to e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 70. A en ti da de des por ti va re ce be rá per -

cen tu al mí ni mo de sete por cen to da re ce i ta bru ta da 
sala de bin go ou do bin go even tu al.

Pa rá gra fo úni co. As en ti da des des por ti vas
pres ta rão con tas se mes tral men te ao po der pú bli co
da apli ca ção dos re cur soss ha vi dos dos bin gos.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à úl ti ma a
de ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 479, DE 1999

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 13 da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, de ter mi -
nan do que as ses so ri as ou con sul to ri as téc -
ni cas so men te se rão con tra ta das se as ati vi -
da des não pu de rem ser de sem pe nha das
por ser vi do res da ad mi nis tra ção pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho

de 1993 fica acres cen ta da do se guin te pa rá gra fo:

“§ 4º Os ser vi ços de as ses so ri as ou
con sul to ri as téc ni cas so men te se rão con tra -
ta dos para exe cu ção de ati vi da des que
com pro va da men te não pos sam ser de sem -
pe nha das por ser vi do res da Admi nis tra ção
Fe de ral, pu bli can do-se no Diá rio Ofi ci al da
União, além do ex tra to do con tra to, a jus ti fi -
ca ti va e a au to ri za ção da con tra ta ção.”

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

Jus ti fi ca ção

É ver da de que a com pe tên cia da Admi nis tra -
ção Fe de ral tem li mi tes. Por mais que os ser vi do res
se pre pa rem, se es pe ci a li zem, se mo der ni zem, algo
vai lhes es ca par, fi ca rá além de sua ca pa ci da de. E é 
para do mi nar, ou ad mi nis trar, este algo, que na ma i -
o ria das ve zes é um pro du to da di nâ mi ca so ci al, é
que a Admi nis tra ção Pú bli ca tem que se so cor rer,
vez por ou tra, à aju da ex ter na, a con sul to res, ou as -
ses so res, es tra nhos à má qui na ad mi nis tra ti va, mas
que de tém o co nhe ci men to ne ces sá rio para a so lu -
ção de pro ble mas. Isto é ine vi tá vel.

No en tan to, é tam bém ver da de que a Admi nis -
tra ção Pú bli ca está mo der ni zan do seus re cur sos hu -
ma nos a cada dia de ma ne i ra in ten sa e efi ci en te. As 
mais mo der nas téc ni cas em pre ga das mun do afo ra
es tão dis po ní ve is de ma ne i ra glo bal por meio não
ape nas do pro ces sa men to mas da ra pi dez das in for -
ma ções. Já está ao al can ce de nos sos ser vi do res a
tão pro pa la da qua li da de to tal.

A idéia que tra ze mos com este pro je to é exa ta -
men te esta, a de usar-se as ses so ria ou con sul to ria
ex ter na ape nas quan do a Admi nis tra ção Pú bli ca
não tem com pe tên cia para re a li zar a ta re fa que le -
va rá à so lu ção do pro ble ma.

Com a me di da, en ten de mos que ha ve rá eco -
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no mia de tem po, de di nhe i ro, e uma cons ci en ti za -
ção cada vez ma i or das gran des res pon sa bi lid fa des
dos ser vi do res.

Este dis po si ti vo já foi apro va do na Lei de Di re -
tri zes Orça men tá ri as para o ano 2000. Ago ra, vol ta
à dis cus são em for ma de pro je to de lei para que se
tor ne nor ma per ma nen te, e não ape nas ânua, como 
da na tu re za da LDO.

À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
Sala das Ses sões, 11 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

Art. 13. Para os fins des ta lei, con si de ram-se
ser vi ços téc ni cos pro fis si o na is es pe ci a li za dos os tra -
ba lhos re la ti vos a:

I – es tu dos téc ni cos, pla ne ja men tos e pro je tos
bá si cos ou exe cu ti vos;

II – pa re ce res, pe rí ci as e ava li a ções em ge ral;
III – as ses so ri as ou con sul to ri as téc ni cas e au -

di to ri as fi nan ce i ras;
IV – fis ca li za ção, su per vi são ou ge ren ci a men to 

de obras ou ser vi ços;
V – pa tro cí nio ou de fe sa de ca u sas ju di ci a is ou 

ad mi nis tra ti vas;
VI – tre i na men to e aper fe i ço a men to de pes so al;
VII – res ta u ra ção de obras de arte e bens de

va lor his tó ri co.
§ 1º Res sal va dos os ca sos de ine xi gi bi li da de

de li ci ta ção, os con tra tos para a pres ta ção de ser vi -
ços téc ni cos pro fis si o na is es pe ci a li za dos de ve rão,
pre fe ren ci al men te, ser ce le bra dos me di an te a re a li -
za ção de con cur so, com es ti pu la ção pré via de prê -
mio ou re mu ne ra ção.

§ 2º Aos ser vi ços téc ni cos pre vis tos nes te ar ti -
go apli ca-se, no que cou ber, o dis pos to no art. 111
des ta lei.

§ 3º A em pre sa de pres ta ção de ser vi ços téc ni -
cos es pe ci a li za dos que apre sen te re la ção de in te -
gran tes de seu cor po téc ni co em pro ce di men to li ci -
ta tó rio ou como ele men to de jus ti fi ca ção de dis pen -
sa ou ine xi bi li da de de li ci ta ção, fi ca rá obri ga da a ga -
ran tir que os re fe ri dos in te gran tes re a li zem pes so al
e di re ta men te os ser vi ços ob je to de con tra to.
....................................................................................

(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 480, DE 1999

Fa cul ta o aces so gra tu i to de ido sos a
Par ques Na ci o na is, e dá ou tras pro vi dên ci -
as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As pes so as ma i o res de 60(ses sen ta)

anos te rão aces so gra tu i to aos Par ques Na ci o na is e 
a lo ca is de con ser va ção am bi en tal, aber tos à vi si ta -
ção pú bli ca.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei em ses sen ta dias da pu bli ca ção.

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

Jus ti fi ca ção

Após mais de 5 anos da edi ção da Lei nº
8.842, que ins ti tu iu a Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so,
nos sa so ci e da de ain da não en ca rou o ido so de for -
ma sé ria e ado tou me di das con cre tas para seu bem
es tar e sua par ti ci pa ção ati va em nos so con ví vio
diá rio.

Sa be mos que a ado ção de me di das de ca rá ter 
pre ven ti vo, e os avan ços da me di ci na, en tre ou tras
ca u sas, tem au men ta do de for ma cons tan te a ida de
mé dia de nos sa so ci e da de, além de ter mos um con -
tin gen te cada vez ma i or de ido sos par ti ci pan do do
dia-a-dia de nos sas ci da des.

Enten de mos que de ve mos ter em men te o au -
men to do nú me ro de ido sos em nos so con ví vio, e
tor na-se ne ces sá ria a ado ção de me di das que os
tor ne cada vez mais atu an tes e par ti ci pan tes das
ques tões co ti di a nas.

Não po de mos nos con for mar que o au men to
da ida de, deve re pre sen tar aban do no e ócio, mais
de ve mos tra tar a ter ce i ra ida de como um va lor cul tu -
ral e uma ques tão eco nô mi ca ca paz de ge rar tra ba -
lho e aten der de man das so ci a is ade qua das, prin ci -
pal men te se con si de rar mos que o ido so di fi cil men te  
vai a tais lo ca is de sa com pa nha do, mas, ao con trá -
rio, qua se sem pre acom pa nha do de fa mi li a res e
ami gos.

De vi do à ren da de par te con si de rá vel da po pu -
la ção ido sa ser a de ape nas um sa lá rio mí ni mo, não 
pode fre qüen tar es ses lu ga res, onde tem de pa gar
in gres so to das as ve zes.

Di an te do ex pos to, so li ci ta apo io de Vos sas
Exce lên ci as.

Sala das Ses sões, 11 de agos to de 1999. –
Se na dor Luiz Este vão.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Os
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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 Mo za ril do Ca -
val can ti.

São li dos os se guin tes:

OF.GLPMDB Nº 226/99

Bra sí lia, 10 de agos to de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção do Se na dor Agne lo Alves,
em subs ti tu i ção ao Se na dor Fer nan do Be zer ra,
como mem bro ti tu lar nas Co mis sões de Assun tos
Eco nô mi cos e Edu ca ção e como mem bro su plen te
nas Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e Jus ti ça e
Ci da da nia.

Re no vo, na opor tu ni da de, mi nhas ex pres sões
de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Já der Bar ba -
lho, Lí der do PMDB.

OF. 81/99-LPSDB

Bra sí lia, 11 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 mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, subs ti tu in do o Se na dor Osmar Dias
pelo Se na dor Ante ro de Bar ros, 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.

OF. 86/99-LPSDB

Bra sí lia, 10 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
subs ti tu i ção do Se na dor Sér gio Ma cha do pelo Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, como ti tu lar, na com po si ção
do PSDB na Co mis são de Assun tos So ci a is.

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 (Edu ar do Su plicy) – Se -
rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -

cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val canti.

É lido o se guin te:

OF. PSDB/I/Nº 1.086/99

Bra sí lia, 10 de agos to de 1999

Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za

de de ter mi nar a subs ti tu i ção do De pu ta do Aé cio Ne -
ves pelo De pu ta do Pa u lo Mou rão, como mem bro ti -
tu lar, de i xan do este de ser mem bro su plen te, e a in -
di ca ção do de pu ta do João Alme i da, como mem bro
su plen te, na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Aé cio Ne ves, Lí der 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) –  A
Pre si dên cia de sig na o De pu ta do Pa u lo Mou rão,
como Ti tu lar, e o De pu ta do João Alme i da, como Su -
plen te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, de con for -
mi da de com o ex pe di en te que aca ba de ser lido.

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 Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te: 

 REQUERIMENTO Nº 423, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
So li ci to se jam re que ri das ao Mi nis tro da De fe -

sa, nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e do art. 216, I, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, as se guin tes in for ma ções so bre aci -
den tes aé re os ocor ri dos no Bra sil:

1 – re sul ta do das in ves ti ga ções re la ti vas a aci -
den tes com ví ti mas fa ta is ocor ri dos na avi a ção ci vil
nos úl ti mos cin co anos, en fo can do, não ape nas da -
dos es ta tís ti cos, mas, tam bém, con clu sões so bre as 
ca u sas e as pro vi dên ci as daí de cor ren tes;

2 – ações em pre en di das pelo ór gão com pe ten -
te do Go ver no Fe de ral para re du zir a fre qüên cia de
aci den tes en vol ven do pe que nas ae ro na ves, ten do
em vis ta que da dos do De par ta men to de Avi a ção
Ci vil in di cam que cer ca de 80% dos aci den tes aé re -
os re gis tra dos nos úl ti mos dez anos ocor re ram com
esse tipo de equi pa men to.

3 – su má rio des cri to dos aci den tes com ví ti -
mas fa ta is en vol ven do o trans por te co mer ci al re gu -
lar de pas sa ge i ros ocor ri dos nos úl ti mos dez anos,
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suas ca u sas e con clu sões das in ves ti ga ções.
Sala das Ses sões,11 de agos to de 1999. – Se -

na dor Lu cio Alcân ta ra.

(Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy)  –  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.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy)  –  Há
ora do res ins cri tos.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL  – 
SE)  –  Sr. Pre si den te, re que i ro a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy)  –  No -
bre Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, V. Exª está
ins cri ta na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, já
es tan do lhe as se gu ra do o uso da pa la vra para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, §2º,
do Re gi men to Inter no.

De ter mi no, tam bém, a mi nha ins cri ção de ofí -
cio, nes sa mes ma di re ção.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL  – 
RR)  –  Sr. Pre si den te, re que i ro, tam bém, a mi nha
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy)  –  O
no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti tam bém está
ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy)  – 
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar Dias.
V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB  –  PR. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)  –  Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por uma fe liz co -
in ci dên cia V. Exª no bre Se na dor Edu ar do Su plicy
pre si de a ses são nes ta tar de. Tal vez fos se im por tan -
te que pu dés se mos con tar tam bém com a pre sen ça
do no bre Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te do Se na do, em ra zão do as sun to que va mos
tra tar, já que se es ta be le ceu, nes ta Casa, o de ba te
so bre o pro je to de au to ria de S. Exª, res sus ci tan do – 
se até o de ba te so bre o pro je to do Se na dor Edu ar do 
Su plicy, ten do em vis ta o fato de am bos ter o mes -
mo ob je ti vo, ou seja, o com ba te à po bre za no País,
res pe i tan do as par ti cu la ri da des e pro pos tas es pe cí -

fi cas de cada um, evi den te men te. 

Como Pre si den te da Co mis são de Assun tos
So ci a is do Se na do, eu não po de ria fi car au sen te
des se de ba te, mas que ro en ca mi nhar a dis cus são
para uma di re ção que, pre o cu pa-me até, está sen do 
de i xa da de lado. Aqui se de ba te mu i to so bre como
se com ba ter as con se qüên ci as da po bre za, mas
não te nho vis to um de ba te apro fun da do so bre o
com ba te às ca u sas prin ci pa is da po bre za no País,
por que po bre za é si nô ni mo de de sem pre go, e de -
sem pre go tem vá ri as ca u sas, al gu mas his tó ri cas,
ou tras mais re cen tes. Pre o cu pa-me tam bém o fato
de que se trans for mou num ar gu men to cô mo do di -
zer que cri ses in ter na ci o na is afe ta ram a eco no mia
bra si le i ra e que a glo ba li za ção da eco no mia é a
gran de res pon sá vel pela cri se de em pre gos em nos -
so País. Entre o de ba te e a ação, tan to do Le gis la ti -
vo quan to do Exe cu ti vo, te nho ve ri fi ca do mu i tas
con tra di ções, e es sas con tra di ções têm le va do a po -
pu la ção bra si le i ra a um es ta do de to le rân cia zero.
As pes qui sas que bus cam in ves ti gar a ace i ta ção
dos po lí ti cos têm de mons tra do que a so ci e da de não 
está sa tis fe i ta com as con tra di ções en tre os de ba -
tes, os dis cur sos e a ação tan to do Le gis la ti vo quan -
to do Exe cu ti vo. 

Mu i to mais im por tan te do que fi car dis cu tin do o 
que foi fe i to para com ba ter a po bre za, Sr. Pre si den -
te, é dis cu tir o que não foi fe i to, o que deve ser fe i to
e apri mo rar o que vem sen do fe i to. 

Mas não pos so, de for ma al gu ma, prin ci pal -
men te de po is dos úl ti mos três me ses no Se na do,
de i xar de apre sen tar uma das ca u sas que con si de ro 
mais im por tan tes na ge ra ção da po bre za e no com -
pro me ti men to dos ní ve is de em pre go em nos so
País. Estou fa lan do, Sr. Pre si den te, do de se qui lí brio 
com ple to das con tas pú bli cas, dos su ces si vos fa tos
que le va ram os Esta dos, os Mu ni cí pi os e a União a
esse es tá gio de in ca pa ci da de to tal, em que está
pra ti ca men te en ges sa da a ca pa ci da de do Esta do
bra si le i ro em pro mo ver po lí ti cas so ci a is, de de sen -
vol vi men to, que pos sam ge rar em pre gos. 

E o Esta do, ao se co lo car como in ca paz, tem
pro cu ra do pri va ti zar os seus ser vi ços, bus can do
uma par ce ria com a ini ci a ti va pri va da  –  e essa é a
ten dên cia mun di al, mas que pre ci sa ser fe i ta com
cri té ri os  –  para que esta cu bra os es pa ços de i xa -
dos pelo pró prio Go ver no ou pelo Po der Pú bli co na
ela bo ra ção e na exe cu ção de po lí ti cas pú bli cas ca -
pa zes de fa zer o País avan çar so ci al men te, pro mo -
ven do o de sen vol vi men to.

Há um de ba te es té ril, no meu pon to de vis ta,
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so bre se va mos par tir para uma po lí ti ca de sen vol vi -
men tis ta ou não, mes mo por que não dá para fa lar
em ge ra ção de em pre go se não par tir mos para uma
po lí ti ca de de sen vol vi men to, mas um de sen vol vi -
men to equi li bra do. E não é pos sí vel par tir para uma
po lí ti ca de de sen vol vi men to se o Le gis la ti vo e o
Exe cu ti vo con ti nu a rem co me ten do os er ros su ces si -
vos que vêm co me ten do. Essa ca u sa é mu i to im por -
tan te para o de ba te que se tra va no País in te i ro,
nes ta Casa em es pe ci al, por que a po bre za cha ma a 
aten ção e pre o cu pa a to dos. 

Devo di zer até que as in ten ções co lo ca das de -
mons tram que to dos que rem com ba ter a po bre za,
as sim como não ouvi ne nhum dis cur so con tra a re -
for ma tri bu tá ria, con tra a re for ma da Pre vi dên cia,
para dar mais equi lí brio ao sis te ma pre vi den ciá rio,
nem con tra o pro je to que o Go ver no en ca mi nhou ao 
Le gis la ti vo para es ta be le cer a res pon sa bi li da de fis -
cal, en fim, não vi qual quer ma ni fes ta ção con tra as
re for mas es tru tu ra is aqui nes ta Casa, ten do como
base, prin ci pal men te, a re for ma tri bu tá ria. Sa be mos
que os se to res pro du ti vos es tão, hoje, com uma car -
ga pe sa da de tri bu tos que ini bem o seu po der de
com pe ti ção.

No en tan to, se não há quem fale con tra, por
que não es ta mos, en tão, re a li zan do es sas re for mas
para co lo car o Esta do em con di ções e com ca pa ci -
da de para não só ge ren ci ar as suas ati vi da des pró -
pri as, mas para pro mo ver o de sen vol vi men to atra -
vés de po lí ti cas es pe cí fi cas? Os seus agen tes fi nan -
ce i ros que subs ti tu em, mu i tas ve zes, a sua fun ção
de fi nan ci ar os in ves ti men tos que ge ram em pre gos,
para fi nan ci ar Esta dos que que bra ram por vá ri as ra -
zões, por vá ri as ca u sas e que uti li zam o di nhe i ro
que era para a ge ra ção de em pre gos no pa ga men -
to, mais uma vez, do cus te io da má qui na ad mi nis tra -
ti va, como ocor re com o re cur so do BNDES.

Essa ca u sa, Sr. Pre si den te, pre ci sa ser com -
ba ti da, por que es ta mos as sis tin do, nes se elen co de
con tra di ções, uma bas tan te cla ra. Dis se aqui que os 
dis cur sos vão to dos na mes ma di re ção, de fen den do 
as re for mas es tru tu ra is, mas que ro elen car ações
que es tão com pro me ten do a ca pa ci da de do Esta do, 
fa zen do com que o dé fi cit pú bli co no País se mul ti -
pli que em pro gres são ge o mé tri ca e que não te nha -
mos, des sa for ma, pelo me nos a cur to pra zo, vis -
lumbrado qual quer sa í da para o Bra sil no com ba te à
po bre za, na ge ra ção de em pre gos, se nós, aqui no
Se na do, não to mar mos uma po si ção mu i to cla ra a
res pe i to de de ter mi na dos fa tos que es tão ocor ren do.

São os fa tos: há uma de mo ra in su por tá vel do

Go ver no, da União, na ne go ci a ção ou na re ne go ci a -
ção das dí vi das dos Esta dos, que fir ma ram pac to,
há cer ca de dois anos, e que, por tan to, fi ca ram sub -
me ti dos às re gras es ta be le ci das por aque le acor do
e pra ti ca men te não cum pri ram ne nhu ma exi gên cia
do acor do es ta be le ci do para o pa ga men to ou ro la -
gem da sua dí vi da. 

Qu an do-se es ta be le ceu, aqui no Se na do, 13% 
da re ce i ta cor ren te como teto para amor ti za ção das
dí vi das dos Esta dos jun to à União, es ta be le ceu-se
tam bém que os Esta dos pro mo ve ri am es for ço no
sen ti do de au men tar a ar re ca da ção, as suas re ce i -
tas. Com isso, evi den te men te, os 13% te ri am um
va lor no mi nal ma i or e tam bém te ri am os Esta dos a
obri ga ção de re du zir os seus gas tos com pes so al.

Nem uma nem ou tra exi gên cia foi cum pri da.
As duas pra ti ca men te pas sa ram ao des ca so e não
hou ve ne nhu ma ati tu de da União para co brar esse
com pro mis so as si na do pe los Esta dos. A União tem
sido com pla cen te tam bém na co bran ça dos 13% da
dí vi da dos Esta dos.

Sen do as sim, Sr. Pre si den te, cres ce a dí vi da
pú bli ca como cres ce a taxa de ju ros. Tam bém não
ouvi ne nhum dis cur so aqui no Se na do pre gan do o
cres ci men to da taxa de ju ros, pois ela tam bém é si -
nô ni mo de po bre za, por que con tra ria to dos os fa to -
res de pro du ção que po dem ge rar em pre go. Não
es ta mos, por tan to, as sis tin do o mes mo dis cur so e a
mes ma prá ti ca. 

Tam bém vejo con tra di ção na con ces são de
em prés ti mos. Não que ro ser re pe ti ti vo, mas os Esta -
dos, sem apre sen tar ca pa ci da de de en di vi da men to,
com suas fi nan ças de se qui li bra das, com dé fi cits
pri má ri os su ces si vos, com pre ju í zo, por tan to, em
cada exer cí cio, fo ram au to ri za dos pelo Se na do a
con tra tar mais em prés ti mos e a cres cer as suas
dí vi das. E o Mi nis tro da Fa zen da tam bém tem res -
pon sa bi li da de, por que, no caso o Pa ra ná, quan do
eu di zia, como Re la tor, que o Esta do não po dia
con tra tar em prés ti mos, o Mi nis tro da Fa zen da as -
su miu pes so al men te a res pon sa bi li da de do aval e
man dou uma car ta, às vés pe ras, para o Se na do, o 
que ser viu de ar gu men to para que, em uma ava -
lan che, apro vas sem-se em prés ti mos que hoje não 
es tão sen do uti li za dos, como eu previ ra, por que o
Esta do não tem re cur sos para ofe re cer em con tra -
par ti da. Paga mul ta, cres ce a dí vi da, sem ne nhum
be ne fí cio à po pu la ção.

Qu an to ao sa ne a men to dos ban cos es ta du a is,
as re so lu ções vo ta das no Se na do  –  mu i tas de las
con tra ri an do a von ta de da po pu la ção dos pró pri os
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Esta dos  –  tam bém não são cum pri das. Cito um
exem plo: o Esta do do Pa ra ná teve apro va da, na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos e de po is no ple ná -
rio, uma re so lu ção que con ce dia pra zo até o dia 30
de ju nho para que o Esta do sa ne as se o seu Ban co;
e, sa ne a do o Ban co, pu des se o Esta do do Pa ra ná
fa zer a sua pri va ti za ção. Esse pra zo es go tou – se, é 
evi den te, e não vi mos o Ban co Cen tral to mar ne -
nhu ma ati tu de para fa zer cum prir a re so lu ção do Se -
na do, que di zia que, “não cum pri do o pra zo de 30
de ju nho, o Ba nes ta do pas sa rá ao con tro le do Ban -
co Cen tral, que terá, en tão, duas al ter na ti vas: fe de -
ra li zar ou li qui dar o Ban co”. 

Não es tou de fen den do evi den te men te a li qui -
da ção do ban co, por que fui um dos que mais lu ta -
ram para que o Ban co do Esta do do Pa ra ná fos se
sa ne a do. No en tan to, ao não fa zer cum prir a re so lu -
ção do Se na do, ao pen sar que um pa re cer do Ban -
co Cen tral pode se so bre por à re so lu ção do Se na -
do, o Ban co Cen tral abre in clu si ve a pos si bi li da de
de que o Se na dor Ro ber to Re quião – con for me me
dis se há pou co que o fará – in gres se na Jus ti ça exi -
gin do que o Pre si den te do Ban co Cen tral e o Go ver -
na dor do Esta do do Pa ra ná se jam in ter pe la dos ju di -
ci al men te para res pon de rem por essa ir re gu la ri da de 
gra ve, pois a re so lu ção do Se na do não está sen do
obe de ci da. 

E não é ape nas uma ques tão bu ro crá ti ca de
se obe de cer a uma re so lu ção do Se na do, mas é
por que a dí vi da está sen do cor ri gi da em taxa Se lic.
Se o ban co não for sa ne a do, so fre rá a pior con se -
qüên cia, que é a fal ta de cre di bi li da de; e fal ta de
cre di bi li da de em ban co sig ni fi ca fal ta de cli en te, fal ta 
de cor ren tis ta e, por tan to, pode levá – lo a uma si tu -
a ção ain da pior do que a enor me dí vi da aber ta em
pou co mais de qua tro anos. 

Qu e ro lem brar ain da o caso dos pre ca tó ri os
que aqui fo ram le gi ti ma dos, em bo ra se diga que o
ter ce i ro de boa – fé ou o de ten tor des ses tí tu los terá 
que in gres sar na Jus ti ça para tor ná – los le gí ti mos.
É evi den te que esse é ape nas mais um ar gu men to,
por que es ses tí tu los, a par tir da re so lu ção do Se na -
do, já es tão mais que le gi ti ma dos. Os ter ce i ros de
boa – fé ou até os ter ce i ros de pou ca fé se rão, sim,
be ne fi ci a dos. Mu i tas pes so as com pra ram tí tu los
pre ca tó ri os, ad qui ri dos até ir re gu lar men te, em ple na 
vi gên cia da CPI dos Pre ca tó ri os, como o Esta do do
Pa ra ná, que com prou tí tu los de San ta Ca ta ri na e
Ala go as e co mer ci a li zou – os com va lo res mu i to
aba i xo do va lor de face. Ago ra, evi den te men te le gi ti -
ma dos, pas sa rão a va ler 100%, o que sig ni fi ca mais

um gran de pre ju í zo à so ci e da de bra si le i ra. Vo tei
con tra. 

Tam bém vo tei con tra a me di da ado ta da pelo
Se na do no en cer ra men to das suas ati vi da des, em
ju nho. Mais uma vez, por in ter mé dio do ar gu men to
de que não po de ría mos com pro me ter o Ban co do
Bra sil, vi mos esta Casa apro var tí tu los pre ca tó ri os
de 5,5 bi lhões da Pre fe i tu ra de São Pa u lo, que ha vi -
am sido emi ti dos ir re gu lar men te e que fo ram ob je to
de in ves ti ga ção da CPI. O Se na do ig no rou a re so lu -
ção que ele pró prio cri ou e apro vou, mais uma vez,
uma me di da para so cor rer o ban co, que não ex pli -
cou por que tem tan tos tí tu los em car te i ra.

É por isso que aca bo de apre sen tar  –  peço
aos Srs. Se na do res que o apro vem  –  um re que ri -
men to para que não se ja mos mais co lhi dos por sur -
pre sas de sa gra dá ve is e até cri mi no sas como aque -
la. Aca bo de apre sen tar um re que ri men to para que
o Mi nis té rio da Fa zen da in for me qua is são os tí tu los
que es tão hoje sob a ad mi nis tra ção do Ban co do
Bra sil; ou seja, qua is os tí tu los que são de ti dos pelo
Ban co do Bra sil. 

Mais adi an te, em meu dis cur so, vou men ci o nar 
um fato que con si de ro gra ve. Isso por que é de ma is
o Se na do ter apro va do, em ju nho, uma me di da de
so cor ro ao Ban co do Bra sil, que fez uma ope ra ção
te me rá ria ao as su mir a res pon sa bi li da de so bre os tí -
tu los de São Pa u lo, e, um mês de po is, o mes mo
Ban co do Bra sil  –  re ce bi essa in for ma ção  –  tam -
bém fi cou com os tí tu los do Rio de Ja ne i ro, ven ci dos 
no dia 3 de agos to. Nes ta data, ven ceu a pri me i ra
das sete par ce las que fo ram so li ci ta das para se rem
ro la das aqui, no Se na do Fe de ral, já que se ne go cia
en tre o Go ver no da União e o Go ver no do Rio de
Ja ne i ro a ro la gem da dí vi da. 

Sr. Pre si den te, tam bém que ro fa lar a res pe i to
das ne go ci a ções pa ra le las que se es ta be le cem en -
tre o Go ver no Fe de ral e os go ver nos dos Esta dos.
De con ces são em con ces são, o Go ver no vai jo gan -
do o ajus te fis cal na lata do lixo. Foi inú til todo o es -
for ço re a li za do e que sa cri fi cou a po pu la ção em de -
ter mi na do mo men to. Este Se na do vo tou pelo me nos 
par te des se ajus te fis cal so li ci ta do pelo Go ver no da
União. 

A vo ta ção ocor reu com a cons ciên cia dos Se -
na do res de que es tá va mos sa cri fi can do par ce la sig -
ni fi ca ti va da po pu la ção. Po rém, aque le ajus te está
sen do jo ga do na lata do lixo por es ses fa tos que es -
tou enu me ran do. Um de les, Sr. Pre si den te, é essa
ne go ci a ção pa ra le la, até si gi lo sa, que se faz en tre
os Esta dos e a União. Cito, como exem plo, o pe di do 
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de an te ci pa ção dos ro yal ti es de Ita i pu, so li ci ta do
pelo Go ver no do Pa ra ná, por 23 anos. O go ver no
não se sa tis fez em uti li zar os re cur sos do or ça men to 
nor mal do Esta do; abriu um enor me dé fi cit nas suas
con tas – e on tem re ce bi a in for ma ção de que o dé fi -
cit do pri me i ro se mes tre já che ga a 1,8 bi lhão  –  o
que le vou o ban co a uma si tu a ção em que ti ve mos,
in clu si ve, de pro mo ver o seu sa ne a men to, apro van -
do um em prés ti mo que che ga rá a um va lor ma i or do 
que 5 bi lhões pela cor re ção im pos ta so bre seus va -
lo res.

Tam bém ago ra, Sr. Pre si den te, o Go ver no ne -
go cia an te ci pa ção de ro yal ti es de Ita i pu, e os jor na is 
do Pa ra ná di zem que a an te ci pa ção já está as se gu -
ra da pelo Go ver no da União. Com pro me tem – se,
por tan to, re ce i tas fu tu ras de um Esta do que não su -
por ta as suas con tas atu a is. Assim ocor re com o
Esta do do Rio de Ja ne i ro, que tam bém ne go cia ro -
yal ti es do pe tró leo; as sim ocor re, Sr. Pre si den te,
com os em prés ti mos con ce di dos pelo BNDES, ga -
ran ti dos por ações de es ta ta is e que não são uti li za -
das para pro mo ver o de sen vol vi men to e a ge ra ção
de em pre go. Mu i to lon ge dis so. São, sim, uti li za das
para o pa ga men to de fo lha de pes so al e para a ma -
nu ten ção da má qui na, do cus te io. De ve ria ter sido
re du zi da essa des pe sa, caso os Esta dos es ti ves -
sem cum prin do a re so lu ção do Se na do que foi aqui
apro va da.

Sr. Pre si den te, a luz acen deu, mas te nho que
con clu ir  –  são ape nas mais três itens. 

Qu e ro di zer que sou o Re la tor da ma té ria re -
fe ren te à ro la gem da dí vi da do Rio de Ja ne i ro. So -
mam – se to dos es ses de sa cer tos do Go ver no e da 
União ao Se na do, que não tem agi do com a res -
pon sa bi li da de que lhe atri bui a Cons ti tu i ção para
as se gu rar o equi lí brio das con tas pú bli cas. Lon ge
do dis cur so, a prá ti ca mos tra a apro va ção de em -
prés ti mos e ro la gens de dí vi das, in clu si ve a cus tos
im pa gá ve is, como, por exem plo, aque la que, por
in ter mé dio de emen da mi nha, não acon te ceu, em
re la ção à ro la gem das sete par ce las da dí vi da do
Rio de Ja ne i ro; mas as três pri me i ras. 

Para mi nha sur pre sa  –  e aqui que ro fa zer um
aler ta ao Se na do, peço a aten ção dos Srs. Se na do -
res  –, ro la mos três par ce las, que ven cem no dia 3
de ou tu bro. O Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro,
Anthony Ga ro ti nho, está ne go ci an do a ro la gem da
dí vi da to tal do Esta do, que che ga a apro xi ma da -
men te R$17 bi lhões. Te mos um o ofí cio de S. Exª,
do dia 30 de ju lho  –  por tan to, de pou cos dias atrás  
– , pe din do para que o Se na do role as ou tras qua tro 

par ce las, já que ro la mos as três pri me i ras. As con di -
ções im pos tas na ro la gem das três pri me i ras são
taxa se lic e um pra zo de cin co anos, mu i to pi o res do 
que aque las já ne go ci a das no acor do das dí vi das
dos Esta dos e, com cer te za, mu i to pi o res do que as
con di ções que o Go ver na dor está ne go ci an do com
o Go ver no Fe de ral.

Então, das duas, uma: ou o Go ver na dor não
acre di ta que a ne go ci a ção de ro la gem de dí vi da do
Rio de Ja ne i ro será con cre ti za da e terá re sul ta do
po si ti vo, prá ti co, ou o Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro 
não está efe ti va men te ne go ci an do a ro la gem da dí -
vi da. 

Como Re la tor, tam bém não pos so con ti nu ar
sen do lu di bri a do, por que me pe di ram para que re -
tar dás se mos o an da men to do re la tó rio so bre esse
pro ces so, e es tou aguar dan do. O Go ver na dor diz
que está ne go ci an do, e a im pren sa pu bli ca o fato.
No en tan to, ao mes mo tem po, en ca mi nha ofí cio ao
Se na do pe din do para ro lar as par ce las de ou tu bro,
no vem bro, de zem bro e ja ne i ro, as qua tro úl ti mas,
com taxa se lic e pra zo de cin co anos, em con di ções
mu i to pi o res. Não es tou fa lan do de pou co di nhe i ro,
es tou fa lan do de R$1 bi lhão, que é uma par te da dí -
vi da glo bal do Rio de Ja ne i ro. 

Então, Sr. Pre si den te, es tou sur pre so com
esse ofí cio. O pro ces so já está in clu si ve com o Re -
la tor, de sig na do pelo Pre si den te da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos na Con sul to ria do Se na do; o
mes mo Re la tor que fez o re la tó rio ini ci al das sete
par ce las, que so freu de po is uma emen da mi nha,
que foi apro va da, re du zin do a ro la gem da dí vi da
para ape nas três par ce las. 

Sr. Pre si den te, evi den te men te, como Re la tor,
não pos so de i xar que isso pas se em bran co, por que 
se não vou fa zer o re la tó rio já. Vou emi tir o meu re la -
tó rio so bre a ro la gem de dí vi da do Rio de Ja ne i ro,
di zen do que o que vale é o acor do que foi as si na do
em 1998, que es ta be le ce que se pa gue 13% da re -
ce i ta cor ren te do Esta do e que o Esta do tem que
cum prir a re du ção de fo lha de pes so al e o au men to
da ar re ca da ção. 

Para que os Srs. Se na do res te nham uma
idéia, a Co mis são de Jus ti ça apro vou tam bém uma
emen da do Se na dor Re quião di mi nu in do para 5%.
O Rio de Ja ne i ro, man ti da a con di ção de 13% ao
ano, le va rá 40 anos para pa gar a sua dí vi da com a
União. Se re du zir mos para 5%, man ti da a pro por -
ção, de mo ra rá um sé cu lo para ser paga a dí vi da do
Rio de Ja ne i ro com a União, a não ser que o Go ver -
na dor do Rio de Ja ne i ro, as sis tin do ao que acon te -
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ceu com os tí tu los da Pre fe i tu ra de São Pa u lo, pre -
ten da o mes mo. Ou seja, rola – se a dí vi da em con -
di ções to tal men te con trá ri as aos in te res ses do Esta -
do do Rio de Ja ne i ro  –  a taxa se lic vai mul ti pli car
essa dí vi da com pra zo cur to, de cin co anos  –  e se
en tre gam os tí tu los ao Ban co do Bra sil para que o
Se na do, pos te ri or men te, pos sa apro var uma re so lu -
ção, fa zen do com que a União as su ma in te gral men -
te a sua dí vi da.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB  –  RJ)  –  
Per mi te – me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB  –  PR)  –  O Pre -
si den te me faz um ape lo para en cer rar e sin to não
po der aten der o pe di do de V. Exª, a não ser que o
Pre si den te me au to ri ze.

Sr. Pre si den te, o Se na do apro vou uma lei, em
de zem bro de 1998, re gu la men ta da pela Re so lu ção
nº 28 do Tri bu nal de Con tas da União, se gun do a
qual os Esta dos e Mu ni cí pi os têm obri ga ção de pu -
bli car em pá gi na da Inter net os seus ba lan ços e
suas con tas, para que qual quer ci da dão a eles te -
nha aces so e pos sa ve ri fi car o que está acon te cen -
do com seu di nhe i ro. Até ago ra, Sr. Pre si den te, com 
ex ce ção de um pe que no Mu ni cí pio do Esta do de
Ser gi pe  –  Ca nin dé de São Fran cis co, que deve o
Se na dor José Edu ar do Du tra co nhe cer  – , nin guém 
cum priu a lei apro va da pelo Con gres so Na ci o nal em 
de zem bro de 1998.

As leis são apro va das, não são cum pri das e o
Se na do “pas sa ba ti do”, con ti nu an do a apro var leis,
em prés ti mos e ro la gem de dí vi das com cri té ri os ab -
sur dos. A dí vi da pú bli ca cres ce e não se toma pro vi -
dên cia al gu ma.

Sr. Pre si den te, co me ça re mos a com ba ter a
po bre za no dia em que as con tas pú bli cas to ma rem
je i to e o Se na do cum prir suas atri bu i ções cons ti tu ci -
o na is, en tre as qua is cu i dar do equi lí brio das con tas
pú bli cas. Ci tei cer ca de dez fa tos que com pro vam
que esta Casa não está cum prin do suas obri ga ções
no que se re fe re ao en di vi da men to pú bli co  –  as sim 
como o Exe cu ti vo não as cum pre  – , quan do faz
con ces sões que mul ti pli cam a dí vi da, o de sem pre go 
e a po bre za em nos so País.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Edu ar do Su plicy, 1º Su plen te de Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT  – 
AP)  –  Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma Co -
mu ni ca ção de Li de ran ça, pelo Blo co.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –  V. Exª
dis põe de cin co mi nu tos para sua co mu ni ca ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT  – 
AP. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.)  –  Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com gran de ale -
gria que eu gos ta ria de anun ci ar que a Câ ma ra dos
De pu ta dos apro vou, na tar de de on tem, um pro je to
de re so lu ção de mi nha au to ria que ins ti tui o Di plo ma 
do Mé ri to Edu ca ti vo Darcy Ri be i ro. A mi nha in ten -
ção, à épo ca em que ela bo rei esse pro je to de re so -
lu ção do Con gres so Na ci o nal, era ho me na ge ar
Darcy Ri be i ro ain da em vida. Infe liz men te, isso não
foi pos sí vel em fun ção da mor te do Se na dor.

O pro je to tem como prin ci pal ob je ti vo in cen ti -
var tra ba lhos e pro je tos em fa vor da edu ca ção na ci -
o nal. Po dem ser agra ci a das com o di plo ma pes so as 
fí si cas ou ju rí di cas que ti ve rem pres ta do re le van tes
con tri bu i ções para a ca u sa da edu ca ção bra si le i ra.
A en tre ga do prê mio será fe i ta anu al men te, em ses -
são con jun ta do Con gres so Na ci o nal a re a li zar-se
no dia 26 de ou tu bro, data de ani ver sá rio do Se na -
dor Darcy Ri be i ro. O Pre si den te do Con gres so Na ci -
o nal de sig na rá um con se lho for ma do por cin co
mem bros, in clu in do o pró prio Pre si den te, que te rão
a atri bu i ção de ana li sar os cur rí cu los e tra ba lhos
apre sen ta dos pe los vá ri os can di da tos. Os no mes
dos can di da tos de vem ser en vi a dos até o úl ti mo dia
do mês de agos to.

Infe liz men te, nes te ano, não vai ser pos sí vel a
en tre ga do prê mio, pois já es ta mos na me ta de do
mês de agos to, mas te nho cer te za de que, a par tir
do ano que vem, fa re mos jus ti ça à me mó ria e à vida 
do Se na dor Darcy Ri be i ro. Aci ma de qual quer ou tra
fa ce ta  –  de an tro pó lo go, de po lí ti co, de to dos os
car gos que pos sa ter ocu pa do den tro da po lí ti ca
bra si le i ra  – , a de edu ca dor foi a que mais se des ta -
cou na pes soa do emi nen te Se na dor Darcy Ri be i ro.

Te nho cer te za de que esse pro je to apro va do,
que de ve rá ser pro mul ga do den tro de pou cos dias
pelo Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, Se na dor
Antô nio Car los Ma ga lhães, é mu i to caro e gra ti fi can -
te para to dos os mem bros do Con gres so Na ci o nal,
em es pe ci al para nós, Se na do res, que fo mos co le -
gas do Se na dor Darcy Ri be i ro, e para o meu Par ti -
do, o PDT, ao qual o Se na dor Darcy Ri be i ro per ten -
ceu e deu gran des con tri bu i ções, so bre tu do no
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Esta do do Rio de Ja ne i ro. Além dis so, S. Exª foi cri -
a dor de duas uni ver si da des im por tan tes: a Uni ver si -
da de de Bra sí lia e a Uni ver si da de do Nor te Flu mi -
nen se.

Espe ro que, com o pro je to apro va do e pro mul -
ga do, pos sa mos tam bém ga ran tir mais in cen ti vos
para a edu ca ção bra si le i ra, es ti mu lan do os jo vens
pes qui sa do res a de sen vol ve rem tra ba lhos em fa vor
dela.

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 Se na dor Ney
Su as su na, por per mu ta com o Se na dor Le o mar Qu -
in ta ni lha.

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, al guns
even tos re cen tes trou xe ram à aten ção da so ci e da -
de, de novo, a ques tão do de sen vol vi men to de si gual 
do Bra sil. Um re la tó rio da Su de ne e um es tu do do
Ipea le van ta ram da dos in te res san tes so bre o de sen -
vol vi men to do Nor des te, re ve lan do as pec tos os
mais va ri a dos, tan to lu mi no sos quan to som bri os.

A re for ma mi nis te ri al deu opor tu ni da de para
que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca se pro nun ci -
as se a res pe i to das po lí ti cas re gi o na is. A po lê mi ca
em tor no da ins ta la ção da Ford na Ba hia en se jou,
da par te de al guns, a de fe sa dos in cen ti vos para as
re giões me nos de sen vol vi das; da par te de ou tros,
re ve lou os cos tu me i ros pre con ce i tos e a usu al má
von ta de em re la ção ao Nor des te. 

O re la tó rio da Su de ne apon ta para um dado
mu i to in te res san te: a eco no mia nor des ti na cres ceu
mais do que a mé dia na ci o nal em 1998. Ape sar de
ain da ter os pi o res in di ca do res so ci a is do País, a re -
gião Nor des te tem apre sen ta do, nos úl ti mos cin co
anos, um evi den te di na mis mo no seu cres ci men to. 

No ano pas sa do, o PIB nor des ti no au men tou
1,5%, ape sar da ter rí vel seca que atin giu a Re gião,
uma das mais for tes des te sé cu lo, e que con ti nua
em al guns Esta dos como Rio Gran de do Nor te, Pa -
ra í ba e Per nam bu co, numa área mu i to gran de, e
Ser gi pe e Ala go as, numa área me nor. Já a eco no -
mia bra si le i ra cres ceu 0,15%. O PIB na ci o nal, se -
gun do a Su de ne, se ria da or dem de R$901 bi lhões
e o do Nor des te, de R$145 bi lhões.

Entre 1994 e 1997, a taxa mé dia de in cre men -
to da eco no mia nor des ti na foi de 3,9%. No mes mo

pe río do, a mé dia na ci o nal foi de 2,7%. Por tan to,
ape sar dos seus gra vís si mos pro ble mas e ape sar
do des ca so com que vem sen do tra ta da, há anos,
no Bra sil, a ques tão das de si gual da des re gi o na is, o
Nor des te re ve la um im pul so pró prio, uma pro pen são 
e um ta len to para cres cer. 

Em 1998, a in dús tria nor des ti na cres ceu 7,9%, 
um ex ce len te ín di ce. Tam bém pu xa ram a eco no mia
nor des ti na a fru ti cul tu ra ir ri ga da do São Fran cis co, o 
tu ris mo e a pro du ção de grãos na Ba hia e no sul do
Ma ra nhão e do Pi a uí. 

Qu an do fa la mos de in dús tri as, Sr. Pre si den te,
te mos que en ten der que não há um mi la gre. Mu i tas
de las são in dús tri as que es tão se trans fe rin do do
Sul e do Su des te para o Nor des te. E com ra zão:
hoje, um fun ci o ná rio da in dús tria têx til cus ta, no Sul
e no Su des te, cer ca de R$1.200; no Nor des te, cus ta 
cer ca de R$400. Essa si tu a ção tem atra í do as in -
dús tri as para o Nor des te. Mas a fru ti cul tu ra tem uma 
re a li da de pró pria: onde hou ve ir ri ga ção, o mi la gre foi 
ime di a to. 

Já a agri cul tu ra, em seu con jun to, de vi do à seca, 
teve uma que da de 23%, o que ex pli ca o pe que no
cres ci men to do PIB to tal do Nor des te, de 1,5%.

O que é im por tan te des ta car, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, é que, se o Nor des te vem se 
de sen vol ven do, não é por mé ri to de uma po lí ti ca fe -
de ral con sis ten te de fo men to ao de sen vol vi men to
re gi o nal, pois ela, nos úl ti mos anos, pra ti ca men te
ine xis tiu. É por mé ri to de sua pró pria gen te e de
seus go ver nan tes, da boa si tu a ção fis cal que al can -
ça ram al guns Esta dos, da sa u dá vel con ti nu i da de
ad mi nis tra ti va que al guns de les lo gra ram ob ter. O
Nor des te vem mos tran do tra ba lho, per sis tên cia e
en ge nho, isso é ine gá vel. 

No en tan to, o Nor des te con ti nua se res sen tin -
do de uma his tó ri ca ca rên cia de in ves ti men tos nos
se tores eco nô mi co e so ci al. O de sen vol vi men to bra -
si le i ro, por mu i tas dé ca das, foi cen tra do, por po lí ti cas 
fe de ra is de li be ra das, nas Re giões Sul e Su des te. 

As po lí ti cas com pen sa tó ri as que se apli ca ram
às ou tras re giões sem pre so fre ram des con ti nu i da de
e fo ram mar ca das ora por acer tos ora por de sa cer -
tos. Nos anos re cen tes, elas têm sido in su fi ci en tes
e, prin ci pal men te, de i xa ram de ser re for mu la das
como de ve ri am ter sido.

Entre tan to, per sis te o mito de que o Nor des te
é a re gião que mais re ce be in cen ti vos fis ca is da
União. Em re cen te en tre vis ta ao Jor nal do Bra sil, o
Su pe rin ten den te da Su de ne re fu ta essa ilu são com
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da dos pre ci sos. Em 1991, o Nor des te era res pon sá -
vel por 31,2% da re nún cia fis cal da União. Esse ín -
di ce, hoje, é de ape nas 11%.

O Su des te ab sor ve, hoje, 49% da re nún cia fis -
cal da União, en quan to nós fi ca mos com 11%. “O
Nor des te não é um saco sem fun do nem está de pi -
res na mão”, dis se o Su pe rin ten den te Alo í sio So te ro 
em en tre vis ta ao Jor nal do Bra sil. E mais: “So mos
uma eco no mia em fase de sus ten ta bi li da de”.

E acres cen tou que, em da dos atu a li za dos des -
te ano, a re nún cia fis cal as sim se di vi de en tre Nor -
des te, Su des te e Sul: cer ca de R$1,805 bi lhão para
o Nor des te; cer ca de R$7,729 bi lhões para o Su des -
te, e cer ca de R$1,796 bi lhão para o Sul.

No Nor des te, um tra ba lha dor re ce be, em mé -
dia, R$1,91 por hora; no Su des te esse va lor mais do 
que do bra, vai para R$4,68. No Nor des te, do to tal
da mão-de-obra ocu pa da, 41,4% es tão no se tor
agrí co la e ape nas 6,8% na in dús tria de trans for ma -
ção.

No Su des te, es ses nú me ros são, res pec ti va -
men te, 12,8% para a área agrí co la e 15,5% para a
área da in dús tria; por tan to, tem mu i to me nor peso o
se tor agrí co la e o ín di ce de in dus tri a li za ção é in com -
pa ra vel men te ma i or.

O ren di men to mé dio men sal dos ocu pa dos, no 
Nor des te, é de R$301,54; no Su des te, mais do do -
bro: R$634,28. E os ín di ces so ci a is do Nor des te
são, re co nhe ci da men te, pre ca rís si mos.

É evi den te que o Nor des te de ve ria ser ob je to
de uma po lí ti ca re gi o nal de de sen vol vi men to, o que
nos tem fal ta do, uma vez que, como os da dos pro -
vam, gran de vo lu me de re cur sos tem ido para o Su -
des te. De res to, de sen vol vi men to e cres ci men to
eco nô mi co têm fal ta do ao Bra sil, não só ao Nor des -
te, mas, com toda a cer te za, no Nor des te nós te mos 
tido mu i to mais ca rên cia.

Os mais oti mis tas pre vê em uma re to ma da da
eco no mia no se gun do se mes tre. To ma ra que eles
es te jam cer tos.

Qu an to às po lí ti cas re gi o na is, uma prá ti ca re -
co nhe ci da em todo o mun do como vá li da e le gí ti ma, 
ne ces sá ria e in dis pen sá vel para o de sen vol vi men to
equi li bra do de um país, uma es pe ran ça sur ge ago -
ra, com a cri a ção do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal, para cujo co man do foi no me a do um co le ga nos -
so, con ter râ neo de V. Exª, Sr. Pre si den te, o Se na -
dor Fer nan do Be zer ra.

Afir mou o Pre si den te da Re pú bli ca, por oca -
sião da re es tru tu ra ção do seu Mi nis té rio, que as re -

giões me nos de sen vol vi das pre ci sam de uma aten -
ção es pe ci al. É o que sem pre nós te mos de fen di do
des ta tri bu na e con ti nu a re mos a de fen der.

Mi nha po si ção, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se -
na do res, tem sido e sem pre será a de co brar, nes se 
sen ti do, ações con cre tas de fo men to ao de sen vol vi -
men to e a re du ção das de si gual da des re gi o na is.

O Nor des te, pelo que vi mos, vem de mons tran -
do com pe tên cia, se ri e da de e su ces so, mas para
que seu cres ci men to so ci al e eco nô mi co seja per -
ma nen te e ace le ra do, como é ne ces sá rio, é pre ci so
que haja von ta de po lí ti ca e ações con cre tas.

Essa von ta de, no que de pen de do es for ço lo -
cal, exis te. É pre ci so que ela pas se a exis tir tam bém 
da par te do Go ver no Fe de ral. 

Por isso, es ta mos apos tan do que, com essa
mu dan ça mi nis te ri al, como dis se o Mi nis tro da Inte -
gra ção Re gi o nal, Se na dor Fer nan do Be zer ra, ve nha 
a trans po si ção do rio São Fran cis co, além de ou tras
ações que le vem o Nor des te a um de sen vol vi men to
mais ace le ra do, a fim de que o nos so de sen vol vi -
men to pos sa se igua lar ao de ou tras re giões do
País.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –  Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos. V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL 
–  TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são
do ora dor.)  –  Sr. Pre si den te, Srªs. Se na do ras e
Srs. Se na do res, vol to mais uma vez à tri bu na des ta
Casa para tra zer os so nhos, os an se i os e a voz do
povo to can ti nen se. Vol to à tri bu na em bus ca da qui lo 
que jul go ser o seu di re i to, ser o im pres cin dí vel para 
que esse Esta do con ti nue a de sem pe nhar o pa pel
que vem de sem pe nhan do no atu al mo men to na ci o -
nal.

To can tins é um Esta do que vem cres cen do a
taxa su pe ri or a 7.5% do PIB, quan do a mé dia na ci o -
nal gira em tor no de 2.4%; é um Esta do que man -
tém uma fo lha de pa ga men to nos pa ta ma res de
40% da ren da lí qui da do Esta do, ao con trá rio da
ma i o ria dos Esta dos bra si le i ros, que bus cam um
ajus te, bus cam ade quar e equi li brar as suas con tas,
até mes mo para cum prir o que pre ce i tua a Lei Ca -
ma ta. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, o Esta do do To can -
tins, que não tem ne nhum fun ci o ná rio pú bli co pago
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pela União, que ain da não dis põe de uni ver si da de
fe de ral  –  que é tam bém um di re i to de nos sa gen te  
– , está ago ra so fren do, no nos so en ten di men to,
mais um cer ce a men to inad mis sí vel. 

Ocor re, Sr. Pre si den te, que, den tre os pon tos
das me tas do pro gra ma de de sen vol vi men to que
vem sen do le va do à fren te pelo Go ver no do Esta do, 
um dos ma i o res des ta ques, que vem me re cen do
elo gi os de vá ri os se to res da vida pú bli ca na ci o nal, é 
exa ta men te a in fra-estrutura que es ta mos cons tru in -
do. Mais no ta da men te a nos sa ma lha ro do viá ria, na
qual o Esta do, so men te nos úl ti mos 4 anos, su pe rou 
a mar ca de 2.500 qui lô me tros de as fal to cons tru í do
pelo Go ver no es ta du al, num es for ço que, sem dú vi -
da ne nhu ma, com ple ta a in fra-estrutura bá si ca do
Esta do, pro pi cia o seu de sen vol vi men to, por que,
jun to com a cons tru ção da ma lha ro do viá ria, es ta -
mos fa zen do tam bém a ele tri fi ca ção ru ral, os pro je -
tos e os pro gra mas de de sen vol vi men to agrí co la e
ru ral, es ta mos fa zen do as es tra das vi ci na is. Che go
a ima gi nar que di fi cil men te um ou tro Esta do bra si le i -
ro te nha atin gi do a mar ca de 2.500 qui lô me tros no -
vos de ro do vi as pa vi men ta das, como cons tru iu o
Esta do do To can tins nos úl ti mos 4 anos! 

Acon te ce, Sr. Pre si den te, que isso tudo vem
sen do fe i to com o nos so es for ço, com o es for ço de
um Esta do que não tem dí vi da mo bi liá ria, de um
Esta do que  –  re pi to  –  gas ta ape nas 40% da sua
re ce i ta com fun ci o ná ri os pú bli cos, de um Esta do
que está de vi da men te equi li bra do, de um Esta do
que vem se ajus tan do, apre sen tan do e pra ti can do
tudo aqui lo que en ten de mos ser ne ces sá rio nes te
mo men to em que a cri se do mi na as fi nan ças pú bli -
cas da gran de ma i o ria dos Esta dos bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, o Esta do do To can tins vi nha
ple i te an do, ne go ci an do e teve apro va da uma ope ra -
ção. Fez so li ci ta ção de uma ope ra ção ao BNDES,
no va lor de 81 mi lhões. De po is de uma lon ga e ex -
ten sa ne go ci a ção, no dia 7 de ju nho de 1998, por
de ci são da área téc ni ca da que le ban co e de sua
pre si dên cia, foi apro va da uma ope ra ção de 42 mi -
lhões. O pro ble ma, Sr. Pre si den te, é que exa ta men -
te um dia de po is, em re u nião do Con se lho Mo ne tá -
rio Na ci o nal, vo tou-se uma re so lu ção sus pen den do
as ope ra ções do BNDES com Esta dos e Mu ni cí pi os.

Cer ta men te, o que mo ti vou o Con se lho Mo ne -
tá rio Na ci o nal a to mar aque la de ci são, a ori gem
des se pro ble ma es ta va em ou tros Esta dos: ope ra -
ções so li ci ta das pelo Esta do de Per nam bu co, se
não me en ga no, e por ou tros Esta dos com si tu a ção
di fe ren te da do Esta do do To can tins. Mas fato é

que, ao apro var a re so lu ção no dia 8 de ju nho de
1998, o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal pri vou o Esta -
do do To can tins de uma ope ra ção que se ria es sen -
ci al, já que es tá va mos, como dis se, em fase de con -
clu são dos 2.500 qui lô me tros de as fal to, de es tra -
das no vas  –  que fo ram de vi da men te con clu í das. 

Po rém, o nos so pro gra ma ro do viá rio con ti nua
sen do le va do à fren te. Já ti ve mos e me re ce mos fi -
nan ci a men to do Ban co Mun di al e co-financiamento
do Exim bank. Re la tó ri os do Ban co Mun di al apon tam 
a exe cu ção das ro do vi as no Esta do do To can tins
como um mo de lo, pela pre ser va ção am bi en tal, pelo
res pe i to às áre as de de mar ca ção in dí ge na, pe los
Re la tó ri os de Impac to Ambi en tal e pela ex ce len te
con di ção téc ni ca no seu as pec to cons tru ti vo. Isso
tudo faz par te de re la tó ri os do Ban co Mun di al acer -
ca do Esta do do To can tins. 

Há pou cos dias, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, ouvi do pró prio Mi nis tro Pa di lha que, nas
es tra das de le ga das pelo DNER, o Esta do do To can -
tins era, de lon ge, o que ti nha o me lhor pro gra ma de 
exe cu ção. Fo ram pa la vras do Mi nis tro, pro fe ri das
em dois Esta dos di fe ren tes, em re u niões que con ta -
ram com a par ti ci pa ção dos Se cre tá ri os de
Infra-Estrutura e de Obras dos de ma is Esta dos. 

Por to das es tas ra zões, Sr. Pre si den te, pelo
es me ro, pelo zelo, pelo cu i da do, pela de ter mi na ção
do Go ver no es ta du al ao apli car o re cur so pú bli co,
pelo es ta do de equi lí brio de suas con tas é que mos -
tra mos que, quan do ple i te a mos fi nan ci a men to jun to
a uma ins ti tu i ção, não o fa ze mos para ta par rom bos, 
para re cu pe rar ban cos es ta du a is que bra dos, para
ro lar dí vi das, mas, sim, para cons tru ir a nos sa in -
fra-estrutura bá si ca. 

Por isso, fo mos co lhi dos de sur pre sa por essa
re so lu ção do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, que tem 
mais de um ano e que me re ce es tar em vi gên cia em 
fun ção da si tu a ção de ou tros Esta dos, mas não da
do To can tins.

A mi nha pre sen ça nes ta tri bu na hoje tem como 
ob je ti vo exa ta men te ape lar ao Pre si den te do Con se -
lho Mo ne tá rio Na ci o nal, Sr. Mi nis tro Pe dro Ma lan, a
fim que S. Exª, na pró xi ma re u nião a ser re a li za da,
exa mi ne a nos sa so li ci ta ção. Não que re mos ser ex -
ce ção, não que re mos ser tra ta dos de for ma di fe ren -
ci a da se não por aqui lo que jus ta men te me re ce mos,
re sul ta do da aná li se das nos sas con tas pú bli cas.

Te nho acom pa nha do a elas ti ci da de que te mos 
tido, nes ta Casa, com as nos sas pró pri as re so lu -
ções; a ma ne i ra como o Se na do, como nós, os Se -
na do res, sem pre sen sí ve is aos ape los dos ad mi nis -
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tra do res, re co nhe cen do a si tu a ção de di fi cul da de
dos Go ver na do res de Esta do, te mos fe i to aqui ver -
da de i ras ex ce ções; quan do não pas sa mos por cima 
das re so lu ções vo ta das por esta pró pria Casa.

No to can te a isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, te nho cer te za ab so lu ta de que uma aná -
li se cri te ri o sa e jus ta, fe i ta por qual quer au to ri da de,
por qual quer equi pe téc ni ca, vai apon tar que, se há
um Esta do que de fi ni ti va men te não me re ce es tar
pri va do do aces so ao fi nan ci a men to de sua in -
fra-estrutura bá si ca, ele é exa ta men te o Esta do do
To can tins.

Para não ir mu i to lon ge, Sr. Pre si den te, a nos -
sa pró pria Cons ti tu i ção, no Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, es ta be le ceu que se ria
apli ca do ao Esta do do To can tins tudo o que es ta va
pre vis to na Lei Com ple men tar nº 31/97, que foi o
que nor te ou a cri a ção dos Esta dos do Mato Gros so e
Mato Gros so do Sul. Pro gra mas e pro je tos de de sen -
vol vi men to fo ram ali exe cu ta dos exa ta men te para am -
pa rar as no vas es tru tu ras ad mi nis tra ti vas e possibi li tar 
a cons tru ção de uma in fra-estrutura bá si ca. 

Essa foi a nos sa op ção, a op ção dos Cons ti tu -
in tes da área do To can tins que ti nham aqui re pre -
sen ta ti vi da de, mais no ta da men te do Cons ti tu in te e
hoje Go ver na dor Si que i ra Cam pos. S. Exª, em vá ri -
as re u niões, du ran te a re a li za ção da Assem bléia
Na ci o nal Cons ti tu in te, de i xou cla ro que não que ría -
mos ter a nos sa fo lha de pa ga men to fi nan ci a da pela 
União, que esse Esta do ha ve ria de dar um exem plo
ao País de que po de ría mos mon tar uma nova mo da -
li da de, um novo mo de lo ad mi nis tra ti vo, di fe ren te do
mo de lo de fa lên cia ge ral que pre do mi na nos Esta -
dos. Por tudo isso, os Cons ti tu in tes con sig na ram, no
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a
pre vi são de que a União fa ria es ses in ves ti men tos. 

E, pas sa dos dez anos da cri a ção de nos so
Esta do, as dí vi das da União com re la ção aos pre ce i -
tos con sa gra dos no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci -
o na is Tran si tó ri as já che gam à casa de R$1 bi lhão,
e o Go ver no do Esta do do To can tins não re ce beu
um cen ta vo se quer da qui lo que está pre vis to na
Cons ti tu i ção para a sua im plan ta ção. 

Então, Sr. Pre si den te, quan do, na ma i o ria das
ve zes, se fala no en con tro das con tas dos Esta dos
e da União, fico es pe ran ço so de ver o To can tins, de 
acor do com o pre vis to na Cons ti tu i ção, res ga tar
essa soma que já atin ge a casa de R$1 bi lhão.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB  –  GO)  –  V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL 
–  TO)  –  Ouço, com gran de ale gria, o emi nen te co -
le ga Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB  –  GO)  –  Qu e ro
cum pri men tá-lo pela opor tu ni da de de seu pro nun ci -
a men to. Na re a li da de, a União se pre o cu pa mu i to
em re ce ber dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, mas não
se pre o cu pa em res ga tar os seus com pro mis sos.
To can tins re al men te tem esse di re i to as se gu ra do,
como tam bém o tem Go iás, que, com a di vi são, fi -
cou com um cré di to. A União, na que la épo ca, obri -
gou-se a res sar cir tam bém o Esta do de Go iás, que
de i xou um gran de pa tri mô nio no Esta do do To can -
tins. Mas até hoje Go iás não viu um cen ta vo des se
di nhe i ro, e a dí vi da da União com o meu Esta do gira 
tam bém, co in ci den te men te, em tor no de R$1 bi lhão. 
De ve mos, en tão, nos unir e exi gir da União o cum -
pri men to de suas obri ga ções, ou seja, que pa gue os 
Esta dos de To can tins e de Go iás. Com essa quan -
tia, tan to o Go ver na dor Si que i ra Cam pos quan to o
Go ver na dor de Go iás te ri am fa ci li da des para im ple -
men tar no vos pro je tos, pa vi men tar no vas ro do vi as,
en fim, me lho rar a si tu a ção do Esta do e, con se qüen -
te men te, a si tu a ção do povo to can ti nen se e do povo 
go i a no. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL 
–  TO)  –  Agra de ço e in cor po ro o apar te de V. Exª,
que tem a ex pe riên cia de ter go ver na do o Esta do de 
Go iás, de ser um pro fun do co nhe ce dor do Esta do
do To can tins, e que soma a sua voz a este ple i to,
que faz jus ti ça ao Esta do do To can tins e ao ir mão
Esta do de Go iás.

Sr. Pre si den te, con ti nu a mos a so li ci tar que To -
can tins re ce ba esse va lor em for ma de fi nan ci a men -
to, de pro gra mas e pro je tos de de sen vol vi men to,
para que con ti nue a cons tru ir a sua in fra-estrutura
bá si ca. Ti ve mos a fe li ci da de de con se guir, não só
do Exim bank mas de ou tras en ti da des de co o pe ra -
ção in ter na ci o nal, o en vio de mais de 20 téc ni cos,
que fi ca ram por mais de dois anos no nos so Esta do
le van tan do todo o seu per fil, fa zen do um ma pe a -
men to de to das as suas vo ca ções e ca pa ci da des.

O To can tins dis põe hoje de um mas ter plan,
um gran de pro je to, um gran de pro gra ma, em que se 
fa zem pre vi sões de in ves ti men to em di ver sas áre as, 
e para elas o que pre ci sa mos tão-somente é des se
tipo de fi nan ci a men to, de ope ra ção.

Sr. Pre si den te, que ro apro ve i tar a opor tu ni da -
de para de i xar cla ro aqui que nós, prin ci pal men te os 
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mem bros da Ban ca da do Par ti do da Fren te Li be ral,
te mos o Mi nis tro Pe dro Ma lan na mais alta con ta. S. 
Exª é um ho mem sé rio, de di ca do, tra ba lha dor, com -
pe ten te, e de fen de mos, de for ma in tran si gen te, a
sua per ma nên cia à fren te da equi pe eco nô mi ca.
Con fi a mos e acre di ta mos nele, sem abrir mos mão
do di re i to de exer cer as nos sas crí ti cas quan do jul -
gar mos ne ces sá rio.

E des ta vez, Sr. Pre si den te, de i xa mos aqui um
ape lo para o Mi nis tro Pe dro Ma lan: que S. Exª seja
sen sí vel e faça uma re vi são des sa por ta ria do Con -
se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

Cre io que, de po is des sa re for ma mi nis te ri al e
das mu dan ças pro mo vi das pelo Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca, há ago ra ar ti cu la do res po lí ti cos que
co nhe cem esta Casa, ho mens do ma i or trân si to.
Gos ta ria de fa zer uma re fe rên cia à pre sen ça do De -
pu ta do Aloy sio Nu nes Fer re i ra, o que já está de -
mons tran do uma pro fun da mu dan ça nas re la ções
en tre esta Casa, este Con gres so e a Pre si dên cia da 
Re pú bli ca; à pre sen ça do Mi nis tro Pe dro Pa ren te; à
per ma nên cia do Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga; à pre -
sen ça do nos so Lí der de Go ver no, nos so Co le ga
Se na dor José Ro ber to Arru da.

Te nho a im pres são de que a ar ti cu la ção, de
que tan to re cla mei da tri bu na des ta Casa, ago ra en -
con trou os seus in gre di en tes bá si cos. Ago ra ha ve rá
in ter lo cu to res po lí ti cos e os Go ver na do res me re ce -
rão mais aten ção.

Que, en fim, pos sa ser re vis ta essa por ta ria que 
hoje está cer ce an do o To can tins e im pe din do que a
in fra-estrutura bá si ca da que le Esta do seja com ple ta -
da.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, e aos meus
no bres Pa res pela aten ção.

O SR. SILVA JÚNIOR (PMDB  –  PB)  –  Sr.
Pre si den te, por re co men da ção da Li de ran ça do
PMDB, peço a pa la vra para fa zer uma co mu ni ca ção 
re le van te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –  V. Exª
tem a pa la vra para uma co mu ni ca ção de in te res se
par ti dá rio, por cin co mi nu tos.

O SR. SILVA JÚNIOR (PMDB  –  PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.)  –  Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, uti li zo-me des te ex pe di en te para co -
mu ni car à Casa as pre o cu pa ções do se tor ca fe e i ro
bra si le i ro, prin ci pal men te da in dús tria e do se tor de ex -
por ta ção do café, com as al te ra ções in tro du zi das pela
Me di da Pro vi só ria nº 1.911-8, re e di ta da no dia 29 de
ju lho pró xi mo pas sa do, dis pon do so bre a nova es tru -
tu ra da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os.

Ini cio mi nha bre ve ora ção trans cre ven do tre -
cho do dis cur so do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
na ce ri mô nia de as si na tu ra do de cre to que cri a va o
Con se lho De li be ra ti vo da Po lí ti ca do Café (CDPC),
re a li za da no Pa lá cio do Pla nal to em 29 de ou tu bro
de 1996, com pres tí gio e pom pa me re ci dos di an te
da mag ni tu de e im por tân cia do even to para a ca fe i -
cul tu ra bra si le i ra.

São pa la vras do Pre si den te:

’’É um ab sur do que uma plan ta como o 
café, uma pro du ção como o café, que agre -
gou tan to o País, ti ves se fi ca do se gre ga da
das de ci sões do Esta do e que o Esta do, na
sua in so lên cia, em cer tos mo men tos, pu -
des se opi nar, to mar de ci sões com al can ce,
às ve zes da no so, so bre a ca fe i cul tu ra, sem
que os ca fe i cul to res par ti ci pas sem do pro -
ces so de ela bo ra ção da po lí ti ca, do con tro le 
das de ci sões e do acon se lha men to, na qui lo
que se ria o me lhor ca mi nho.”

Como se sabe, a po lí ti ca do café, do ál co ol e do
açú car es ta va sen do con du zi da pelo Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to, da Indús tria e do Co mér cio por meio da 
Se cre ta ria de Pro du tos de Base, ati vi da de esta ago ra
trans fe ri da para a es tru tu ra do Mi nis té rio da Agri cul tu ra
e Abas te ci men to pela ci ta da me di da pro vi só ria.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
não se pode tra tar o café e até mes mo o ál co ol e o
açú car so men te sob a óti ca da pro du ção e do abas -
te ci men to. Esses pro du tos – o café prin ci pal men te – 
his to ri ca men te fo ram e são ex tre ma men te im por tan -
tes para a eco no mia bra si le i ra, con fun di dos até com 
os pró pri os sím bo los na ci o na is.

A me di da pro vi só ria não ex tin gue o CDPC,
mas, no nos so en ten di men to, al te ra uma es tru tu ra
que vi nha dan do cer to no Mi nis té rio cer to e, pior, foi
ado ta da de for ma uni la te ral, com a in so lên cia do
Esta do a que se re fe riu o Se nhor Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, quan do da sua cri a ção,
sem con sul ta ao Con se lho, que, em sín te se, re ú ne o 
Go ver no e qua tro re pre sen tan tes dos seg men tos da 
ini ci a ti va pri va da do se tor ca fe e i ro bra si le i ro.

Não há, da nos sa par te, ne nhum pes si mis mo
com re la ção ao en ca mi nha men to dos ne gó ci os da
agri cul tu ra no Bra sil a ser con du zi da pelo Mi nis tro
Pra ti ni de Mo ra es. Ao con trá rio, te mos ple na con fi -
an ça na es co lha do Pre si den te da Re pú bli ca do
novo au xi li ar: pes soa com o pre pa ro e a lar ga ex pe -
riên cia go ver na men tal que o re co men dam.

O que ques ti o na mos e até mes mo nos ca u sa
es pé cie é a trans fe rên cia da con du ção das po lí ti cas
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do café, açú car e ál co ol para uma Pas ta cu jos me i -
os es tão vol ta dos di re ta men te para a pro du ção. A
de ci são fere uma tra di ção ado ta da des de o an ti go
IBC, pos to que a po lí ti ca do café não se re su me ba -
si ca men te na pro du ção. E o pro ces so não se es go ta 
aí: en vol ve a in dús tria e os co mér ci os in ter no e ex -
ter no e é item da pa u ta da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, 
ob je to de acor dos e as so ci a ções in ter na ci o na is.
Enfim, é um pro du to de base que re quer uma es tru -
tu ra es pe ci al na pon ta. O seg men to ca fe e i ro que re -
pre sen to, a Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús tria do
Café (ABIC), con si de ra um re tro ces so a sua trans fe -
rên cia para o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, sim ples men -
te por que se so bre po rão as fun ções es sen ci a is para 
a boa con du ção da po lí ti ca e dos ne gó ci os do café.
E por que não fa lar tam bém do açú car e do ál co ol,
mais ads tri tos às áre as da in dús tria e do co mér cio?

Como dis se, não há ne nhum pes si mis mo, mas 
não po de mos es con der uma pon ta de pre o cu pa ção, 
de in tran qüi li da de, pela mu dan ça re pen ti na, sem
jus ti fi ca ti va pla u sí vel, e pelo alhe a men to for ça do de
par te in te gran te des te pro ces so na qui lo que se ria o
me lhor ca mi nho, rou ban do as pa la vras do pró prio
Pre si den te da Re pú bli ca.

A de ci são, a nos so ver, des man te la tam bém
uma equi pe: ser vi do res pú bli cos com pro fun da afi ni -
da de com os ne gó ci os do café, vin cu la dos ao Mi -
nis té rio da Indús tria e do Co mér cio, cuja lar ga ex -
pe riên cia e com pe tên cia não pode ser des pre za da 
pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra. Pos so co me ter in -
jus ti ças se ci tar no mes, mas não pos so de i xar de
des ta car a par ti ci pa ção do ex-Ministro Cel so La fer 
na Pre si dên cia do CDPC; do Se cre tá rio Exe cu ti vo
do Mi nis té rio da Indús tria e do Co mér cio, Dr. Bo lí -
var Mou ra Ro cha; do Se cre tá rio de Pro du tos de
Base, Ro bé rio Oli ve i ra Sil va. São fi gu ras como o
Sr. Emba i xa dor Ru bens Antô nio Bar bo sa, Pre si -
den te da Asso ci a ção dos Pa í ses Pro du to res de
Café, que, jun to com as pes so as que in te gra vam
os ór gãos afins do Mi nis té rio, tra ba lha ram, e mu i -
to, pela re a fir ma ção da cren ça no Go ver no do Bra -
sil pe los pa í ses pro du to res de café, no cum pri men -
to dos acor dos num mo men to de to tal des cré di to in -
ter na ci o nal do País.

Não po de mos afas tar es sas pes so as, não po -
de mos frus trar a ex pec ta ti va do se tor ca fe e i ro. Não
pode so frer so lu ção de con ti nu i da de um tra ba lho
que, ape sar das na tu ra is di fi cul da des de um pro ces -
so novo e de mo crá ti co, foi ina u gu ra do com a cri a -
ção do Con se lho De li be ra ti vo da Po lí ti ca do Café.
Não pode ha ver um re tro ces so.

Ren de re mos sem pre as nos sas ho me na gens
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so pela co -
ra gem e sen si bi li da de com que res pon deu aos an -
se i os do se tor ca fe e i ro bra si le i ro. Tam bém, nes te
mo men to, en ten de mos que o bom sen so e a ra zão
pre si di rão a re vi são dos atos de Sua Exce lên cia no
mo men to da re e di ção da me di da pro vi só ria que,
cer to e in va ri a vel men te, ocor re. E que Sua Exce lên -
cia se faça ou vir pre vi a men te pe los re pre sen tan tes
do se tor, para en con trar mos o me lhor ca mi nho, res -
ga tan do, as sim, o com pro mis so do seu Go ver no in -
ser to no dis cur so quan do da cri a ção do Con se lho
De li be ra ti vo da Po lí ti ca do Café.

Era o re gis tro que eu que ria fa zer, Sr. Pre si -
den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –  Três

Srs. Se na do res es tão ins cri tos para fa ze rem co mu -
ni ca ções ina diá ve is. Em con se qüên cia, pror ro go por 
15 mi nu tos a Hora do Expe di en te.

Con ce do a pa la vra, para esse fim, por cin co
mi nu tos, à Se na do ra Ma ria do Car mo.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL  – 
SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são
da ora do ra.)  –  Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, ocu po nes te mo men to a tri bu na para fa zer um
con vi te e um ape lo aos Se na do res, es pe ci al men te
os do Nor des te, ten do em vis ta que o fato que tra go
à ba i la hoje é de ex tre ma gra vi da de.

Te nho em mãos o pro je to des sa tão pro pa la da 
obra de trans po si ção das águas do rio São Fran cis co, 
que se en con tra va sob a res pon sa bi li da de da Se cre ta -
ria Espe ci al de Po lí ti cas Re gi o na is, mas que, evi den -
te men te, deve ter sido trans fe ri do para o Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Na ci o nal, que tem à fren te o Dr. Fer -
nan do Be zer ra. A con cre ti za ção da re fe ri da obra po -
de rá tra zer ma le fí ci os ir re cu pe rá ve is para os Esta dos
de Mi nas Ge ra is, Ba hia, Ala go as e Ser gi pe.

Um pro je to des sa en ver ga du ra, Sr. Pre si den te, 
não pode ser fe i to sem um es tu do téc ni co pro fun do
e acu ra do, que ve nha a de fi nir o pa pel das hi dre lé -
tri cas exis ten tes, dos pro je tos de ir ri ga ção im plan ta -
dos e dos pro je tos pla ne ja dos para o Vale do São
Fran cis co. Ao lado de um es tu do como esse, de ve-se
pro ce der à ri go ro sa ela bo ra ção de RIMAs e a uma
am pla dis cus são nes ta Casa prin ci pal men te. Não po -
de mos per mi tir que tal pro je to seja fe i to ao sa bor de
cri té ri os po lí ti cos, uma vez que a obra é mu i to im por -
tan te, prin ci pal men te para es ses qua tro Esta dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nas ci e
me cri ei às mar gens do rio São Fran cis co. Hoje, é
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per ti nen te o fato de que os pes ca do res dos Mu ni cí -
pi os de Neó po lis, no Esta do de Ser gi pe, e de Pe ne -
do, no Esta do de Ala go as, si tu a dos às mar gens do
rio São Fran cis co, já es tão pes can do pe i xes pró pri -
os dos oce a nos, em fun ção da va zão da que le rio,
que já está mu i to ba i xa de po is da cons tru ção da hi -
dre lé tri ca de Xin gó, o que in vi a bi li zou o com pro mis -
so da Chesf de usar uma va zão de 2,7 mil me tros
cú bi cos por se gun do. Sa be-se que hoje a va zão é
de 1,8 mil me tros cú bi cos por se gun do. Em fun ção
des sa ba i xa va zão, es ta mos as sis tin do a esse epi -
só dio de se pes car pe i xe dos oce a nos no pró prio rio 
São Fran cis co, não tão per to da foz.

Por tan to, eu que ria con cla mar os Se na do res
do Nor des te, dos Esta dos im pli ca dos nes sa ques -
tão, para que fi zés se mos um es tu do cor re to e pro -
fun do. Exis tem es tu dos pre li mi na res acer ca do rio
To can tins, que é bem mais ca u da lo so que o rio São
Fran cis co; a sua va zão é mu i to ma i or que a do rio São 
Fran cis co. Se fe i ta a trans po si ção de par te das águas
do rio To can tins, re sol ver-se-á tran qüi la men te o pro -
ble ma. Caso con trá rio, va mos as sis tir à in vi a bi li da de
eco nô mi ca dos Esta dos de Ser gi pe e Ala go as.

Era isso o que eu que ria de nun ci ar aqui. Con -
cla mo, por tan to, os meus Pa res do Nor des te, para
que nos so me mos e es tu de mos esse pro je to de
trans po si ção das águas do São Fran cis co.

Mu i to obri ga da.

O SR. SILVA JÚNIOR (PMDB  –  PB)  –  Sr.
Pre si den te, é pos sí vel apar te ar a ilus tre Se na do ra
Ma ria do Car mo Alves?

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –  Infe liz -
men te, de acor do com o Re gi men to Inter no, não é
pos sí vel a con ces são de apar tes du ran te as co mu -
ni ca ções ina diá ve is, Se na dor Sil va Jú ni or.

O SR. SILVA JÚNIOR (PMDB  –  PB)  –  Obri -
ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –  Con -
ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel,
ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  –  SP.
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,
gos ta ria de in for mar que, há pou cos ins tan tes, o Mi -
nis tro do Meio Ambi en te, José Sar ney Fi lho, re ce beu
em au diên cia, que, na ver da de, ain da pros se gue, o
De pu ta do Edu ar do Jor ge, di ver sos re pre sen tan tes de
tra ba lha do res das cen tra is sin di ca is e a en ge nhe i ra do 
Mi nis té rio do Tra ba lho Fer nan da Gi an na si, para tra tar
da ques tão do uso do ami an to no Bra sil.

Re cen te men te o Mi nis tro José Sar ney Fi lho
men ci o nou a im por tân cia da de ci são da União Eu ro -
péia, qual seja a de ba nir gra du al men te o uso do
ami an to. Fi cou es ta be le ci do que, até 1º de ja ne i ro
de 2005, de ve rá ser de fi ni ti va men te ex tin to o uso do 
ami an to, em vis ta dos ma les que esse pro du to pode 
tra zer à sa ú de dos tra ba lha do res.

O De pu ta do Edu ar do Jor ge, le van do em con si -
de ra ção a si tu a ção dos tra ba lha do res de Go iás,
onde há uma mina de ami an to, ob ser vou que se faz
ne ces sá rio ana li sar tan to os pro ble mas re gi o na is
quan to os pro ble mas de sa ú de dos tra ba lha do res.

Há inú me ros es tu dos so bre as do en ças la bo -
ra is pro vo ca das pelo ami an to e a cons tru ção de
uma ci da da nia de pro tes to. Inclu si ve, so li ci to seja
trans cri to nos Ana is este ar ti go cujo sub tí tu lo é:
“Uma abor da gem in ter dis ci pli nar em sa ú de do tra ba -
lho, meio am bi en te e gê ne ro”, de au to ria de Fer nan -
da Gi an na si, L. Sca vo ne e Annie T. Mony, onde se
es pe ci fi ca a ma ne i ra como a uti li za ção de inú me ros
ma te ri a is com ami an to tem pro vo ca do pro ble mas na 
sa ú de de tra ba lha do res de Osas co e de inú me ras
ou tras re giões do País.

Ain da há pou co, na au diên cia, o Mi nis tro do
Meio Ambi en te con fir mou a sua de ci são de pe dir ur -
gên cia para essa ques tão e de ne go ci ar um pra zo
para que o Con se lho Na ci o nal do Meio Ambi en te se
po si ci o ne a esse res pe i to, após um es tu do so bre os
pos sí ve is ma les à sa ú de de cor ren tes do uso do ami -
an to. Dis se o Mi nis tro que con cor da com o es ta be le ci -
men to de um pra zo, que po de ria ex ce der ao pra zo es -
ta be le ci do pela União Eu ro péia em um ou dois anos.

Essa de ci são é de ex tre ma im por tân cia. Res -
sal to que, no úl ti mo dia 30 de ju nho, o pró prio De le ga -
do-Geral do Gru po Sa int-Gobain no Bra sil, que de tém
15% de par ti ci pa ção na Eter nit, o Sr. Jean Cla u de
Bref fort, in for mou que está dis pos to a ne go ci ar com
seus par ce i ros, na mes ma li nha se gui da pela União
Eu ro péia, a apli ca ção de um pra zo para o ba ni men to
com ple to da co mer ci a li za ção des sa fi bra.

Eram es ses os fa tos que eu gos ta ria de res sal -
tar, as si na lan do a im por tân cia da de ci são do Mi nis -
tro do Meio Ambi en te, uma vez que, quan do se pen -
sa em meio am bi en te, há que se pen sar tam bém
nos ma les pro vo ca dos à sa ú de da que les que tra ba -
lham com pro du tos como o ami an to.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  –  V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Lem bro aos Srs. Se na do res que ain da não com -
pa re ce ram ao ple ná rio para mar ca rem suas pre sen ças,
pois em bre ve ini ci a re mos a Ordem do Dia, com vo ta -
ção no mi nal, com os efe i tos ad mi nis tra ti vos co nhe ci dos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
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, re ce bi
uma cor res pon dên cia do Pre si den te da Assem bléia Le -
gis la ti va do Esta do de Ron dô nia que faço ques tão de
ler nes te ho rá rio, pe din do não só o re gis tro nos Ana is
da Casa, como a aten ção da Mesa e das co mis sões
com pe ten tes para a gra vi da de do pro ble ma:

“Se nhor Se na dor,
Cum pri men tan do V. Exª, ex ter na mos

nos sa in dig na ção pe las no tí ci as ve i cu la das
na im pren sa so bre a ter ce i ri za ção da as sis -
tên cia à sa ú de dos po vos in dí ge nas em fa -
vor de or ga ni za ções não-governamentais.

O Go ver no Fe de ral abre mão de um
de seus prin ci pa is de ve res cons ti tu ci o na is  –  
as sis tên cia à sa ú de de seu povo  –  em fa -
vor de ONGs, que não re pre sen tam os in te -
res ses da so ci e da de bra si le i ra. Sob a ban -
de i ra da pro te ção ao meio am bi en te e da
de fe sa dos di re i tos dos po vos in dí ge nas, es -
sas ONGs, su bor di na das aos in te res ses es -
tran ge i ros, têm, na ver da de, gran de in te res -
se na pro pri e da de de ter ras bra si le i ras, na
sua bi o di ver si da de e ri que zas mi ne ra is.

Fi ca mos es tu pe fa tos e per ple xos com
a no tí cia de que a CCPY  –  Co mis são Pró
Ya no ma mi  –  as si na rá con vê nio com o Go -
ver no Fe de ral, no qual as su mi rá as atri bu i -
ções da sa ú de in dí ge na na Re ser va Ya no -
ma mi. O pro je to para aten der 18 (de zo i to)
pó los do dis tri to ya no ma mi em Ro ra i ma, que
abran ge 165 co mu ni da des e uma po pu la ção
de 6.748 ya no ma mis numa área de 4,3 mi -
lhões de hec ta res, terá um cus to or ça do em
R$6.000.000,00 (seis mi lhões de re a is).

Será que o Go ver no Fe de ral, atra vés
de ór gãos cri a dos para essa fi na li da de, não
tem com pe tên cia para cu i dar da sa ú de dos
po vos in dí ge nas?

Te mos cer te za que sim. Esta mos con vic -
tos de que, se fo rem da das as con di ções ma -
te ri a is, hu ma nas e dis po ni bi li za dos re cur sos fi -

nan ce i ros ade qua dos, ór gãos da Admi nis tra -
ção Fe de ral ou até mes mo da Admi nis tra ção
Esta du al têm co nhe ci men tos e ex pe riên ci as
su fi ci en tes para exe cu tar esse pro je to.

Acon te ci men tos re cen tes na de so cu -
pa ção de áre as in dí ge nas de mar ca das e
ho mo lo ga das, em Ro ra i ma, onde qua se
ocor reu um con fron to en tre ín di os e
não-índios, re tra tam a for ma de atu a ção de
or ga ni za ções não-governamentais jun to às
co mu ni da des in dí ge nas.

Não po de mos, Sr. Se na dor, de i xar de
ma ni fes tar, nes ta opor tu ni da de, nos sa pre o -
cu pa ção com o pro ces so de in ter na ci o na li -
za ção da Ama zô nia e suas con se qüên ci as
fu tu ras para os ín di os e não-índios da re -
gião e para o povo bra si le i ro como um todo.

O povo ro ra i men se ape la para o his tó -
ri co sen ti men to pa trió ti co dos par la men ta res 
fe de ra is, já ma ni fes ta do em mo men tos im -
por tan tes da vida po lí ti ca bra si le i ra, para a
de fe sa da so be ra nia na ci o nal em ter ras do
Esta do de Ro ra i ma.

Aten ci o sa men te,
De pu ta do Edio Vi e i ra Lo pes
Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va

do Esta do de Ro ra i ma.”
Sr. Pre si den te, fiz ques tão de ler, na ín te gra, o

do cu men to do Pre si den te da Assem bléia por que,
re i te ra das ve zes, te nho de nun ci a do essa ação que
se vem avan ta jan do a cada dia que pas sa. Em pri -
me i ro lu gar, foi a de mar ca ção co man da da pe las
ONGs; de po is, a “de fe sa” de in te res ses in con fes sos; 
e, por fim, o pró prio Go ver no Fe de ral chan ce lan do
que es sas or ga ni za ções não-governamentais, es -
tran ge i ras in clu si ve, pas sem a ser res pon sá ve is
pelo aten di men to à sa ú de dos ín di os ya no ma mis.

Qu e ro, por tan to, cha mar a aten ção do Se na do
e do Bra sil para fato tão im por tan te.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 424, DE 1999

So li ci ta ao Mi nis tro da Ciên cia e Tec -
no lo gia in for ma ções so bre os in cen ti vos aos 
pro gra mas em pre sa ri a is de de sen vol vi men -
to tec no ló gi co nas áre as da in for má ti ca (Lei
nº 8.248, de 1991).

Nos ter mos do dis pos to nos arts. 215, 216 e
217 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral e com 
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fun da men to no Art. 50 § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, 
re que i ro se jam so li ci ta das ao Mi nis tro da Ciên cia e
Tec no lo gia as se guin tes in for ma ções re la ti vas a in -
cen ti vos fis ca is aos pro gra mas em pre sa ri a is de de -
sen vol vi men to tec no ló gi co nas áre as da in for má ti ca
(Lei nº 8.248,de 1991), com a se guin te dis cri mi a ção:

• Ple i tos de in cen ti vos fis ca is, por re -
gião, sub me ti dos e apro va dos,  res pec ti vo
tipo de in cen ti vo con ce di do, de cor ren te da
Lei nº 8.248/91, nos pro gra mas em pre sa ri a -
is de de sen vol vi men to tec no ló gi co, nas áre -
as de in for má ti ca, no pe río do 1993/98;

• Nú me ro de em pre sas in cen ti va das,
por tipo de in cen ti vo, po si ção em 31-12-98;

• Mon tan te dos in ves ti men tos in cen ti -
va dos nos biê ni os 93/94, 95/96 e 97/98 e
res pec ti va re nún cia fis cal, por re gião e tipo
de in cen ti vo con ce di do;

• Impac tos e re sul ta dos, da po lí ti ca de   
in cen ti vos fis ca is, no se tor, de que tra ta a ci -
ta da lei.

Jus ti fi ca ção

De cor ri dos 6 anos da re gu la men ta ção da lei
que per mi tiu a im plan ta ção de uma po lí ti ca de in cen -
ti vos fis ca is vol ta da para o de sen vol vi men to tec no ló -
gi co na área de in for má ti ca, é pre ci so co nhe cer em
toda a sua ex ten são os seus im pac tos so bre este im -
por tan te se tor para o de sen vol vi men to do país.

As in for ma ções so li ci ta das pre ten dem sub si di -
ar uma ava li a ção dos re sul ta dos, cer ta men te po si ti -
vos, da re fe ri da po lí ti ca, bem como os seus im pac -
tos di fe ren ci a dos no de sen vol vi men to re gi o nal.

Tra ta-se pois de uma in dis pen sá vel ava li a ção,
quan do se sabe da pró xi ma ex pi ra ção do pra zo de
tais in cen ti vos, para que o Con gres so Na ci o nal es te -
ja bem sin to ni za do com a ne ces si da de de am pli a -
ção des te pra zo e da ade qua ção da lei nas ne ces si -
da des do de sen vol vi men to mais har mô ni co do nos -
so ter ri tó rio.

Sala das Ses sões, 11 de agos to de 1999. –
Se na dor Pa u lo Sou to

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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

LEI Nº 8.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991

Dis põe so bre a ca pa ci ta ção e com pe ti -
ti vi da de do se tor de Infor má ti ca e au to ma -
ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

(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 pos ta de emen da à Cons ti -
tu i ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí -
cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 69, DE 1999

Alte ra a re da ção da alí nea c do in ci so I 
do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal.

Arti go úni co. A alí nea c do in ci so I do art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a ter a se guin te re da ção:

Art. 159. ................................................
I – .........................................................
c) três por cen to, para apli ca ção em

pro gra mas de fi nan ci a men to ao se tor pro du -
ti vo das Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oeste, atra vés de suas ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com os 
pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can -
do as se gu ra da: à Re gião Nor te, a apli ca ção
da me ta de dos re cur sos a ela des ti na dos
para o fi nan ci a men to, por in ter mé dio do se -
tor pú bli co  es ta du al, de pro je tos de in -
fra-estrutura eco nô mi ca de apo io à pro du -
ção e à co mer ci a li za ção; e ao se mi-árido do 
Nor des te a me ta de dos re cur sos des ti na dos 
à Re gião, na for ma que a lei es ta be le cer;

Jus ti fi ca ção

É fato no tó rio que a re gião Nor te, de for ma
des pro por ci o nal a suas di men sões e ca rên ci as, tem
sido a me nos aqui nho a da do País, em ter mos de re -
cur sos pú bli cos para in ves ti men tos. Des sa for ma, o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te –
FNO, des de seu es ta be le ci men to,  em 1989, foi re -
ce bi do como uma fon te es tá vel de fi nan ci a men to
para o se tor pro du ti vo da re gião.

Não obs tan te, ao con trá rio do es pe ra do, o ob je ti -
vo pri mor di al do FNO de con tri bu ir para o in cre men to
da ati vi da de eco nô mi ca na re gião não vem sen do
atin gi do de modo sa tis fa tó rio, em de cor rên cia, prin ci -
pal men te, da es cas sez de pro je tos, le van do a que o
fun do ve nha acu mu lan do sal dos anu ais cres cen tes.
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É pre ci so sa li en tar que, nes se con tex to, di ver -
sas me di das de na tu re za ope ra ci o nal vêm sen do
im ple men ta das  no sen ti do de tor nar es ses re cur sos 
mais atra ti vos, a exem plo do aper fe i ço a men to dos
pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos para a con ces são
dos cré di tos pelo Basa – agen te fi nan ce i ro re gi o nal
de sig na do na Lei nº 7.827, de 1989, para ad mi nis -
trar o FNO _, a qua li fi ca ção de suas equi pes téc ni -
cas, e até mes mo a re du ção dos en car gos, pro mo vi -
da pela Me di da Pro vi só ria nº 1.846-9, de 29 de ju -
nho de 1999.

No en tan to, ape sar dos es for ços, per sis te ao
lon go des ses anos um fa tor es tru tu ral que tem sido
apon ta do como o prin ci pal res pon sá vel pelo ba i xo
com pro me ti men to dos re cur sos do fun do. Tra ta-se
da pre ca ri e da de da in fra-estrutura eco nô mi ca da re -
gião, que in vi a bi li za ou ele va de ma si a da men te o
cus to de um gran te nú me ro de pro je tos, por não
ofe re cer eco no mi as ex ter nas que tor na ria atra ti va
sua im plan ta ção.

Ao mes mo tem po, di an te da cri se fis cal que as 
vá ri as es fe ras de go ver no ata ves sam atu al men te,
os re cur sos para in ves ti men tos tor na ram -se ain da
mais es cas sos. Ade ma is, em mu i tos ca sos, as
obras de in fra-estrutura en vol vem or ça men tos de
gran de vul to.

Por es sas ra zões, te mos a con vic ção de que
os re cur sos do FNO pre ci sam ser apli ca dos nos pro -
je tos de in fra-estrutura da re gião, que po de rão in clu -
ir em pre en di men tos de di ver sos por tes des de a vi a -
bi li za ção de hi dro vi as, à cons tru ção de pe que nas
usi nas ge ra do ras de ener gia, re des de dis tri bu i ção
de ener gia, e trans por te em ge ral.

Nes se sen ti do, pro po mos a al te ra ção do art.
159, I, c, da Cons ti tu i ção Fe de ral para de ter mi nar
que a me ta de dos re cur sos do FNO seja di re ci o na -
da, por in ter mé dio dos go ver nos es ta du a is, para a
cons tru ção da in fra-estrutura ne ces sá ria à atra ção
de no vos in ves ti men tos pro du ti vos. Obser ve _se
que os pro je tos de ve rão ser sub me ti dos, como os
de ma is, aos cri té ri os es ta be le ci dos na ci ta da Lei nº
7.827, de 1989, e tam bém cons tar dos pla nos re gi o -
na is de de sen vol vi men to.

Por con si de rar mos que a ado ção des sa pro pos -
ta irá im pul si o nar sig ni fi ca ti va men te os ní ve is de com -
pro me ti men to do FNO e ala van car os in ves ti men tos
na re gião, pro pi ci an do a re du ção das de si gual da des
re gi o na is que to dos al me ja mos, con ta mos com o apo -
io dos No bres Pa res para essa pro po si ção.

Sala das Ses sões, 11 de agos to de 1999. –
Se na dor Luiz Otá vio – Ber nar do Ca bral  – Ma u ro Mi -
ran da  – Bel lo Par ga  – Le o mar Qu in ta ni li la – Sil va

Ju ni or – Wel ling ton Ro ber to  – Artur  da Tá vo la  –
Pa u lo Har tung – Car los Be zer ra  – Ro me ro Jucá  –
Osmar Dias  – Ro meu Tuma  – Mo za ril do Ca val can ti 
– Edu ar do Si que i ra Cam pos –   Bla i ro Mage – José
Fo ga ça – Pe dro Si mon – Luiz Pon tes – Alva ro Dias
– Amir Lan do – Agne lo Alves – Car los Pa tro cí nio  –
Anto nio Car los Va la da res – José Ro ber to Arru da –
Ge ral do Cân di do  – La u ro Cam pos – Tião Vi a na  –
Jef fer son Pé res  – Gil ber to Mes tri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos

so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so -
bre pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por
cen to na se guin te for ma:
....................................................................................

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas 
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das Re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste, atra vés de suas in -
ti tu i ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do
com os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can -
do as se gu ra da ao se mi-árido do Nor des te a me ta de
dos re cur sos des ti na dos à re gião, na for ma que a lei 
es ta be le cer;
....................................................................................

LEI Nº 7.827, DE 27 SETEMBRO de 1989

Re gu la men ta o art. 159, in ci so I, ali nea c, 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o Fun do Cons -
ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te-FNO, o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Nor des te – FNE e o Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Cen tro-Oeste – FCO, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.846-9
DE 29 DE JUNHO DE 1999

Dis põe so bre as ope ra ções com re cur -
sos dos fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a -
men to do Nor te, do Nor des te e do Cen -
tro-Oeste, de que tra ta a Lei nº 7.827, de 27 
de se tem bro de  1989, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

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

205  ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 1999



AGOSTO 1999 ANAIS  DO SENADO FEDERAL   206
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A pro -

pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

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 425, DE 1999

Sr. Pre si den te, Nos ter mos re gi men ta is, re que -
re mos seja con si de ra do sem efe i to o Re que ri men to
nº 402, de 1999 que adi ou para a ses são de 21 de
se tem bro do cor ren te ano, a dis cus são do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 44, de 1998, que dis põe so bre
a li ga ção ro do viá ria no Pla no Na ci o nal de Vi a ção,
no ex tre mo nor te, nos Esta dos do Pará e Ma ra nhão, 
e dá ou tras pro vi dên ci as, a fim de que a ma té ria re -
tor ne à Ordem do Dia.

Sala das Ses sões, 11 de agos to de 1999. –
Mo za ril do Ca val can ti – Ney Su as su na.

O Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia co mu ni ca que se en con tram
dis tri bu í das so bre as ban ca das có pi as do re que ri -
men to que aca ba de ser lido.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O re que ri men to nº 402, de 1999, vai ao Arqui vo.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 44, de 1998,

será in clu í do em Ordem do Dia da ses são de li be ra ti -
va or di ná ria do dia 17, na pró xi ma ter ça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Na ses são de on tem, foi lido o re que ri men -
to do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do in for ma ções
ao Tri bu nal de Con tas da União re fe ren tes aos pro -
ce di men tos ado ta dos por aque le Tri bu nal com vis tas 
à cri a ção de home page na Inter net.

Os avul sos do re fe ri do re que ri men to en con -
tram-se à dis po si ção dos Srs. Se na do res em suas
ban ca das.

Assim, pas sa mos à vo ta ção do Re que ri men to
nº 416, de 1999.

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 Pre si dên cia cum pri rá a de li be ra ção do Ple -

ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – A Pre si dên cia re ce beu do Pre si den te da
Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, V, da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, a Men sa gem nº 138, de 1999 (nº 973/99,
na ori gem), que so li ci ta seja au to ri za da a con tra ta -
ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi -
va len te a até cin qüen ta e cin co mi lhões de dó la res
nor te-americanos, de prin ci pal, com ga ran tia da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, en tre o Go ver no de
São Pa u lo e o Ban co Inter na ci o nal para a Re cons -
tru ção e o De sen vol vi men to – BIRD, des ti na da ao fi -
nan ci a men to par ci al do Pro je to de Ma ne jo e Con ser -
va ção do Solo – Mi cro ba ci as.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia re ce beu do Pre si den te da
Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, V, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, a Men sa gem nº 154, de 1999 (nº
956/99, na ori gem), que so li ci ta seja au to ri za da a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va -
lor equi va len te a até qua ren ta e cin co mi lhões de
dó la res nor te-americanos, de prin ci pal, com ga ran -
tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, en tre o Esta -
do de São Pa u lo e o Ban co Inter na ci o nal para a
Re cons tru ção e o De sen vol vi men to – BIRD, des ti -
na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to Inte gra do
de Trans por te Urba no de São Pa u lo – Li ga ção Bar -
ra Fun da/Ro o se velt.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Entre tan to, gos ta ria de cha mar a aten ção
dos Lí de res para al guns cri té ri os que, acre di to, se -
jam úte is se es ta be le ci dos an tes das vo ta ções na
Co mis são e no ple ná rio, por que há ca sos se me lhan -
tes a esse que não fo ram ex cep ci o na li za dos pelo
Mi nis té rio.

Assim, gos ta ria que as Li de ran ças ori en tas -
sem a Mesa, para que esta pos sa in for mar à Co mis -
são como va mos pro ce der. Tra du zin do: a men sa -
gem vem com pa re cer con trá rio do Ban co Cen tral.
O Mi nis tro da Fa zen da con cor da com o pa re cer, en -
tre tan to, ava lia que os dois em prés ti mos de vem ser
ex cep ci o na li za dos. Como exis tem ca sos se me lhan -
tes, gos ta ria que o Ple ná rio ori en tas se a Mesa. Daí
por que, an tes de vo tar na Co mis são de Assun tos



Eco nô mi cos, gos ta ria de re ce ber dos Srs. Lí de res
uma ori en ta ção – não pre ci sa ser ago ra, mas bre ve -
men te – para que haja uma tra mi ta ção dos ou tros
pro ces sos se me lhan tes do mes mo modo.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pro je to de Re so lu ção 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 seguinte:

 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1999

Revoga os §§ 1º e 2º do art. 3º da
Resolução do Senado Federal nº 80, de
1998.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Fi cam re vog ta dos os §§ 1º e 2º do art.

3º da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 80, de 1998.
Art. 2º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data

de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Re so lu ção nº 80, de 4-11-98, in clu iu dis po -
si ti vos ex cep ci o na is com re la ção à tra mi ta ção do
re fi nan ci a men to da dí vi da do Esta do de San ta Ca -
ta ri na, li mi tan do a 10 dias úte is o pra zo para a Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos ma ni fes tar-se so -
bre a ope ra ção ple i te a da, cri an do um inu si ta do de -
cur so de pra zo res tri ti vo aos prin cí pi os cons ti tu ci o -
na is do exer cí cio de con tro le exer ci do pelo Se na do
Fe de ral.

O pre sen te PRS bus ca a re vo ga ção de dis po -
si ti vo que al te ra ca su is ti ca men te pra zo de tra mi ta -
ção de pro ces so le gis la ti vo, o que li mi ta de for ma
ina ce i tá vel a com pe tên cia atri bu í da cons ti tu ci o nal -
men te ao Se na do Fe de ral.

Em ca sos aná lo gos aos do Esta do de San ta
Ca ta ri na, o Re gi men to do Se na do Fe de ral, bem
como a Re so lu ção nº 78/98, que “dis põe so bre as
ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de suas
res pec ti vas au tar qui as e fun da ções, in clu si ve con -
ces são de ga ran ti as, seus li mi tes e con di ções de
au to ri za ção e dá ou tras pro vi dên ci as” de fi nem o
pra zo de 15 (quin ze)dias para apre ci a ção da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, cujo pa re cer
será ob je to de de li be ra ção pelo Ple ná rio do Se na -
do Fe de ral.

A par des ses ar gu men tos, os tex tos dos §§ 1º
e 2º são con fli tan tes en tre si. O que tor na ina pli cá vel 
os pra zos que es te be le cem. No § 1º, está ex pres so
que a ma té ria será en ca mi nha da ao Se na do Fe de -
ral para sua ma ni fes ta ção em dez dias úte is, en -
quan to que o § 2º de fi ne que caso a Co mis são de

Assun tos Eco nô mi cos não se ma ni fes te no pra zo
es ta be le ci do no pa rá gra fo an te ri or, a ope ra ção será
con si de ra da apro va da.

Ora, se ao Se na do Fe de ral é atri bu í do pra zo
de 10 dias, como este pra zo po de rá ser es go ta do
na CAE, o que de ter mi na a su pres são da com pe -
tên cia do Ple ná rio do Se na do Fe de ral, em fron tal
des res pe i to às atri bu i ções cons ti tu ci o na is des ta
Casa.

Sala das Ses sões, 11 de agos to de 1999. –
Se na dor Ja der Bar ba lho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA

PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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

RESOLUÇÃO Nº 80, DE 1998

Altera a Resolução nº 70, de 1998, do
Senado Federal, autorizando o Estado de
Santa Catarina a adicionar dívida, na
operação de refinanciamento das dívidas
mobiliárias e contratuais do Estado,
derivada da Lei Complementar Estadual (de 
Santa Catarina) nº 129,de 1994, e dá outras 
providências.

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

Art. 3º O Ban co Cen tral do Bra sil ob ser va rá os
re qui si tos pre vis tos na Re so lu ção nº 78, de 1998, do 
Se na do Fe de ral, es pe ci al men te o dis pos to nos arts.
4º e 24.

§ 1º O adi ta men to do con tra to fir ma do en tre o
Esta do de San ta Ca ta ri na e a União, acom pa nha do
do res pec ti vo pa re cer do Ban co Cen tral do Bra sil,
será en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral para sua ma -
ni fes ta ção em dez dias úte is.

§ 2º Caso a Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos não se ma ni fes te no pra zo es ta be le ci do no pa -
rá gra fo an te ri or, a ope ra ção será con si de ra da apro -
va da.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O pro je to que aca ba de ser lido vai à Co -
mis são Com pe ten te. 

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pas sa-se à 
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ORDEM DO DIA

Item 1:

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 1997

(Vo ta ção no mi nal)

Votação, em segundo turno, do
Substitutivo à Proposta de Emenda à
Constituição nº 19, de 1997, do Senador
Antonio Carlos Valadares e outros
Senadores, que dispõe sobre a destinação
de recursos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, para a
implementação, funcionamento e gestão do
Sistema Único de Saúde, e dá outras
providências, tendo

Pa re cer sob nº 655, de 1998, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, ofe re -
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

(A ma té ria cons tou da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria do dia 23 de ju nho, quan do
teve sua vo ta ção adi a da para esta data).

Passa-se à votação da matéria. 
Com a pa la vra o pri me i ro subs cri tor, o emi nen -

te Se na dor Anto nio Car los Va la da res. 
Re gi men tal men te, V. Exª tem cin co mi nu tos

para se pro nun ci ar, mas, como é au tor da ma té ria,
con ce do dez mi nu tos a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, esta ma té ria nas ceu no bojo de uma das
mais gra ves cri ses ocor ri das no se tor de sa ú de pú -
bli ca do Bra sil, quan do era Mi nis tro da Sa ú de o Dr.
Adib Ja te ne. Em de cor rên cia des sa cri se, o Se na do
Fe de ral to mou a ini ci a ti va de cri ar a CPMF em sua
pri me i ra edi ção, com uma taxa de 0,25%, para vi go -
rar por dois anos.

O Go ver no Fe de ral as su miu o com pro mis so
com esta Casa de pro por ci o nar à sa ú de pú bli ca os
re cur sos in dis pen sá ve is, per ma nen tes, cer tos e de -
ter mi na dos para seu fun ci o na men to nor mal. Des sa
for ma, por meio de uma pro pos ta de emen da cons -
ti tu ci o nal, con fe riu-se ao se tor a tran qüi li da de ne -
ces sá ria ao seu fun ci o na men to em todo o Bra sil,
le van do-se as sis tên cia aos mais po bres, jus ta men -
te os mais vi sa dos por essa emen da. Aliás, a po -
bre za en dê mi ca do País é o tema das dis cus sões,
não só no Se na do, como na Câ ma ra dos De pu ta -
dos e em toda a so ci e da de, de po is da ini ci a ti va do

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães de tra zer ao
de ba te tal pro ble ma. Esta é a pri me i ra vez que o
Se na do Fe de ral está ti ran do a pro va real de que
esta Casa pre ten de re al men te com ba ter a po bre za
em nos so País.

O re la tó rio de 1999 do Pro gra ma das Na ções
Uni das para o De sen vol vi men to faz se ve ras crí ti cas
à glo ba li za ção e clas si fi ca de “gro tes cas” as di fe ren -
ças de ren da e de qua li da de de vida no mun do. A
nova me to do lo gia de cál cu lo do Índi ce de De sen vol -
vi men to Hu ma no (IDH) mu dou a po si ção do nos so
País. Pela fór mu la an ti ga, o Bra sil es ta va en tre
aque les com IDH ele va do. Na re clas si fi ca ção, o Bra -
sil fica em 79º lu gar, en tre os pa í ses de de sen vol vi -
men to hu ma no mé dio, mu i to atrás dos seus vi zi nhos 
Chi le (34º), Argen ti na (39º), Uru guai (40º), Ve ne zu e -
la (48º), Co lôm bia (57º), Equa dor (72º), Cos ta Rica
(45º), Pa na má (49º), Mé xi co (50º), Ma lá sia (56º),
Cuba (58º), Fi li pi nas (77º), para ci tar al guns exem -
plos. O nos so País per de em ma té ria de IDH para
to dos es ses pa í ses ci ta dos. 

No ano pas sa do, o Bra sil ocu pa va a 62ª po si -
ção, na ca te go ria de pa í ses com ín di ce de de sen -
vol vi men to hu ma no ele va do. A nova ava li a ção re la ti -
vi za o peso da ren da na for ma ção do ín di ce, de fi ni -
do pela pon de ra ção de in di ca do res de ri que za, sa ú -
de e edu ca ção. Com isso, fi cam mais ex pos tos pa í -
ses que pos su em um aten di men to mais pre cá rio à
sa ú de e à edu ca ção, os dois in di ca do res mais sen -
sí ve is de bem-estar so ci al. Se a nova me to do lo gia
apro xi ma mais o IDH da re a li da de so ci al do pla ne ta, 
no caso bra si le i ro essa re a li da de está es pre mi da
en tre Peru, Pa ra guai, Ca sa quis tão, Ma ce dô nia e
Cabo Ver de. Essa é a tur ma do Bra sil. 

As prin ci pa is pro pos tas para o que o PNUD
cha ma de “glo ba li za ção com face hu ma na” in clu em
a cri a ção de um Ban co Cen tral Pla ne tá rio, 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 des, e a cri a ção do im pos to
bit so bre as co mu ni ca ções on-line, cujo pro du to fi -
nan ci a ria ma i or aces so dos po bres às mo der nas
tec no lo gi as. 

A ONU es ti pu la, em seu re la tó rio, que o Bra -
sil é cam peão de con cen tra ção de ren da e apre -
sen ta 15,8% de sua po pu la ção sem ter aces so às
con di ções mí ni mas de hi gi e ne, sa ú de e edu ca ção. 
Entre os pro ble mas bra si le i ros des ta ca dos no re -
la tó rio, con tam-se: 17% das pes so as vi vem na li -
nha da mi sé ria; 11,5% mor rem an tes de com ple tar 
os 40 anos; 16% são adul tos anal fa be tos; 24% da
po pu la ção não têm água po tá vel; e 30% não têm
es go to. 
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Ade ma is, o úl ti mo re la tó rio da Uni cef – Fun do
das Na ções Uni das para a Infân cia – cita o Bra sil
como um país onde o pro gres so do com ba te à tu ber -
cu lo se é “len to”, por que não se apli ca um tra ta men to
su per vi si o na do em pe los me nos 70% dos ca sos re -
gis tra dos. Em ter mos de de si gual da de en tre a po pu -
la ção in fan til ur ba na e ru ral, o Bra sil fica aba i xo só de 
qua tro pa í ses: Chi na, Vi et nã, Ca sa quis tão e Peru. O
nú me ro de cri an ças bra si le i ras com tu ber cu lo se é
pre o cu pan te. Em 1996, fo ram no ti fi ca dos no País
85,8 mil ca sos da do en ça, ao lado de ou tros ín di ces
po si ti vos, como es co la ri da de e ama men ta ção.

Obser va-se, ain da, que a as so ci a ção do cres -
ci men to da po bre za no mun do com a fa lên cia do
sis te ma pú bli co de sa ú de e as sus ce ti bi li da des dos
por ta do res do HIV ao ba ci lo de Koch con cor rem
para a mul ti pli ca ção dos ca sos de tu ber cu lo se, do -
en ça que che ga a ma tar no Bra sil 14 pes so as por
dia. A pre vi são é de que, este ano, um ano an tes da 
do bra da do mi lê nio, te re mos 90 mil pes so as atin gi -
das pela tu ber cu lo se em nos so País, ce i fan do a
vida de mais de 6 mil ir mãos nos sos. 

Tais dados são alar man tes – e ci ta mos ape -
nas o caso da tu ber cu lo se; não es ta mos fa lan do de 
ou tras do en ças edê mi cas que se aba tem so bre o
Bra sil e que ma tam di a ri a men te os nos sos pa trí ci os 
– e nos re me tem à re le vân cia de bus car mos uma
fon te per ma nen te e efi caz para a so lu ção dos gra -
ves e eter nos pro ble mas da sa ú de no Bra sil, por
es tar mos cons ci en tes da imen sa in jus ti ça exis ten te 
em nos so País. O Bra sil tem alta con cen tra ção de
ren da, e o cres ci men to não fa vo re ce evi den te men -
te aos po bres.

Sr. Pre si den te, a apro va ção des ta pro pos ta
obri ga a União, os Esta dos e Mu ni cí pi os, por in ter -
mé dio da se gu ri da de so ci al, a pro por ci o nar ao Sis te -
ma Úni co de Sa ú de re cur sos de 30%, 12% e 10%
de sua ar re ca da ção, res pec ti va men te. Com esse
mon tan te de re cur sos, te re mos os me i os fi nan ce i ros 
ne ces sá ri os para que a nos sa po pu la ção, prin ci pal -
men te a mais po bre, te nha a as sis tên cia ne ces sá ria, 
de vi da, so li dá ria, do Esta do.

Esta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal re ce -
beu as si na tu ra de 42 Srs. Se na do res. Foi apro va da
na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça sem ne nhu -
ma res tri ção; foi apro va da em pri me i ro tur no, por
una ni mi da de e sem res tri ções, pelo Ple ná rio da
Casa, o que evi den cia uma res pos ta po si ti va do Se -
na do Fe de ral em fa vor da as sis tên cia aos mais po -
bres.

O Pre si den te do Se na do teve a co ra gem de
to mar a ini ci a ti va, mes mo sen do de um par ti do ali -

a do do Go ver no, e apre sen tou uma pro pos ta que
efe ti va men te teve o mé ri to de tra zer a lume a si tu -
a ção de mi sé ria em que vive o povo bra si le i ro.
Essa é a pri me i ra ma té ria que, de for ma con cre ta,
tes ta as boas in ten ções do Se na do Fe de ral, do
Go ver no e da Câ ma ra dos De pu ta dos. A sua apro -
va ção não sig ni fi ca pura e sim ples men te, Sr. Pre -
si den te, que os nú me ros exi gi dos de par ti ci pa ção
da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os se jam
apro va dos in to tum. Na re a li da de, a pro po si ção
ain da tra mi ta rá na Câ ma ra dos De pu ta dos, onde
os Par la men ta res, ins ta dos pelo pró prio Go ver no,
na tu ral men te en con tra rão a so lu ção mais con sen -
tâ nea com a re a li da de do nos so País. Se, por
exem plo, o per cen tu al de 30% es ti ver aci ma das
pre ten sões do Go ver no, a Câ ma ra dos De pu ta dos 
po de rá ba i xá-lo para 28% ou 25%.

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Pa re ce-me que o Re gi men to não
per mi te.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Infe liz men te não te re mos opor tu ni da de de
ou vir o no bre Se na dor, por que, em en ca mi nha men -
to de vo ta ção, não são per mi ti dos apar tes.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Agra de ço a be ne vo lên cia de V. Exª
ao apre sen tar mos a po si ti vi da de des ta pro pos ta.

Con ci to os no bres Pa res à res pon sa bi li da de
que es ta mos as su min do nes ta tar de. É a opor tu ni -
da de de de mons trar mos à Na ção que te mos pa la -
vra, que as su mi mos um com pro mis so pe ran te o
povo. Qu an do a CPMF foi cri a da, a des cul pa que
de mos, que o pró prio Go ver no deu, foi de que se
tra ta va de uma con tri bu i ção pro vi só ria e que, no ca -
mi nho, en con tra ría mos a so lu ção. Está aqui a so lu -
ção. E te mos cer te za ab so lu ta de que ha ve rá me -
nos mor tes no Bra sil e de que o povo mais po bre,
prin ci pal men te do meu Nor des te, terá as sis tên cia
ne ces sá ria. Não ve re mos – como es ta mos ven do –,
na ci da de de Ara ca ju, ca pi tal do meu Esta do, do en -
tes nos cor re do res; mu i tos nem che gam aos cor re -
do res, por que os hos pi ta is, não ten do con di ção al -
gu ma de aten dê-los, os re je i tam.

Sr. Pre si den te, os mé di cos cor rem para a ini ci -
a ti va pri va da. Em Ara ca ju, os la bo ra tó ri os de aná li -
ses e exa mes es tão-se trans for man do em ver da de i -
ras clí ni cas de aten di men to par ti cu lar ao povo que
pro vém do SUS, co bran do R$20,00 por con sul ta.
Isso acon te ce por que esse povo não é aten di do
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pelo SUS, que não tem re cur sos para pa gar mé di -
cos nem tam pou co re mé di os ou exa mes.

Por tan to, Sr. Pre si den te, essa ati tu de do Se na -
do Fe de ral não é para ama nhã; é para on tem, por -
que mu i tos já mor re ram de 1996 para cá, des de a
apro va ção da CPMF, e, até hoje, ne nhu ma so lu ção
foi en con tra da pelo Se na do Fe de ral nem pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos. É a hora e a vez de di zer mos
sim à po bre za e de con si de rar mos uma ver go nha o
que acon te ce com a sa ú de pú bli ca no Bra sil, uma
ver go nha que não po de mos trans mi tir aos nos sos
ne tos, por que os nos sos fi lhos já es tão bran cos de
ver go nha.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – 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) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil -
va, que tem pre fe rên cia.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/ PT – AC. 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 ra be ni zo o
Se na dor Anto nio Car los Va la da res pela ini ci a ti va,
por fa zer com que, nos ter mos su ge ri dos pe los
SUS, se jam fi nan ci a dos os re cur sos para a área de
sa ú de do se guin te modo: 30% das re ce i tas de con -
tri bu i ções so ci a is do or ça men to da se gu ri da de so ci -
al, no que con cer ne à par ti ci pa ção da União; 12%
de to das as re ce i tas dos Esta dos, in clu í das as re sul -
tan tes de trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is, o que per -
mi te a res pon sa bi li da de dos Esta dos para com a
ma nu ten ção do sis te ma; e 10% de to das as suas re -
ce i tas dos Mu ni cí pi os.

A pro pos ta do Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res visa con tri bu ir com uma das cha gas mais gra ves 
do nos so País, a ques tão do aten di men to à sa ú de
da po pu la ção, prin ci pal men te da que les seg men tos
que não têm ou tras al ter na ti vas de aten di men to que 
não se jam as ofe re ci das pe las ver bas pú bli cas alo -
ca das pelo Go ver no, me di an te os me ca nis mos de
que dis põe para tal.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, o aten di men to de sa ú de não tem fun ci o -
na do como de ve ria, em que pese a fi lo so fia do
Sis te ma Úni co de Sa ú de de se cons ti tu ir em um
mo de lo de mo crá ti co com ações de sa ú de que vi -
sem aten der com dig ni da de os mais di ver sos seg -
men tos da po pu la ção, in de pen den te men te das
suas con di ções so ci a is. Essa fi lo so fia é apro va da
pela gran de ma i o ria dos mé di cos e dos que têm
uma vi são de sa ú de pú bli ca vol ta da para o in te -

res se so ci al.
Uma das ra zões pe las qua is o Sis te ma não

tem fun ci o na do é exa ta men te a dis po ni bi li za ção in -
su fi ci en te. A pro pos ta do Se na dor Va la da res é vá li -
da, pois a nos sa ex pe riên cia de re ce i tas e de ver bas 
vin cula das para o aten di men to na área de edu ca -
ção tem fe i to com que a edu ca ção em nos so País
ain da não es te ja ain da em uma si tu a ção de com -
ple ta fa lên cia.

Inde pen den te men te do com pro mis so de pre fe -
i tos, de go ver nos es ta du a is ou fe de ral em re la ção à
edu ca ção, sa be mos que exis tem re cur sos que, por
vin cu la ção, se gun do o que dis põe a Cons ti tu i ção
Fe de ral, po dem ser alo ca dos e in ves ti dos na área.
Por tan to, exis te, sim, uma re ser va de re cur sos ade -
qua da ao aten di men to bá si co e ele men tar da edu -
ca ção por es ses me ca nis mos.

É isso que se está pro pon do em re la ção ao
Sis te ma Úni co de Sa ú de, com o que con cor do
por que, den tre as vá ri as me di das que hoje es ta -
mos dis cu tin do no Con gres so Na ci o nal para com -
ba te à po bre za, essa se ria uma gran de con tri bu i -
ção. Estou sen do oti mis ta, por que acre di to que,
em cada um de nós, ca la rá um sen ti men to cha ma -
do co e rên cia, que nos fará apro var essa pro pos ta, 
acre di tan do que ela será uma das con tri bu i ções
an te ci pa das ao de ba te que a Co mis são Mis ta do
Con gres so Na ci o nal fará já a par tir de ama nhã,
quin ta-feira, so bre as me di das de com ba te à ex -
clu são so ci al e à po bre za. Pois não exis te ex clu -
são mais for te do que, além de não ter o que co -
mer, de não ter con di ções de so bre vi vên cia por -
que lhe fal ta o es sen ci al para a sua ca pa ci da de de 
re pro du ção, não ter aces so à sa ú de pú bli ca. Isso,
sim, avil ta a pes soa hu ma na, tan to do pon to de
vis ta das suas pos si bi li da des de for ça, como tam -
bém da sua au to-estima.  

Nin guém so fre mais do que aque le que, no
mo men to em que bus ca so cor ro, no mo men to em
que se en con tra fra gi li za do, não con ta com o de vi do 
res pe i to e so li da ri e da de ins ti tu ci o nal – va mos usar
esse ter mo – para o aten di men to de suas de man -
das de sa ú de. 

É por isto, Sr. Pre si den te, que o Blo co de Opo -
si ção no Se na do apóia e en ca mi nha fa vo ra vel men te 
a pro pos ta do Se na dor Anto nio Car los Va la da res:
por com pre en der que o Con gres so Na ci o nal, a par tir 
do Se na do, que está pa u tan do a dis cus são so bre
me di das de com ba te à po bre za, de com ba te à mar -
gi na li za ção e à ex clu são so ci al, es ta rá se an te ci pan -
do, caso apro ve a emen da do Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res, e es ta rá pro por ci o nan do ao nos so
País um ins tru men to de cap ta ção de re cur sos para
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que as ações do Sis te ma Úni co de Sa ú de pos sam
ser im ple men ta das de acor do com as ne ces si da des
que te mos, que são inú me ras.

Não vou abor dar os as pec tos do fun ci o na men -
to es tru tu ral, da ne ces si da de de ha ver con tro le, fis -
ca li za ção, da im por tân cia de se ter em fun ci o na -
men to, de for ma de mo crá ti ca, a es tru tu ra pro pos ta
pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de – sob meu pon to de
vis ta, é de mo crá ti ca, é mu i to boa. Qu e ro abor dar,
sim, o mé ri to da pro pos ta de que, a par tir da apro va -
ção des sa emen da, es ta re mos efe ti van do em nos so 
País a con tri bu i ção que a Cons ti tu i ção de 1988 deu
com re la ção à edu ca ção.

Mu i to obri ga da.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– 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 o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fiz
ques tão de vir à tri bu na por que en ten do que este é
um mo men to im por tan te do Se na do da Re pú bli ca.
Esta mos di an te de uma ques tão po lí ti ca. Essa
emen da foi vo ta da nes ta Casa em pri me i ro tur no e
apro va da pela una ni mi da de dos Srs. Se na do res
pre sen tes à ses são. Ou seja, Se na do res de to dos
os par ti dos po lí ti cos de ram o voto “sim” a essa
emen da cons ti tu ci o nal.

O mé ri to des sa pro pos ta é in ques ti o ná vel. Ela
não é do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, mas da
Con fe rên cia Na ci o nal de Sa ú de e re pre sen ta a úni ca
so lu ção para re sol ver o pro ble ma da sa ú de no Bra sil. 
Não há ou tra. Da Con fe rên cia Na ci o nal de Sa ú de
par ti ci pam os se cre tá ri os es ta du a is de sa ú de de to -
dos os Esta dos bra si le i ros, in te gran tes do Mi nis té rio
da Sa ú de, re pre sen tan tes do Go ver no, de or ga ni za -
ções não-governamentais, da as so ci a ção dos se cre -
tá ri os mu ni ci pa is de sa ú de de todo o País. Hou ve ab -
so lu ta una ni mi da de com re la ção à apro va ção des ta
ma té ria, que diz o se guin te, em úl ti ma ins tân cia:
“...que 30% dos re cur sos da se gu ri da de so ci al da
União vão para a sa ú de. Os Esta dos da rão 12% do
to tal de suas re ce i tas e os Mu ni cí pi os, 10%.”

Ora, não con si go en ten der a po si ção do Go -
ver no, por que o Mi nis tro José Ser ra, em con ver sa
que ti ve mos, mos trou-se fa vo rá vel à apro va ção des -
sa emen da e dis se ta xa ti va men te que era a so lu ção 
para o pro ble ma da sa ú de, re pe tin do, por tan to, a
de ci são da Con fe rên cia Na ci o nal de Sa ú de. E, mais 
tar de, uma re u nião do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, 

da qual tive a hon ra de par ti ci par todo o tem po,
quan do vi vía mos um ques ti o na men to ex tre ma men te 
gra ve em re la ção aos cor tes que es ta vam sen do fe i -
tos no Orça men to da União na área de sa ú de, to dos 
apre sen ta ram essa pro pos ta como so lu ção dos pro -
ble mas.

Não vejo por que mo di fi car o po si ci o na men to
ado ta do pe los Srs. Se na do res quan do da pri me i ra
vo ta ção. Ora, os se nho res vo ta ram cons ci en tes, sa -
bi am o que es ta vam vo tan do. Essa emen da foi
apro va da por una ni mi da de, no pri me i ro tur no, por
to dos os par ti dos po lí ti cos. E, ago ra, quan do o Con -
gres so Na ci o nal, quan do o PFL, sob a li de ran ça do
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, Anto nio Car los
Ma ga lhães, quan do to dos se sen si bi li zam com a
ques tão da po bre za do nos so Bra sil, da di fi cul da de
do nos so povo, não se pode vol tar atrás em uma
po si ção já ado ta da, em um voto que já foi dado, em
uma pro pos ta que so lu ci o na so bre ma ne i ra, que re -
sol ve, que é con sen so na Con fe rên cia Na ci o nal de
Sa ú de do nos so País. Não é pos sí vel vol tar atrás
nes sa ma té ria. O Go ver no tem que dar ex pli ca ções
so bre seu po si ci o na men to, por que, se vo ta mos fa -
vo ra vel men te, se o Mi nis tro José Ser ra, que in te gra
o Go ver no, diz pu bli ca men te que é fa vo rá vel a essa
emen da, se to dos os Srs. Se na do res de ram o pri -
me i ro voto fa vo rá vel a ela, qual é a jus ti fi ca ti va para
se mu dar o voto, para se mu dar o po si ci o na men to? 

O povo me re ce essa ex pli ca ção, prin ci pal men -
te no mo men to em que to dos es ta mos vol ta dos – e
aí, de cer ta for ma, por ca u sa da li de ran ça de V. Exª, 
que, le van tan do essa ban de i ra, lhe deu re per cus são 
– para a ques tão da po bre za. Nes se mo men to, não
é pos sí vel se vo tar con tra uma pro pos ta como essa, 
que re sol ve, em gran de par te, as di fi cul da des da po -
bre za do nos so País. 

De for ma que ape lo aos Srs. Se na do res para
que man te nham o voto dado no pri me i ro tur no a
essa emen da cons ti tu ci o nal e vo tem “sim”. 

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP. 

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não
é pos sí vel, de for ma ne nhu ma, no meu caso, ab di -
car da con di ção de mé di co e, por tan to, de um par -
la men tar que sem pre tem pro cu ra do tra ba lhar em
fa vor da sa ú de pú bli ca do nos so País, bus can do
do tar a es tru tu ra go ver na men tal de con di ções de
ga ran tir sa ú de dig na para toda a po pu la ção bra si -
le i ra. 
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Sei que, num país de gran des di men sões como
o Bra sil, que se en con tra per ma nen te men te em cri ses 
eco nô mi cas, sub mer so qua se que di a ri a men te em
pro ble mas de or dem eco nô mi co-financeira, é mu i to di -
fí cil as se gu rar es sas con di ções al me ja das por to dos
nós Se na do res e, so bre tu do, pelo povo mais hu mil de
do Bra sil, aque les que es tão nos re can tos mais lon -
gín quos da nos sa Pá tria e, prin ci pal men te, os que se
en con tram em si tu a ção de des van ta gem so ci al e com
pro ble mas gra ves de sa ú de.

O que se bus ca com a emen da de ini ci a ti va do 
Se na dor Anto nio Car los Va la da res é ga ran tir ao Go -
ver no uma so lu ção es tru tu ral para o pro ble ma de fi -
nan ci a men to da sa ú de pú bli ca no nos so País. 

Fui Pre si den te da Asso ci a ção Mé di ca do meu
Esta do. Tam bém fui mem bro da Di re to ria do Sin di -
ca to dos Mé di cos vá ri as ve zes, par ti ci pei de vá ri os
even tos, tais como con fe rên ci as mu ni ci pa is, con fe -
rên ci as es ta du a is, con fe rên cia na ci o nal em de fe sa
da sa ú de pú bli ca. É co mum en tre nós o pen sa men -
to de que para ga ran tir ao povo sa ú de de boa qua li -
da de se fazem ne ces sá ri os von ta de po lí ti ca, pro bi -
da de ad mi nis tra ti va e fi nan ci a men to, ou seja, dis po -
ni bi li da de de re cur sos. O que se bus ca com essa
emen da do Se na dor Anto nio Car los Va la da res é ga -
ran tir, de for ma es tru tu ral e não mais con jun tu ral,
como é o caso da CPMF, o fi nan ci a men to da sa ú de
pú bli ca em nos so País. La men ta vel men te essa
emen da não pôde ser vo ta da no ano pas sa do, por -
que o emi nen te Se na dor Pa u lo Sou to pe diu adi a -
men to de sua vo ta ção. Na Le gis la tu ra pas sa da, ha -
via con sen so do Se na do em tor no des sa ma té ria,
mas in fe liz men te, como já dis se, ela não pôde ser
vo ta da. Então, o Go ver no teve tem po de ar ti cu lar
para que a sua base não apro ve essa im por tan te
me di da.

Ima gi ne mos to dos nós o que acon te ce ria com
a sa ú de pú bli ca do Bra sil se a Jus ti ça con de nas se a 
CPMF à ex tin ção. Como sa be mos, vá ri as ações fo -
ram aju i za das con tra a CPMF e li mi na res fo ram con -
ce di das para sus tar a sua co bran ça. Ima gi nem o
que acon te ce ria se esse fos se tam bém o en ten di -
men to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e a CPMF fos -
se ex tin ta! E se da qui a dois anos o Con gres so Na -
ci o nal não ti ver con di ções de pror ro gar mais uma
vez a CPMF, o que irá acon te cer? No iní cio tam bém 
a área eco nô mi ca era con tra a apro va ção da CPMF, 
a qual hoje se trans for mou numa so lu ção para pro -
ble mas das dí vi das do Bra sil, em bo ra, como to dos
sa be mos, seja des ti na da in te gral men te ao se tor da
sa ú de. To dos tam bém sa bem que fo ram re du zi dos
os re cur sos de ou tras fon tes que an tes eram des ti -

na dos à sa ú de, tor nan do-se, por tan to, a CPMF um
subs ti tu to das de ma is fon tes que fi nan ci a vam o se -
tor da sa ú de. Então, se não hou ver con di ções po lí ti -
cas de pror ro gar a co bran ça da CPMF da qui a dois
anos ou se a Jus ti ça con de nar a CPMF à ex tin ção,
fi ca re mos sem ga ran tia ne nhu ma de fi nan ci a men to
do se tor pú bli co de sa ú de.

Por isso, en ten do que essa emen da deve ser
apro va da pelo Se na do Fe de ral e pela Câ ma ra dos
De pu ta dos. Uma vez apro va da, se esse for o en ten -
di men to da ma i o ria dos Se na do res, ela irá con tri bu ir,
de for ma es tru tu ral, para ga ran tir so lu ções para os
pro ble mas do se tor pú bli co de sa ú de em nos so País.

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 à no bre Se na do ra He lo -
i sa He le na.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
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, nós
sem pre dis se mos, tan to nes ta Casa como na so ci e -
da de que, sem dú vi da, te mos a le gis la ção mais
avan ça da no mun do no se tor de sa ú de. Essa le gis -
la ção re sul tou da luta de vá ri os mo vi men tos da so ci -
e da de ci vil or ga ni za da e de vá ri os re pre sen tan tes
do se tor pú bli co. Assim, con quis ta mos uma le gis la -
ção avan ça da, à luz dos gi gan tes cos de sa fi os do
per fil epi de mi o ló gi co do nos so País. 

Entre tan to, em toda a ex pe riên cia de ope ra -
ci o na li za ção des sa le gis la ção, te mos vis to – e te -
nho cer te za de que qual quer pes soa com um mí ni -
mo de bom-senso tem ob ser va do tam bém – que a
di fi cul da de está no fi nan ci a men to, in dis pen sá vel
para evi tar que essa dis po si ção seja sim ples men -
te le tra mor ta no tex to cons ti tu ci o nal e que per sis -
ta esse gran de abis mo en tre o que foi con quis ta do 
na lei e a re a li da de de vida de mi lha res de pes so -
as que pe ram bu lam pelo ser vi ço de sa ú de à bus -
ca de aten di men to. Isso ocor re tan to em re la ção à
ques tão de re cur sos hu ma nos, como, de for ma
mu i to es pe ci al, em re la ção ao fi nan ci a men to do
se tor.

O que ima gi ná va mos – como cer ta men te toda
a so ci e da de – é que, à luz de vá ri as dis cus sões ha -
vi das tan to na so ci e da de ci vil quan to no se tor pú bli -
co e no Con gres so Na ci o nal, não ha ve ria ne nhu ma
po lê mi ca em re la ção a essa vo ta ção, mes mo por -
que essa ma té ria já ha via sido am pla men te dis cu ti -
da e apro va da por una ni mi da de no pri me i ro tur no,
Como to dos sa be mos, o se tor da sa ú de é de res -
pon sa bi li da de do Mu ni cí pio, do Esta do e da União.
Alguns di zem que a si tu a ção da sa ú de já foi re sol vi -
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da com a ar re ca da ção da CPMF. Não é ver da de,
por que ela não se ria su fi ci en te para vi a bi li zar o se -
tor. Além dis so, in fe liz men te, pela ir res pon sa bi li da -
de go ver na men tal, os re cur sos da CPMF não fo -
ram to dos des ti na dos à sa ú de. Não se ria de se já vel 
que o Con gres so es ti ves se vo tan do vin cu la ção.
Isso é ver da de. Ca be ria ao Con gres so, até num re -
gi me pre si den ci a lis ta, a mais am pla au to no mia
para dis cu tir as des pe sas à luz da pre vi são de ar re -
ca da ção vi a bi li za da pelo Exe cu ti vo, mas in fe liz -
men te já exis tem ou tras vin cu la ções, como ocor re
na edu ca ção e na ro la gem da dí vi da. E é exa ta -
men te isso que nes se mo men to so li ci ta mos. Sei
que mu i tos têm a pre o cu pa ção em re la ção à cri se
em que se en con tram os Mu ni cí pi os e os Esta dos.
Mu i tos fa zem aque la co nhe ci da con ta dos 60% de
pes so al, dos 25% para a edu ca ção, dos 13% para
a ro la gem da dí vi da, do re pas se do Ju di ciá rio e do
Le gis la ti vo no sen ti do de im pe dir a apro va ção des -
sa emen da. O pro ble ma é que não po de mos, mais
uma vez, es pe ci al men te nes se mo men to em que
to dos dis cu tem a ques tão da po bre za. To dos sa -
bem efe ti va men te que não exis te área em que a
pos si bi li da de de vi su a li za ção da po bre za seja ma i -
or do que no se tor sa ú de. Ne nhu ma ou tra área tem 
a pos si bi li da de de mos trar atra vés de uma es tru tu -
ra aná to mo-fisiológica o que sig ni fi ca a po bre za.
Ne nhu ma ou tra área, re pi to. É na área de sa ú de
que se vê uma cri an ça às vés pe ras do ano 2000
mor ren do por cho que hi po vo lê mi co por ca u sa de
uma di ar réia. É um ab sur do o que es ta mos ven do
no se tor sa ú de. Por isso, é de fun da men tal im por -
tân cia es ta be le cer uma vin cu la ção.

Ve ja mos o per fil epi de mi o ló gi co que exis te
hoje para a po pu la ção po bre. Já não se pode mais
fa zer o dis cur so de que a po pu la ção po bre pre ci sa
ape nas de me di ci na pre ven ti va – é men ti ra. Hoje, a
po pu la ção po bre aglu ti na em tor no de si tan to as
do en ças con si de ra das pró pri as do sub de sen vol vi -
men to como as do en ças trans mis sí ve is, as pa ra si tá -
ri as e as di ar réi as, como tam bém aglu ti na, em tor no
da po bre za, as cha ma das do en ças crô ni -
co-degenerativas, os cân ce res e as do en ças car di o -
vas cu la res, que tam bém pre ci sam do em pe nho e da 
re so lu ti vi da de do se tor de sa ú de.

Como isso será vi a bi li za do se, efe ti va men te,
os che fes do Exe cu ti vo mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral 
não estabe le cem a con tra par ti da para o se tor? Gos -
ta ría mos até de es tar aqui sem pre ci sar fa zer isso, na 
es pe ran ça de que os che fes do Exe cu ti vo, por si sós, 
à luz do per fil epi de mi o ló gi co ex tre ma men te de plo rá -
vel e per ver so exis ten te hoje, à luz do qua dro de po -

bre za gi gan tes ca que se en con tra no País, es ta be le -
ces sem 10% dos re cur sos or ça men tá ri os para a vi a -
bi li za ção do se tor da sa ú de. Como isso não está sen -
do fe i to e como não po de mos es pe rar a be ne vo lên -
cia pes so al de um ou ou tro che fe do Exe cu ti vo, es pe -
ro que efe ti va men te pos sa mos ga ran tir isso por meio 
des sa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal.

Sei que a cri se dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os
é gran de, mas, para re sol ver essa ques tão, esta
Casa, que tem a obri ga ção de de fen der a Fe de ra -
ção, tem de fa zê-lo, à luz do mo de lo de de sen vol vi -
men to eco nô mi co e do ajus te fis cal que está sen do
pa tro ci na do pelo Go ver no Fe de ral, e não, mais uma 
vez, re ti ran do da po pu la ção po bre, da po pu la ção
mi se rá vel, a pers pec ti va de ter aces so aos ser vi ços
de sa ú de.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AL) – 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) – Tem a pa la vra V. Exª.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te,
cum pri men to e pa ra be ni zo o Se na dor Anto nio
Car los Va la da res pela ma ne i ra cla ra, qua li fi ca da e 
tão res pon sá vel com que apre sen tou e fez a de fe -
sa da apro va ção de sua emen da. De se jo ain da di -
vi dir com o Se na do Fe de ral a pre o cu pa ção que
car re go com a sa ú de pú bli ca, com essa emen da
cons ti tu ci o nal.

Enten do que es ta mos vi ven do um mo men to de 
re fle xão so bre o que tem ocor ri do em ter mos de de -
ci são le gis la ti va em re la ção à po lí ti ca de Esta do. A
de ci são per ma nen te é “não gas tar”. O li mi te é o da
Lei Ca ma ta; é o de uma me di da pro vi só ria que diz
que só se pode ir até tal pon to. E, ago ra, es ta mos
vi ven do um mo men to es pe ci al, no qual, por meio de 
uma de ter mi na ção que o Se na do Fe de ral pode to -
mar jun to ao Go ver no Fe de ral, jun to aos Esta dos,
jun to aos Mu ni cí pi os, di re mos que se deve gas tar,
que é cor re to gas tar, que é cor re to fa zer sa ú de pú -
bli ca. Pen so que es ta mos cons tru in do um Esta do
ver da de i ro, no ta da men te quan do se fala em sa ú de
pú bli ca, apro van do essa me di da.

Não dá, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, para
tes te mu nhar mos a re a li da de da sa ú de pú bli ca nas
ci da des po bres e pe que nas des te País; não dá mais 
para o Se na do Fe de ral ima gi nar que é pos sí vel ace -
i tar o Bra sil con vi ven do com a mi sé ria e com as
enor mes di fi cul da de do se tor da sa ú de pú bli ca, tan -
to na Re gião Nor te, como nas Re giões Cen -
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tro-Oeste e Nor des te des te País, bem como nas pe -
ri fe ri as do Cen tro-Sul do Bra sil. Não pos so ima gi nar
que al guém, de bom sen so, den tro de uma vi são
téc ni ca, pos sa se opor à apro va ção des sa emen da
cons ti tu ci o nal, por que, se gun do en ten do, tudo o que 
se faz, tudo o que se de se ja numa hora como esta é 
fa zer o mí ni mo pela sa ú de pú bli ca des te País.

Nós ve mos o art. 196 da Cons ti tu i ção Fe de ral
ser des cum pri do to dos os dias, pe ran te os olhos de
to dos os bra si le i ros, exa ta men te na que la hora em
que um pai ou uma mãe de fa mí lia che gam a um
hos pi tal de uma pe que na ci da de e não en con tram
aten di men to. E nós te mos a opor tu ni da de, ago ra, de 
di vi dir com o Mu ni cí pio, de di vi dir com o Esta do, co -
la bo ran do com o Go ver no Fe de ral, para que to dos
as su mam suas res pon sa bi li da des e cons tru am um
mo de lo de sa ú de pú bli ca jus to para este País, por -
que irão gas tar.

Esta mos can sa dos de ver o Mu ni cí pio es pe -
ran do as mi ga lhas que vêm do Go ver no Fe de ral, os
re cur sos des ti na dos pelo Go ver no Fe de ral para agir. 
Há Mu ni cí pi os que não sa bem o que é uma li ci ta -
ção; que não sa bem o que é com pre en der e as su -
mir a res pon sa bi li da de de pro mo ver a sa ú de pú bli -
ca. E, ago ra, abre-se a opor tu ni da de de o Se na do
Fe de ral res pon sa bi li zar o mu ni cí pio, di zen do-lhe
que ele tem de gas tar 10%, di zen do ao Esta do que
tem de gas tar 12%, mu dan do, com isso, a re a li da de 
da sa ú de pú bi ca no Bra sil.

Então, o ape lo que faço, den tro da re a li da de
do Se na do Fe de ral, é que to dos re fli tam so bre o
fato de que, pela pri me i ra vez, po de re mos che gar a
um mu ni cí pio, de qual quer lu gar do Bra sil, e di zer
que a cul pa não é ape nas do Mi nis té rio da Sa ú de,
que a cul pa não é ape nas do Go ver na dor, mas tam -
bém do Pre fe i to ou do Se cre tá rio de Sa ú de se es tes 
não es ti ve rem dan do a sua quo ta de res pon sa bi li da -
de, por que é pos sí vel cons tru ir mos a sa ú de pú bli ca
que to dos de se ja mos no âm bi to do Sis te ma Úni co
de Sa ú de.

Então, faço esse ple i to de re fle xão aos mem -
bros do Se na do Fe de ral, di zen do mes mo que as si -
nei com toda a tran qüi li da de o pro je to de emen da
cons ti tu ci o nal do Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, en ten den do que não se tra ta va de uma en ci -
clo pé dia, en ten den do que ha via ali um tra ta do per -
fe i to e aca ba do de com ba te à mi sé ria e à po bre za
nes te País, mas, so bre tu do, um ges to con cre to con -
tra a mi sé ria e con tra a po bre za e a fa vor da mu dan -
ça da re a li da de tão so fri da dos bra si le i ros. Enten do
que a mes ma im por tân cia tem a apro va ção des sa
emen da cons ti tu ci o nal, por que vai obri gar toda e

qual quer ci da de do Bra sil a fa zer o mí ni mo de jus ti -
ça a fa vor da sa ú de do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – 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, o no bre Se na dor Pa u lo
Sou to.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a meu ver, o pri -
me i ro as pec to que deve ser con si de ra do nes te mo -
men to é o de que esta emen da foi pro pos ta em um
am bi en te com ple ta men te di fe ren te da que le em que
ela hoje é vo ta da. Digo isso a fim de que os Srs. Se -
na do res, even tu al men te, não se sin tam cons tran gi -
dos, por que aqui, em um de ter mi na do mo men to,
afir mou-se que hou ve uma po si ção, e esta, hoje,
não pa re ce tão unâ ni me.

Tra ta-se de uma emen da que data de 1997. E, 
de po is da apre sen ta ção da emen da de au to ria do
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, este mes mo Se -
na do já apro vou al gu mas ou tras emen das cons ti tu -
ci o na is que al te ra ram to tal men te o or ça men to da se -
gu ri da de so ci al. Esta Casa apro vou a Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 20/98, da Pre vi dên cia So ci al, que
es ta be le ce, por exem plo, que os re cur sos ad vin dos
da con tri bu i ção so ci al dos tra ba lha do res e em pre sá -
ri os, cal cu la da so bre a fo lha de sa lá ri os, so men te
po der ser apli ca da no pa ga men to dos be ne fí ci os do
Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia, ou seja, par te des ses
re cur sos o Se na do vin cu lou, o que pa re ce algo jus -
to, ao pa ga men to das apo sen ta do ri as, que é um
gran de pro ble ma que te mos hoje no País. De po is
dis so, o Se na do apro vou a emen da da CPMF, es ta -
be le cen do que re cur sos se rão di vi di dos en tre o se -
tor da sa ú de e o da Pre vi dên cia.

Então, quan do a emen da foi fe i ta, o am bi en te
era ou tro, com ple ta men te di fe ren te. Então, hoje,
per gun to, in clu si ve ao au tor da pro po si ção: o que
ocor re ria se apro vás se mos isso, já que não está ex -
plí ci to no tex to que as ou tras duas emen das re cen -
te men te apro va das pelo Se na do Fe de ral se rão re -
vo ga das? Qu an do apro var mos essa pro pos ta, es ta -
re mos re vo gan do a emen da da Pre vi dên cia? Esta -
re mos re vo gan do a emen da da CPMF? Não há uma 
men ção ex plí ci ta a que os re cur sos apro va dos pelo
Se na do Fe de ral se jam re vo ga dos pela atu al pro pos -
ta de emen da à Cons ti tu i ção.

Por tan to, a meu ju í zo, vi ve mos hoje em um
am bi en te di fe ren te, não me pa re cen do que seja in -
ten ção do Se na do Fe de ral re ti rar re cur sos para o
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se gu ro de sem pre go, não me pa re cen do que seja
tam bém in ten ção do Se na do re ti rar re cur sos para o
pa ga men to das apo sen ta do ri as nem da pró pria
CPMF. Como dis se, tec ni ca men te, não sei o que vai 
ocor rer se apro var mos isso sem de cla rar ex pli ci ta -
men te que as ou tras duas emen das, aqui apro va -
das, es tão re vo ga das.

O as sun to me pa re ce, por tan to, ex tre ma men -
te im por tan te. E que ro di zer que nin guém pode ser
con tra os re cur sos da sa ú de. Cla ro que to dos te -
mos de lu tar por eles; po rém, esta não é a for ma
mais ade qua da de fa zê-lo. Não acre di to, por exem -
plo, que ire mos im por a Esta dos e Mu ni cí pi os vin -
cu la ções que po dem in vi a bi li zar com ple ta men te os
or ça men tos das Uni da des da Fe de ra ção. Se to -
mar mos um Esta do pró xi mo ao ide al – e pra ti ca -
men te não há –, ve re mos que já exis tem, eu di ria,
vin cu la ções com a fo lha de 60%; e são pou cos os
ca sos em que esse per cen tu al não é ma i or. Dos
15% dos re cur sos da Edu ca ção – não es tou fa lan -
do nos 10%, por que os 15% de pes so al já es tão
nos 60%, para não fa zer du pla con ta gem –; no mí -
ni mo 13% es tão re la ci o na dos à dí vi da. Se to mar -
mos mais 12%, aí já vão, apro xi ma da men te, 94%.
Ou seja, em al guns ca sos, o Se na do da Re pú bli ca
es ta rá vin cu lan do re cur sos de mais de 100% das
re ce i tas do Esta do; cre io que prin ci pal men te com
re la ção a Esta dos e Mu ni cí pi os. E fico tran qüi lo
por que, no Esta do da Ba hia, já apli ca mos um per -
cen tu al até su pe ri or a esse. Não es tou, por tan to,
fa zen do aqui ad vo ca cia em ca u sa pró pria. Ape nas
pen so que não nos cabe aqui fi car di ri gin do os
Orça men tos dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os.

É esse o meu pon to de vis ta. Por isso, mes mo
sen do evi den te men te fa vo rá vel a que pro cu re mos
au men tar os re cur sos da Sa ú de, vejo que essa não
é a for ma mais pró pria. Aliás, acre di to que isso tal -
vez pos sa ser algo de fi ni ti vo e que dis pen se com -
ple ta men te essa emen da cons ti tu ci o nal. O Se na do
apro vou o §10 do art. 195 da Emen da Cons ti tu ci o -
nal da Pre vi dên cia, que diz o se guin te:

“§10. A lei definirá os critérios de
transferência de recursos para o Sistema
Único de Saúde e ações de assistência
social da União para os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, e dos Estados para 
os Municípios, observada a respectiva
contrapartida de recursos.”

É o caso tí pi co, Se na dor Va la da res, de ela bo -
rar mos aqui uma lei – e não pre ci sa ser emen da à
Cons ti tu i ção – em que se pos sam co lo car os re cur -

sos, como uma con tin gên cia para trans fe rên cia
para Esta dos e Mu ni cí pi os, pre vis tos a cada ano
nas leis or ça men tá ri as. E o Go ver no Fe de ral tem
toda con di ção de fa zer isso como ges tor dos re cur -
sos do SUS. Mas en ges sar de fi ni ti va men te re cur -
sos, por meio de emen da à Cons ti tu i ção, e di fi cul -
tar as ad mi nis tra ções, tan to do Go ver no Fe de ral
como dos Esta dos e Mu ni cí pi os, não me pa re ce
ser uma boa téc ni ca le gis la ti va e não vai, a meu
ver, aju dar o se tor Sa ú de. Além dis so, os le gis la do -
res es pe ci a lis tas que en ten dem mais do que eu po -
dem di zer o que vai acon te cer se fi zer mos essa
vin cu la ção sem nos re fe rir mos, ex pli ci ta men te, à
que bra de vin cu la ção das emen das que já fo ram
aqui vo ta das, prin ci pal men te a CPMF e a pró pria
emen da da Pre vi dên cia So ci al.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hugo Na -
po leão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, ia re ser var-me para o en ca mi nha men to
de vo ta ção, mas jul gan do V. Exª que este é o mo -
men to mais ade qua do para fa zê-lo, gos ta ria de te -
cer al gu mas con si de ra ções a res pe i to da pre sen te
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção.

Devo di zer, de sa í da, que me sin to in te i ra e
com ple ta men te à von ta de, por que não vo tei no pri -
me i ro tur no des ta PEC. Por tan to, es tou in te i ra men te 
li be ra do para di zer aqui lo que pen so, aqui lo que
con si de ro, aqui lo que jul go mais apro pri a do para a
vo ta ção em ques tão.

Pres tei mu i ta aten ção em to dos os de ba tes e,
mais ni ti da men te, no do emi nen te re pre sen tan te da
Ba hia, Se na dor Pa u lo Sou to. S. Exª tem toda a ra -
zão quan do diz que vo ta mos essa emen da cons ti tu -
ci o nal em pri me i ro tur no – quan do digo “nós”, res -
sal vo que não o fiz, digo “nós” sig ni fi can do a Casa – 
no dia 1º de de zem bro de 1998. De po is dis so, hou -
ve duas ou tras: a pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção que re sul tou na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20 da 
Pre vi dên cia e a da CPMF, que foi pro mul ga da no
dia 18 de mar ço de 1999.

Isso ca u sa ria uma ca co fo nia ju rí di ca, se é que
se pode usar essa ex pres são. Iría mos con fron tar
vin cu la ções com vin cu la ções, cri an do uma gran de
con fu são, tão gran de quan to a ca co fo nia de vo zes
quan do há, na fre qüên cia do rá dio, in ter fe rên cia. De 
tal sor te, não sa be ría mos mais como apli car a du pla 
do sa gem ou como se pa rá-la com re la ção a vin cu la -
ções. Cre io que es ta ría mos mais ade qua da men te
ado tan do a pos tu ra ne ces sá ria à Sa ú de na União se 
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vo tás se mos, nos su ces si vos Orça men tos, quan ti as
subs tan ci a is para tal área em todo o País e não ma -
ni e tás se mos – como es ta mos fa zen do, no mo men to 
em que po de ría mos até ca mi nhar para uma des vin -
cu la ção em ma té ria cons ti tu ci o nal.

Gos ta ria de lem brar que na Emen da da Pre vi -
dên cia, a Emen da nº 20, hou ve a de li be ra ção de
vin cu lar o pa ga men to à con tri bu i ção so bre a fo lha
úni ca e ex clu si va men te a be ne fí ci os pre vi den ciá ri os. 
Ou seja, po de ría mos es tar cri an do um gran de pro -
ble ma para o or ça men to pre vi den ciá rio do nos so
País e po de ría mos, quem sabe – vou usar uma ex -
pres são chu la mas ver da de i ra – “ma tar” a as sis tên -
cia so ci al.

Con quan to eu atri bua va lor à pre sen te emen da 
cons ti tu ci o nal, aos seus no bres prin cí pi os, às suas
no bi li tan tes in ten ções, vejo, por ou tro lado, as sus ta -
do, o con fron to com emen das que esta Casa apro -
vou de po is da vo ta ção em pri me i ro tur no.

Em re su mo, Sr. Pre si den te, acre di to que es te -
ja mos em ple na cons ciên cia até por que a Ban ca da
do Par ti do da Fren te Li be ral de ci diu, em vo ta ção in -
ter na, por es sas mes mas ra zões, vo tar de ma ne i ra
con trá ria. Su gi ro que a mi nha Ban ca da vote “não”,
pe las ra zões que aca bo de ex por, a fim que de te -
nha mos um fu tu ro cada vez mais cris ta li no em ma -
té ria cons ti tu ci o nal no nos so País.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ja der Bar ba lho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ima gi no o
que deva ter sido a luta do Se na dor João Cal mon
para es ta be le cer uma vin cu la ção per cen tu al no
Orça men to da União.

Ve ri fi co – e aí está o no ti ciá rio dos jor na is, e aí 
es tão os pro ces sos que che gam a esta Casa – que,
em que pese a vin cu la ção à Edu ca ção, mu i tos Esta -
dos e Mu ni cí pi os con ti nu am a não ado tar, a não ob -
ser var o cri té rio cons ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, cre io que o de ba te que aqui
se pro ces sa é um de ba te equi vo ca do em re la ção
aos da dos que fo ram apre sen ta dos. A CPMF não
é só para a Sa ú de. Os ar gu men tos que fo ram
apre sen ta dos não re sis tem a uma aná li se apro fun -
da da.

Não po de mos des co nhe cer, Sr. Pre si den te – e 
V. Exª es te ve na tri bu na pou cos dias atrás –, é a re -
a li da de da rua. Não há um no ti ciá rio na te le vi são to -
das as no i tes que não apre sen te o caos na área da
sa ú de pú bli ca no Bra sil. Aqui, na Ca pi tal Fe de ral, há 

pou cos dias, mor reu uma po bre mu lher à por ta de
um hos pi tal.

Sr. Pre si den te, se há o mal em pre go, se exis te 
uma ge rên cia ina de qua da, há a ne ces si da de de
ado tar mos po lí ti cas com pen sa tó ri as se efe ti va men te 
que re mos en fren tar a ques tão da po bre za. E este é
um tes te para o Se na do no dia de hoje, tal vez o pri -
me i ro tes te de po is da pro vo ca ção fe i ta por V. Exª,
se o Se na do de se ja ou não vo tar para com ba ter a
po bre za no Bra sil.

E eu que ro, como Lí der do PMDB, re co men dar 
à mi nha Ban ca da: há ne ces si da de de po lí ti cas com -
pen sa tó ri as em fa vor dos mais po bres no Bra sil. Há
vin cu la ção para pa ga men to de ju ros. E nin guém
pode me xer no Orça men to. A Ban ca da do PMDB
nes ta Casa tem a re co men da ção do seu Lí der e do
seu Pre si den te, de vo tar fa vo ra vel men te a esta
emen da cons ti tu ci o nal, no sen ti do de que, efe ti va -
men te, se es ta be le çam po lí ti cas com pen sa tó ri as em 
fa vor dos mais po bres des te país. Se o de sa fio é
com ba ter a po bre za, o Se na do nes ta tar de tem a
sua pri me i ra opor tu ni da de. Va mos vo tar com a
emen da do Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
Nada mu dou des de a vo ta ção em pri me i ro tur no.

O PMDB re co men da, por tan to, a vo ta ção fa vo -
rá vel à emen da cons ti tu ci o nal.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para ori en tar a ban ca da.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Tem a pa la vra V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Sem
re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça
do Blo co re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º,
da Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 288, in ci so II, 
do Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para sua
apro va ção, do voto fa vo rá vel de três quin tos da
com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta
pelo pro ces so ele trô ni co.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre -
si den te, o meu voto não está cons tan do no pa i nel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vote V. Exª ou tra vez, pois ain da não en -
cer rei a vo ta ção.

To dos os Srs. Se na do res já vo ta ram? Vou en -
cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)

Encer ra da a vo ta ção.

(Procede-se à votação nominal)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram SIM 35 Srs. Se na do res; e Não 25
Srs. Se na do res. 

Hou ve 05 abs ten ções. 
To tal: 65 vo tos.
Re je i ta da a emen da.
A ma té ria vai ao Arqui vo.

É o seguinte o substitutivo rejeitado:

SUBSTITUTIVO À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 1997

Altera os arts. 34, inciso VII, alínea e,
35, inciso III, 167, inciso IV, e 198, da
Constituição Federal, que dispõem sobre a
destinação de recursos da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios
para a implementação, funcionamento e
gestão do Sistema Único de Saúde e dá
outras providências.

Art. 1º A alí nea e do in ci so VII do art. 34 da
Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

e) aplicação do mínimo exigido da
receita resultante de impostos estaduais,
compreendida a proveniente de transferência, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino, 
e na implementação funcionamento e gestão
do Sistema Único de Saúde. (NR)

Art. 2º in ci so III do art. 35 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

III – não tiver sido aplicado o mínimo
exigido da receita municipal na manutenção
e desenvolvimento do ensino, e na
implementação, funcionamento e gestão do
Sistema Único da Saúde. (NR)

Art. 3º O in ci so IV do art. 167 da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“IV – a vin cu la ção da re ce i ta de im pos -
tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res sal va da a
re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos im -
pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e 159, a
des ti na ção de re cur sos para ma nu ten ção e
de sen vol vi men to do en si no, como de ter mi na -
do pelo art. 212, para im ple men ta ção, fun ci o -
na men to e ges tão do Sis te ma Úni co de Sa ú -
de, na con for mi da de do dis pos to no art. 198,
e a pres ta ção de ga ran ti as às ope ra ções de
cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta, pre vis tas

no art. 165 § 8º, bem as sim o dis pos to no § 4º 
des te ar ti go.(NR)

Art. 4º O art. 198 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção, pas san do-se o 
atu al pa rá gra fo úni co a § 1º e acres cen tan do-se o
se guin te § 2º.

“Art. 1988. .............................................
..............................................................
§ 1º .....................................................”
§ 2º A União apli ca rá, anu al men te,

nun ca me nos de trin ta por cen to dos re cur -
sos do seu or ça men to da se gu ri da de so ci -
al, e os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral, pelo
me nos doze, e os mu ni cí pi os, dez por cen -
to no mí ni mo de suas re ce i tas, in clu í das as 
re sul tan tes de trans fe rên ci as cons ti tu ci o na -
is da União.”

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:

Se gun do dia de dis cus são, em 1º tur no, 
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
53, de 1999, de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, que al te ra os arts. 12, 52, 84, 91,
102 e 105 da Cons ti tu i ção Fe de ral. (Cri a ção
do Mi nis té rio da De fe sa), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 467, de
1999, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Ber -
nar do Ca bral.

Trans cor re hoje o se gun do dia de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus -

são, pros se gui rá na ses são de li be ra ti va de ama nhã, 
dia 12 de agos to.

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

PARECER Nº 489, DE 1999
(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção Se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 489, de 1999, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes -
tri nho, so bre a Men sa gem nº 147, de 1999
(nº 1.073/99, na ori gem), de 29 de ju lho do
cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da Re -
pú bli ca subme te à de li be ra ção do Se na do a
es co lha do Se nhor Car los Edu ar do de Fre i -
tas, para exer cer o car go de Di re tor do Ban -
co Cen tral do Bra sil.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co.

AGOSTO 1999 ANAIS  DO SENADO FEDERAL   218



Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, para dis cu tir.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Dr. Car los Edu -
ar do de Fre i tas é ser vi dor pú bli co de car re i ra
exem plar e ca u sou ex ce len te im pres são na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, ra zão pela qual
va mos re fe ren dar o pa re cer do Re la tor, vo tan do
fa vo ra vel men te à sua in di ca ção. Sa u da mos o fato
de que, para a Di re to ria do Ban co Cen tral, é in di -
ca do um ser vi dor pú bli co com cur rí cu lo que de -
mons tra sa ber ine quí vo co e com uma ima gem ex -
tre ma men te boa quan to à éti ca e à sua con du ta
mo ral. Entre tan to, em sua apre sen ta ção na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, fiz dois ques ti o -
na men tos que tra go ao Ple ná rio: um diz res pe i to à 
ca pa ci da de de fis ca li za ção do Ban co Cen tral e, o
ou tro, à di fe ren ça en tre ta xas de ju ros bá si cas fi -
xa das pelo Go ver no e a taxa de ju ros que se ofe -
re ce ao to ma dor.

Na ques tão da fis ca li za ção, é no tó rio que a
CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, nos di ver sos de po i -
men tos to ma dos, cons ta tou cla ra de fi ciên cia no
que diz res pe i to à ca pa ci da de de fis ca li za ção do
Ban co Cen tral so bre as ati vi da des do Sis te ma Fi -
nan ce i ro Bra si le i ro, que cres ceu mu i to nos úl ti mos 
anos, tor nou-se mais com ple xo e, por con se guin -
te, mais di fí cil de ser fis ca li za do. Em al guns de po i -
men tos, ve ri fi cou-se que uma das ra zões des sa
de fi ciên cia de fis ca li za ção, se não a prin ci pal, era
a fal ta de pes so al téc ni co no Ban co Cen tral. Como 
eu dis se, a fun ção exi ge cada vez mais co nhe ci -
men tos es pe ci a li za dos e so fis ti ca dos, po rém,
cons ta ta da essa de fi ciên cia de pes so al, ao in vés
de abrir con cur so para con tra tar téc ni cos es pe ci a -
li za dos, o Ban co Cen tral aca ba de to mar a re so lu -
ção de ex tin guir vá ri as de le ga ci as re gi o na is nos
di fe ren tes Esta dos do ter ri tó rio bra si le i ro, trans fe -
rin do pes so al téc ni co para Bra sí lia e São Pa u lo,
sob a ale ga ção de que as ati vi da des do se tor fi -
nan ce i ro con cen tram-se mais for te men te nes sas
duas ci da des.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, pa re ce-me
que o Dr. Car los Edu ar do tam bém jus ti fi ca essa
trans fe rên cia com a ale ga ção de que a con cen tra -
ção do pró prio sis te ma fi nan ce i ro obri ga à con cen -
tra ção das ati vi da des fis ca li za do ras. Ocor re que
nos Esta dos fal ta rá essa prá ti ca da vi si ta ção per -
ma nen te das ins ti tu i ções do sis te ma fi nan ce i ro,
por fal ta de pes so al ha bi li ta do para fa zê-la. E, se
fal tar essa fis ca li za ção ro ti ne i ra, evi den te men te se 

abrem por tas para prá ti cas con de ná ve is que fi ca -
rão além da ca pa ci da de fis ca li za do ra do Ban co
Cen tral.

Essa não me pa re ce a so lu ção cor re ta. O
mais ade qua do se ria, sim, abrir-se con cur so e
con tra ta rem-se téc ni cos para es sas duas pra ças – 
Bra sí lia e São Pa u lo. Essa trans fe rên cia, em pri -
me i ro lu gar, acar re ta rá acrés ci mos de gas tos com
vi a gem de pes so al des sas duas ci da des para co -
brir o que fi cou va zio nas de le ga ci as re gi o na is –
pas sa gens, diá ri as e ou tras des pe sas –, além de
ca u sar, evi den te men te, um des con ten ta men to mu -
i to gran de e na tu ral en tre os fun ci o ná ri os, que es -
ta vam en ra i za dos, es ta be le ci dos nas de le ga ci as
com suas fa mí li as. Vi o len ta men te trans fe ri dos
para es sas duas ci da des, vêm com uma car ga de
má von ta de e des con ten ta men to, que cer ta men te
con ta mi na rá o fun ci o na lis mo já des con ten te do
Ban co Cen tral por ou tras ra zões, en tre as qua is a
sa la ri al. Pa re ce-me uma so lu ção equi vo ca da. Não 
é as sim que se vai re sol ver, não é as sim que te re -
mos um Ban co Cen tral su fi ci en te men te equi pa do
para exer cer, com ple ni tu de, a ta re fa di fí cil da fis -
ca li za ção de um sis te ma fi nan ce i ro cada vez mais
com ple xo e cada vez ma i or.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ) – Ouço, com mu i ta aten ção, o Se na dor Pe dro
Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Con si de ro
da ma i or im por tân cia o pro nun ci a men to de V. Exª.
La men ta vel men te, não che guei a tem po de par ti ci -
par da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, onde fa -
ria a mes ma per gun ta. Aliás, não fa ria, por que V.
Exª a fez com mais bri lho, é cla ro. A mes ma pre o cu -
pa ção eu tra zia de Por to Ale gre, onde fui pro cu ra do
por fun ci o ná ri os do Ban co Cen tral, com essa mes -
ma an si e da de. O Ban co Cen tral, em pri me i ro lu gar,
de ci diu for ta le cer so bre ma ne i ra Bra sí lia e São Pa u -
lo, fe chan do uma sé rie de de le ga ci as. A de Por to
Ale gre vai per ma ne cer.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ) – A do Rio de Ja ne i ro, in clu si ve.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Então, es -
tra nha mos es ses fa tos, por que a CPI, cujo tema
prin ci pal ba si ca men te é o Ban co Cen tral, está dis -
cu tin do exa ta men te essa ma té ria. E o atu al Pre si -
den te do Ban co Cen tral, con ver san do co nos co na
Co mis são, dis se que tem de se dis cu tir. Lá fora,
exis tem duas fór mu las: numa de las, o Ban co Cen -
tral é o fis cal do câm bio e da mo e da e faz a fis ca li -
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za ção dos ban cos; nou tra, ele fica só com a mo e -
da e com o câm bio, e a fis ca li za ção fica com ou tra 
en ti da de. Esta mos para dis cu tir isso, esse é um
de ba te que virá a esta Casa. E an tes des sa dis -
cus são, an tes des sa con clu são, ele toma uma de -
ci são, por meio de uma por ta ria, que não dá para
en ten der. Acre di to que ire mos co brar do Pre si den -
te do Ban co Cen tral, quan do vier de por na CPI, se 
es ti ver sen do con vo ca do, que nos ex pli que isso.
Di ze mos que um dos re sul ta dos, uma das con clu -
sões po si ti vas da CPI so bre tudo o que acon te ceu
é ver as fór mu las. O pró prio Pre si den te re co nhe -
ceu que está mu i to di fí cil a fis ca li za ção, por que é
mu i to com ple xa e que al gu ma co i sa tem de ser fe i -
ta. No en tan to, não se pode de ci dir isso en quan to
trans cor re a CPI, sem um es tu do mais pro fun do,
por meio de uma por ta ria e pelo mé to do que me
pa re ce o mais in fe liz, que é tor nar o Ban co Cen tral 
es va zi a do. Di zia-me a de le ga ção do Rio Gran de
do Sul: “Se na dor, foi fe cha da a de le ga cia de San -
ta Ca ta ri na, veio tudo para cá, do brou nos so tra -
ba lho. Não sei há quan to tem po não te mos uma
diá ria, uma ver ba, uma con du ção. Não te mos ab -
so lu ta men te nada. Não es ta mos fa zen do ne nhu -
ma fis ca li za ção, por que não há con di ções”. O pro -
nun ci a men to de V. Exª é da ma i or im por tân cia. O
que nos cha ma a aten ção é que pa re ce que o
Ban co Cen tral tem di fi cul da des em tra ba lhar em
con jun to, em ter um pen sa men to mais ele va do.
Em vez de es tar en ca bu la do com o que acon te ceu 
com o Ban co Mar ka, en ca bu la do com o Ban co Na -
ci o nal, que du ran te 10 anos ti nha 750 con tas fan -
tas mas, que mo vi men ta vam 80% do di nhe i ro, e o
Ban co Cen tral nun ca fi cou sa ben do de nada. Ao
in vés de pelo me nos fi car en ca bu la do, toma uma
ati tu de des sa na tu re za – ati tu de gros se i ra; acho
de se le gan te, por que iría mos dis cu tir essa ma té ria, 
iría mos de ba ter com o Ban co Cen tral es sas ques -
tões que acon te ce ram. Va mos sen tar na mesa e
ver como é que vai fi car o Ban co Cen tral. Então,
foi ati tu de que achei de uma de se le gân cia que
nem essa! E dis se mu i to bem V. Exª: ir ri ta pro fun -
da men te os fun ci o ná ri os, que já es tão ma go a dos.
Mu i tos de les são pes so as sé ri as, ho nes tas, com -
pe ten tes e res pon sá ve is e, quan do ca mi nham
pela ci da de, são ro tu la das dis so ou da qui lo. So li -
da ri zo-me com V. Exª pelo seu pro nun ci a men to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ) – Agra de ço o apar te bri lhan te e con vin cen te de
V. Exª.

Re al men te, isso tudo de i xa-nos cada vez mais
per ple xos. No mo men to em que te mos ins ta la da

uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to para esse
fim, cons ta ta mos que o Ban co Cen tral con si de ra
que a fis ca li za ção não seja tão im por tan te, pro pon -
do uma so lu ção que só vai es va zi ar as de le ga ci as,
que têm de es tar pre sen tes.

O Ban co Cen tral pa re ce par tir do prin cí pio de
que to dos os ban que i ros são ino cen tes, não se uti li -
zam de ne nhu ma des sas ar ti ma nhas que se ve ri fi -
cam nas Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to e
nem ca u sam es cân da los que apa re cem na im pren -
sa. O Ban co Cen tral pa re ce ser ex tre ma men te be -
ne vo len te, acre di tan do na san ti da de dos ban que i ros 
de um modo ge ral, das cor re to ras e de to das as en -
ti da des do sis te ma fi nan ce i ro.

Te mos de la men tar e pro tes tar con tra isso. No
fun do – dis se V. Exª mu i to bem –, é até um des res -
pe i to ao Par la men to e a esta Casa isso acon te cer
num mo men to em que se está dis cu tin do pre ci sa -
men te a ca pa ci da de fis ca li za do ra do Ban co Cen tral.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V.
Exª me per mi te um apar te, no bre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – Ma ni -
fes to a mi nha pre o cu pa ção, jun tan do-me às vozes
de V. Exª e do Se na dor Pe dro Si mon, uma vez que 
tam bém re ce bi, por par te de ser vi do res do Ban co
Cen tral e do seu sin di ca to, um si nal de que têm
uma enor me pre o cu pa ção com a de ci são da Di re -
ção do Ban co Cen tral de fa zer o re ma ne ja men to de 
ser vi do res com vis tas à fis ca li za ção. Pon de ram os
ser vi do res do Ban co Cen tral que tra ba lham nes sa
área que não ne ces sa ri a men te ha ve rá ma i or efi -
ciên cia. O Dr. Car los Edu ar do de Fre i tas, ao res -
pon der nos sas in da ga ções, men ci o nou que, como
fun ci o ná rio de car re i ra, sabe per fe i ta men te que os
ser vi do res pre ci sam aten der àqui lo que nor mal -
men te lhes é so li ci ta do, quan do numa car re i ra. Se
por ven tu ra lhes é so li ci ta do trans fe rir seu tra ba lho
de uma ci da de para ou tra, de um Esta do para ou -
tro, é par te de seu de ver de fun ci o ná rio ace i tar a
trans fe rên cia. Esse fato pode per fe i ta men te ser ob -
je to de con si de ra ção, mas V. Exª e o con jun to dos
ser vi do res da área de fis ca li za ção afir mam ser pos -
sí vel que não seja mais eco nô mi co e mais efi caz
para o Ban co Cen tral a di re triz to ma da. Por essa
ra zão, apre sen tei re que ri men to na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos – que ain da está pen den te
de vo ta ção por ter sido apre sen ta do de po is de con -
clu í do o quo rum e que será vo ta do na pró xi ma se -
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ma na –, so li ci tan do que a Di re ção do Ban co Cen -
tral en ca mi nhe à CAE a ex pli ca ção acer ca das ra -
zões que le va ram o Ban co Cen tral a essa de ci são.
So li da ri zo-me, en tão, com o fato para o qual V. Exª 
cha ma a aten ção.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ) – Agra de ço o apar te do Se na dor Su plicy. Vo ta -
re mos esse re que ri men to e pe di re mos ex pli ca ções
so bre essa de ci são que não pa re ce se guir trâ mi tes
de mu i ta sus ten ta ção ló gi ca.

Ter mi no, Sr. Pre si den te, cha man do a aten -
ção para um se gun do pon to que le vei tam bém à
con si de ra ção do Dr. Car los Edu ar do Fre i tas: a
ques tão do di fe ren ci al en tre as ta xas bá si cas de
ju ros fi xa das pelo Ban co Cen tral e a taxa do to ma -
dor fi nal, que é mu i to mais ele va da. O Ban co Cen -
tral e os pró pri os ban que i ros atri bu em esse di fe -
ren ci al ao alto ín di ce de ina dim plên cia vi gen te no
Bra sil, di zen do que, no fun do, o bom pa ga dor aca -
ba sen do pe na li za do pelo mau pa ga dor, mas que
essa é a re a li da de e que o mer ca do se gue a re a li -
da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não me
pa re ce que seja bem as sim. O co e fi ci en te de ina -
dim plên cia não é dos mais ba i xos, mas tam bém não 
está nes sa ele va ção que jus ti fi ca ria um di fe ren ci al
tão gran de. O fa tor pri mor di al é exa ta men te a ele va -
ção dos de pó si tos com pul só ri os que o Ban co Cen -
tral exi ge dos ban cos nos de pó si tos à vis ta. Um de -
pó si to com pul só rio de 80% so bre o vo lu me de re cur -
sos de de pó si to à vis ta, que é o vo lu me de cap ta ção 
mais ba ra ta, pa re ce-me que ele va subs tan ci al men te 
os cus tos ban cá ri os, e isso tem que se re fle tir na
taxa de ju ros.

A ex pli ca ção das ra zões pe las qua is o com pul -
só rio é tão ele va do nun ca che gou à opi nião pú bli ca,
nem a esta Casa ou a qual quer pes soa. O Ban co
Cen tral sim ples men te de ci de es ses ní ve is sem que
esse as sun to seja dis cu ti do, sem que uma ex pli ca -
ção e sa tis fa ções ade qua das se jam da das à so ci e -
da de. O pró prio Dr. Car los Edu ar do re co nhe ceu que 
es ses com pul só ri os re al men te são ex tre ma men te
ele va dos. No mun do in te i ro, não exis te um ní vel de
de pó si to com pul só rio tão alto. Isso, evi den te men te,
está ca u san do uma so bre car ga aos cus tos ban cá ri -
os, que é de ter mi nan te fun da men tal nes se di fe ren ci -
al en tre as ta xas de ju ros bá si cas e as ta xas de ju -
ros que che gam ao to ma dor, ao pro du tor que pre ci -
sa do cré di to para fi nan ci ar a sua pro du ção.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te,
agra de cen do a be ne vo lên cia de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo -
ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o Dr. Car los Edu ar do de
Fre i tas foi apro va do por una ni mi da de – 25 vo tos
fa vo rá ve is. Entre es tes vo tos en con tra vam-se to -
dos os vo tos dos re pre sen tan tes da Opo si ção na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Por tan to, foi
una ni mi da de. Inclu si ve com voto do Se na dor Sa -
tur ni no Bra ga, que aca ba de fa zer uma aná li se
com pe ten te, a par tir de seu pon to de vis ta, a res -
pe i to do pro ble ma que en vol ve, hoje, o Ban co
Cen tral, mor men te nes sa ques tão ad mi nis tra ti va
das de le ga ci as re gi o na is.

Mas o que que ro, nes te mo men to, men ci o -
nar, quan do se está apro van do a in di ca ção de um
nome que vai ocu par, se gun do a in for ma ção ofi ci -
o sa que te mos, de que ele, o Dr. Car los Edu ar do
de Fre i tas, irá ocu par a Di re to ria de Dí vi da Pú bli -
ca, é o fato de que, para o Se na do, isso nos co lo -
ca, nes te mo men to, di an te de uma ques tão cru ci -
al, im por tan tís si ma, que exi gi rá do Se na do, nos
pró xi mos dias, se ma nas ou me ses, uma agu ça da
aten ção so bre o pro ble ma, que é a so lu ção para a 
dí vi da pú bli ca dos mu ni cí pi os. Há uma me di da
pro vi só ria que es ta be le ce um con jun to de re gras,
de exi gên ci as para que haja o re fi nan ci a men to
des sas dí vi das.

A dí vi da dos mu ni cí pi os pos sui duas na tu re -
zas: há uma dí vi da mo bi liá ria de Mu ni cí pi os como
São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro, pos si vel men te al guns
Mu ni cí pi os do in te ri or de São Pa u lo como Osas co,
Gu a ru lhos, Cam pi nas, e dí vi das con tra tu a is de cer -
ca de cin co mil Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Te mos re ce bi do no Se na do a vi si ta de vá ri os
Se cre tá ri os de Fa zen da – de Sal va dor, do Rio de
Ja ne i ro, de São Pa u lo – que es tão tra zen do suas
pre o cu pa ções so bre es sas ques tões. Eles aguar -
dam que a Casa tome uma ini ci a ti va e en ca mi nhe
uma so lu ção para es ses pro ble mas. São cin co mil
mu ni cí pi os: como po de ria o Go ver no to mar a ini ci a ti -
va de fa zer um acor do mu ni cí pio por mu ni cí pio para
re es tru tu rar es sas dí vi das nos mes mos mol des em
que re es tru tu rou a dí vi da as dí vi das dos Esta dos e,
de po is, en vi ar para cá um por um des ses pro je tos?
Esse pro ce di men to re sul ta ria numa tal com ple xi da -
de, numa tal di men são de tra ba lho, num tal vo lu me
de pro je tos a se rem exa mi na dos pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos que nem em 40 anos re sol ve -
ría mos e apro va ría mos os re fi nan ci a men tos dos mu -
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ni cí pi os.
A ques tão pos ta para o Se na do, no mo men to

em que as su me o novo Di re tor da Dí vi da Pú bli ca do
Ban co Cen tral, é a se guin te: o Se na do terá de to -
mar a ini ci a ti va – vou en fa ti zar essa ques tão – de
emi tir um pro je to de re so lu ção au to ri zan do o Go ver -
no Fe de ral a re a li zar, em blo co, o con jun to des sas
ne go ci a ções dos cin co mil mu ni cí pi os bra si le i ros;
para de po is, evi den te men te, em ha ven do ca sos que 
me re çam res tri ções, o Se na do po der avo car para si
no va men te o pro ble ma; mas, no mo men to, esta
Casa deve dar uma es pé cie de “au to ri za ção guar -
da-chuva” ao Go ver no, para que ele pos sa, por in -
ter mé dio do Mi nis té rio da Fa zen da, ini ci ar as ne go -
ci a ções com os mu ni cí pi os e re sol ver o pro ble ma
das dí vi das mo bi liá ri as e tam bém con tra tu a is des -
ses mu ni cí pi os.

Por que é isso im por tan te? É im por tan te para 
que es ses mu ni cí pi os se li vrem da enor me car ga
que re pre sen ta hoje a taxa de ju ros bá si ca, a taxa
de mer ca do; e, tam bém, por que, atra vés de con -
tra tos en tre a União e o mu ni cí pio, po der-se-á exi -
gir o cum pri men to de aus te ri da de fis cal dos mu ni -
cí pi os, a exem plo do que se está exi gin do dos
Esta dos. 

Hoje exi ge-se dos Esta dos um com por ta men to 
ri go ro so, rí gi do, aus te ro na ob ser vân cia do con tro le
das fi nan ças pú bli cas, no pa ga men to das con tas, no 
pa ga men to das dí vi das com a União, na ma nu ten -
ção do equi lí brio do Orça men to; da mes ma for ma só 
se po de rá exi gir ou im por aos mu ni cí pi os um com -
por ta men to aus te ro na me di da em que hou ver um
con tra to com uma con tra par ti da que per mi ta pu nir

os mu ni cí pi os que não cum pri rem essa aus te ri da de
fis cal. Por tan to, um pro gra ma de aus te ri da de fis cal
dos mu ni cí pi os, de con tro le das fi nan ças pú bli cas
na ci o na is, de ge ra ção de con fi an ça in ter na e ex ter -
na do País pres su põe a exis tên cia de con tra tos da
União com os mu ni cí pi os. E quem tem de to mar
essa ini ci a ti va é o Se na do.

Sr. Pre si den te, tra go esse as sun to ao ple ná rio
des ta Casa por que te mos aqui – con for me já men ci -
o nei – Se cre tá ri os de Fa zen da Mu ni ci pal de Sal va -
dor, Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, in te ri or de São Pa u -
lo, Rio Gran de do Sul pe din do que o Se na do tome a 
ini ci a ti va des sa so lu ção.

Ouvi do Dr. Car los Edu ar do de Fre i tas uma
opi nião fa vo rá vel so bre esse as sun to e tive uma vi -
são sim pá ti ca des sa ini ci a ti va uma vez que ele mes -
mo en ten de que o Ban co Cen tral e o Go ver no Fe de -
ral, por si só, não po de ri am fa zer, caso a caso, um
por um, es ses con tra tos, e de po is sub me tê-los ao
Se na do.

Des se modo, ma ni fes to meu voto fa vo rá vel,
re co nhe cen do que, jun to com a apro va ção do nome 
do Dr. Car los Edu ar do de Fre i tas, nós, Se na do res,
es ta mos nes te mo men to di an te da gran de res pon -
sa bi li da de de re sol ver o pro ble ma dos mu ni cí pi os.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Encer ra da a dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -
pos to no art. 383, in ci so VII, com bi na do com o art.
291, in ci so I, alí nea “e”, do Re gi men to Inter no, deve
ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.) 
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram SIM 54 Srs. Se na do res; e NÃO 4.

Hou ve 4 abs ten ções.
To tal: 62 vo tos.
Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Exce len -

tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item  4:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 366, de 1999, do Se na dor Iris Re -
zen de, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Re so -
lu ção nºs 37 e 51, de 1999, por ver sa rem a
in di ca ção de mem bros para as co mis sões.

Vo ta ção, em tur no úni co, do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Os Pro je tos de Re so lu ção n.ºs 37 e 51, de

1999, pas sam a tra mi tar em con jun to e re tor nam à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e,
pos te ri or men te, à Co mis são Di re to ra.

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 382, 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 o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
75, de 1996 (nº 360/95, na Casa de ori gem), 
que dis põe so bre a obri ga to ri e da de do uso
de co le te à pro va de bala por pro fis si o na is
nas con di ções que es pe ci fi ca e dá ou tras
pro vi dên ci as, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Assun tos Eco nô mi cos.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 75, de 1996,

vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 

– Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do Dia.
Pas sa-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Tião

Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia 

o se guin te re cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem fo ram
comemo ra dos 25 anos da per da de Frei Tito, um
do mi ni ca no que pas sou pela afli ção de ter de op tar
en tre de fen der a hon ra ou a vida num mo men to di -
fí cil da his tó ria do Bra sil. Frei Tito lu tou e so nhou
pela li ber da de, pela jus ti ça nos anos re cen tes de
ex ce ção.

A co mu ni da de cris tã fez uma ho me na gem a
Frei Tito e aqui le rei uma men sa gem fe i ta por uma
com pa nhe i ra re li gi o sa, Su e li Be lat to. Peço a in cor -
po ra ção nos Ana is do Se na do Fe de ral do ar ti go de
Frei Bet to, pu bli ca do no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, do
dia 9 de agos to, que tam bém é uma ho me na gem ao 
Frei Tito. 

“Dez de agos to de 1974. Nes ta data, há 25
anos, um jo vem fra de do mi ni ca no cha ma do Tito de
Alen car Lima con su ma ria a ver da de gra va da por ele 
no Li vro Sa gra do: ”É me lhor mor rer do que per der a
vida.” 

A dor das tor tu ras, das se ví ci as, das ter rí ve is
ame a ças a seus pa ren tes e ir mãos do mi ni ca nos não 
o in du zi ram a afir mar ter sido ele que con se gui ria
um lo cal para a re a li za ção do Con gres so de es tu -
dan tes da UNE de 1968, na ci da de de Ibi ú na, São
Pa u lo, ou en tão, as si nar pa pel atri bu in do prá ti cas de 
cri mes a ou tros com pa nhe i ros. 

Tito, 28 anos, com pre en deu e de fen deu o so -
nho de jo vens ho mens e mu lhe res que, re u ni dos
nos jar dins de Ibi ú na ou no Ara gua ia, pa ga ram com
sua li ber da de, pa ga ram com a pró pria vida, o so nho 
de ter um país de mo crá ti co, onde o va lor das idéi as
li ber tá ri as fos se equi va len te à im por tân cia de uma
ri que za eqüi ta ti va men te dis tri bu í da.

Não eram e eram cris tãos os que se ani ma ram 
nos po rões da di ta du ra: “Não de sa ni me, com pa nhe i -
ro”. “For ça, com pa nhe i ra”, so cor ri am os que as sis ti -
am aos al go zes ar ras tar suas ví ti mas para as ses -
sões de tor tu ra, de pre fe rên cia na ca la da da no i te.

Fo mos tra í dos to dos: nós, que es tá va mos ex -
ter nos aos mu ros dos ca la bou ços da re pres são, e
vo cês, de quem lhes era re ti ra da a ver da de pre ten -
di da a cus to de tor tu ra.

Frei Tito Alen car, re li gi o so do mi ni ca no, sub me -
ti do vá ri as ve zes à ti ra nia, ao sa dis mo de de le ga dos 
de plan tão, que lhes afir ma vam que em casa de i xa -
vam o co ra ção, pa de ceu, como ou tros, as al tas des -
car gas de cho ques elé tri cos, as in ter mi ná ve is ses -
sões de pau-de-arara e a cha co ta da cren ça no
Deus vivo e dos sím bo los li túr gi cos, como os da dor
da “eu ca ris tia”, iro ni ca men te subs ti tu í da por cho -
ques elé tri cos que lhes de i xa vam a boca de for ma da 
e san gran do como san grou Je sus na cruz.
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Ca be ças de cris tãos e não-cristãos co nhe ce -
ram a dor do es fa ce la men to do crâ nio pe las “co ro as
de Cris to”  ca pa ce te que che gou a ti rar a vida de
pre sos po lí ti cos.

Onde pu de ram che gar as bar bá ri es, Exmºs
Srªs. e Srs. Se na do res! Onde fo ram bus car seus
mé to dos con tem po râ ne os e tão neo-romanos?!

Não obs tan te toda a dor pre sen te, sa bi am
aque les al go zes ser ver da de i ra a afir ma ção de que
co nhe ci am o mé to do de que brar por den tro, sa bi am
ma tar len ta men te, e que dali Frei Tito não sa i ria
vivo. Como não saiu, ape sar de sua luta pela vida.

Frei Tito, ao ser ba ni do do Bra sil por oca sião
da tro ca fe i ta pela li ber da de do Emba i xa dor da Su í -
ça, se ria re ce bi do no Chi le por ami gos que lhe cum -
pri men ta ram, di zen do: “Frei Tito, eis fi nal men te a li -
ber da de”. E, Frei Tito res pon deu: “Não, não é esta a 
li ber da de”.

Aque la mi sé ria hu ma na exer ci da pelo De le ga -
do Fle ury e seus com par sas co me teu o ma i or dos
cri mes quan do in va diu a alma de Frei Tito e o fez re -
fém da ago nia pelo res to da vida. De po is do Bra sil,
Frei Tito vi veu em San ti a go do Chi le, Roma, Pa ris e
Lyon. Re zan do, es cre ven do, tra ba lhan do na co lhe i -
ta de ce re jas, Frei Tito bus cou com afin co re cons ti -
tu ir a alma pi sa da e a li ber da de per di da. Po rém,
onde es ti ves se lá es ta va Fle ury e os de ma is al go zes 
ame a çan do a se re ni da de, a paz de Frei Tito.

Assim, mais uma vez e para sem pre, o mes mo 
Deus que o am pa rou nas ho ras de de ses pe ro com o 
amor de Pai foi fiel e re ce beu nos bra ços o que ri do
jo vem do mi ni ca no ce a ren se, que pre fe riu mor rer do
que per der a vida, pre fe riu en tre gar-se aos bra ços
do úni co Se nhor da Vida a vi ver sub mis so aos gri -
tos, es pan ca men tos e ame a ças in ter mi ten tes dos
se nho res dos ór gãos de re pres são.

A morte para Frei Tito, afir ma o tam bém do mi -
ni ca no Frei Bet to – igual men te per se gui do e ví ti ma
do re gi me mi li tar –, no seu li vro Ba tis mo de San -
gue, foi seu úl ti mo ato de pro tes to. No seu de ses -
pe ro já tão pro lon ga do, sua chan ce de li ber da de
en con tra ria fim na opor tu ni da de de res sus ci tar na
ple ni tu de da se me lhan ça di vi na que ori gi na ri a men -
te lhe fora con fe ri da pelo Pai. Ao mor rer, Tito ma -
tou al go zes e re cu pe rou a paz du ra dou ra que lhe
ha vi am se qües tra do. Li ber tou-se em de fi ni ti vo da
oni pre sen ça que o di vi dia e o ator men ta va, re en -
con tran do a uni da de e en con tran do o Amor a quem 
ofe re ce ra a sua Vida.

Frei Tito de Alen car Lima de i xou-nos en tre ou -
tros o po e ma “Qu an do se car o rio da mi nha in fân cia”:

“Qu an do se car o rio da mi nha in fân cia
Se ca rá toda dor.
Qu an do os re ga tos lím pi dos do meu

ser se ca rem
Minh’alma per de rá sua for ça.
Bus ca rei, en tão, pas ta gens dis tan tes
Lá onde o ódio não tem teto para re -

pou sar.
Ali er gue rei uma ten da jun to aos bos -

ques.
To das as tar des me de i ta rei na rel va.
E nos dias si len ci o sos fa rei mi nha

ora ção.
Meu eter no can to de amor:
Expres são pura de mi nha mais pro fun -

da an gús tia.
Nos dias pri ma ve ris, co lhe rei flo res
Para meu jar dim da sa u da de.
Assim, ex ter na rei a lem bran ça de um

pas sa do som brio.”

Pa ris, 12 de ou tu bro de 1972.

Frei Tito, que a lem bran ça da tua mor te anun -
ci a da pre vi na as au to ri da des de plan tão do de ver de 
ga ran tir a in te gri da de fí si ca da que les que es tão à
dis po si ção da Jus ti ça; que o odor do san gue ar ran -
ca do sir va de ad ver tên cia aos que ain da hoje ou -
sam fa zê-lo à re ve lia de tra ta dos, con ven ções in ter -
na ci o na is e do pro je to de fe li ci da de que Deus re ser -
vou para to das as suas cri a tu ras.

Frei Tito, que a tua pre o cu pa ção com os ou -
tros jo vens e com os que se com pro me tem com a
ca u sa da Jus ti ça ins pi re os le gis la do res e exe cu to -
res na ob ser vân cia in tran si gen te dos prin cí pi os e
fun da men tos ex pres sos na Car ta Ma i or bra si le i ra,
for ja da nos so nhos e ide a is do povo bra si le i ro.

Que a tua gen te, Frei Tito de Alen car Lima, re -
ve ren cie a tua me mó ria, con sa gran do cada ser vi -
ven te como ta ber ná cu lo em que vive Deus. 

Que nós, her de i ros dos teus so nhos e ide a is,
se ja mos cons tru to res de uma so ci e da de de paz e
jus ti ça, sem lu gar para a hi po cri sia, a men ti ra, a
mor te e toda e qual quer for ma de tor tu ra fí si ca, psi -
co ló gi ca e mo ral.

À fa mí lia do mi ni ca na que so freu no in te ri or da
sua casa a vi o la ção, a dor dos seus ir mãos per se -
gui dos, pre sos e tor tu ra dos, o nos so res pe i to e a
cren ça de que são fe li zes os que, por ca u sa do Re i -
no, so frem per se gui ções e mor tes. Afi nal, foi o pró -
prio Je sus ad ver tiu que não de ve mos te mer os que
ma tam o cor po, mas tão-somente os que ma tam a

225   ANAIS  DO SENADO FEDERAL AGOSTO 1999



alma e de po is têm po der de jo gá-la no in fer no. Frei
Tito vive para sem pre.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

 UM HOMEM SUICIDADO

Frei Bet to

Ama nhã com ple tam-se 25 anos do mar tí rio de frei Tito de
Alen car Lima. Sob a copa de um ála mo, numa flo res ta do sul da
Fran ça, en con tra ram seu cor po, pen du ra do numa cor da, os ci lan -
do en tre o céu e a ter ra, no sá ba do, 10 de agos to de 1974. Ali
ter mi nou o ro sá rio de mis té ri os do lo ro sos do fra de do mi ni ca no de 
28 anos.

Pre so em São Pa u lo pelo de le ga do Fle ury, em 1969, so -
freu es pan ca men tos e cho ques elé tri cos. Em fe ve re i ro de 1970,
no quar tel da rua Tu tóia, pas sou três dias em ses sões con tí nu as
de tor tu ras: pal ma tó ria, cho ques, pa u la das, ci gar ro ace so na
pele, ca de i ra-do-dragão e “cor re dor po lo nês”.

Re cu sou-se a con fir mar que ar ran ja ra o sí tio para o con -
gres so clan des ti no da UNE (União Na ci o nal dos Estu dan tes), em
1968, em Ibi ú na. Insis ti ram em que as si nas se de cla ra ção de que
seus con fra des pre sos par ti ci pa ram de as sal tos a ban cos. Não
ce deu.

“Você ago ra vai co nhe cer a su cur sal do in fer no”, dis se o
ca pi tão Ma u rí cio Lo pes Lima ao le vá-lo para a Oban. Em meio às 
se ví ci as, o ca pi tão Be ro ni de Arru da Alber naz va ti ci nou: “Se não
fa lar, ja ma is es que ce rá o pre ço de seu si lên cio”. Per ver sa pro fe -
cia. Tito re sis tiu e, no li mi te de suas for ças, de ci diu: an tes “mor rer 
do que per der a vida”, como es cre veu em sua Bí blia.

A ló gi ca as sép ti ca da dou tri na ecle siás ti ca e as pre mis sas
clí ni cas da psi ca ná li se der ru í ram-se di an te de um ho mem acu a do 
en tre a hon ra e a vida. Sal var uma sig ni fi ca va per der a ou tra. Os
po rões da di ta du ra não ofe re ci am al ter na ti va. Com uma gi le te,
frei Tito cor tou a ar té ria do bra ço es quer do. So cor ri do a tem po,
so bre vi veu.

Ba ni do, me ses de po is, em tro ca do em ba i xa dor su i ço, que 
fora se ques tra do, Tito na u fra ga va em alu ci na ções pe las ruas de
Pa ris, onde o de le ga do Fle ury lhe pa re cia oni pre sen te. O pre ço
do si lên cio es gar ça va-lhe a es tru tu ra psí qui ca. Sua ora ção ca -
lou-se, a uto pia apa gou-se _ só a po e sia lhe res tou como re fú gio.

A in tro je ção dos tor tu ra do res o tor nou pri si o ne i ro de si
mes mo. Di an te dele, re no ma dos te ra pe u tas fran ce ses vi ram-se
fa da dos ao fra cas so. Sua alma fora con fis ca da pelo ter ror. Não
era ape nas a so li dão de Je sus ao sen tir-se aban do na do por
Deus. Tito mer gu lha ra na der re li ção, náu fra go que, sem apo io e
for ças, sabe que só lhe res ta be ber o mar sal ga do.

Ao en fo car-se, Tito en con trou, no aves so da vida, a uni da -
de per di da des te lado. Exor ci zou os de mô ni os que o re gi me mi li -
tar ino cu la ra em sua sub je ti vi da de. Par tiu em bus ca de si mes mo
e, nas es te pes de seu es pí ri to con tur ban do, en con trou com cer te -
za. Aque le a quem con sa gra ra a vida e com quem co mun ga ra a
cruz.

Seus res tos mor ta is re pou sam hoje no Ce a rá, sua ter ra
na tal. Ao re to ma rem ao Bra sil, em 1983, me re ce ram to das as
ora ções fú ne bres e res sur re ci o na is nas ca te dra is de São Pa u lo,
For ta le za e Pa ris (No tre Dame). Ama nhã, em São Pa u lo, às 19h,
d. Pa u lo Eva ris to Arns pre si di rá ce ri mô nia em sua me mó ria na
igre ja de São Do min gos (rua Ca i u bi, 164, Per di zes).

Com seu ou sa do ges to, frei Tito res ga tou a dig ni da de de
to dos aque les que se ma tam, não por co var dia, mas por não se
re sig na rem à lou cu ra que os faz es tra nhos a si mes mo. Esti lha -
ça do, o es pe lho in te ri or já não lhes per mi te con tem plar amo ro sa -
men te sua face mais ín ti ma. Então bus cam, atrás dos ca cos, o
per fil ori gi nal. Como fi lhos pró di gos que ti ve ram suas vi das gas -
tas pela dor, são aco lhi dos em fes ta pelo Pai de Amor.

Car los Alber to Li bâ nio Chris to (frei Bet to), 53, é fra de do -
mi ni ca no e es cri tor.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na,
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) – Se -
na dor Tião Vi a na, a so li ci ta ção de V. Exª será aten -
di da na for ma do Re gi men to Inter no.

Lem bro ao Se na dor Ca sil do Mal da ner e à Se -
na do ra Mar lu ce Pin to que ha ve rá re u nião dos in te -
gran tes da Mesa às 18 ho ras.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. 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,
dois as sun tos me tra zem à tri bu na no dia de hoje.
Um é para co me mo rar com o Bra sil o que já sig ni fi -
cou uma enor me co me mo ra ção em Mato Gros so.
No úl ti mo dia 06, ti ve mos no Mu ni cí pio de Alto Ta -
qua ri, na di vi sa de Mato Gros so com o Esta do de
Mato Gros so do Sul, a che ga da ao ter ri tó rio ma -
to-grossense dos tri lhos da em pre sa Fer ro nor te, que 
é um em pre en di men to pri va do que se ini ci ou sob a
ins pi ra ção do ex-Deputado Fe de ral e ex-Senador
ma to-grossense Vi cen te Vu o lo. No pas sa do, con tou
aque la fer ro via com ou tros de fen so res como o pró -
prio es cri tor Eu cli des da Cu nha e o mé di co cu i a ba no 
Agrí co la Paes de Bar ros. Teve tam bém em Olacyr
de Mo ra es um dos gran des de fen so res para a im -
plan ta ção de tal em pre en di men to, que liga os Esta -
dos de Mato Gros so e de Mato Gros so do Sul ao
Por to de San tos.

Essa fer ro via é de fun da men tal im por tân cia
para o Esta do de Mato Gros so. No úl ti mo dia 06, lá
es ti ve ram o Pre si den te Fer nan do Hen ri que e o Se -
na dor José Sar ney, ex-Presidente da Re pú bli ca. Foi 
no Go ver no do Pre si den te Sar ney que se deu iní cio
ao pro ces so de cons tru ção des sa fer ro via em be ne -
fí cio do Bra sil. Na que la oca sião, ti ve mos a opor tu ni -
da de de co me mo rar uma con quis ta que já ser viu de
zom ba ria e de de bo che para quem ou sou le var essa 
ini ci a ti va ao de ba te pú bli co.
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Há cer ca de 20 anos, quan do ain da era me ni -
no, ob ser va va, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que quan do um fato não acon te ce ria em Cu i a -
bá, quan do um fato não acon te ce ria em Mato Gros -
so, as pes so as di zi am que não acon te ce ria por que
es ta va vin do na Fer ro via do Vu o lo. Entre tan to, o
ide al do Se na dor Vu o lo aca bou pre va le cen do, e, in -
fe liz men te, por mo ti vo de do en ça, ele não pôde es -
tar pre sen te quan do os tri lhos da Fer ro nor te che ga -
ram em ter ri tó rio ma to-grossense. Foi re pre sen ta do
pelo seu fi lho Vi cen ti nho e pelo seu neto. Mas, sem
som bra de dú vi das, é uma luta de mais de vin te
anos, co ro a da de su ces so e com re per cus são em
to dos os Esta dos. O Mato Gros so é, hoje, o pri me i ro 
pro du tor de al go dão; o se gun do pro du tor de ar roz e
o ma i or pro du tor de soja do País. A che ga da da Fer -
ro nor te ao Esta do de Mato Gros so di mi nui o cus to
Bra sil e tor na os nos sos pro du tos mais com pe ti ti vos
em âm bi to na ci o nal.

Mais im por tan te do que a che ga da dos tri lhos
a Alto Ta qua ri, é a ga ran tia do Mi nis tro dos Trans -
por tes, Eli seu Pa di lha, bem como as do Pre si den te
da Fer ro nor te e do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so de que a fer ro via vai con ti nu ar com seus
tri lhos até o Mu ni cí pio de Ron do nó po lis e a ca pi tal,
Cu i a bá. É im por tan te fri sar que a fer ro via não po de -
rá pa rar aí, por que há ou tros dois ei xos fun da men ta -
is que ela pre ci sa al can çar. Da mes ma for ma que é
ne ces sá rio con clu ir a BR-163, li gan do Cu i a bá a
San ta rém, é im por tan te que essa fer ro via che gue
até San ta rém. Tam bém é im por tan te que o Bra sil
tome co nhe ci men to da ne ces si da de da re gu la ri za -
ção, da nor ma li za ção, da hi dro via Pa ra guai-Paraná,
que é, para nós do Mato Gros so, a hi dro via do Mer -
co sul. Essa fer ro via de ve ria ter tam bém um bra ço
para o por to de Cá ce res, onde a ini ci a ti va pri va da já 
lan çou as pri me i ras em bar ca ções na hi dro via Pa ra -
guai-Paraná com des ti no ao Mer co sul. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
di vi dir com o Con gres so bra si le i ro e com o Se na do
da Re pú bli ca nos sa sa tis fa ção e di zer que nós de
Mato Gros so co me mo ra mos a re a li za ção des sa
obra, que, ape sar de ter sido fe i ta pela ini ci a ti va pri -
va da, não se ria pos sí vel se não fos se a com pre en -
são do Po der Pú bli co. Nós, do Esta do do Mato
Gros so, te mos de di zer pu bli ca men te que so mos
gra tos ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
que so mos gra tos ao Go ver na dor de São Pa u lo,
Má rio Co vas, por que o Esta do de São Pa u lo e o
Pre si den te da Re pú bli ca as se gu ra ram re cur sos no
Orça men to da União para ga ran tir a pon te ro do fer -
ro viá ria que liga o Esta do de São Pa u lo ao Esta do

de Mato Gros so do Sul. Sem es ses re cur sos não
ha ve ria a pon te.

O Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, Fer nan do
Be zer ra, que, para a nos sa fe li ci da de, par ti ci pou da
so le ni da de de ina u gu ra ção da Fer ro nor te, dis se que 
há pos si bi li da de de aten der a mais al guns pe di dos
nos sos, para apo i ar as re giões me nos de sen vol vi -
das do Bra sil.

O Pre si den te da Re pú bli ca já au to ri zou po li ti -
ca men te, res tan do ape nas ve ri fi car a pos si bi li da de
le gal de se rem li be ra dos pela Su dam os 200 mi -
lhões para a Fer ro nor te, a fim de que ace le re a che -
ga da dos tri lhos a Ron do nó po lis e à ca pi tal ma -
to-grossente, Cu i a bá.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, gos ta ria de de i xar re gis tra do aqui os nos sos
agra de ci men tos a to dos aque les que con tri bu í ram
para a re a li za ção des se so nho do Se na dor Vi cen te
Vu o lo e de to dos nós ma to-grossenses. Agra de ce -
mos es pe ci al men te ao Pre si den te José Sar ney, ao
Go ver na dor Má rio Co vas e ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ante ro Paes
de Bar ros, 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 pela Sra. Mar lu ce Pin to,
Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, por
per mu ta com o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Srª Pre si den te, no bres Co le gas, em pri me i ro
lu gar, agra de ço ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que
me per mi tiu, nes ta tar de, usar da tri bu na para fa lar
so bre o Dia do Advo ga do, que en ten do ser co me -
mo ra do hoje pela gran de ma i o ria.

No ca len dá rio de da tas na ci o na is, o Dia do
Advo ga do cons ta como sen do 19 de maio, dia tam -
bém de di ca do ao seu pa dro e i ro San to Ivo. Na épo -
ca fiz, des te ple ná rio, um re gis tro so bre essa va lo ro -
sa ca te go ria pro fis si o nal à qual, com mu i to or gu lho,
per ten ço. Entre tan to, por tra di ção, a sua data, na ci -
o nal men te, é co me mo ra da no dia 11 de agos to.

Nes ta opor tu ni da de, gos ta ria de fa zer cons tar
nos Ana is do Se na do Fe de ral o cu ri o so e his tó ri co
Pro ces so nº 752, de 1963, do Con se lho Fe de ral da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, que nos apre sen ta 
o re la tó rio que con tém a dis cus são so bre a pro po si -
ção de ins ti tu i ção do Dia do Advo ga do.
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Aber tos os de ba tes, a Asso ci a ção dos Advo -
ga dos de São Pa u lo su ge riu a data de 19 de maio,
pro pon do, ain da, que o Con se lho Fe de ral en ca mi -
nhas se pro je to de lei à Câ ma ra dos De pu ta dos para 
que a ins ti tu ís se, ofi ci al men te. Em con tra par ti da, o
ad vo ga do Elcio Sil va pro pôs co me mo rá-la no dia 5
de no vem bro, data de nas ci men to de Rui Bar bo sa.
Já o Dr. Hen ri C. Ai dar su ge riu que se es co lhes se o
dia 11 de agos to, data em que se co me mo ra a Fun -
da ção dos Cur sos Ju rí di cos no Bra sil, quan do se
pres ta ria uma ho me na gem ao ad vo ga do e aos es tu -
dan tes de Di re i to. Nes ta data, co nhe ci da como o dia 
do “pen du ra”, co in ci den te men te co me mo ra-se tam -
bém o Dia do Gar çom (ví ti ma do “pen du ra”), se gun -
do o ca len dá rio de da tas na ci o na is.

Con se lhe i ro Be vi lá qua en ten deu que ha via
mais uma data a ser con si de ra da, o dia 8 de de zem -
bro, Dia da Jus ti ça. Na que la oca sião, pre va le ceu o
pon to de vis ta do Advo ga do The o to nio Ne grão, no
sen ti do de se es co lher o dia 19 de maio.

Na que la re u nião fi cou de ci di da a ins ti tu i ção do
“Dia do Advo ga do”. Entre tan to, quan do hou ve a vo -
ta ção para de ci dir em que data se ria co me mo ra do,
qual não foi a sur pre sa quan do a data ven ce do ra foi 
o “11 de agos to”, con tra ri an do, as sim, to das as ex -
pec ta ti vas re fe ren tes ao dia 19 de maio. Vo ta ram a
fa vor do dia 11 de agos to as se guin tes de le ga ções:
Acre, Ala go as, Ama zo nas, Dis tri to Fe de ral, Espí ri to
San to, Mi nas Ge ra is, Pará, Pa ra í ba, Pa ra ná, Rio de
Ja ne i ro, Rio Gran de do Sul, Ser gi pe e, es tra nha -
men te, São Pa u lo, que, na ini ci al, su ge ri ra o 19 de
maio. A de le ga ção de Go iás vo tou pela es co lha do
dia 5 de no vem bro. As de le ga ções da Ba hia, Ce a rá
e Ma ra nhão vo ta ram pela data de 8 de de zem bro,
ten do sido anu la do, por di ver gên cia, o voto da de le -
ga ção do Ma ra nhão.

A pro pos ta fi nal da Asso ci a ção Pa u lis ta era
apro var o en ca mi nha men to de pro je to de lei à Câ -
ma ra dos De pu ta dos. Entre tan to, em pes qui sa nos
ban cos de da dos do Con gres so, em con sul ta à
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil e à Asses so ria da
Casa, cons ta tei que o Dia dos Advo ga dos é co me -
mo ra do no dia 11 de agos to em ra zão da de ci são
do Con se lho Na ci o nal da OAB, não exis tin do lei es -
pe cí fi ca que ofi ci a li ze a ma té ria.

Ne ces sá rio es cla re cer que fo ram apre sen ta -
dos três pro je tos de lei nes te sen ti do: O pri me i ro de
au to ria do De pu ta do Mar tins Ro dri gues (PSD – CE), 
no ano de 1955, que “pro pôs a cri a ção do Dia do
Advo ga do”. O pro je to re ce beu o nº 0551/55 e foi ar -
qui va do de fi ni ti va men te em 18/08/1955.

O se gun do foi de au to ria da Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra dos De pu ta dos,

ten do re ce bi do o nº 03190/65, ins ti tu ía o “Dia do
Advo ga do a ser ce le bra do em 11 de agos to”. O pro -
je to foi ar qui va do em 7-3-75.

Por fim, o ter ce i ro foi apre sen ta do pelo De pu -
ta do Flá vio Bi er ren bach (PMDB – SP), em 04/12/86, 
que ins ti tu ía o “O Dia do Advo ga do – a ser co me mo -
ra do no dia 11 de agos to”. O pro je to foi ar qui va do
de fi ni ti va men te em 1º-2-87.

Sr. Pre si den te e ca ros Co le gas, de se jo re gis -
trar que a mi nha as ses so ria con ti nua a pes qui sa so -
bre o as sun to, di an te do meu ob je ti vo de apre sen -
tar, na pró xi ma se ma na, pro je to de lei nes te sen ti do, 
ofi ci a li zan do não só o Dia do Advo ga do, mas tam -
bém a data de 11 de agos to.

Ren do, pois, as jus tas ho me na gens ao ad vo -
ga do, de fen sor das li ber da des.

No mo men to em que en cer ro es sas con si de ra -
ções, apre sen to tam bém a esta Casa, no bre Pre si -
den te em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to, após
uma pes qui sa que mi nha as ses so ria fez, do cu men -
tos his tó ri cos que re gis tram, ao lon go de to dos es -
ses anos – de 1963, 1965 para cá –, os três pro je tos 
que tra mi ta ram no Con gres so Na ci o nal, in clu si ve
com as dú vi das sur gi das so bre qual a data que pre -
va le ce no Bra sil, hoje, para co me mo rar mos o Dia do 
Advo ga do.

Opor tu na men te, apre sen ta rei um pro je to de lei 
no sen ti do de ins ti tu ir o dia 11 de agos to a data na -
ci o nal men te re co nhe ci da no Bra sil como o Dia do
Advo ga do.

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

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Ouço, com pra zer, V. Exª.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor, sin -
to-me fe liz por ter a opor tu ni da de de ou vir o dis cur so 
de V. Exª, prin ci pal men te ago ra que me en se ja o
apar te, que des de já agra de ço. Tra ta-se de uma tra -
di ção a co me mo ra ção do Dia do Advo ga do na data
de hoje, tam bém co nhe ci do como o “Dia do Pen du -
ra” – e nós que fo mos es tu dan tes de Di re i to sa be -
mos o que isso re pre sen ta. Devo di zer que mes mo
eu não sa bia da ine xis tên cia de uma le gis la ção per -
ti nen te à fi xa ção da data de co me mo ra ção do Dia
do Advo ga do. Por tan to, essa pes qui sa que V. Exª
faz é im por tan tís si ma, até para a gran de ma i o ria dos 
ad vo ga dos, que, pro va vel men te, des co nhe ce a ine -
xis tên cia de uma lei que fixe a data, a qual já se
cons ti tui hoje em uma tra di ção se cu lar, eis que co -
me mo ra mos hoje a fun da ção dos cur sos ju rí di cos
no Bra sil por de ci são da Co roa Por tu gue sa. Os pri -
me i ros a se rem ins ta la dos fo ram os de Olin da e São 
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Pa u lo. Por isso, ain da hoje, o Cen tro Aca dê mi co da
Fa cul da de de Di re i to do Lar go de São Fran cis co,
em São Pa u lo, de no mi na-se “Cen tro Aca dê mi co XI
de Agos to”. Cum pri men to, pois, V. Exª, des de já en -
dos san do a pro pos ta que apre sen ta rá à Casa.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Fi ca ria mu i to hon ra do se V. Exª subs cre ves se o pro -
je to de lei. E digo mais: fico fe liz por sa ber, an te ci pa -
da men te, que o emi nen te Se na dor e ad vo ga do, por
mu i tos anos, en dos sa a idéia da data de 11 de
agos to.

Re cor do-me, ain da, que fiz um pro nun ci a men -
to no dia 19 de maio pró xi mo pas sa do, exa ta men te
por ha ver dú vi das acer ca da data cor re ta. De po is de 
pes qui sar, de fa zer um le van ta men to de toda a his -
tó ria, che ga mos à con clu são de que, na ver da de,
não te mos uma data de fi ni da.

Con tu do, con si de ran do os re gis tros que te mos 
e a data de fun da ção dos cur sos ju rí di cos no Bra sil,
quer nos pa re cer que o dia 11 de agos to vem bem a 
pro pó si to. Assim o afir mo, sem dú vi da al gu ma, de -
po is de ou vir mu i tas pes so as li ga das à área, já que,
con fes so, tam bém des co nhe cia o fato. Cre io que
mu i tos co le gas, no Bra sil in te i ro, têm essa dú vi da.
Ire mos di ri mi-la.

Assim, emi nen te Se na dor, ca ros co le gas, en -
ten do que a ma i o ria vai pre va le cer, que a ma té ria
vai se trans for mar em lei e que a data será re co nhe -
ci da pelo Bra sil in te i ro.

Mais uma vez, hoje, gos ta ria de ren der mi nhas 
ho me na gens aos que pro cu ram fa zer com que o Di -
re i to che gue àque les que pre ci sam, exer cen do o di -
fí cil pa pel de in ter me diá ri os en tre os pos tu lan tes e o 
Po der Ju di ciá rio, em suma, exer ci tan do o Di re i to no
Bra sil.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con -

ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Se na -
do ra Mar lu ce Pin to, ilus tre Pre si den te da ses são,
Srs. Se na do res, ins cre vi-me para fa lar nes ta tar de,
mas, de logo, in for mo que irei trans fe rir o meu dis -
cur so para ou tro dia, quan do con tar mos com um
ma i or nú me ro de Se na do res, prin ci pal men te da re -
gião Nor te, da re gião Ama zô ni ca.

A mi nha ins cri ção se de veu hoje a uma no tí cia
ve i cu la da pelo jor nal Fo lha de S.Pa u lo, a qual, se -
gun do pen so, é de mu i to in te res se de V. Exª, Srª
Pre si den te, como tam bém dos Se na do res Gil ber to

Mes tri nho, Ber nar do Ca bral e dos de ma is mem bros
da ban ca da da Re gião Ama zô ni ca.

A esse res pe i to, o Se na dor Tião Vi a na apre -
sen tou re que ri men to à Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal con vo can do al gu mas au to -
ri da des a fim de dis cu tir mos o pro ble ma da Ama zô -
nia.

A no tí cia a que me re fi ro é de ve ras pre o cu pan -
te, de modo que de ve mos dis cu tir o que re al men te
está acon te cen do e se tem ou não fun da men to a
acu sa ção de que mem bros do go ver no ame ri ca no,
se gun do a qual as FARC – Fu er zas Arma das Re vo -
lu ci o na ri as de Co lom bia – es ta ri am trans por tan do
dro gas, co ca í na para o Bra sil e para a Ve ne zu e la
atra vés da Ama zô nia. Pen so ser esta uma acu sa -
ção das mais gra ves, so bre a qual de ve mos nos de -
bru çar.

O Se na dor Gil ber to Mes tri nho me mos trou al -
guns da dos im por tan tes, de que S. Exª tem co nhe ci -
men to, so bre re u niões que es ta ri am sen do re a li za -
das por mem bros do go ver no da Co lôm bia com
mem bros do exér ci to re vo lu ci o ná rio, o que nos ca u -
sa uma afli ção mu i to gran de.

Em bre ve, ro tu la do o Bra sil de fa ci li tar essa
ação em suas fron te i ras, po de rá es tar o País sob
sus pe i ta in ter na ci o nal. Isso não po de mos ad mi tir.
Te mos de es tar em con di ções de de fen der, a qual -
quer cus to, a qual quer pre ço, a nos sa so be ra nia.
Enten do que esta pas sa a ser ame a ça na me di da
em que não nos ate mos a es sas no tí ci as que es tão
sen do ve i cu la das, com mu i ta in sis tên cia, nos úl ti -
mos tem pos.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Con ce do
o apar te a V. Exª, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor
Ro meu Tuma, eu gos ta ria de re gis trar que esse, re -
al men te, é um as sun to ex tre ma men te gra ve e que
está na or dem do dia. Tan to é as sim que, como Pre -
si den te da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do
Se na do, con vo quei o Mi nis tro da Ae ro náu ti ca a fim
de dis cu tir mos a im plan ta ção das obras do Si vam,
que é um pro je to ex tre ma men te ur gen te e im por tan -
te para o con tro le de to das es sas ações. Uma par te
das obras já foi li ci ta da; nós que re mos sa ber em
que pé está a im plan ta ção do pro je to. Enten do que
esta deve ser uma pre o cu pa ção não só da Ban ca da 
da Ama zô nia, mas de toda a Casa, por que, efe ti va -
men te, te mos ali uma gran de por ção do Ter ri tó rio
Na ci o nal que está a des co ber to e à mer cê de pro -
ble mas, em vá ri as fron te i ras, como as ques tões da
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guer ri lha e do nar co trá fi co. Assim, que ro pa ra be ni -
zar V. Exª por tra zer o tema à dis cus são.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – De fato,
deve ser uma pre o cu pa ção de todo o povo, de todo
o Esta do bra si le i ro, Se na dor Ro me ro Jucá.

Srª Pre si den te, que ro ain da di zer que as su mi
hoje com V. Exª e com os Se na do res Gil ber to Mes -
tri nho, Ber nar do Ca bral, Ro me ro Jucá, e Gil vam
Bor ges o com pro mis so de, num dia da pró xi ma se -
ma na, um de nós ocu par a tri bu na e, em ple ná rio,
até que as co mis sões com pe ten tes tra gam os con vi -
da dos para apre sen tar suas ex pli ca ções, de ba ter -
mos com as pes so as que co nhe cem pro fun da men te 
as di fi cul da des e toda a Re gião Ama zô ni ca.

Como V. Exª me con ce deu a pa la vra, adi an to
esse com pro mis so, por que es tou afli to, an gus ti a do
e pre o cu pa do com esse pro ble ma.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con -

ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Srª Pre si den te Mar lu ce Pin to, Srªs e Srs. Se na do -
res, co mu ni co à Casa que tive a hon ra, on tem, de
ser es co lhi do Vi ce-Presidente da Co mis são Mis ta de 
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Na mes ma vo ta ção, foi es co lhi do Pre si den te
da re fe ri da Co mis são o Se na dor Gil ber to Mes tri nho,
por três ve zes Go ver na dor do Esta do do Ama zo nas
e, por tan to, com am pla ex pe riên cia ad mi nis tra ti va e
po lí ti ca na ges tão da que le Esta do po bre, na re gião
mais di fí cil do nos so País.

Por co in ci dên cia, o Pre si den te e o Vi -
ce-Presidente da Co mis são, nes ta ges tão, se rão da
Re gião Ama zô ni ca: o Se na dor Gil ber to Mes tri nho,
pelo Esta do do Ama zo nas, e eu, pelo Esta do de Ro -
ra i ma. Te re mos con di ção de dis cu tir com pri o ri da de
não só a ques tão da Ama zô nia, mas das re giões
me nos de sen vol vi das.

Tenho cer te za de que o Se na dor Gil vam Bor -
ges, atu an te na Co mis são, dará sua co la bo ra ção,
as sim como V. Exª, que tem sido, ao lon go de
todo o man da to, mem bro da Co mis são de Orça -
men to. Va mos ter a pos si bi li da de de, pri me i ro, dis -
cu tir o Orça men to, ten tan do fa zer dele, cada vez
mais, um ins tru men to de com ba te às de si gual da -
des re gi o na is. Eu, o Se na dor Gil ber to Mes tri nho,
to dos nós que fo mos ele i tos pe los Esta dos mais
po bres te mos este com pro mis so: bus car o de sen -
vol vi men to exa ta men te den tro do prin cí pio de res -
ga tar tais de si gual da des.

Te mos tam bém o com pro mis so de vo tar, den -
tro do pra zo, o Orça men to ain da este ano. Indu bi ta -
vel men te, esse deve ser um pon to de hon ra da Co -
mis são. Va mos em pe nhar to dos os nos sos es for ços 
para apro fun dar e agi li zar os tra ba lhos.

Gos ta ria de co mu ni car à Casa a hon ra que
tive de as su mir a ci ta da Vi ce-Presidência e de di zer 
que es ta rei atu an do per ma nen te men te na re fe ri da
Co mis são como ve nho fa zen do nes ta Casa. Esta -
rei à dis po si ção dos Co le gas, a fim de que pos sa -
mos so mar es for ços e de sen vol ver um tra ba lho
que, efe ti va men te, faça do Orça men to Fe de ral uma 
peça de jus ti ça so ci al, de sen vol vi men to e pro gres -
so, prin ci pal men te para as re giões mais po bres
des te País.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE  (Mar lu ce Pin to) – Não

há mais ora do res ins cri tos.
O Sr. Se na dor Car los Be zer ra en vi ou dis cur so

à Mesa para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no
art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Ex.ª será aten di do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB–MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais do que re -
cla mar da fal ta de uma ar ro ja da po lí ti ca agrí co la
no pas sa do e no pre sen te des se País, pro po -
nho-me, hoje, a apon tar gar ga los dra má ti cos para
a agri cul tu ra bra si le i ra do fu tu ro pró xi mo. Te nho
con vic ção de que, se o Go ver no Fe de ral não to -
mar pro vi dên ci as ime di a tas, a pro du ção de grãos
es ta rá, fa tal men te, com pro me ti da logo no iní cio do 
novo mi lê nio. Digo isso por que, em con tras te com
a eu fo ria ve ri fi ca da no ano pas sa do, quan do os
plan ta do res de soja fo ram pre mi a dos com uma
gran de co lhe i ta e bons pre ços, a sa fra de 99 não
de ve rá re pe tir o mes mo de sem pe nho, nem de ve rá 
mais a soja con tar com uma alta co ta ção no mer -
ca do mun di al.

Na ver da de, a ex pec ta ti va ali men ta da até há
pou co tem po de que a pri me i ra sa fra do ano 2000
al can ça ria a fa i xa dos 90 mi lhões de to ne la das de
grãos não se sus ten ta mais. Os agri cul to res do
Bra sil in te i ro, e mais par ti cu lar men te os do Mato
Gros so, to dos ma ni fes tam enor me pre o cu pa ção
com o pa no ra ma lú gu bre que se avi zi nha. To dos
têm cons ciên cia de que, se o Go ver no man ti ver
sua in fle xi bi li da de no pro ces so de re ne go ci a ção
das dí vi das dos pro du to res, não ha ve rá como o
cam po bra si le i ro hon rar o prog nós ti co de boa co -
lhe i ta na pró xi ma sa fra. 

A Fe de ra ção da Agri cul tu ra de Mato Gros so
(Fa ma to) cal cu la que 35 mil agri cul to res do es ta do,
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cor res pon den do a mais da me ta de do to tal, não dis -
põem, hoje, do aces so bá si co às li nhas de fi nan ci a -
men to. Isso acon te ce, em par te, pela fal ta de bens
para dar em ga ran tia e, em par te, pela ina dim plên -
cia jun to aos sis te mas de cré di to. Para com ple tar, o
cus to de pro du ção, ao lon go des ses anos, tem-se
ele va do de for ma cons tan te no es ta do. De acor do
com da dos da Co nab, eles evo lu í ram de 419 re a is,
em 1995, para 451 re a is, em 96; 485 re a is, em 97, e 
501 re a is, em 98. De acor do com a mes ma Co nab,
para este ano, de ve rá es tar em tor no de 804 re a is, o 
que re pre sen ta uma evo lu ção de qua se 100% em
ape nas 4 anos.

A jul gar pela ava li a ção de con jun tu ra de Ho -
me ro Pe re i ra, vi ce-presidente da Fa ma to, a hora é
de re sol ver de vez os pro ble mas de ren da do pro du -
tor, sem se re in ci dir em so lu ções ha bi tu al men te pa li -
a ti vas.

Pois bem, o que é que Ho me ro Pe re i ra pre -
ten de di zer com esse ra ci o cí nio? Mu i to sim ples.
No Mato Gros so, a mé dia das áre as de plan tio de
soja é de 850 hec ta res. Para tan to, o pro du tor ne -
ces si ta de, no mí ni mo, 350 mil re a is de cré di to.
Ago ra, quan to é que o Go ver no ofe re ce? Pas -
mem, ape nas 100 mil re a is! Ora, su pon do que o
agri cul tor não te nha qual quer pen dên cia ban cá ria, 
de ve rá re cor rer ao mer ca do de cré di to para co brir
os 250 mil res tan tes, do qual, na tu ral men te, ob te -
rá uma pro pos ta de em prés ti mo com base na va ri -
a ção cam bi al mais um spre ad de 12 a 15% ao
ano. Con se qüen te men te, isso im pli ca re du ção
drás ti ca de ren da para o pro du tor, que se vê sem
ca i xa para qui tar suas dí vi das, sem mo ti va ção
para in ves tir na pro du ção. 

O qua dro se agra vou ain da mais no iní cio de
ju lho úl ti mo, por oca sião do anún cio do Pla no de
Sa fra do Go ver no. Bem aquém do que se es pe ra va, 
o vo lu me de 13,1 bi lhões de re a is, des ti na do ao fi -
nan ci a men to de cus te io e in ves ti men to agro pe cuá -
rio para a sa fra 1999/2000, des per tou ape nas mais
des con ten ta men to no cam po. A in su fi ciên cia dos re -
cur sos é pa ten te para aten der às de man das da re a -
li da de atu al. Na ver da de, se to res da agri cul tu ra ava -
li am que o va lor pro me ti do che ga a ser me nor se
com pa ra do com as ci fras do ano an te ri or con ver ti -
das de vi da men te em dó lar. 

Por es ses cál cu los, o Go ver no está dis po ni bi li -
zan do me nos 12,16% em re la ção à sa fra que se en -
cer ra ago ra com a co lhe i ta do al go dão. Pior ain da, o 
cus to dos in su mos agrí co las ex plo diu de po is da li be -
ra ção do câm bio em ja ne i ro, afe tan do os ne gó ci os
fe cha dos com as mul ti na ci o na is, com abrup tas ma -

jo ra ções de até 40% em real. O pre ço de má qui nas
agrí co las, fer ti li zan tes, se men tes e de fen si vos es tão 
to dos co ta dos em dó lar, o que ca rac te ri za um gra ve
fa tor de in se gu ran ça para o pro du tor na ci o nal. 

Pior ain da é cons ta tar que o se tor de in su mos
agrí co las está hoje, ma jo ri ta ri a men te, or ga ni za do
sob a for ma de car tel no mer ca do bra si le i ro e mun -
di al, de cujo con tro le se ocu pam pou cas em pre sas – 
4, no má xi mo. No Bra sil, por exem plo já são ape nas 
três os gran des com pra do res de grãos, os qua is,
por co in ci dên cia, são tam bém os pro du to res de fer ti -
li zan tes. A pro du ção de má qui nas, de se men tes e
de de fen si vos já é tam bém do mi na da por em pre sas
trans na ci o na is, sem que res te qual quer es pa ço para 
o em pre en de dor na ci o nal.

Des se modo, ain da que os 13 bi lhões ofe re -
ci dos pelo Esta do es ti ves sem dis po ní ve is hoje na
pa ri da de do dó lar de 98, pou cos pro du to res lo gra -
ri am ter aces so aos mes mos bi lhões, já que o es -
tig ma da ina dim plên cia em cré di tos an te ri o res de -
sa u to ri za o ple i to por no vas ver bas. O sis te ma
ban cá rio não he si ta em le var para o Se ra sa os
ina dim plen tes do cam po, in vi a bi li zan do no vos fi -
nan ci a men tos.

Sr. Pre si den te, para con tor nar par ci al men te
tal es tran gu la men to fi nan ce i ro, o Sis te ma Sin di cal
Ru ral apos ta na apro va ção do subs ti tu ti vo ao Pro -
je to de Lei nº 4.895/99, de au to ria do De pu ta do
Ro nal do Ca i a do, que per ten ce à ban ca da ru ra lis ta 
do Con gres so Na ci o nal. O pro je to, que pre vê a re -
du ção de dé bi tos de ri va dos de ope ra ções de cré -
di to, pro põe o pra zo de pa ga men to de até 20
anos, com pres ta ções anu a is, igua is e su ces si vas, 
ven cen do a pri me i ra em ou tu bro de 2003, com ta -
xas de 3% ao ano. 

Em con tra par ti da, o se tor se com pro me te em
cri ar 1 mi lhão e meio de em pre gos até 2003. Além
dis so, os pro du to res ru ra is ofe re cem uma pro du ção
de 100 mi lhões de to ne la das de grãos, por meio da
qual o Go ver no po de ria per fe i ta men te re e qui li brar
sua ba lan ça co mer ci al. Extre ma men te re a lis ta e
prag má ti co nos com pro mis sos bi la te ra is, o pro je to
es ti pu la que cada pres ta ção anu al não po de rá ex ce -
der a 4% da ren da bru ta agro pe cuá ria anu al do mu -
tuá rio.

E mais, a even tu a li da de de não cum pri men to 
da meta de pro du ção anu al pre vis ta im pli ca o can -
ce la men to au to má ti co do abas te ci men to in te gral,
que de ve rá ser re cal cu la do pro por ci o nal men te à
re du ção da meta. Nes sa li nha, em sua jus ti fi ca ti -
va, o pro je to ar gu men ta que, “in de pen den te da ati -
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vi da de agro pe cuá ria de sen vol vi da pelo mu tuá rio,
os con tra tos te rão cláu su la de equi va lên cia em
pro du to”. 

Ou tra das pro pos tas que os pro du to res ru ra is
pre ten dem le var ao Pla nal to Cen tral con sis te no de -
no mi na do “cré di to flu tu an te”. Tra ta-se de uma ini ci a -
ti va que pro põe al te rar a for ma de pa ga men to dos
cré di tos para fi nan ci a men to de cus te io e in ves ti men -
to na sa fra 1999/2000. Em vez da ri gi dez e aus te ri -
da de nas da tas de pa ga men to, fica au to ri za da ao
pro du tor a pos si bi li da de de pa ga men to em data
qual quer do ano cor ren te, tudo ajus ta do a acrés ci -
mos de pe que nas ta xas de ju ros. 

Des se modo, as se gu ra-se ma i or ren ta bi li da de 
ao pro du tor, que de i xa de ocu par uma po si ção frá -
gil na ca de ia eco nô mi ca di an te do po der ex cep ci o -
nal men te avan ta ja do dos com pra do res de com mo -
di ti es. Em ou tras pa la vras, os com pra do res dos pro -
du tos agrí co las, que se va li am de in for ma ções so bre 
o pe río do de pa ga men to de dí vi das do agri cul tor
para ne go ci ar pre ços mais ba i xos, se de pa ra ri am,
de ago ra em di an te, com um pro du tor bem me nos
vul ne rá vel e me nos su je i to às pres sões do en di vi da -
men to. No caso dos pro du to res do Mato Gros so, o
va lor da dí vi da já al can ça o pa ta mar nada tran qüi lo
de 2 bi lhões de re a is, numa con di ção de so bre car ga 
so men te su pe ra da, em ter mos fe de ra ti vos, pelo Rio
Gran de do Sul. 

Por fim, com pre re cor dar que o pro ble ma dos 
sub sí di os con ce di dos pelo go ver no nor -
te-americano aos pro du to res lo ca is não foi até
hoje re sol vi do. Ora, como se bem sabe, en quan to
o go ver no dos EUA sub si dia os seus agri cul to res
e cria di fi cul da des à en tra da dos nos sos pro du tos, 
esse mes mo go ver no apre goa a aber tu ra do nos -
so mer ca do e nos im põe bar re i ras, se qual quer
be ne fí cio ou fa ci li da de é con ce di da aos pro du to -
res na ci o na is. 

Nes sa ló gi ca, quan do o Go ver no bra si le i ro re ti -
rou os sub sí di os da nos sa agri cul tu ra, apre sen ta -
ram-se como jus ti fi ca ti vas acor dos ce le bra dos no
âm bi to da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio. Entre -
tan to, quem su por tou os ônus des ses acor dos foi
uni ca men te o nos so País. Nos Esta dos Uni dos, nos
pa í ses eu ro pe us, no Ja pão ne nhu ma bar re i ra caiu e 
os sub sí di os con ti nu a ram sen do da dos da mes ma
ma ne i ra. Tra ta-se, pois, de uma com pe ti ção de si -
gual em que as obri ga ções atin gem tão so men te um 
dos la dos. 

Por isso, re i te ro a se guin te in da ga ção: não é
che ga da a hora de o Bra sil de nun ci ar na OMC tais

dis pa ri da des? Não é che ga da a hora de ser mais
im po si ti vo nes sas ne go ci a ções? Te nho ab so lu ta
con vic ção de que sim. Não se pode de i xar que des -
man te lem nos sa agri cul tu ra pri me i ro, para de po is
re cla mar das in co e rên ci as e dos es tran gu la men tos
que nos são im pos tos por es ses pa í ses. Não se
pode per mi tir que o nos so pro du tor que bre an tes
para, a se guir, se pro cu rar uma so lu ção que mi ti gue
as suas agru ras.

Con clu in do, faço um ve e men te ape lo ao Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca e ao Sr. Mi nis tro da
Agri cul tu ra para que não se de i xem en ga nar pe los
prog nós ti cos de li ne a dos para a pri me i ra co lhe i ta do
pró xi mo mi lê nio. No caso es pe cí fi co de Mato Gros -
so, se não hou ver uma me di da que con tra ba lan ce
os par cos re cur sos pre vis tos no Pla no de Sa fra, os
efe i tos da des va lo ri za ção do real e dos pre ços ba i -
xos da soja, mu i tos pro du to res fi ca rão no pre ju í zo e
não dis po rão de me i os para hon rar os seus com pro -
mis sos e sal dar suas dí vi das.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE  (Mar lu ce Pin to) – O Sr.

Se na dor La u ro Cam pos en vi ou à Mesa pro po si ção
que, em face do dis pos to no art. 235, in ci so III, alí -
nea “a”, do Re gi men to Inter no, será lida na pró xi ma
ses são.

So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Se bas tião
Ro cha.

É lido o se guin te

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 405/99, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan do a 
res pos ta ao Re que ri men to nº 322, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Edu ar do Su plicy.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao re que ren te, e jun ta das, tam -
bém em có pia, ao pro ces sa do da Men sa -
gem nº 155, de 1999, es cla re cen do ain da,
que não hou ve in ter rup ção na tra mi ta ção da 
ma té ria.

O re que ri men to vai ao Arqui vo.

A SRA. PRESIDENTE  (Mar lu ce Pin to) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os 
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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:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 53, DE 1999

Ter ce i ro dia de dis cus são, em 1º tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 53, de 1999 (nº
626/98, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra os arts. 12, 52, 84,
91, 102 e 105 da Cons ti tu i ção Fe de ral. (Cri a ção do
Mi nis té rio da De fe sa), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 467, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor 
ad hoc: Se na dor Ber nar do Ca bral.

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 58, de 1998 (nº 2.775/97, na Casa de
ori gem), que al te ra a re da ção do in ci so III do art. 12
da Lei nº 8.934, de 19 de no vem bro de 1994, que
dis põe so bre o Re gis tro Pú bli co de Empre sas Mer -
can tis e Ati vi da des Afins, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 368, de 1999, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Ra mez Te bet.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 66, DE 1998

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 66, de 1998 (nº 530/97, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va
a con ces são de fe ri da à Rá dio Mi ra dor 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 Rio do Sul, Esta do de San ta Ca ta -
ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 607, de 1998, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro -
me ro Jucá.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 31, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 31, de 1999 (nº 771/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do 
so bre o Esta be le ci men to do Insti tu to Inter na ci o nal
de Va ci nas, con clu í do em Nova York, em 28 de ou -
tu bro de 1996, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 380, 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 Mo za ril do Ca val can ti.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 32, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 32, de 1999 (nº 772/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to da Re so -
lu ção nº A12-5, com as Emen das ao Esta tu to da
CLAC, apro va das pela XII Assem bléia Ordi ná ria, re -
a li za da na ci da de do Pa na má, con clu í da em 8 de
no vem bro de 1996, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 381, 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 Tião Vi a na.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 15 
mi nu tos.)

                        

AGEN DA DO PRE SI DEN TE
ANTO NIO CAR LOS MA GA LHÃES

12-8-99
Qu in ta-feira

10h30 – Sr. Fer nan do Be zer ra, Mi nis tro Inte gra ção
Na ci o nal

11h00 – Ses são de li be ra ti va or di ná ria do Se na do
Fe de ral 
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 Ata da 97ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 12 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, Na bor Jú ni or, Edu ar do Su plicy e Gil ber to Mes tri nho

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias –
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 – 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 – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di -
do – Ge ral do Melo – 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 – Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma -
gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va –
Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na
– Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ro ber to
Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro -
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha – Sér -
gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A lis -
ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 69 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 os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 157, de 1999 (nº 969/99, na ori gem), de 21
de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de

Lei nº 1, de 1999-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Ga bi ne te do Mi nis tro Extra or di -
ná rio de Po lí ti ca Fun diá ria, cré di to su ple men tar no
va lor de no ven ta e cin co mi lhões, cen to e no ven ta e
um mil r eais, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 9.809, de 21 de ju lho de 1999.

Nº 158, de 1999 (nº 970/99, na ori gem), de 21
de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 3, de 1999-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor de Encar gos Fi nan ce i ros da União 
– Re cur sos sob Su per vi são do Mi nis té rio da Fa zen -
da, cré di to su ple men tar no va lor de cen to e trin ta e um 
mi lhões, qui nhen tos e trin ta e cin co mil cen to e cin -
qüen ta e oito re a is, para re for ço de do ta ções con sig -
na das no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 9.810, de 21 de ju lho de 1999.

(Se rão fe i tas as de vi das co mu ni ca ções
à Câ ma ra dos De pu ta dos.)

 AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 358/99, de 12 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, es cla re cen do que os da dos so li -
ci ta dos atra vés do Re que ri men to nº 264, de 1999, do
Se na dor Luiz Otá vio, es tão pro te gi dos pelo ins ti tu to
do si gi lo fis cal, nos ter mos do art. 198 do Có di go Tri -
bu tá rio Na ci o nal. Ao Arqui vo.

Os es cla re ci men tos fo ram en ca mi nha -
dos, em có pia, ao re que ren te.

O re que ri men to vai ao Arqui vo.

Nº 377/99, de 22 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in for ma ções
re fe ren tes ao Re que ri men to nº 275, de 1999, do Se -
na dor Álva ro Dias. Ao Arqui vo.

Nº 695/99, de 14 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma ções re -
fe ren tes aos que si tos nºs 2 e 3, do Re que ri men to nº
120, de 1999, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, e es -
cla re cen do que os da dos epi de mo ló gi cos so li ci ta dos
no que si to nº 1 de vem ser di ri gi dos à Fun da ção Na ci -
o nal de Sa ú de. Ao Arqui vo.
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Nº 793/99, de 29 de ju lho úl ti mo do Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma ções re -
fe ren tes ao Re que ri men to nº 215, de 1999, da Se na -
do ra Ma ri na Sil va. Ao Arqui vo.

Nº 120/99, de 20 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, en ca mi nhan do as in for -
ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 276, de 1999, 
do Se na dor Álva ro Dias. Ao Arqui vo.

Nº 465/99, de 22 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro de
Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do as in for ma ções re -
fe ren tes ao Re que ri men to nº 164, de 1999, do Se na -
dor Tião Vi a na. Ao Arqui vo.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos re que ren tes.

Os re que ri men tos vão ao Arqui vo.

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES

Nº 16/99, de 2 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 121, de
1999, do Se na dor Tião Vi a na

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao re que ren te.

Os re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PARECERES

 PARECER Nº 492, DE 1999

Da mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 341, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio 

I – Re la tó rio 

O Se na dor Mo re i ra Men des, com base no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a
esta Mesa o Re que ri men to nº 341 de 1999, no qual
so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zenda, o
se guin te:

“Enca mi nhar có pia de to das as fa tu ras emi ti das, 
a par tir de 1º de ja ne i ro de 1998, não ape nas ao pró -
prio Ban co do Bra sil S.A., como tam bém a to dos os
ór gãos e en ti da des pú bli cas, com os qua is a BBTUR
– Ban co do Bra sil Vi a gens e Tu ris mo Ltda. ope ra em
vir tu de da sua pres ta ção de ser vi ços de ven da de
pas sa gens aé re as, ter res tres e pa co tes tu rís ti cos, em 

ge ral ao abri go da nova le gis la ção que per mi te sua
atu a ção em ca rá ter co mer ci al”.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 341,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Sala de Re u niões, 11 de agos to de 1999. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa -
tro cí nio, Re la tor – Ade mir Andra de – Ge ral do Melo –
Mar lu ce Pin to – Ca sil do Mal da ner.

 PARECER Nº 493, DE 1999

Da mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 342, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Mo re i ra Men des, com base no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a esta
Mesa o Re que ri men to nº 342 de 1999, no qual so li ci ta 
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da De fe sa, as se guin -
tes in for ma ções:

1 – qual o dé bi to das com pa nhi as aé re as na ci o -
na is e es tran ge i ras re fe ren tes aos ser vi ços pres ta dos 
pela Infra e ro nos ae ro por tos na ci o na is;

2 – qual o dé bi to das com pa nhi as aé re as na ci o -
na is e es tran ge i ras com a Infra e ro re fe ren te às ta xas
de embar que co bra das an te ci pa da men te dos usuá ri os.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 342,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da De fe sa.

Sala de Re u niões, 11 de agos to de 1999. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa -
tro cí nio, Re la tor  – – Ade mir Andra de – Ge ral do Melo
– Mar lu ce Pin to – Ca sil do Mal da ner.
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 PARECER Nº 494, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 345, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio.

I – Re la tó rio 

O Se na dor Edu ar do Su plicy, com base nos arts.
49, in ci so X e 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no
art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
en ca mi nha a esta Mesa o Re que ri men to nº 345 de
1999, no qual so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
da De fe sa, o se guin te:

1 – Có pia do in te i ro teor do la u do pe ri ci al, ela bo ra -
do pela Ae ro náu ti ca, acer ca da que da do avião da TAM, 
ocor ri da em São Pa u lo, em 31 de ou tu bro de 1996.

O Se na dor Edu ar do Su plicy jus ti fi ca o pre sen te
Re que ri men to nº 345, de 1999, pe los se guin tes fa tos: 
“Até hoje, pas sa dos mais de dois anos e meio da que -
da do Avião da TAM, que vi ti mou 99 pes so as, a Ae ro -
náu ti ca so men te di vul gou um bre ve re su mo das con -
clu sões do la u do so bre as ca u sas do aci den te. As in -
ves ti ga ções po li ci a is e as ações ju di ci a is acer ca des -
se de sas tre aé reo es tão pra ti ca men te pa ra li sa das em 
face da au sên cia do re fe ri do la u do. Inú me ras fa mí li as 
en con tram-se im pe di das de exer cer seus di re i tos,
pois pre ci sam do la u do da au to ri da de com pe ten te, no 
caso a Ae ro náu ti ca. As in for ma ções aqui so li ci ta das
são de gran de im por tân cia para que pos sa mos co -
nhe cer toda a ver da de so bre o ter rí vel aci den te”.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 345,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da De fe sa.

Sala de Re u niões, 11 de agos to de 1999. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te. – Car los Pa -
tro cí nio, Re la tor – Ade mir Andra de – Ge ral do Melo –
Mar lu ce Pin to – Ca sil do Mal da ner.

 PARECER Nº 495, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 346, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Edu ar do Su plicy, com base nos arts.
49, in ci so X e 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e no
art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
en ca mi nha a esta Mesa o Re que ri men to nº 346 de
1999, no qual so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da, as se guin tes in for ma ções:

1 – Qual a jus ti fi ca ti va le gal para que o es cri tó rio de
ad vo ca cia que re pre sen ta o IRB – Insti tu to de Res se gu ros 
do Bra sil seja o mes mo que re pre sen ta a TAM – Trans po -
tes Aé re os Re gi o na is nas ações ju di ci a is mo vi das con tra
a em pre sa aé rea por fa mi li a res das ví ti mas do aci den te
ocor ri do com o avião da TAM em 31 de ou tu bro de 1996?

O Se nhor Edu ar do Su plicy jus ti fi ca o pre sen te
Re que ri men to nº 346 de 1999, pe los se guin tes fa tos.
“Con si de ran do ser o IRB uma em pre sa pú bli ca da
qual se es pe ra isen ção no caso de um con ten ci o so
en tre par ti cu la res é no mí ni mo es tra nho cons ta tar que 
o ins ti tu to es co lheu para ser re pre sen ta do jun to ao
Po der Ju di ciá rio, o mes mo es cri tó rio de ad vo ca cia
que de fen de uma das par tes. O es ta do e suas em pre -
sas de vem não ape nas pa u tar suas ações den tro da lei, 
como tam bém agir da for ma mais éti ca pos sí vel. As in -
for ma ções aqui so li ci ta das são de gran de im por tân cia
para que pos sa mos di ri mir qua is quer dú vi das acer ca da 
im par ci a li da de e cor re ção das ações pú bli cas”.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 346,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Sala de Re u niões, 11 de agos to de 1999. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Ca los Pa tro -
cí nio, Re la tor – Ade mir Andra de – Ge ral do Melo –
Mar lu ce Pin to – Ca sil do Mal da ner.

 PARECER Nº 496, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 363, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Pe dro Si mon, com base no art. 50, §
2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no in ci so I, alí nea a,  do

Agos to  de  1999 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira   13   236



art. 215 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
en ca mi nha a esta Mesa o Re que ri men to nº 363, de
1999, no qual so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, as se guin tes
in for ma ções:

1 – Qual o to tal das des pe sas, pre vis tas e efe ti -
va men te re a li za das, em ações de ca rá ter si gi lo so, e
ou tras ru bri cas or ça men tá ri as cor re la tas, efe tu a das
pelo Go ver no Fe de ral, nos anos de 1996, 1997, 1998
e até o mês de ju nho de 1999? Qual a pre vi são para o
res tan te do exer cí cio de 1999?

2 – A que ní vel tais des pe sas são dis cri mi na das
den tro de cada Mi nis té rio ou Se cre ta ria? Dis cri mi nar
es tes ní ve is de cada ór gão nos exer cí ci os ci ta dos no
item an te ri or;

3 – Que cri té ri os pre si dem a alo ca ção dos re cur -
sos e a re a li za ção des sas des pe sas?

4 – Qual o fun da men to le gal para clas si fi ca ção
das des pe sas como se cre tas ou si gi lo sas?

5 – Como e a quem de cada ór gão e ní vel do
Exe cu ti vo são pres ta das con tas des sas des pe sas?

O Se na dor Pe dro Si mon, jus ti fi ca o pre sen te
Re que ri men to nº 363, de 1999, pe los se guin tes fa tos: 
“A Cons ti tu i ção Fe de ral em seu art. 37 con sa gra en tre 
ou tros, o prin cí pio da pu bli ci da de dos atos da ad mi -
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta, au tár qui ca e fun da -
ci o nal de qual quer dos Po de res da União, dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Como prin cí pio Cons ti tu ci o nal o de ver de dar
pu bli ci da de aos atos da ad mi nis tra ção só pode en -
con trar li mi ta ção em ou tro dis po si ti vo do Tex to Ma i or
que as sim con sa gra:

Art. 5º,  in ci so XXXIII – to dos têm o di re i to a re -
ce ber dos ór gãos pú bli cos in for ma ções de seu in te -
res se par ti cu lar, ou de in te res se pú bli co ou ge ral, que
se rão pres ta das no pra zo da lei, sob pena de res pon -
sa bi li da de, res sal va das aque las cujo si gi lo seja im -
pres cin dí vel à se gu ran ça da so ci e da de e do Esta do.

Vê-se, pois que o dis po si ti vo trans cri to cons ti tui
fa tor li mi tan te da que le prin cí pio ge ral, no to can te a to -
dos, como nele ex pres so não sig ni fi can do com isso,
que de ter mi na dos ór gãos ou au to ri da des não te nham 
di re i to e até o de ver de co nhe cê-los e fis ca li zá-los.

É o caso do Po der Le gis la ti vo que, atra vés do
Tri bu nal de Con tas da União, tem o de ver cons ti tu ci o -
nal, ins cri to ao art. 70 da CF, de exer cer a “fis ca li za -
ção con tá bil, fi nan ce i ra or ça men tá ria, ope ra ci o nal e
pa tri mo ni al da União e das en ti da des da ad mi nis tra -
ção di re ta, in di re ta, quan to à le ga li da de, le gi ti mi da de,
eco no mi ci da de, apli ca ção das sub ven ções e re nún ci -
as de re ce i tas...”

Este, pois um de ver ina li e ná vel e im pre te rí vel do 
Le gis la ti vo em re la ção aos de ma is Po de res. Ao Le -
gis la ti vo não se apli ca, evi den te men te, a res sal va
con ti da no in ci so XXXIII do art. 5º da Cons ti tu i ção aci -
ma trans cri to.

Res pal da do nas con si de ra ções aci ma, sin to-me 
no de ver de ques ti o nar jun to ao Po der Exe cu ti vo
acer ca de des pe sas si gi lo sas re a li za das por ór gãos
do Go ver no Fe de ral. Em re cen te di vul ga ção pela im -
pren sa, foi in for ma do que ór gãos como a Pre si dên cia
da Re pú bli ca os Mi nis té ri os da Jus ti ça e do Exér ci to
re a li za ram gas tos nes sas ações, ape nas no pe río do
de ja ne i ro a 21 de ju nho des se ano, no to tal de
R$1.261.432,46. Ou es pe ci fi ca men te, uma des pe sa
mé dia diá ria de R$7.324,00 para a Pre si dên cia da
Re pú bli ca, R$1.121,00 para o Mi nis té rio da Jus ti ça e
R$1.017,00 para o Mi nis té rio do Exér ci to.

É, por tan to, uma obri ga ção cons ti tu ci o nal do
Con gres so Na ci o nal exer cer a fis ca li za ção pré via e a
pos te ri o ri  das cha ma das ver bas se cre tas pelo que,
atra vés des te Re que ri men to, es ta mos so li ci tan do ao
ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo as de vi das in -
for ma ções".

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 363,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão.

Sala de Re u niões, 11 de agos to de 1999. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa -
tro cí nio, Re la tor – Ade mir Andra de – Ge ral do Melo –
Ca sil do Mal da ner.

PARECER Nº 497, DE 1999

Da mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 364, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ade mir Andra de, com base no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 215 e 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha 
a esta Mesa o Re que ri men to nº 364 de 1999, no qual
so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção,
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as se guin tes in for ma ções so bre o 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 – FUNDEF, ins ti tu í do pela
Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996:

1 – Qual foi o mon tan te de re cur sos fi nan ce i ros
re pas sa dos pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, pelo Fun -
def, para o Esta do do Pará e para cada um de seus
mu ni cí pi os, nos anos de 1997 e 1998, se pa ra da men -
te por mu ni cí pio, por ano e se gun do o cro no gra ma de
de sem bol so?

2 – Como o Mi nis té rio da Edu ca ção vem exer -
cen do o con tro le so bre a cor re ta apli ca ção dos re cur -
sos pe los es ta dos e mu ni cí pi os?

3 – Qual o grau de acom pa nha men to e fis ca li za -
ção do Mi nis té rio da Edu ca ção so bre a for ma ção e
fun ci o na men to dos Con se lhos (que se gun do a Lei nº
9.424, de ve rão exer cer o acom pa nha men to e o con -
tro le so ci al, so bre a re par ti ção, a trans fe rên cia e a
apli ca ção dos re cur sos do Fun def), es pe ci al men te
aos ní ve is dos es ta dos e mu ni cí pi os, con si de ran do o
pra zo es ta be le ci do em lei?

4 – Em re la ção ao Esta do do Pará, qua is mu ni -
cí pi os não cri a ram o Con se lho no pra zo es ta be le ci -
do? Que me di das fo ram to ma das pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção?

5 – O Mi nis té rio da Edu ca ção re ce beu de nún ci -
as de que Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is do Pará não es tão
apli can do cor re ta men te os re cur sos do Fun def? Qu a -
is fo ram os mu ni cí pi os de nun ci a dos? Qu a is me di das
já fo ram to ma das pelo Mi nis té rio da Edu ca ção em re -
la ção às ir re gu la ri da des?

6 – A Lei nº 9.424 no seu art. 9º de ter mi na que
“os es ta dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os de ve -
rão, no pra zo de seis me ses de vi gên cia des ta lei, dis -
por de novo Pla no de Car re i ra e Re mu ne ra ção do
Ma gis té rio...”

_ qual o efe ti vo con tro le que o Mi nis té rio da Edu -
ca ção tem so bre o cum pri men to des se dis po si ti vo le -
gal?

_ qua is os Mu ni cí pi os do Esta do do Pará que
es tão em dé bi to com o cum pri men to des se dis po si ti -
vo? Qu a is me di das fo ram to ma das pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -

men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 364,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção.

Sala de Re u niões, 11 de agos to de 1999. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te. Car los Pa tro -
cí nio, Re la tor – Ade mir Andra de – Ge ral do Melo –
Mar lu ce Pin to – Ca sil do Mal da ner.

PARECER Nº 498, DE 1999

Da mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 367, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Luiz Otá vio, com base no art. 50, § 2º 
da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a esta Mesa o 
Re que ri men to nº 367 de 1999, no qual so li ci ta ao Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, in -
for ma ções so bre o Pro je to de De cla ra ção so bre os
Di re i tos das Po pu la ções Indí ge nas da Orga ni za ção
das Na ções Uni das – ONU.

O Se na dor Luiz Otá vio jus ti fi ca o pre sen te Re -
que ri men to nº 367, de 1999, pe los se guin tes fa tos:
“Em 8 de maio de 1996, o en tão Se na dor Epi tá cio Ca -
fe te i ra for mu lou o Re que ri men to nº 426/96, so li ci tan -
do ao Exmº Se nhor Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res
in for mar se pro ce dia o que o em ba i xa dor apo sen ta do
Jo a quim de Alme i da Ser ra pu bli ca ra no Jor nal Tri bu -
na da Impren sa, se gun do o qual a ONU, em re u nião
ha vi da em Bru xe las, apro va ra uma Re so lu ção so bre
po pu la ções in dí ge nas, do que re sul ta ria a au to de ter -
mi na ção das re ser vas in dí ge nas bra si le i ras a par tir
de 1996. Inda ga va ain da o no bre Se na dor Ca fe te i ra
qual o tex to da re fe ri da Re so lu ção, qual o voto do re -
pre sen tan te bra si le i ro na oca sião e se na Co mis são
de Di re i tos Hu ma nos ou na Sub co mis são de Mi no ri as 
da ONU tra mi ta va al gu ma pro pos ta para tor nar in de -
pen den tes as ter ras in dí ge nas.

Em res pos ta, da ta da de 27 de maio do mes mo
ano, o Chan ce ler Luiz Fe li pe Lam pre ia in for ma va que
o Ita ma raty não iden ti fi ca ra a su pos ta re u nião em
Bru xe las. Em lin gua gem di plo má ti ca ne ga va a exis -
tên cia da re u nião e de Re so lu ção pre ten sa men te
apro va da. Infor ma va, ain da, o Mi nis tro: “Encon tra-se
tam bém em ne go ci a ção nas Na ções Uni das um pro -
je to de de cla ra ção so bre os di re i tos das po pu la ções
in dí ge nas, que foi sub me ti do à con si de ra ção dos Go -
ver nos por de ci são da Assem bléia Ge ral da ONU”
mas tran qüi li za va ao acres cen tar que “ne nhu ma des -
sas ini ci a ti vas co lo ca em ques tão a so be ra nia dos pa -
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í ses so bre as áre as tra di ci o nal men te ocu pa das por
suas po pu la ções in dí ge nas”.

Te nho em mãos o tex to da pro pos ta da De cla ra ti -
on ou the Rights of Indi ge nous Pe o ple, que é ob je to de
dis cus são des de 1993 pelo Gru po de Tra ba lho so bre
Po pu la ções Indí ge nas, que ane xo ao pre sen te Re que ri -
men to. No Ca pí tu lo Arti gos, Par te I, in ci so 3, lê-se tra du -
zi do o ver ná cu lo: “Os po vos in dí ge nas têm o di re i to à
au to der mi na ção. em vir tu de des te di re i to eles po dem li -
vre men te de ter mi nar seu sta tus po lí ti co e pro mo ver seu
de sen vol vi men to eco nô mi co, so ci al e cul tu ral”.

Isto pos to, so li ci to ao emi nen te Mi nis tro das Re la -
ções Exte ri o res que in for me; 1) se esse tex to é o mes -
mo a que se re fe re Sua Exce lên cia na res pos ta dada ao 
ex-Senador Epi tá cio Ca fe te i ra; 2) se ele não co li de com
a ga ran tia as se gu ra da por Sua Exce lên cia, na res pos ta
re fe ri da, de que essa ini ci a ti va “Não co lo ca em ques tão
a so be ra nia dos pa í ses so bre áre as tra di ci o nal men te
ocu pa das por suas po pu la ções in dí ge nas”.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a an to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi -
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990, ra -
zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te ao en -
ca mi nha men to do Re que ri men to nº 367, de 1999, ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

Sala de Re u niões, 11 de agos to de 1999. –
Antô nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa -
tro cí nio, Re la tor – Ade mir Andra de – Ge ral do Melo –
Mar lu ce Pin to – Ca sil do Mal da ner.

PARECER Nº 499, DE 1999

Da mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 379, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio.

I – Re la tó rio

A Se na do ra Emí lia Fer nan des, com base no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 215 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a esta
Mesa o Re que ri men to nº 379 de 1999, no qual so li ci ta 
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, as se guin -
tes in for ma ções so bre a si tu a ção tri bu tá ria da Ford
Mo tors do Bra sil S.A. suas sub si diá ri as e con tro la das:

1 – A Ford Mo tors do Bra sil S.A. suas sub si diá ri -
as e con tro la das so li ci tam ou está lhes sen do con ce -

di do al gu ma isen ção, in cen ti vo fis cal ou qual quer tipo
de re du ção de tri bu tos para a im pla ta ção de uma uni -
da de de fa bri ca ção ou mon ta gem de ve í cu los no sis -
te ma au to mo ti vo do Nor des te?

2 – Em caso afir ma ti vo, de ta lhar tais isen ções
ou in cen ti vos, es pe ci fi can do  o pe río do da isen ção e o 
pra zo, apre sen tan do, tam bém, o ar gu men to le gal
para tal de ci são do Go ver no Fe de ral.

3 – Com re la ção à Re ce i ta Fe de ral, qual a si tu a -
ção da Ford Mo tors do Bra sil, suas sub si diá ri as e con -
tro la das, no que se re fe re ao pa ga men to de tri bu tos e
con tri bu i ções fe de ra is?

4 – Qu a is as em pre sas fa bri can tes e mon ta do -
ras de au to mó ve is que re ce be ram isen ção e/ou in -
cen ti vos fis ca is para im plan ta ção de uni da des no Ter -
ri tó rio Na ci o nal, nos úl ti mos cin co anos?

A Se na do ra Emí lia Fer nan des, jus ti fi ca o pre -
sen te Re que ri men to nº 379, de 1999, pe los se guin tes 
fa tos: “Ma té ri as pu bli ca das re cen te men te por gran -
des jor na is, de que ha ve ri am mo di fi ca ções, até mes -
mo por meio de me di da pro vi só ria, al te ran do a Lei nº
9.440, que cri ou o re gi me au to mo ti vo es pe ci al do Nor -
des te  de que a Ford Mo tors do Bra sil S.A. só será ins -
ta la da na Ba hia se a mon ta do ra re ce ber in cen ti vos
fis ca is para equa li zar os cus tos de in fra es tru tu ra e de
dis tân cia, que são des van ta jo sos em re la ção ao Cen -
tro-Sul do País, acre di ta mos que a so ci e da de ne ces -
si ta de um es cla re ci men to quan to à exis tên cia ou não
des ses in cen ti vos.

O edi to ri al do jor nal Fo lha de S.Pa u lo 
de 18 de ju nho afir ma ain da a exis tên cia de

pres são para mu dar a lei in cen ti vos, e ten do em vis ta
a for ma pela qual a Ford Mo tors do Bra sil S.A. aban -
do nou seu pro je to de ins ta la ção no Rio Gran de do
Sul, agra de ço aos no bres pa res a apro va ção des te
re que ri men to".

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri me no nº 379,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Sala de Re u niões, 11 de agos to de 1999. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa -
tro ci nio,  Re la tor – Ade mir Andra de – Ge ral do Melo –
Mar lu ce Pin to – Ca sil do Mal da ner.
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PARECER Nº 500, DE 1999

 Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 380, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

A Se na do ra Emí lia Fer nan des, com base no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 215 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a esta
Mesa o Re que ri men to nº 380 de 1999, no qual so li ci ta 
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, as se guin tes in for ma -
ções so bre a par ti ci pa ção do BNDES e da União na
ins ta la ção da Ford Mo tors do Bra sil S.A. no Nor des te:

1 – A Ford Mo tors do Bra sil S.A., suas subs diá ri -
as e con tro la das so li ci ta ram ou está lhes sen do con -
ce di do al gu ma isen ção, in cen ti vo fis cal ou qual quer
tipo de re du ção de tri bu tos para a im plan ta ção de
uma uni da de de fa bri ca ção ou mon ta gem de ve í cu los
no sis te ma au to mo ti vo do Nor des te?

2 – Em caso afir ma ti vo, de ta lhar tais isen ções
ou in cen ti vos es pe ci fi can do o pe río do da isen ção e o
pra zo, apre sen tan do, tam bém, o ar gu men to le gal
para tal de ci são do Go ver no Fe de ral.

3 – Foi efe tu a do al gum com pro mis so, acor do, ins -
tru men to le gal, con tra to pelo qual o BNDES es te ja as -
su min do al gum com pro mis so com re la ção à ins ta la ção
da fá bri ca da Ford Mo tors do Bra sil no Nor des te?

4 – Qual o mon tan te des te com pro mis so? Espe -
ci fi car a for ma e as con di ções do mes mo (se li nha de
cré di to, em prés ti mo, etc.) e as for mas de re tor no des -
te mon tan te.

5 – Qual o fon te de re cur sos alo ca dos pelo
BNDES para im plan ta ção da Ford Mo tors do Bra sil
S.A., na Ba hia?

6 – So li ci ta mos, tam bém, o en vio dos se guin tes
do cu men tos;

_ Có pia do pro je to téc ni co apre sen ta do pela
Ford Mo tors do Bra sil S.A. para aná li se e apro va ção
do BNDES, com da tas de en tra da e de apro va ção;

– Có pia do con tra to ou ter mo de com pro mis so
es ta be le ci do en tre o BNDES e a Ford Mo tors do Bra -
sil S.A..

A Se na do ra Emí lia Fer nan des, jus ti fi ca o pre -
sen te Re que ri men to nº 380, de 1999, pe los se guin tes 
fa tos: “Ma té ri as pu bli ca das re cen te men te por gran -
des jor na is, de que ha ve ri am mo di fi ca ções, até mes -
mo por meio de me di da pro vi só ria, al te ran do a Lei nº
9.440, que cri ou o re gi me au to mo ti vo es pe ci al do Nor -
des te e de que a Ford Mo tors do Bra sil S.A. só será
ins ta la da na Ba hia se a mon ta do ra re ce ber in cen ti vos 

fis ca is para equa li zar os cus tos de in fra es tru tu ra e de
dis tân cia, que são des van ta jo sos em re la ção ao Cen -
tro-Sul do País, acre di ta mos que a so ci e da de ne ces -
si ta de um es cla re ci men to quan to à exis tên cia ou não
des ses in cen ti vos.

O edi to ri al do jor nal Fo lha de S.Pa u lo de 18 de
ju nho afir ma ain da a exis tên cia de pres são para mu -
dar a lei de in cen ti vos e, ten do em vis ta a for ma pela
qual a For de Mo tors do Bra sil S.A aban do nou seu
pro je to de ins ta la ção no Rio Gran de do Sul, agra de ço
aos no bres pa res a apro va ção des te re que ri men to".

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 380,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol -
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

Sala de Re u niões,  11 de agos to de 1999. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa -
tro ci nio,  Re la tor – Ade mir Andra de – Ge ral do Melo –
Mar lu ce Pin to – Ca sil do Mal da ner.

PARECER Nº 501, DE 1999

Da mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 385, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Já der Bar ba lho, com base no art. 50, 
§ 2º da Cons ti tu i çã Fe de ral e no art. 216 do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a esta
Mesa o Re que ri men to nº 385 de 1999, no qual so li ci ta 
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, as se guin -
tes in for ma ções:

1 – Que ra zões ou mo ti vos jus ti fi ca ram a ab sor -
ção por par te do Ban co do Bra sil S.A. de tí tu los emi ti -
dos pela Pre fe i tu ra do Mu ni cí pio de São Pa u lo, no
mon tan te de R$5,7 bi lhões, que es ta vam em po der
do Ba nes pa, to dos de ori gem ques ti o na da pela Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to so bre Pre ca tó ri os
fra u du len tos.

2 – Re me ter có pi as dos ex pe di en tes tro ca dos
so bre o as sun to en tre Ba nes pa, Ban co do Bra sil e
Ban co Cen tral do Bra sil.

É o re la tó rio
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II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi -
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990, ra -
zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te ao
en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 385, de 1999,
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Sala de Re u niões, 11 de agos to de 1999. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa -
tro cí nio, Re la tor – Ade mir Andra de – Ge ral do Melo –
Mar lu ce Pin to – Ca sil do Mal da ner.

 PARECER Nº 502, DE 1999

Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 188, de 1999 (nº 783/99, na
Câmara dos Deputados) que aprova o texto
do Acordo Básico de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Federação da Rússia em
Brasília em 21 de novembro de 1997.

Relator: Senador Moreira Mendes

I – Relatório

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 118, de 1999
(PDC nº 783, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que “apro va o tex to do Acor do Bá si co de Co o pe ra ção
Ci en tí fi ca, Téc ni ca e Tec no ló gi ca, ce le bra do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no da Fe de ra ção da Rús sia, em Bra sí lia, em 21 de
no vem bro de 1997".

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca
sub me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des te ato
in ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 20 de maio de 1999, ten -
do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis sões
de Re la ções Exte ri o res, de Ciên cia e Tec no lo gia; de
Co mu ni ca ção e Infor má ti ca; de Fi nan ças e Tri bu ta -
ção; e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Se gun do a Expo si ção de Mo ti vos en ca mi nha da
pelo Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, a co o pe ra -
ção ci en tí fi ca, téc ni ca e tec no ló gi ca que o Bra sil de -
sen vol ve com a Rús sia vem sen do am pa ra da pelo
Acor do Bá si co de Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi -

ca 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 União das Re pú bli cas So ci a lis tas So -
vié ti cas, as si na do em 16 de abril de 1981 e em vi gor
des de 8 de mar ço de 1982. Em se gui da a ex tin ção do
re gi me so ci a lis ta na URSS, a Fe de ra ção da Rús sia
con fir mou a con ti nu a ção dos di re i tos e o cum pri men -
to das obri ga ções da ex-URSS ge ra das pelo acor do
su pra men ci o na do. Entre tan to, ten do em vis ta a nova
re a li da de so ci al, eco nô mi ca e po lí ti ca vi vi da pela Fe -
de ra ção da Rús sia, fez-se ne ces sá ria a con clu são de
um novo acor do que ade quas se a co o pe ra ção bi la te -
ral à nova re a li da de rus sa e mun di al.

À luz do novo Acor do, são ato res da co o pe ra ção 
os ór gãos es ta ta is, ins ti tu i ções de pes qui sa, es ta be -
le ci men tos de en si no su pe ri or, em pre sas pú bli cas e
pri va das e ou tras en ti da des ci en tí fi cas dos dois pa í -
ses. O Acor do pre vê as se guin tes for mas de co o pe ra -
ção:

a) de sen vol vi men to de pes qui sa ci en tí fi ca, téc -
ni ca e tec no ló gi ca;

b) in ter câm bio de ci en tis tas, pes qui sa do res, pe -
ri tos e téc ni cos para o de sen vol vi men to de pro gra mas e 
pro je tos de co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca;

c) or ga ni za ção de se mi ná ri os e en con tros con -
jun tos de ca rá ter ci en tí fi co, téc ni co e tec no ló gi co;

d) in ter câm bio de in for ma ções ci en tí fi cas, téc ni -
cas e tec no ló gi cas;

e) ou tra for ma de co o pe ra ção ci en tí fi ca, téc ni ca
e tec no ló gi ca acor da das.

O ato in ter na ci o nal em tela pre vê ain da que,
com vis tas à sua im ple men ta ção, as Par tes es ta be le -
ce rão ma Co mis são Mis ta para Co o pe ra ção Ci en tí fi -
ca, Téc ni ca e Tec no ló gi ca, que re a li za rá seu tra ba lho
em co or de na ção com a Co mis são Inter go ver na men -
tal de Co o pe ra ção Eco nô mi ca, Co mer ci al, Ci en tí fi ca
e Tec no ló gi ca.

II – Parecer

Con for me a Expo si ção de Mo ti vos do Exmº Sr.
Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o acor do 
em apre ço visa a subs ti tu ir e atu a li zar o ato in ter na ci -
o nal que vi nha am pa ran do a co o pe ra ção ci en tí fi ca,
téc ni ca e tec no ló gi ca en tre o Bra sil e Fe de ra ção Rus -
sa, que se tor nou ab so le to em vis ta das trans for ma -
ções ocor ri das na que le país quan do da ex tin ção da
União So vié ti ca.

 A prin ci pal ino va ção em re la ção ao acor do an te -
ri or é a par ti ci pa ção, na co o pe ra ção, de em pre sas pú -
bli cas e pri va das. Por ou tro lado, o ar ti go 5º re gu la -
men ta a ques tão da pro pri e da de in te lec tu al re sul tan te 
das pes qui sas a se rem de sen vol vi das. À luz des te
dis po si ti vo, as Par tes com pro me tem-se a ga ran tir a
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pro te ção des ses di re i tos, se gun do a le gis la ção vi gen -
te em seus res pec ti vos pa í ses, e em con for mi da de
com os com pro mis sos as su mi dos por eles.

As ini ci a ti vas de co o pe ra ção, em âm bi to in ter -
na ci o nal, que bus cam di na mi zar e apri mo rar a pes -
qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca, pres tam ex ce len te con -
tri bu i ção ao pro gres so so ci al e eco nô mi co das so ci e -
da des en vol vi das, es tre i tan do, ade ma is, as re la ções
en tre as ins ti tu i ções dos pa í ses em ques tão.

Assim sen do, re pu ta mos o di plo ma le gal em tela 
como do mais alto in te res se para o Bra sil, par ti cu lar -
men te ten do em vis ta o seu ob je ti vo de pro mo ção e
in ten si fi ca ção da pes qui sa no cam po da ciên cia e da
tec no lo gia.

Em vis ta de todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men -
te à apro va ção do tex to do “Acor do Bá si co de Co o pe -
ra ção Ci en tí fi ca, Téc ni ca e Tec no ló gi ca, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
o Go ver no da Fe de ra ção da Rús sia, em Bra sí lia, em
21 de no vem bro de 1997", na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 118, de 1999 (PDC nº 783, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Sala da Co mis são, 10 de agos to de 1999. –
José Sar ney, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la tor –
João Alber to Sou za – Mo za ril do Ca val can ti – Emí lia
Fer nan des – Tião Vi a na – Pe dro Si mon – José Jor ge
– Pe dro Piva – Gil ber to Mes tri nho – Artur da Tá vo la –
Ro meu Tuma.

 PARECER Nº 503, DE 1999

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 119, de 1999 (nº 29/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do
Acor do de Co o pe ra ção Ju di ciá ria em Ma té ria 
Pe nal, 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 28 de maio
de 1996.

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral

I – Re la tó rio

Com base no art. 84, in ci so VIII, da Car ta Mag na,
o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da Men -
sa gem nº 485, de 29 de abril de 1997 (fls. 04), sub me te 
ao exa me dos Se nho res mem bros do Con gres so Na -
ci o nal o tex to do Acor do de Co o pe ra ção Ju di ciá ria em
Ma té ria Pe nal, 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 28 de maio de 1996. Acom pa -
nha o ci ta do do cu men to a com pe ten te Expo si ção de

Moti vos nº 153/MRE (fls. 13), da ta da de 25 de abril de
1997, do Sr. Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

2 – Qu an do da sua tra mi ta ção pela Câ ma ra dos
De pu ta dos, a ma té ria ob te ve apro va ção das suas Co -
mis sões de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o -
nal (fls. 14 a 19 do Su má rio – Re la tor: De pu ta do Fer -
nan do Gon çal ves) e de Jus ti ça e de Re da ção (fls. 19
a 22 do Su má rio – Re la tor: De pu ta do José Car los
Ale lu ia). Dis cu ti da em tur no úni co, teve a sua re da ção 
fi nal apro va da, trans for man do-se no Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 29-A, de 1999, cujo con te ú do se -
gue exa ra do às fls. 19 a 13 do Su má rio. Che ga, en -
tão, o res pec ti vo pro ces sa do ao Se na do Fe de ral,
para exa me e emis são do com pe ten te pa re cer.

É o re la tó rio

II – Voto do Re la tor

3 – Bra sil e Fran ça se apro xi mam, mais uma
vez, em ter mos de co o pe ra ção in ter na ci o nal, ago ra
com o pro pó si to de acer tar co o pe ra ção ju di ciá ria so -
bre ma té ria pe nal. Para tan to, pro põem a re ci pro ci da -
de no en vio de in for ma ções le gis la ti vas e ju ris pru den -
ci a is, ao mes mo tem po em que pre vê a não-aplicação 
do acor do em ca sos de de ci sões que im pli quem pri -
são e in fra ções mi li ta res, des de que as úl ti mas “não
cons ti tu am in fra ções de di re i to co mum”. (Arti go 1). As 
vá ri as hi pó te ses da re cu sa de co o pe ra ção ju di ciá ria – 
in fra ções não pu ní ve is pe los dois Esta dos, as de ca -
rá ter po lí ti co, as que aten tem “con tra a so be ra nia, a
se gu ran ça, a or dem pú bli ca ou ou tros in te res ses es -
sen ci a is do seu país”, ou, ain da, ca sos de per se gui -
ção ou pu ni ção de al guém em ra zão de raça, sexo,
re li gião, na ci o na li da de e opi niões po lí ti cas, são con si -
de ra das (Arti go 2). De igual modo, re gis tre-se a es tre -
i ta co o pe ra ção, em ca sos pe na is, por par te das res -
pec ti vas au to ri da des ju di ciá ri as, en glo ban do os atos
pro ces su a is res pec ti vos (Arti go 3). Por ou tro lado,
tam bém de igual modo e por so li ci ta ção ex pres sa, os
Esta dos in for mar-se-ão, re ci pro ca men te, so bre data
e lu gar de exe cu ção do pe di do de co o pe ra ção (Arti go
4). A en tre ga de atos pro ces su a is e de de ci sões ju di -
ci a is, bem com o com pa re ci men to de tes te mu nhas,
pe ri tos e pes so as pro ces sa das (Arti go 6) en glo bam
uma am pla lis ta de me di das le ga is, as qua is, por sua
cla re za, dis pen sam co men tá ri os. No que con cer ne às 
tes te mu nhas, res sal ta mos a pre o cu pa ção dos tex tos
cor res pon den tes, os qua is se es ten dem até o Arti go
11 e se jus ti fi cam, ple na men te, pe los pe ri gos que tais
pos tu ras en cer ram em qua is quer si tu a ções. A ma té -
ria subs tan ti va do pre sen te acor do pros se gue, ain da,
com a trans mis são di re ta de in for ma ções re que ri das
por um Esta do, mor men te os ex tra tos de re gis tro cri -
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mi nal (Arti go 12), os pe di dos de co o pe ra ção ju di ciá ria 
(Arti gos 13 a 18) e os seus des do bra men tos.

4 – Fi nal men te, al can ça mos a ma té ria ad je ti va
do pre sen te Acor do, ex pli ci ta da a par tir do Arti go 19 e
até o fi nal do tex to, tra tan do de de nún cia para fins de
pro ces sos, de nún cia do acor do pro pri a men te dito e
sua en tra da em vi gor e fe i tu ra, toda ela em con for mi -
da de com os atos vol ta dos para a es pé cie.

5 – Em de cor rên cia do ex pos to, te mos que o
Bra sil e a Fran ça, por in ter mé dio do pre sen te acor do,
al can ça rão, cer ta men te, a co o pe ra ção de se ja da no
que res pe i ta às in fra ções de di re i to co mum, pro pi ci -
an do me ca nis mos mais ex pe di tos na luta con tra o cri -
me, hoje ex tra va san do as fron te i ras na ci o na is. A per -
mu ta de in for ma ções so bre le gis la ção e ju ris pru dên -
cia (Arti go 1, 2.) em bu ti da no acor do con du zi rá, cer ta -
men te, para uma me lhor e ma i or qua li fi ca ção téc ni ca
da ma té ria, com re sul ta dos po si ti vos para am bas as
Par tes. De igual ma ne i ra, ob ser va mos os pe di dos de
co o pe ra ção en tre as al tas au to ri da des mi nis te ri a is
das pas tas da Jus ti ça dos dois pa í ses.

6 – Por todo o ex pos to, so mos pela apro va ção do
tex to do “Acor do de Co o pe ra ção Ju di ciá ria em Ma té ria
Pe nal, 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 28 de maio de 1996, na sua in te gra li da de.

Sala da Co mis são, 10 de agos to de 1999. –
José Sar ney, Pre si den te – Ber nar do Ca bral, Re la tor – 
João Alber to Sou za – Mo za ril do Ca val can ti – Emí lia
Fer nan des – Mo re i ra Men des – Tião Vi a na – Pe dro
Si mon – José Jor ge – Pe dro Piva – Gil ber to Mes tri nho 
– Artur da Tá vo la – Ro meu Tuma.

 PARECER Nº 504, DE 1999

Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 120, de 1999 (nº 41/99, na
Câmara dos Deputados) que aprova o texto
da Emenda ao Estatuto da Comissão
Latino-Americana de Aviação Civil – CLAC,
Resolução nº A13-1 (Ampliação da Área
Geográfica da CLAC para a Incorporação de
outros Estados da América), decidida na 13ª
Assembléia, realizada em Santiago do Chile,
de 21 a 24 de julho de 1998.

Relator: Senador Gilberto Mestrinho 

I – Relatório

Aten den do a dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, o Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me teu à apre ci a çao 
do Con gres so Na ci o nal, de vi da men te acom pa nha do

de ex po si ção de mo ti vos de nos so Chan ce ler, o tex to
da Emen da ao Esta tu to da Co mis são La ti -
no-Americana de Avi a ção Ci vil – CLAC, con ti da na
Re so lu ção nº A13-1.

Se gun do o Ita ma raty, a men ci o na da re so lu ção
con cre ti za o in te res se dos pa í ses in te gran tes da
CLAC em trans for mar o foro de na tu re za con sul ti va
em or ga nis mo pan-americano, que pas sa ria a de no -
mi nar-se “Co mis são Pan-Americana de Avi a ção Ci vil
– COPAC.”

A al te ra ção ob te ve a apro va ção do Mi nis té rio da 
Ae ro náu ti ca e de to das as co mis sões es pe ci a li za das
que a apre ci a ram na Câ ma ra dos De pu ta dos.

II – Análise 

O ob je ti vo da emen da é a am pli a ção da área ge -
o grá fi ca da CLAC, ten do em vis ta que o art. 1º de seu
Esta tu to só per mi te a ade são de pa í ses da Amé ri ca
do Sul, da Amé ri ca Cen tral, do Mé xi co e do Ca ri be.

Des se modo, a prin ci pal mo di fi ca ção diz res pe i -
to ao seu art. 2º para fa zê-lo di zer que: “Po de rão in te -
grar a Co mis são re fe ri da no art. 1º, que do ra van te se
de no mi na rá in dis tin ta men te a Co mis são Pan-ameri-
cana de Avi a ção Ci vil, a Co mis são ou a Co pac, os
Esta dos si tu a dos no Con ti nen te Ame ri ca no e no Ca ri -
be, área ge o grá fi ca que, para os fins do pre sen te ins -
tru men to, se de no mi na rá a Re gião”.

Con se qüen te men te, ou tros ar ti gos do re fe ri do
Esta tu to te rão de ser adap ta dos à nova ter mi no lo gia.

As al te ra ções en tra rão em vi gor quan do dois
ter ços do to tal dos Esta dos-Membros ha jam de po si -
ta do o ins tru men to de apro va ção na Se cre ta ria de
Re la ções Exte ri o res dos Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

O Co mi tê Exe cu ti vo da Clac pro vi den ci a rá as
re for mas cor res pon den tes no Re gu la men to Inter no
das Re u niões.

A mu dan ça de de no mi na ção as si na la da não
subs ti tui, nem can ce la, os ob je ti vos e fins es ta tu ta ri a -
men te atri bu í dos à Co mis são, nem os com pro mis sos
in ter na ci o na is an te ri or men te as su mi dos.

É o re la tó rio.

III – Voto

Do ex pos to é fá cil de du zir que as al te ra ções
ana li sa das são de or dem quan ti ta ti va e ter mi no ló gi ca
e não in va li dam os ob je ti vos ini ci a is da Clac.

Não há o que ob je tar nas ino va ções, que me re -
cem apla u sos por te rem en se ja do a trans for ma ção de 
um ins tru men to res tri to em or ga nis mo de al can ce
pan-americano, ca paz de pos si bi li tar uma ma i or in te -
gra ção en tre os Esta dos da re gião, o ade qua do tra ta -
men to de te mas de in te res se mú tuo, o es ta be le ci -

243  ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO  1999



men to de me ca nis mos de co o pe ra ção e a su pe ra ção
de even tu a is di ver gên ci as.

Nos so voto é pela apro va ção da ma té ria, nos
ter mos do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 120, de
1999.

Sala da Co mis são, 10 de agos to de 1999. –
José Sar ney, Pre si den te – Gil ber to Mes tri nho, Re la tor 
– João Alber to Sou za – Mo za ril do Ca val can ti – Emi lia
Fer nan des – Mo re i ra Men des – Tião Vi a na – Pe dro
Si mon – José Jor ge – Pe dro Piva – Ro meu Tuma –
Artur da Tá vo la.

PARECER Nº 505, DE 1999.

Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 125, de 1999 (nº 76/99, na
Câmara dos Deputados), que “aprova o texto
da Convenção sobre os Aspectos Civis do
Seqüestro Internacional de Crianças,
concluída na cidade da Haia, em 25 de
outubro de 1980, com vistas à adesão pelo
Governo brasileiro”.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 125, de 1999
(PDC nº 76, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que “apro va o tex to da Con ven ção so bre os Aspec tos
Ci vis do Se qües tro Inter na ci o nal de Cri an ças, con clu -
í da na ci da de da Haia, em 25 de ou tu bro de 1980,
com vis tas à ade são pelo Go ver no bra si le i ro”.

Em cum pri men to ao dis pos to no art 49, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca
sub me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des te ato
in ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 2 de ju nho de 1999, ten -
do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis sões
de Re la ções Exte ri o res, de Se gu ri da de So ci al e Fa -
mí lia e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

O ato in ter na ci o nal em tela tem por ob je ti vo as -
se gu rar o re tor no ime di a to de cri an ças ili ci ta men te
trans fe ri das para qual quer Esta do Con tra tan te, ou
nele re ti das in de vi da men te, bem como fa zer res pe i tar 
de ma ne i ra efe ti va nos ou tros Esta dos Con tra tan tes
os di re i tos de guar da e de vi si ta exis ten tes em um
Esta do Con tra tan te.

A fim de ga ran tir o cum pri men to de seus ob je ti -
vos, a Con ven ção es ti pu la, em seu art. 2º, que os
Esta dos Con tra tan tes re cor ram a pro ce di men tos de

ur gên cia para to mar as me di das apro pri ads que vi -
sem as se gu rar, nos res pec ti vos ter ri tó ri os, a con cre ti -
za ção de tais me tas.

Tam bém o art. 8º pre vê me ca nis mos des ti na dos 
a as se gu rar o cum pri men to dos dis po si ti vos da Con -
ven ção, ao atri bu ir a qual quer pes soa, ins ttu i ção ou
or ga nis mo que jul gue que uma cri an ça haja sido
trans fe ri da ou es te ja re ti da em vi o la ção a um di re i to
de guar da, o di re i to de in for mar tal fato à Au to ri da de
Cen tral do Esta do de re si dên cia ha bi tu al da cri an ça.

O li mi te de 16 anos de ida de pre vis to pela Con -
ven ção para que a cri an ça pos sa be ne fi ci ar-se da
me di da pro te to ra é in fe ri or à ida de es ta be le ci da na lei
na ci o nal. Tal fato en tre tan to não pre ju di ca o ato in ter -
na ci o nal em tela, por quan to a pes soa, me nor de 16
anos, é a que mais ne ces si ta de pro te ção.

A Con ven ção pre ten de ain da agi li zar todo o pro -
ces so ao fi xar o pra zo de seis se ma nas para o for ne -
ci men to de es cla re ci men to so bre a ra zão da de mo ra
na res pos ta, a par tir do iní cio do pro ce so. Se o pro -
ces so de trans fe rên cia ti ver sido ini ci a do após o de -
cur so de um ano da re ten ção ile gal, as au to ri da des
com pe ten tes têm a obri ga ção de or de nar o ime di a to
re tor no da cri an ça.

A Con ven ção con di ci o na o di re i to de guar da a
uma de ci são ju di ci al, es ta be le cen do, ade ma is, uma
sé rie de de ve res atri bu í dos às au to ri da des cen tra is,
como des co brir o pa ra de i ro, pre ve nir da nos, tro car in -
for ma ções so bre o pas sa do da cri an ça e for ne cer da -
dos so bre a rspec ti va le gis la ção na ci o nal.

Escla re ce a ex po si ção de mo ti vos en ca mi nha da 
a esta Casa pelo Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
que, ao ade rir à pre sen te Con ven ção, o Bra sil de ve rá
fa zer re ser va ao dis pos to no art. 24, que pre vê o en -
ca mi nha men to de re que ri men tos, co mu ni ca ções ou
do cu men tos na lín gua do Esta do re que ren te, acom -
pa nha dos de tra du ção em fran cês ou em in glês. A lei
bra si le i ra es ta be le ce a obri ga to ri e da de do uso do ver -
ná cu lo em to dos os atos pro ces su a is, pos to que o art. 
157 do Có di go de Pro ces so Ci vil pre ce i tua que “só
po de rá ser jun ta do aos au tos do cu men tos re di gi do
em lín gua es tran ge i ra quan do acom pa nha do de ver -
são em ver ná cu lo fir ma do por tra du tor ju ra men ta do”.
É de se res sal tar que a pos si bi li da de de re ser va já
está pre vis ta no pró prio tex to do ar ti go su pra men ci o -
na do.

Por der ra de i ro, cum pre res sal tar a per ple xi da de
ma ni fes ta da pelo re la tor do pre sen te pro je to quan do
de sua tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, pela
de mo ra do Bra sil em ade rir a esta Con ven ção, que se
re ves te de tão alto sig ni fi ca do so ci al, par ti cu lar men te
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sa ben do-se que foi con clu í da em 25 de ou tu bro de
1980, por tan to, há mais de de zo i to anos.

É o re la tó rio.
A Con ven ção so bre os Aspec tos Ci vis do Se -

ques tro Inter na ci o nal de Cri an ças bus ca for ne cer ins -
tru men tos le ga is des ti na dos a pro mo ver a pro te ção
da cri an ça, no pla no in ter na ci o nal, dos efe i tos pre ju di -
ci a is re sul tan tes de mu dan ça de do mi cí lio ou de re -
ten ção ilí ci tas. Visa, ade ma is, es ta be le cer pro ce di -
men tos que ga ran tam o re tor no ime di a to da cri an ça
ao Esta do de sua re si dên cia ha bi tu al, bem como as -
se gu rar a pro te ção do di re i to de vi si ta. Para tan to, são 
cri a dos me ca nis mos de co o pe ra ção en tre as Au to ri -
da des Cen tra is dos Esta dos Con tra tan tes, que de ve -
rão co o pe rar en tre si para as se gu rar a pro te ção das
cri an ças e al can çar os ob je ti vos da Con ven ção.

Dada a im por tân cia de que se re ves te a pro te -
ção dos in te res ses da cri an ça em to das as ques tões
re la ti vas à sua guar da, e ten do em vis ta que a pre sen -
te con ven ção não con fli ta com o Esta tu to da Cri an ça
e do Ado les cen te (Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de
1990), ado tan do, ade ma is, uma abor da gem fun da -
men ta da nos di re i tos hu ma nos, cons ti tui ela, a nos so
ver, re le van te avan ço ju rí di co no que diz res pe i to à le -
gis la ção in ter na ci o nal em ma té ria de pro te ção de me -
no res.

Em face de todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men te 
ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 125, de 1999,
que apro va o tex to da Con ven ção so bre os Aspec tos
Ci vis do Se ques tro Inter na ci o nal de Cri an ças, ce le -
bra da na ci da de da Haia, em 25 de ou tu bro de 1980.

Sala das Co mis sões, 10 de agos to de 1999. –
José Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor –
João Alber to Sou za – Mo za ril do Ca val can ti – Emí lia
Fer nan des – Mo re i ra Men des – Tião Vi a na – Pe dro
Si mon – José Jor ge – Pe dro Piva – Gil ber to Mes tri nho 
– Artur da Tá vo la.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990.

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.

Código de Processo Civil

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.

Art. 157 Só po de rá ser jun to aos au tos do cu -
men tos re di gi do em lín gua es tran ge i ra, quan do
acom pa nha do de ver são em ver ná cu lo, fir ma da por
tra du tor ju ra men ta do.

PARECER Nº 506, 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 169, de
1999 (nº 79/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que “apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Be i ja-Flor Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Oi a po que, Esta do 
do Ama pá.”

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

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 169, de 1999 (nº 79, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga a per mis são à Be i ja-Flor Ra di o di fu são
Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Oi a po que,
Esta do do Ama pá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.716,
de 1998, 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 280,
de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga 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 ou -
tor ga 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 o se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Be i ja-Flor Ra di o di fu são Ltda.:

Nome do Só cio  Co tas de Par ti ci pa ção
Ma ria de Fá ti ma Trin da de
Fur ta do 35.000
Ma ria Eu ni ce Pa u li no de Lima 35.000
Luiz Gi o nil son Pi nhe i ro Bor ges 50.000
To tal de Co tas     120.000

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 Pe dro Iru -
jo, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.
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II – Voto do Re la tor

Nos ter mos do dis pos to no art. 223 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, os 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, de vem ser
sub me ti do ao exa me e apre ci a ção do Con gres so Na -
ci o nal.

Ao che gar ao Le gis la ti vo, o ato con fi gu ra mero
ato ad mi nis tra ti vo, só pas san do a cons ti tu ir ato ju rí di -
co per fe i to e, por tan to, com ple nos efe i tos le ga is,
após a ob ser vân cia de to das as exi gên ci as es ta be le -
ci das pe las es fe ras com pe ten tes. Não se en cer ra
por tan to, com o pro ces so de ha bi li ta ção re a li za do
pelo Exe cu ti vo, já que o or de na men to ju rí di co bra si le -
i ro não pro te ge a ex pec ta ti va de di re i to, mas o di re i to
ad qui ri do.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 169, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das, fi can -
do ca rac te ri za do que a em pre sa Be i ja-Flor Ra di o di fu -
são 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 ou tor ga 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, 10 de agos to de 1999. – Fre -
i tas Neto, Pre si den te –  Ney Su as su na, Re la tor – He -
lo í sa He le na (abs ten ção), Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Álva ro Dias – Djal ma Bes sa – Emí lia Fer nan des –
Pe dro Si mon (abs ten ção) – Gil vam Bor ges – Ro meu
Tuma – Ma gui to Vi le la – Ge ral do Althoff – José Fo ga -
ça – Ante ro Paes de Bar ros – Lú cio Alcân ta ra – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Hugo Na po leão.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –  A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa do Se -
na do apro vou os Re que ri men tos nºs 341, 342, 345,
346, 363, 364, 367, 379, 380 e 385, de 1999, de au to -
ria dos Srs. Se na do res Mo re i ra Men des, Edu ar do Su -
plicy, Pe dro Si mon, Ade mir Andra de, Luiz Otá vio, Ja -
der Bar ba lho e da Srª Se na do ra Emi lia Fer nan des,
so li ci tan do in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So -
bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 481, DE 1999

Dispõe sobre critérios e procedimen-
tos para o resgate em moeda corrente do
empréstimo compulsório instituído pelo
Decreto-Lei nº 2.288, de 23 de julho de 1986
e dá outras providências.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O em prés ti mo com pul só rio exi gi do dos

con su mi do res de ga so li na e ál co ol para ve í cu los au -
to mo to res e dos ad qui ren tes de au to mó ve is de pas -
se io e uti li tá ri os, ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº 2.288,
de 23 de ju lho de 1986, será res ga ta do me di an te o
pa ga men to em mo e da cor ren te, obe de cen do-se aos
se guin tes cri té ri os e pro ce di men tos.

I  –  o va lor de res ga te do em prés ti mo com pul só -
rio so bre o con su mo de ga so li na e ál co ol será igual ao 
va lor do em prés ti mo ar re ca da do so bre o con su mo
mé dio por ve í cu lo, ve ri fi ca do no ano do re co lhi men to,
acres ci do de ren di men to equi va len te ao das Ca der -
ne tas de Pou pan ça, até a data do res ga te;

II  –  o va lor do res ga te do em prés ti mo com pul -
só rio exi gi do dos ad qui ren tes de au to mó ve is de pas -
se io e uti li tá ri os, nos ter mos do art. 11 do De cre to-Lei
nº 2.288, de 23 de ju lho de 1986, do art. 1º do De cre -
to-Lei nº 2.329, de 20 de maio de 1987 e do art. 1º do
De cre to-Lei nº 2.340, de 26 de ju nho de 1987, será
igual ao va lor do em prés ti mo, ve ri fi ca do no ano do re -
co lhi men to, acres ci do de ren di men to equi va len te ao
das Ca der ne tas de Pou pan ça, até a data do res ga te.

§ 1º A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral pro vi den ci -
a rá os cál cu los, di vul ga rá os va lo res mé di os atu a li za -
dos do em prés ti mo no caso do in ci so I des te ar ti go, os 
va lo res in di vi du a li za dos do em prés ti mo no caso do
in ci so II des te ar ti go e ado ta rá as pro vi dên ci as ca bí -
ve is para o efe ti vo res ga te, em até 36 lo tes men sa is e
con se cu ti vos, a par tir de no ven ta dias da pu bli ca ção
des ta lei.

§ 2º A li qui da ção do em prés ti mo com pul só rio
so bre o con su mo de ga so li na e ál co ol para ve í cu los
au to mo to res será efe ti va da após ha bi li ta ção pré via,
ins tru í da com có pia dos cer ti fi ca dos de Re gis tro e de
Li cen ci a men to do Ve í cu lo, ou com do cu men tos equi -
va len tes de ma trí cu la do ve í cu lo, emi ti dos pe los com -
pe ten tes ór gãos de re gis tro de ve í cu los, que com pro -
vem o pe río do em que o ve í cu lo es te ve sob a pro pri e -
da de do mu tu an te.

§ 3º A ha bi li ta ção de que tra ta o pa rá gra fo an te -
ri or será efe tu a da jun to à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de -
ral no pra zo má xi mo de até 1 ano após a data de pu -
bli ca ção des ta lei.
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§ 4º Obser var-se-á, nos res ga tes do em prés ti -
mo com pul só rio, a com pen sa ção ad mi nis tra ti va en tre 
os even tu a is dé bi tos dos mu tu an tes jun to à Fa zen da
Na ci o nal e cor res pon den te cré di to do em prés ti mo
com pul só rio, na for ma do que dis põe o art. 7º do De -
cre to-Lei nº 2.287, de 23 de ju lho de 1986.

§ 5º O even tu al sal do re ma nes cen te dos re cur -
sos ar re ca da dos com o em prés ti mo com pul só rio,
apu ra do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral após os
res ga tes, nele com pre en di das as im por tân ci as ob je to 
de pres cri ção, será des ti na do ao Fun do de Ampa ro
ao Tra ba lha dor, ins ti tu í do pela Lei nº 7.998, de 11 de
ja ne i ro de 1990.

Art. 2º O Mi nis tro da Fa zen da ba i xa rá ins tru ções 
ne ces sá ri as ao cum pri men to do dis pos to nes ta lei,
ob ser van do-se que o res ga te do em prés ti mo com pul -
só rio será im pre te ri vel men te efe ti va do até 31 de de -
zem bro de 2002.

Art. 3º As des pe sas de cor ren tes da exe cu ção
do dis pos to nes ta lei cor re rão à con ta de do ta ções
con sig na das no Orça men to Ge ral da União ou de cré -
di tos adi ci o na is, fi nan ci a dos pe los re cur sos trans fe ri -
dos do Ban co Cen tral para a União, con for me art, 7º
da Me di da Pro vi só ria nº 1.789-5, de 20 de maio de
1999.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio, em es pe ci al o § 2º do art. 6º da Lei nº 7.862, de 30
de ou tu bro de 1989 e o art. 16 do De cre to-lei nº 2.288, 
de 23 ju lho de 1986.

Justificação

 Em ju lho de 1986, o go ver no fe de ral ins ti tu iu o
em prés ti mo com pul só rio so bre o con su mo de ga so li -
na e ál co ol para ve í cu los au to mo to res, bem como so -
bre a aqui si ção de ve í cu los no vos e até 4 anos de fa -
bri ca ção.

Essa me di da vi sa va ex pli ci ta men te à ab sor ção
tem po rá ria do ex ces so de po der aqui si ti vo e, por tan -
to, ti nha um ca rá ter com ple men tar ao Pro gra ma de
Esta bi li za ção em cur so, o cha ma do Pla no Cru za do.

O em prés ti mo com pul só rio foi re co lhi do, con for -
me de ter mi na va o De cre to-Lei nº 2.288, de 23 de ju -
lho de 1986, à con ta do Te sou ro Na ci o nal jun to ao
Ban co Cen tral do Bra sil e lá de ve ria per ma ne cer in -
dis po ní vel, até que fos se res ga ta do com quo tas do
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to.

Como se sabe, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral jul -
gou in cons ti tu ci o nal a ins ti tu i ção do em prés ti mo e vá -
ri os Tri bu na is Fe de ra is as se gu ra ram aos mu tu an tes
a de vo lu ção em mo e da cor ren te.

O Po der Exe cu ti vo en ca mi nhou ao Con gres so
Na ci o nal, em abril de 1993, pro je to de lei pro pon do o
res ga te do em prés ti mo e, uma vez apro va do, o Pre si -
den te da Re pú bli ca de ci diu, em 2 de agos to de 1993,
ve tar to tal men te a pro pos ta em ra zão de te rem sido
es ta be le ci dos pra zos para a de vo lu ção in com pa tí ve is 
com a es ta bi li za ção eco nô mi ca a cur to pra zo, por re -
pre sen ta rem for te ex pan são mo ne tá ria. Sua Exce lên -
cia jus ti fi cou o veto, por en ten der que “a ri gor, essa
de vo lu ção de ve ria ocor rer ape nas a par tir do mo men -
to em que, jun ta men te com a que da da in fla ção, se
ve ri fi que um au men to da de man da por mo e da.”

Na oca sião do veto, fi cou acor da do que o Po der
Exe cu ti vo en ca mi nha ria ou tro pro je to so bre o as sun -
to. Assim, em de zem bro de 1993, o Sr. Fer nan do
Hen ri que Car do so, en tão Mi nis tro da Fa zen da, pro -
pôs ao Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te Expo si ção 
de Mo ti vos, o en ca mi nha men to do acor da do pro je to
de lei ao Con gres so Na ci o nal.

Se gun do a pro pos ta, o res ga te de ve ria ser fe i to
em mo e da cor ren te, em 24 lo tes men sa is e im pre te ri -
vel men te até 31 de de zem bro de 2000. Além dis so,
per mi tia a de vo lu ção an te ci pa da, por op ção do mu tu -
an te, des de que fos se des ti na da ex clu si va men te para 
a aqui si ção de ações no âm bi to do Pro gra ma Na ci o -
nal de De ses ta ti za ção.

Ao Pro je to fo ram apen sa das ou tras pro pos tas
dos De pu ta dos, ten do sido apro va das, nas com pe -
ten tes Co mis sões da que la Câ ma ra, ape nas duas
emen das do Re la tor. Assim, en tre 4 de ja ne i ro de
1994 e 31 de maio de 1999, pro ce deu-se à nova tra -
mi ta ção da ma té ria na que la Casa, onde o pro je to en -
con tra-se pron to para ser in clu í do na Ordem do Dia.

A le i tu ra do pro je to su ge re que, mes mo se apro -
va do por aque la Casa, te ria que pas sar por adap ta -
ções no Se na do, ten do em vis ta que o pra zo para res -
ga te até o fi nal do ano 2000 re ve la-se ina de qua do.
Em se gun do lu gar, a pos si bi li da de de uti li za ção efe ti -
va des ses re cur sos pe los mu tu an tes no âm bi to do
PND pa re ce ter sido pra ti ca men te es go ta da, em face
do es tá gio avan ça do das pri va ti za ções fe de ra is. Por
ou tro lado, a pro pos ta não ex pli ci ta o cri té rio de res -
ga te do em prés ti mo que in ci diu so bre o con su mo de
com bus tí ve is. Fi nal men te, se gun do o pro je to os sal -
dos do em prés ti mo não re cla ma dos e pres cri tos se ri -
am des ti na dos ao Te sou ro Na ci o nal, sem des ti na ção
es pe cí fi ca.

Como uma mo des ta con tri bu i ção à pos sí vel
ace le ra ção do pro ces so le gis la ti vo, es ta mos sub me -
ten do o pre sen te pro je to de lei à con si de ra ção dos
no bres pa res, de modo que o Se na do de li be re so bre
o as sun to e sub me ta a pro po si ção à Câ ma ra dos De -

247  ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO  1999



pu ta dos, pou pan do, as sim, tem po e re cur sos em ma -
té ria tão re le van te para a ma i o ria da po pu la ção.

Qu an to ao pro je to em si, des ta ca ría mos a opor -
tu ni da des que o mo men to eco nô mi co nos ofe re ce
para de li be rar mos. Com efe i to, es ta mos pro pon do a
de vo lu ção em até 36 lo tes men sa is, con si de ran do-se
que a eco no mia en con tra-se em fase re ces si va, por
um lado, e que a dis tri bu i ção dos res ga tes em pra zo
ma i or e de for ma pro gra ma da mi ni mi za ria a pres são
so bre a ofer ta mo ne tá ria. Des se modo, não afe ta ria a
es ta bi li da de e, cer ta men te, te ria um efe i to an -
ti-recessivo na me di da em que a de vo lu ção dos re cur -
sos pos si bi li ta ria uma ex pan são da de man da agre ga -
da e, por tan to, da ren da e do em pre go.

Con vém lem brar que, de acor do com o art. 7º da 
Me di da Pro vi só ria nº 1.789, edi ta da em de zem bro de
1998, que dis põe so bre as re la ções fi nan ce i ras en tre
a União e o Ban co Cen tral, os re cur sos do em prés ti -
mo com pul só rio a que nos re fe ri mos se ri am trans fe ri -
dos, até 31 de mar ço de 1999, do Ban co Cen tral para
o Te sou ro Na ci o nal.

 Assim, quan to às dis po ni bi li da des do Te sou ro
Na ci o nal, é pre ci so ter em men te que es ses re cur sos
es ta vam até 31 de mar ço de 1999, ou seja, até a edi -
ção da Me di da Pro vi só ria nº 1.789, aci ma ci ta da, in -
dis po ní ve is no Ban co Cen tral, Por tan to, o res ga te do
em présti mo com pul só rio não cria pres são so bre as fi -
nan ças pú bli cas. Pelo con trá rio, na me di da em que os
cré di tos dos mu tu an tes te rão que ser com pen sa dos
com even tu a is dé bi tos fis ca is fe de ra is, há, de fato, a
pos si bi li da de de au men to da ar re ca da ção fe de ral.

Ocor re que, de acor do com o § 3º do art. 6º da
Lei nº 7.862, de 30-10-86, essa trans fe rên cia de ve-se 
des ti nar ao aten di men to das ne ces si da des de cor ren -
tes do res ga te do em prés ti mo com pul só rio. To da via,
o res ga te so men te po de rá ser fe i to me di an te pa ga -
men to em mo e da cor ren te e não há dis po si ti vo le gal
que dis ci pli ne a ma té ria. Como se sabe, o dis po si ti vo
que tra ta va do as sun to – res ga te me di an te quo tas do
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to – foi con si de ra -
do in cons ti tu ci o nal pelo STF e, por con se guin te, a
sua exe cu ção foi sus pen sa pela Re so lu ção nº 50, de
1995, do Se na do Fe de ral.

Assim, es ta mos pro pon do, de for ma ob je ti va, o
ins tru men to le gal para que a de vo lu ção seja pro ces -
sa da pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, con si de ran -
do-se como cri té ri os dis tri bu ti vos, por uma ques tão
de jus ti ça e eqüi da de, os cri té ri os que fo ram  ori gi nal -
men te ado ta dos para o re co lhi men to do em prés ti mo.

Por fim, en ten de mos que os sal dos não re cla -
ma dos e pres cri tos de vem ser des ti na dos ao for ta le -
ci men to do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, de

modo que pos sam con tri bu ir para o fi nan ci a men to do
se gu ro-desemprego.

Espe ra mos que esta mo des ta con tri bu i ção le -
gis la ti va pos sa con tar com o apo io dos no bres pa res.

Sala das Ses sões, 12 de agos to de 1999. – Se -
na dor La u ro Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA,
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.789-5 DE 20 DE MAIO
DE 1999

D.O. nº 96 de 21-5-1999 pág. 19

Dis põe so bre re la ções fi nan ce i ras en tre 
a União e o Ban co Cen tral do Bra sil e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

..........................................................................
Art. 7º Se rão trans fe ri dos para a União, até 31

de mar ço de 1999, os di re i tos e obri ga ções de cor ren -
tes dos em prés ti mos com pul só ri os ins ti tu í dos pelo
De cre to-Lei nº 2.288(¹), de 23 de ju lho de 1986, exis -
ten tes no Ban co Cen tral do Bra sil.

§ 1º O dis pos to no ca put po de rá se efe ti var com
a trans fe rên cia, pelo Ban co Cen tral do Bra sil à União,
dos se guin tes ati vos:

I – tí tu los de emis são do Te sou ro em Po der do
Ban co Cen tral do Bra sil;

II – cré di tos de cor ren tes das dí vi das re ne go ci a -
das nos ter mos da Lei nº 8.727 (²), de 5 de no vem bro
de 1993;

III – cré di tos per ten cen tes à ru bri ca “Re sul ta do
a Com pen sar” de que tra ta o art. 5º.

§ 2º Os tí tu los e cré di tos men ci o na dos no § 1º
se rão trans fe ri dos pelo seu va lor no mi nal, acres ci do
da res pec ti va re mu ne ra ção pro rata apli ca da até a
data da trans fe rên cia.

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

DECRETO-LEI Nº 2.339 
DE 26 DE JUNHO DE 1987

Alte ra o De cre to-lei nº 2.335, de 12 de
ju nho de 1987, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 2.340, DE
26 DE JUNHO DE 1987

Alte ra o De cre to-lei nº 2.288, de 23 de
ju lho de 1986.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 55, item II, da Cons ti tu i ção, e de
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acor do com o art. 15, item III, do Có di go Tri bu tá rio Na ci -
o nal (Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro de 1966), de cre ta:
Art. 1º A par tir do dia se guin te ao da pu bli ca ção des te
de cre to-lei, ces sa a exi gên cia do em prés ti mo com pul -
só rio so bre a aqui si ção de au to mó ve is de pas se io e
uti li tá ri os, de que tra tam a par te fi nal do pa rá gra fo úni -
co do ar ti go 10 e in ci so II do ar ti go 11 do De cre to-Lei
nº 2.288, de 23 de ju lho de 1986, com a re da ção que
lhe foi dada pelo  De cre to-Lei nº  2.329, de 20 maio de  
1987. 

Art. 2º Este de cre to-lei en tre 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.

Bra sí lia, 26 de ju nho de 1987; 166º da Inde pen -
dên cia e 99º da Re pú bli ca. – JOSÉ SARNEY – Luiz
Car los Bres ser Pe re i ra.

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

RESOLUÇÃO Nº 50, DE 1995

Suspende a execução de dispositi- vos
do Decreto-Lei nº 2.288, de 23 de julho de
1986.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É suspensa a execução dos arts. 11 e

seus incisos II, III e IV; 13 e seus parágrafos; 15; 16 e
seu § 2º; e da expressão “bem como dos adquirentes
de automóveis de passeio e utilitários”, no parágrafo
único do art. 10 do Decreto-Lei nº 2.288, de 23 de
julho de 1986, declarados inconstitucionais nos autos
do Recurso Extraordinário nº 121.336.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 9 de outubro de 1995. –
Senador José Sarney, Presidente.

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

DECRETO-LEI Nº 2.329, DE 20 DE MAIO DE 1987

Altera o Decreto-Lei nº 2.288, de 23 de
julho de 1986, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, e de 
acordo com o artigo 15, item III, do Código Tributário
Nacional, (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).

Decreta:
Art. 1º Ficam suprimidos os incisos III e IV do

artigo 11 do Decreto-Lei nº 2.288, de 23 de julho de
1986, passando o inciso II, do mesmo artigo, a vigorar 
com a seguinte redação:

“II  –  15% (quinze por cento) do preço
de aquisição de veículos novos e de até um
ano de fabricação.”

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de maio de 1987; 166º da Inde-

pendência e 99º da República.  –  JOSÉ SARNEY  – 
Luiz Carlos Bresser Pereira.

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

LEI Nº 7.862, DE 30 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre a absorção, pela União,
de obrigações da Nuclebrás e de suas
subsidiárias, da Infaz, do BNCC e da RFFSA
e dá outras providências.

.........................................................................
Art. 6º O Banco Central do Brasil remunerará o

saldo dos depósitos da União relativo ao empréstimo
compulsório a que se refere o art. 10, do Decreto-Lei
nº 2.288(³), de 23 de julho de 1986.

§ 1º A remuneração a que se refere o caput
deste artigo será:

I  –  calculada a partir da data do ingresso dos
depósitos no Banco Central do Brasil, nos termos do
art. 16, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 2.288, de 23 de
julho de 1986; e

II  –  creditada no último dia de cada mês.
§ 2º O sal do dos de pó si tos da União a que re fe -

re o ca upt des te ar ti go, in clu si ve sua re mu ne ra ção, fi -
ca rá dis po ní vel ex clu si va men te para aqui si ção de
quo tas do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to
(FND), ins ti tu í do pelo art. 1º, do De cre to-Lei nº 2.288,
de 23 de ju lho de 1986.

§ 3º Os re cur sos a que se re fe re o pa rá gra fo an -
te ri or se rão re co lhi dos ao Te sou ro Na ci o nal para
aten der as ne ces si da des fi nan ce i ras de cor ren tes do
res ga te do em prés ti mo com pul só rio de ter mi na do
pelo art. 16, do De cre to-Lei nº 2.288, de 23 de ju lho
de 1986, ob ser va dos cro no gra ma e con di ções es ta -
be le ci dos pelo Po der Exe cu ti vo..

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

DECRETO-LEI Nº 2.287
 DE 23 DE JULHO DE 1986

Altera dispositivos da Lei nº 7.450, de
23 de dezembro de 1985, e dá outras
providências.

..........................................................................
Art. 7º A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, an tes de 

pro ce der a res ti tu i ção ou a res sar ci men to de tri bu tos,
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de ve rá ve ri fi car se o con tri bu in te é de ve dor à Fa zen -
da Na ci o nal.

§ 1º Exis tin do dé bi to em nome do Con tri bu in te,
o va lor da res ti tu i ção ou res sar ci men to será com pen -
sa do, to tal ou par ci al men te, com o va lor do dé bi to.

§ 2º O Mi nis té rio da Fa zen da dis ci pli na rá a com -
pen sa ção pre vis ta no pa rá gra fo an te ri or.

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

DECRETO-LEI Nº 2.288
DE 23 DE JULHO DE 1986

Cria o Fundo Nacional de Desenvol-
vimento, institui empréstimo compulsório
para absorção temporária de excesso de
poder aquisitivo, e dá outras providên- cias.

..........................................................................
Art. 11. O valor do empréstimo é equivalente a:
I  –  28% do valor do consumo de gasolina e

álcool carburante;
II  –  30% do preço de aquisição de veículos

novos e de até um ano de fabricação;
III  –  20% do preço de aquisição de veículos

com mais de um e até dois anos de fabricação;
IV  –  10% do preço de aquisição de veículos

com mais de dois e até quatro anos de fabricação.
...........................................................................

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Seguro-De-
semprego, o Abono Salarial, institui o Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras 
providências.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
–  decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 482, DE 1999

Alte ra o art. 10 da Lei nº 9.504/97, am -
pli an do o núm ro má xi mo de can di da tu ras
pas sí ve is de re gis tro pe los par ti dos po lí ti cos
nas ele i ções le gis la ti vas em to dos os ní ve is
da Fe de ra ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º o ca put do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30

de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 10. Cada par ti do po de rá re gis trar
can di da tos para a Câ ma ra dos De pu ta dos

, Câ ma ra Le gis la ti va, Assem bléia Le -
gis la ti vas e Câ ma ras Mu ni ci pa is, até três ve -
zes o nú me ro de lu ga res a pre en cher.”(NR)

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção visa aper fe i ço ar o con -
jun to de me di das re co men da das pela Co mis são Tem -
po rá ria Inter na en car re ga da de es tu dar a re for ma po -
lí ti co-partidária  so bre tu do no sen ti do do for ta le ci men -
to das agre mi a ções.

Tem por ob je ti vo do brar o nú me ro de can di da tos 
que cada par ti do pode apre sen tar na dis pu ta de cada
vaga das Ca sas Le gis la ti vas, nos três ní ve is da Fe de -
ra ção.

A am pli a ção des se nú me ro de can di da tu ras de -
cor re da pro i bi ção de co li ga ções de par ti dos, pro i bi -
ção esta já dis cu ti da nos ter mos de pro je to de nos sa
au to ria, re cen te men te apro va do por esta Co mis são.

Espe ra mos, por tan to, con tar com o apo io de
nos sos Pa res, no sen ti do de sua con se qüen te apro -
va ção.

Sala das Ses sões, 11 de agos to de 1999. – Se -
na dor Sér gio Ma cha do.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

..........................................................................
Art. 10. Cada par ti do po de rá re gis trar can di da -

tos para a Câ ma ra dos De pu ta dos, Câ ma ra Le gis la ti -
va, Assem bléi as Le gis la ti vas e Câ ma ras Mu ni ci pa is,
até cen to e cin qüen ta por cen to do nú me ro de lu ga res 
a pre en cher.

§ 1º No caso de co li ga ção para as ele i ções pro -
por ci o na is, in de pen den te men te do nú me ro de par ti -
dos que a in te grem, po de rão ser re gis tra dos can di da -
tos até o do bro do nú me ro de lu ga res a pre en cher.

§ 2º Nas uni da des da Fe de ra ção em que o nú -
me ro de lu ga res a pre en cher para a Câ ma ra dos De -
pu ta dos não ex ce der de vin te, cada par ti do po de rá re -
gis trar can di da tos a De pu ta do Fe de ral e a De pu ta do
Esta du al ou Dis tri tal até o do bro das res pec ti vas va -
gas; ha ven do co li ga ção, es tes nú me ros po de rão ser
acres ci dos de até mais cin qüen ta por cen to.

§ 3º Do nú me ro de va gas re sul tan te das re gras
pre vis tas nes te ar ti go, cada par ti do ou co li ga ção de -
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ve rá re ser var o mí ni mo de trin ta por cen to e o má xi mo 
de se ten ta por cen to para can di da tu ras de cada sexo.

§ 4º Em to dos os cál cu los, será sem pre des pre -
za da a fra ção, se in fe ri or a meio, e igua la da a um, se
igual ou su pe ri or.

§ 5º No caso de as con ven ções para a es co lha
de can di da tos não in di ca rem o nú me ro má xi mo de
can di da tos pre vis to no ca put e nos §§ 1º e 2º des te ar -
ti go, os ór gãos de di re ção dos par ti dos res pec ti vos
po de rão pre en cher as va gas re ma nes cen tes até ses -
sen ta dias an tes do ple i to.

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

(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 RESOLUÇÃO Nº 79, DE 1999

Con ce de, ex cep ci o nal men te, au to ri za -
ção glo bal aos es ta dos para con tra tar ope ra -
ção de cré di to jun to ao Go ver no Fe de ral,
des ti na da a com pen sar per das de re ce i ta de -
cor ren tes da im plan ta ção 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, cri a do 
pela Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de
1996, nos ter mos da Me di da Pro vió ria nº
1.861-15, de 29 de ju lho de 1999, e suas pos -
te ri o res re e di ções. 

O Se na do Fe deral re sol ve:
Art. 1º É con ce di da, ex cep ci o nal men te, au to ri -

za ção glo bal ao Go ver no Fde ral, des ti na da a com -
pen sar per das de re ce i ta de cor ren tes da im plan ta ção
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,
cri a do pela Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996,
nos ter mos da Me di da Pro vi só ria nº 1.861-15, de 29
de ju lho de 1999.

Art. 2º A ope ra ção re fe ri da no ar ti go an te ri or fica
li mi ta da aos se guin tes va lo res por ente da fe de ra ção;

I – Esta do do Acre: R$5.508.480,00 (cin co mi -
lhões, qui nhen tos e oito mil, qua tro cen tos e oi ten ta re -
a is);

II – Esta do de Ala go as: R$28.566.720 (vin te e
oito mi lhões, qui nhen tos e ses sen ta e seis mil e se te -
cen tos e vin te re a is);

III – Esta do do Ama zo nas: R$13.824.720,00
(tre ze mi lhões, oi ti cen tos e vin te e qua tro mil, se te -
cen tos e vin te re a is);

IV – Esta do do Ama pá: R$1.845,160,00 (hum
mi lhão, oi to cen tos e qua ren ta e cin co mil e cen to e
ses sen ta re a is);

V – Esta do da Ba hia: R$48.521.600,00 (Qu a -
ren ta e oito mi lhões, qui nhen tos e vin te e um mil, se is -
cen tos re a is);

VI – Esta do do Ce a rá: R$56.504.840,00 (cin -
qüen ta e seis mi lhões, qui nhen tos e qua tro mil, oi to -
cen tos e qua ren ta re a is);

VII – Esta do do Espí ri to San to:
R$14.572.480,00 (ca tor ze mi lhões, qui nhen tos e se -
ten ta e dois mil, qua tro cen tos e oi ten ta re a is);

VIII – Esta do do Ma ra nhão: R$21.408.800,00
(vin te e um mi lhões, qua tro cen tos e oito mil, oi to cen -
tos re a is);

XI – Esta do do Mato Gros so do Sul:
R$5.895.204,00 (cin co mi lhões, oi to cen tos e no ven ta
e cin co mil, du zen tos e qua tro re a is);

X – Esta do do Mato Gros so: R$7.877.880,00
(sete mi lhões, oi to cen tos e se ten ta e sete mil, oi to -
cen tos e oi ten ta re a is);

XI – Esta do de Mi nas Ge ra is: R$14.830.960,00
(ca tor ze mi lhões, oi to cen tos e trin ta mil, no ve cen tos e 
ses sen ta re a is);

XII – Esta do do Pará R$17.482.080,00 (de zes -
se te mi lhões, qua tro cen tos e oi ten ta e dois mil, oi ten -
ta re a is);

XIII – Esta do da Pa ra í ba: R$17.693.320,00 (de -
zes se te mi lhões, se is cen tos e no ven ta e três mil, tre -
zen tos e vin te re a is);

XIV – Esta do de Per nam bu co: R$42.539.760,00 
(qua ren ta e dois mi lhões, qui nhen tos e trin ta e nove
mil se te cen tos e se ten ta re a is);

XV – Esta do do Pi a uí: R$16.763.960,00 (de zes -
se is mi lhões, se te cen tos e três mil, no ve cen tos e ses -
se ten ta re a is);

XVI – Esta do do Pa ra ná: R$32.036.676,00 (trin -
ta e dois mi lhões, trin ta e seis mil, se is cen tos e se ten -
ta e seis re a is);

XVII – Esta do do Rio Gran de do Nor te:
R$14.112.880,00 (car to ze mi lhões, cen to e doze mil,
oi to cen tos e oi ten ta re a is);

XVIII – Esta do do Rio de Ja ne i ro:
R$160.514.920,00 (cen to e ses sen ta mi lhões, qui -
nhen tos e car to ze mil, no ve cen tos e vin te re a is);

XIX – Esta do de Ron dô nia: R$5.318.960,00
(cin co mi lhões, tre zen tos e de zo i to mil, no ve cen tos e
ses sen ta re a is);

XX – Esta do de Ro ra i ma: R$2.129.400,00 (dois
mi lhões, cen to e vin te e nove mil, qua tro cen tos re a is):

XXI – Esta do do Rio Gran de do Sul:
R$28.784.960,00 (vin te e oito mi lhões, se te cen tos e
oi ten ta e qua tro mil, no ve cen tos e ses sen ta re a is);
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XXII – Esta do de San ta Ca ta ri na:
R$5.250.360,00(cin co mi lhões du zen tos e cin qüen ta
mil, tre zen tos e ses sen ta re a is);

XXIII – Esta do de Ser gi pe: R$12.996.200,00
(doze mi lhões, no ven cen tos e no ven ta e seis mil, du -
zen tos re a is);

XXIV – Estado de Tocantins: R$4.705.200,00
(quatro milhões, setecentos e cinco mil, duzentos
reais).

§ 1º Os Esta dos po de rão efe ti var as con tra ta -
ções ime di a ta men te, de ven do re gu la ri zar jun to ao
Ban co Cen tral toda a do cu men ta ção pre vis ta no art.
13 da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral,
re la ti va ao re fe ri do em prés ti mo, em até 30 dias após
a pu bli ca ção des ta re so lu ção, sob pena de nu li da de
do ato, dis pen sa do o cum pri men to do pre vis to nos ar -
ti gos 6º, I, II, III, e 7º, da mes ma Re so lu ção.

§ 2º As ope ra ções de cré di to de que tra ta o ar ti -
go an te ri or têm as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – ven ci men to: 30 de de zem bro de 2009
II – taxa de ju ros: cal cu la dos, de bi ta dos e ca pi ta -

li za dos men sal men te, equi va len tes à taxa de ju ros do
Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia
(SELIC) para os tí tu los fe de ra is;

III – li be ra ção dos re cur sos em doze pres ta ções
men sa is, re tro a ti va à com pe tên cia de ja ne i ro de
1999, em par ce las igua is, jun ta men te com a pri me i ra
par ce la da dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun do de Par -
ti ci pa ção dos Esta dos;

IV – ga ran ti as: re ce i tas pró pri as de que tra tam os
arts. 155, 157, 159, I, a, e II, da Cons ti tu i ção Fe de ral;

V – co mis são de Admi nis tra ção: cor res pon den -
te a 0,10% a.a.(um dé ci mo por cen to ao ano), cal cu la -
da so bre os sal dos de ve do res diá ri os, pre vi a men te
acres ci dos dos ju ros re mu ne ra tó ri os;

VI – pra zo de Ca rên cia: o pe río do com pre en di -
do en tre a data de ce le bra ção do con tra to e 31 de ja -
ne i ro de 2002, ca rac te ri za-se como pe río do de ca rên -
cia para a li qui da ção do prin ci pal e aces só rio;

VII – con di ções de pa ga men to:
a) do prin ci pal: em no ven ta e seis pres ta ções

men sa is e con se cu ti vas, após o pe río do de ca rên cia,
cal cu la das com base no SAC, vin cen da a pri me i ra em 
31 de ja ne i ro de 2002, e a úl ti ma em 30 de de zem bro
de 2009, sen do que as pres ta ções com pre en di das no 
in ters tí cio ven ce rão e se rão exi gi das no úl ti mo dia de
cada mês;

b) dos ju ros: jun ta men te com a amor ti za ção do
prin ci pal;

c) da co mis são de ad mi nis tra ção: a co mis são
acu mu la da no pe río do de ca rên cia será exi gi da jun ta -

men te com a pri me i ra pres ta ção e as vin cen das, após 
31 de ja ne i ro de 2002, no úl ti mo dia de cada mês.

Art. 3º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pro ces so para so li ci tar au to ri za ção de en di vi -
da men to, des ti na do a com pen sar per das de re ce i ta
de cor ren tes da im plan ta ção 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, cri a do pela Lei nº 9.424,
de 24 de de zem bro de 1996, ini cia-se, nes ta Casa,
me di an te a cor res pon dên cia do Pre si den te do Ban co
Cen tral, o qual en ca mi nha so li ci ta ção do go ver no es -
ta du al para a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to, nos 
ter mos da Me di da Pro vi só ria nº 1.861-15, de 29 de ju -
lho de 1999, e suas pos te ri o res re e di ções.

As no vas con di ções im pos tas ao en di vi da men to 
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, vi -
gen tes a par tir de 8 de ju lho de 1998, data da pu bli ca -
ção da Re so lu ção nº 78, de 1998, ten de ram a im pe dir
os Esta dos de apro va rem a ope ra ção de cré di to ple i -
te a da, ten do em vis ta não so men te que os em prés ti -
mos vin cu la dos con su mi ri am toda ca pa ci da de de en -
di vi da men to, mas tam bém de vi do a ina dim plên cia
atu al da ma i o ria dos Esta dos jun to ao Sis te ma Fi nan -
ce i ro Na ci o nal.

Tra ta-se, por tan to, de uma si tu a ção inu si ta da:
de um lado uma ope ra ção de cré di to já au to ri za da
pela União, para com pen sar per das de re ce i ta im pos -
tas ao Esta do por lei fe de ral, e do ou tro uma nor ma
se na to ri al, no uso da com pe tên cia ex clu si va de que
tra ta o art. 52, VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Embo ra a Re so lu ção nº 78, de 1998, es te ja em
ple no vi gor, já que cabe ao Se na do Fe de ral dar a úl ti -
ma pa la vra so bre as ope ra ções de cré di to de in te res -
se dos en tes fe de ra dos, en ten deu a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos que a ques tão dos em prés ti -
mos des ti na dos à com pen sa ção de per das in cor ri das
com a im plan ta ção do Fun def de ve ria ter um tra ta -
men to ex cep ci o nal.

Assim, a CAE apro vou, em ses são re a li za da no
dia 3 de de zem bro de 1998, pa re cer fa vo rá vel do Se -
na dor Osmar Dias ao Pro je to de Re so lu ção nº 97, de
1998, de au to ria do Se na dor Ney Su as su na, que dis -
pen sou as su pra men ci o na das ope ra ções  de cré di to
de di ver sas exi gên ci as da Re so lu ção nº 78, de 1998,
de for ma a vi a bi li zar sua efe ti va con tra ta ção. Entre -
tan to, tal mo di fi ca ção não so lu ci o na a pre men te ne -
ces si da de que os Esta dos tem de re ce ber os re cur -
sos ain da no atu al exer cí cio fi nan ce i ro.
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A ur gên cia do atu al pro je to de re so lu ção ca rac -
te ri za-se pelo fato de os es ta dos já te rem exe cu ta do
des pe sas re la ti vas ao Fun def, te rem os re cur sos já
apro va dos no or ça men to da União, po rém en con tra -
rem-se for mal men te im pe di dos de re a li zar tal em -
prés ti mo. Tal si tu a ção agra va de ma si a da men te os
Esta dos que im ple men ta ram a po lí ti ca de va lo ri za ção 
da edu ca ção. 

Além do mais, devemos ressaltar que, em se
tratando de um programa de âmbito nacional, de
urgente e relevante interesse, seria discriminatório, e
portanto atentaria contra a atual ordem
constitucional, deixar qualquer Estado excluído do
processo de valorização da educação pública que se
pretende induzir.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1999. – 
Senador Edison Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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

LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o Fundo de Manuten--
ção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério, na
forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das
Disposições Constitucionais  Transitórias e
dá outras providências.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.861-15
 DE 29 DE JULHO DE 1999

Estabelece critérios para a conces- são
de empréstimo, pela União, aos Estados e ao 
Distrito Federal, destinado ao ressarcimento
parcial das perdas decorrentes da aplicação
da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

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

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAIL

...................................................................................
*Art. 52. Compete privativamente ao Senado

Federal:
...................................................................................

VII  –  dispor sobre limites globais e condições
para as operações de crédito externo e interno da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo poder público federal;
...................................................................................

*Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir impostos sobre:

I  –  transmissão causa mortis e doação, de
quaisquer bens ou direitos;

II  –  operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comuni- 
cação, ainda que as operações e as prestações se
iniciem no exterior;

III  –  propriedade de veículos automotores.
§ 1º O imposto previsto no inciso I:
I  –  relativamente a bens imóveis e respectivos

direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou
ao Distrito Federal;

II  –  relativamente a bens móveis, títulos e
créditos, compete ao Estado onde se processar o
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, 
ou ao Distrito Federal;

III – terá com pe tên cia para sua ins ti tu i ção re gu -
la da por lei com ple men tar:

a) se o do a dor ti ver do mi cí lio ou re si dên cia no
ex te ri or;

b) se o de cu jus pos su ía bens, era re si den te ou
do mi ci li ar ou teve o seu in ven tá rio pro ces sa do no ex -
te ri or;

IV – terá suas alí quo tas má xi mas fi xa das pelo
Se na do Fe de ral.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II aten de rá ao
se guin te:

I – será não-cumulativo, com pen san do-se o que 
for de vi do em cada ope ra ção re la ti va à cir cu la ção de
mer ca do ri as ou pres ta ção de ser vi ços com o mon tan -
te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou ou tro Esta -
do ou pelo Dis tri to Fe de ral;

II – a isen ção ou não-incidência, sal vo de ter mi -
na ção em con trá rio da le gis la ção:

a) não im pli ca rá cré di to para com pen sa ção com 
o mon tan te de vi do nas ope ra ções ou pres ta ções se -
guin tes;

b) acar re ta rá a anu al ção do cré di to re la ti vo às
ope ra ções an te ri o res;

III – po de rá ser se le ti vo, em fun ção da es sen ci a -
li da de das mer ca do ri as e dos ser vi ços;

IV – re so lu ção do Se na do Fe de ral, de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca ou de um ter ço dos Se na -
do res, apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros, es ta be le ce rá as alí quo tas apli cá ve is às ope ra -
ções e pres ta ções, in te res ta du a is e de ex por ta ção;

V – é fa cul ta do ao Se na do Fe de ral:
a) es ta be le cer alí quo tas mí ni mas nas ope ra -

ções in ter nas, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va de um
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ter ço e apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros;

b) fi xar alí quo tas má xi mas nas mes mas ope ra -
ções para re sol ver con fli to es pe cí fi co que en vol va in -
te res se de Esta dos, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va
da ma i o ria ab so lu ta e apro va da por dois ter ços de
seus mem bros;

VI – sal vo de li be ra ção em con trá rio dos Esta dos 
e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do dis pos to no in ci so 
XII, g, as alí quo tas in ter nas, nas ope ra ções re la ti vas à 
cir cu la ção de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser vi -
ços, não po de rão ser in fe ri o res às pre vis tas para as
ope ra ções in te res ta ru a is;

VII – em re la ção às ope ra ções e pres ta ções que 
des ti nem bens e ser vi ços a con su mi dor fi nal lo ca li za -
do em ou tro Esta do, ado tar-se-á:

a) a alí quo ta in te res ta du al, quan do o des ti na tá -
rio for con tri bu in te do im pos to;

b) a alí quo ta in ter na, quan do o des ti na tá rio não
for con tri bu in te dele;

VIII – na hi pó te se da alí na a, do in ci so an te ri or,
ca be rá ao Esta do da lo ca li za ção do des ti na tá rio o im -
pos to cor res pon den te à di fe ren ça en tre a alí quo ta in -
ter na e a in te res ta du al;

IX – in ci di rá tam bém:
a) so bre a en tra da de mer ca do ria im por ta da do

ex te ri or, ain da quan do se tra tar de bem des ti na do a
con su mo ou ati vo fixo do es ta be le ci men to, as sim
como so bre ser vi ço pres ta do no ex te ri or, ca ben do o
im pos to ao Esta do onde es ti ver si tu a do o es ta be le ci -
men to des ti na tá rio da mer ca do ria ou do ser vi ço;

b) so bre o va lor to tal da ope ra ção, quan do mer -
ca do ri as fo rem for ne ci das com ser vi ços não com pre -
en di dos na com pe tên cia tri bu tá ria dos Mu ni cí pi os;

X – não in ci drá:
a) so bre ope ra ções que des ti nem ao ex te ri or

pro du tos in dus tri a li za dos, ex clu í dos os se -
mi-elaborados de fi ni dos em lei com ple men tar;

b) so bre ope ra ções que des ti nem a ou tros Esta -
dos pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus tí ve is lí -
qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e ener gia elé tri ca;

c) so bre o ou tro, nas hi pó te ses de fi ni das no art.
153, § 5º;

XI – não com pre en de rá, em sua base de cál cu -
lo, o mon tan te do im pos to so bre pro du tos in dus tri a li -
za dos, quan do a ope ra ção, re a li za da en tre con tri bu -
in tes e re la ti va a pro du to des ti na do à in dus tri a li za ção
ou à co mer ci a li za ção, con fi gu re fato ge ra dor dos dois
im pos tos;

XII – cabe à lei com ple men tar:
a) de fi nir seus con tri bu in tes;
b) dis por so bre subs ti tu i ção tri bu tá ria:

...........................................................................
d) fi xar, para efe i to de sua co bran ça e de fi ni ção

do es ta be le ci men to res pon sá vel, o lo cal das ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e das
pres ta ções de ser vi ços;

e) ex clu ir da in ci dên cia do im pos to, nas ex por ta -
ções para o ex te ri or, ser vi ços e ou tros pro du tos além
dos men ci o na dos no in ci so X, a;

f) pre ver ca sos de ma nu ten ção de cré di to, re la ti -
va men te à re mes sa para ou tro Esta do e ex por ta ção
para o ex te ri or, de ser vi ços e de mer ca do ri as;

g) regu lar a for ma como, me di an te de li be ra ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, in sen ções, in cen ti vos 
e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di dos e re vo ga dos.

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que tra tam o in -
ci so II do ca put des te ar ti go e o art. 153, I e II, ne nhum
ou tro tri bu to po de rá in ci dir so bre ope ra ções re la ti vas
a ener gia elé tri ca, ser vi ços de te le co mu ni ca ções, de -
ri va dos de pe tró leo, com bus tí ve is e mi ne ra is do País.

..........................................................................
Art. 157. Per ten cem aos Esta dos e ao Dis tri to

Fe de ral:
I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da

União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da -
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – vin te por cen to do pro du to da ar re ca da ção
do im pos to que a União ins ti tu ir no exer cí cio da com -
pe tên cia que lhe é atri bu í da pelo art. 154, I.

...........................................................................
Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
ao Fun do de Part ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das Re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oeste, atra vés de suas ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as -
se gu ra da ao se mi-árido do Nor de te a me ta de dos re -
cur soss des ti na dos à re gião, na for ma que a lei es ta -
be le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre 
pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor das

AGOSTO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    254



res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za -
dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe -
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu -
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan -
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha 
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -
ce be rem  nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té -
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.
...................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998

Dispõe sobre as operações de crédito
interno e externo dos Estados, do Distrito
Fedreal, dos Municípios e de suas
respectivas autarquias e fundações, inclusive 
concessão de garantias, seus limites e
condições de autorização, e dá outras
providências.

..................................................................................
Art. 6º As ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter -

mo dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e 
de suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções ob ser va -
rão si mul ta ne a men te os se guin tes li mi tes:

I  –  o mon tan te glo bal das ope ra ções re a li za das
em um exer cí cio fi nan ce i ro não po de rá ser su pe ri or a
18% (de zo i to por cen to) da Re ce i ta Lí qui da Real anu -
al, de fi ni da no § 3º;

II  –  o dis pên dio anu al má xi mo com as amor ti za -
ções, ju ros e de ma is en car gos de to das as ope ra ções 
de cré di to, já con tra ta das e a con tra tar, in clu si ve o ori -
gi ná rio de dé bi tos re ne go ci a dos ou par ce la dos,
acres ci do, ain da, do va lor de vi do, ven ci do e não
pago, não po de rá ex ce der a 13% (tre ze por cen to) da
Re ce i ta Lí qui da Real;

III  –  o sal do to tal da dí vi da não po de rá su pe rar
va lor equi va len te ao do bro da Re ce i ta Lí qui da Real
anu al, de fi ni da no § 3º, para os ple i tos ana li sa dos no
ano de 1998, de cres cen do esta re la ção a base de um
dé ci mo por ano, até atin gir va lor equi va len te a uma
Re ce i ta Lí qui da Real anu al para os ple i tos ana li sa dos 
no ano de 2008 em di an te.

§ 1º O li mi te de que tra ta o in ci so I, para o caso
de ope ra ções de cré di to com li be ra ção pre vis ta para
mais de um exer cí cio, será cal cu la do le van do em
con si de ra ção ape nas o mon tan te li be ra do no res pec -
ti vo exer cí cio.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às
ope ra ções de con ces são de ga ran ti as e de an te ci pa -
ção de re ce i ta or ça men tá ria, cu jos li mi tes são de fi ni -
dops pe los arts. 8º e 9º, res pec ti va men te.

§ 3º Enten de-se como Re ce i ta Lí qui da Real,
para os efe i tos des ta Re so lu ção, a re ce i ta re a li za da
nos doze me ses an te ri o res ao mês ime di a ta men te
an te ri or àque le em que se es ti ver apu ran do, ob ser va -
do, ain da, o se guin te:

I  –  se rão ex clu í das as re ce i tas pro ve ni en tes de
ope ra ções de cré di to, de anu la ção de res tos a pa gar, de
ali e na ção de bens, de trans fe rên ci as vin cu la das a qual -
quer tí tu lo, de trans fe rên ci as vo lun tá ri as ou do a ções re -
ce bi das com o fim es pe cí fi co de aten der des pe sas de
ca pi tal e, no caso dos Esta dos, as trans fe rên ci as aos
Mu ni cí pi os por par ti ci pa ções cons ti tu ci o na is e le ga is;

II  –  se rão com pu ta das as re ce i tas orin das do
pro du to da ar re ca da ção do Impos to so bre Ope ra ções
Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres ta -
ções de Ser vi ços de Trans por te Inte res ta du al e Inter -
mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção des ti na do à con ces são de 
qua is quer fa vo res fis ca is ou fi nan ce i ros, in clu si ve na
for ma de em prés ti mos ou fi nan ci a men tos, ain da con tro -
la das pelo po der pú bli cos, con ce di das com base na re -
fe ri do im pos to e que re sul te em re du ção ou eli mi na ção,
di re ta ou in di re ta, do res pec ti vo ônus.

§ 4º O su pe rá vit fi nan ce i ro das au tar qui as e fun da -
ções, ex clu í das as de ca rá ter pre vi den ciá rio, será con si -
de ra do como re ce i ta re a li za da para fins de cál cu lo da
Re ce i ta Lí qui da Real de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or.

§ 5º Para efe i to de cál cu lo do dis pên dio de fi ni do
pelo in ci so II, se rão com pu ta dos os va lo res efe ti va -
men te pa gos e a pa gar em cada exer cí cio.

§ 6º São ex clu í das dos li mi tes de que tra ta o ca -
put as ope ra ções de cré di to con tra ta das pe los Esta -
dos e pe los Mu ni cí pi os, jun to a or ga nis mos mul ti la te -
ra is de cré di to ou a ins ti tu i ções ofi ci a is fe de ra is de
cré di to ou a ins ti tu i ções ofi ci a is fe de ra is de cré di to ou
de for men to, com a fi na li da de de fi nan ci ar pro je tos de
in ves ti men to para a me lho ria da ad mi nis tra ção das
re ce i tas e das re ce i tas e da ges tão fis cal, fi nan ce i ra e
pa tri mo ni al, no âm bi to de pro gra ma pro pos to pelo Po -
der Exe cu ti vo e apro va do pelo Se na do Fe de ral.

Art. 7º O Ban co Cen tral do Bra sil não en ca mi -
nha rá ao Se na do Fe de ral pe di do de au to ri za ção para
a con tra ta ção de qual quer ope ra ção de cré di to de to -
ma dor que apre sen te re sul ta do pri má rio ne ga ti vo no
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pe río do de apu ra ção da Re ce i ta Lí qui da Real ou que
es te jam ina dim plen tes jun to a ins ti tu i ções in te gran tes 
do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O Ban co Cen tral do Bra sil tor -
na rá pú bli ca a me to do lo gia de cál cu lo do re sul ta do
pri má rio dos ór gãos e en ti da des do se tor pú bli co
abran gi dos por esta Re so lu ção.
...................................................................................

 Art. 13. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os Mu ni -
cí pi os e suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções en -
ca mi nha rão ao Ban co Cen tral do Bra sil os pe di dos de 
au to ri za ção para a re a li za ção das ope ra ções de cré -
di to de que tra ta esta Re so lu ção, ins tru í dos com:

I – pe di do de res pec ti vo Che fe do Po der Exe cu -
ti vo;

II – au to ri za ção es pe cí fi ca do ór gão le gis la ti vo
do Esta do, do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí pio, con -
for me o caso, para a re a li za ção da ope ra ção;

III – cer ti dão que com pro ve a ine xis tên cia de
ope ra ções com as ca rac te rís ti cas des cri tas nos in ci -
sos I e II do art. 3º, emi ti da pelo res pec ti vo Tri bu nal de
Con tas;

IV – cer ti dão, emi ti da pela Se cre ta ria do Te sou -
ro Na ci o nal, que com pro ve o cum pri men to do dis pos -
to no in ci so III do art. 3º, bem como a adim plên cia jun -
to à União, re la ti va aos fi nan ci a men tos e re fi nan ci a -
men tos in clu si ve ga ran ti as, por ela con ce di dos;

V – cer ti dões que com pro vem a re gu la ri da de
jun to ao Pro gra ma de Inte gra ção So ci al/Pro gra ma de
For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co –
PIS/PASEP, ao Fun do de Inves ti men to So ci al/Con tri -
bu i ção So ci al para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de –
FINSOCIAL/COFINS, ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu -
ro So ci al – INSS e ao Fun do de Ga ran tia por Tem po
de Ser vi ço – FGTS;

VI – cro no gra mas de dis pên dio com as dí vi das
in ter na e ex ter na e com a ope ra ção a ser re a li za da;

VII – re la ção de to dos os dé bi tos, com seus va -
lo res atu a li za dos, in clu si ve da que les ven ci dos e não
pa gos, as si na da pelo Che fe do Po der Exe cu ti vo e
pelo Se cre tá rio de Go ver no res pon sá vel pela ad mi -
nis tra ção fi nan ce i ra;

VIII – cer ti dão ex pe di da pelo res pec ti vo Tri bu nal 
de Con tas com pro van do o cum pri men to do dis pos to
no § 2º do art. 27 e no in ci so VI do art. 29, com a re da -
ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, 
e no in ci so VII do art. 29, no § 3º do art. 32 e no art.
212 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e na Lei Com ple men tar
nº 82, de 27 de mar ço de 1995, acom pa nha da de de -
mons tra ti vo da exe cu ção or ça men tá ria do  úl ti mo
exer cí cio;

IX – ba lan ce tes men sa is con so li da dos, as si na -
dos pelo Che fe do Po der Exe cu ti vo e pelo Se cre tá rio
de Go ver no res pon sá vel pela ad mi nis tra ção fi nan ce i -
ra, para fins de cál cu lo dos li mi tes de que tra ta esta
Re so lu ção;

X – lei or ça men tá ria do exer cí cio em cur so.
§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às

ope ra ções de an te ci pa ção de re ce i ta or ça men tá ria,
que são re gu la das pelo art. 14.

§ 2º Os de mons tra ti vos de que tra tam os in ci sos 
VIII e IX de ve rão con ter ní vel de de ta lha men to que
per mi ta o cál cu lo dos li mi tes e a ine quí vo ca ve ri fi ca -
ção do cum pri men to das exi gên ci as es ta be le ci das
por esta Re so lu ção.

§ 3º Po de rão ser dis pen sa dos os do cu men tos de 
que tra ta o in ci so V, des de que tais ope ra ções se jam
vin cu la das à re gu la ri za ção dos res pec ti vos dé bi tos.

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

RESOLUÇÃO Nº 97, DE 1998

Autoriza o Estado de Alagoas a
contratar operação de refinanciamento de
dívidas do Estado, consubstanciada no
contrato de confissão, assunção,
consolidação e refinanciamento de dívidas e
seu termo aditivo, celebrados com a União,
respectivamente, em 29 de junho de 1998,
com base no protocolo de acordo firmado
entre a União e o Estado de Alagoas, no
âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, no valor toral de R$677.887.265,64
(seiscentos e setenta e sete milhões,
oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e
sessenta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos).

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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 (Car los Pa tro cí nio) – A
Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 690/99, de 29 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 473, de 1999,
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun -
da men tam, re fe ren te a ir re gu la ri da des ve ri fi ca das em 
au di to ria re a li za da na Co or de na do ria Re gi o nal da
Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de no Ama pá –
CORAP/FNS. (Avi so nº 1, de 1999)
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O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 694/99, de 5 do cor -
ren te, 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 508, de 1999,
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun -
da men tam, re fe ren te ao Pla no de Au di to ria para o se -
gun do se mes tre de 1999. (Avi so nº 2, de 1999)

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de
emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº 76, de 1999, de
au to ria do Se na dor Se bas tião Ro cha, que acres cen ta 
pa rá gra fos a dis po si ti vos do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (re pre sen ta ções par ti dá ri as nas Co -
mis sões Per ma nen tes da Casa).

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia, e Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –

Esgo tou-se, on tem, o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º,
do Re gi men to Inter no, sem que te nham sido in ter pos -
tos re cur sos, no sen ti do da apre ci a ção pelo Ple ná rio
das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 193, de 1999, de
au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra a 
Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de 1973 (al te ra o Pla -
no Na ci o nal de Vi a ção); e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 197, de 1999, de
au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra a 
Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de 1973 (al te ra o Pla -
no Na ci o nal de Vi a ção).

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, os pro je tos
vão à Câ ma ra dos De pu ta dos.

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. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Pas sa-se 
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Car los
Pa tro cí nio por vin te mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Se nho -
ras e Srs. Se na do res, apre sen to-me hoje à tri bu na,
com o in tu i to de fa zer al gu mas pon de ra ções a res pe i -
to da in dús tria bra si le i ra do cou ro.

No País, o se tor cou re i ro, con si de ra do em sua
fase de be ne fi ci a men to do pro du to, abran ge cer ca de

700 cur tu mes. É in ten si vo em mão-de-obra, em pre ga
di re ta men te 50 mil pes so as e des ti na 30% do seu
pro du to à ex por ta ção, o que cor res pon deu, em 1998,
a US$651 mi lhões. Ade ma is, os cur tu mes bra si le i ros
são, qua se em sua to ta li da de, de ca pi tal ge nu i na -
men te na ci o nal, o mes mo que di zer que seus lu cros
não são en vi a dos para o ex te ri or; fi cam no Bra sil.

O de sen vol vi men to da in dús tria do cou ro é uma
ne ces si da de na ci o nal, pois não po de mos des per di -
çar a van ta gem com pe ti ti va que te mos, re pre sen ta da
pela abun dân cia de ma té ria-prima. O Bra sil pos sui o
ma i or re ba nho co mer ciá vel de gado bo vi no do mun -
do: 165 mi lhões de ca be ças. So men te a Índia dis põe
de ma i or quan ti da de; no en tan to, lá, por mo ti vos cul -
tu ra is e re li gi o sos, gran de par te do re ba nho não é co -
mer ci a li za da. 

Esse se tor, além dis so, é de enor me im por tân -
cia para o meu Esta do do To can tins e para a Re gião
Cen tro-Oeste, uma vez que 35% do re ba nho bo vi no
na ci o nal en con tram-se na que las áre as. To da via o pa -
pel da que les qua tro Esta dos – To can tins, Mato Gros -
so, Mato Gros so do Sul e Go iás – até o mo men to, tem 
sido o de mero for ne ce dor de ma té ria-prima para os
cur tu mes lo ca li za dos no Sul e no Su des te. O de se jo
de que sur ja uma in dús tria de be ne fi ci a men to do cou -
ro nos Esta dos cen tra is do Bra sil tam bém jus ti fi ca o
dis cur so que ora pro fi ro.

O co mér cio ex te ri or de cou ro tem sido his to ri ca -
men te su pe ra vi tá rio em fa vor do Bra sil. No ano pas -
sa do, ti ve mos sal do co mer ci al de 519 mi lhões de dó -
la res, re pre sen ta do pe las já men ci o na das ex por ta -
ções de 651 mi lhões e por im por ta ções de 132 mi -
lhões de dó la res.

Entre tan to, as ex por ta ções bra si le i ras con cen -
tram-se em cou ros de ba i xo grau de be ne fi ci a men to
e, por tan to, de ba i xo va lor agre ga do; en quan to as im -
por ta ções são ma jo ri ta ri a men te com pos tas por cou ro
de alto va lor agre ga do. Os ti pos de cou ro exis ten tes,
no que diz res pe i to ao grau de be ne fi ci a men to, clas si -
fi cam-se em sal ga do e wet-blue  (os dois ti pos mais
ba ra tos), crust e aca ba do (os dois ti pos de alto va lor).
As ex por ta ções bra si le i ras de cou ro são do mi na das
pelo tipo crust. Ora, as ex por ta ções do wet-blue, so -
ma das às pe que nas ex por ta ções do tipo sal ga do, de
ma i or va lor agre ga do, per fa zem qua se 80% do to tal
das ex por ta ções de cou ro. 

A aná li se dos fa to res que es tão por de trás do
ba i xo va lor da peça de cou ro ex por ta da ilus tra bem as 
de fi ciên ci as do se tor, dan do-nos uma idéia do que é
ne ces sá rio fa zer para su pe rá-las. 

Em pri me i ro lu gar, em ra zão de ina de qua ções
da cri a ção do gado, ain da na fa zen da, gran de par te
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do cou ro bra si le i ro apre sen ta de fe i tos. Em ge ral são
oca si o na dos por in se tos (car ra pa tos e ber nes); pela
uti li za ção de ara me far pa do, em vez de ara me liso,
com o si nal do pro pri e tá rio ou a mar ca em lo cal in de -
vi do e cor tes mal fe i tos no mo men to do des car ne.
Além do mais, o trans por te de ani ma is, tam bém mal -
fe i to, cos tu ma mar car a pele. 

Como se vê, gran de par te dos pro ble mas do se tor 
en con tra-se num es tá gio an te ri or ao do fi nan ci a men to e 
da ca pi ta li za ção da ati vi da de. Diz res pe i to tão-somente
ao apri mo ra men to téc ni co na cri a ção dos ani ma is na fa -
zen da. Se ria pa pel de agên ci as que tra ba lham com ex -
ten são ru ral, como a Ema ter, por in ter mé dio de cur sos
mi nis tra dos ao cri a dor e de vi si tas fre qüen tes às fa zen -
das cri a do ras, su pe rar es sas di fi cul da des.

Em se gun do lu gar, a pre do mi nân cia do gado ze -
buíno no País faz com que seja mais di fí cil apro ve i tar o
cou ro in te i ro, em ra zão da lom ba da exis ten te nas cos -
tas do gado, o cha ma do cu pim. A so lu ção para isso, evi -
den te men te, se ria a in tro du ção e a re pro du ção do gado
de ori gem eu ro péia, com o in tu i to de, len ta men te, ir
subs ti tu in do o gado zebu – na re a li da de, o Bra sil já está
par tin do para o cru za men to in dus tri al, que pre vê a cri a -
ção do gado de ori gem eu ro péia.

Em ter ce i ro lu gar, há no Bra sil ba i xa in te gra ção
cur tu me/fri go rí fi co. Os re ba nhos, cada vez mais, têm se 
con cen tra do nas áre as cen tra is, onde são aba ti dos, en -
quan to os ma i o res cur tu mes se lo ca li zam no Rio Gran -
de do Sul e em São Pa u lo. Tal dis tân cia en ca re ce o fre te 
e re ti ra agi li da de do pro ces so de cur ti men to.

Daí a ne ces si da de de que tan to o To can tins quan -
to os Esta dos do Cen tro-Oeste, por meio de in cen ti vo
fis ca is, e o Go ver no Fe de ral, por meio de pro gra mas de
fi nan ci a men to a car go do BNDES, fa vo re çam o es ta be -
le ci men to de cur tu mes na re gião. Aliás, com a ten dên -
cia atu al men te ve ri fi ca da de as in dús tri as de cal ça dos
se trans fe ri rem das re giões mais de sen vol vi das para as
mais po bres, em bus ca de mão-de-obra mais ba ra ta,
não se ria de ma is so nhar, num fu tu ro bre ve, com o sur -
gi men to de um pólo in dus tri al cou re i ro-calçadista no co -
ra ção do Bra sil. Na ver da de, já há um nú cleo cal ça dis ta
in ci pi en te em Go iás, as sim como no Ce a rá, em Per -
nam bu co e na Ba hia. É o pró prio mer ca do se en car re -
gan do da des con cen tra ção in dus tri al, em be ne fí cio das
re giões mais po bres do Bra sil.

Em quar to lu gar, a es tru tu ra ta ri fá ria dos im por -
ta do res de cou ro fa vo re ce as ex por ta ções bra si le i ras
do wet-blue. Dou o exem plo da Eu ro pa, ma i or im por -
ta do ra do cou ro bra si le i ro, onde os cou ros se -
mi-acabados e aca ba dos são ta xa dos, em mé dia, em
6,5%, en quan to o wet-blue en tra com alí quo ta zero no 

mer ca do eu ro peu. Na tu ral men te, isso es ti mu la a ex -
por ta ção do cou ro de me nor va lor agre ga do. 

É ne ces sá rio, por tan to, ne go ci ar a der ru ba da de 
bar re i ras ta ri fá ri as eu ro péi as ao cou ro bra si le i ro de
ma i or va lor. Entre tan to, cum pre di zer que a ta ri fa ex -
ter na co mum (TEC) do Mer co sul, para cou ros mais
ela bo ra dos, está es ti pu la da em 10%, alí quo ta su pe ri -
or à eu ro péia. 

Por sua vez, al guns pa í ses, no to ri a men te a
Argen ti na, se guem a po lí ti ca de es ta be le cer alí quo ta
de ex por ta ção para o wet-blue, de for ma a es ti mu lar o
be ne fi ci a men to do cou ro em seu pró prio ter ri tó rio. Par -
ti cu lar men te, dis cor do des sa po lí ti ca, que, uma vez
ado ta da no Bra sil, po de ria in vi a bi li zar a ex por ta ção por 
par te de cur tu mes me no res e me nos so fis ti ca dos.

Em quin to lu gar – e isso é da ma i or im por tân cia
–, fal ta à in dús tria de cou ro, como de res to fal ta tam -
bém à in dús tria de cal ça dos de cou ro, o in ves ti men to
em de sen vol vi men to do pro du to, com de sign e mar ca
pró pri os. É o do mí nio de mar ca pró pria – in di vi du a li -
za da em re la ção aos pro du tos con cor ren tes, apo i a da
em cam pa nhas pu bli ci tá ri as, com par ti ci pa ção em fe i -
ras se to ri a is -, o que agre ga ma i or va lor a qual quer
pro du to que se que i ra ven der no mer ca do ex ter no.

Hoje, por exem plo, o cal ça do de cou ro bra si le i ro 
ex por ta do para os Esta dos Uni dos re ce be a mar ca do 
agen te im por ta dor ou da ca de ia va re jis ta que o ad qui -
re, fi can do com es ses in ter me diá ri os a fa tia ma i or do
pre ço fi nal do pro du to.

Qu an to a di fi cul da des que não são es pe cí fi cas
do se tor cou re i ro, res sal ta mos, em re la ção à pro du -
ção nas áre as cen tra is, os pro ble mas que a re gião
ain da tem no que se re fe re aos me i os de trans por te,
in su fi ci en tes e mal con ser va dos, o que oca si o na fre -
tes ca ros, ele van do o pre ço fi nal dos pro du tos. Con tu -
do, há es pe ran ça de que in ves ti men tos pla ne ja dos
em exe cu ção de hi dro vi as e a ca pi ta li za ção das em -
pre sas fer ro viá ri as, após a pri va ti za ção, aju dem a
mu dar esse qua dro.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, me di an te seu pro nun ci a men to, 
V. Exª fo ca li za um pon to que con si de ro um dos mais
im por tan tes para mu dar mos essa fe i ção con cen tra -
do ra do mo de lo de sen vol vi men tis ta do País. Te mos
re al men te que pen sar e ter fé em que a cri a ção do Mi -
nis té rio  da  Inte gra ção  Na ci o nal  vá  fa zer  com  que
se  pen se  em  uma  po lí ti ca  de   des con cen tra ção 
dos  pó los de pro du ção des te País. De ve mos sair
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des se mo de lo que V. Exª mu i to bem fri sou, de que o
Cen tro-Oeste, o Nor te e o Nor des te são ape nas for -
ne ce do res de ma té ri as-primas para as gran des in -
dús tri as do Sul e Su des te. O País, des sa for ma, vai
con ti nu ar sen do in jus to, e in jus to in clu si ve com o Sul
e Su des te. Se lá es tão con cen tra das as in dús tri as, as
fá bri cas, tam bém são atra í das para lá mi lha res de
pes so as do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste em bus -
ca de tra ba lho. Isso re sul ta no agra va men to da si tu a -
ção so ci al da que les Esta dos, que pas sam a so frer
com ín di ces ma i o res de vi o lên cia, com a fal ta de mo -
ra dia, de es co la en fim, so frem em to dos os as pec tos
so ci a is. Por tan to, con si de ro que o pro nun ci a men to
de V. Exª, con ju ga do com o de tan tos ou tros com pa -
nhe i ros do Nor des te e do Nor te, ser ve como um aler ta 
ao Go ver no Fe de ral para que esse mo de lo de sen vol -
vi men tis ta saia des sa for ma con cen tra do ra nos Esta -
dos tra di ci o na is do Sul e Su des te e par ta para Esta -
dos im por tan tes do Cen tro-Oeste, do Nor des te, a
exem plo do que se fez ago ra com a ins ta la ção da in -
dús tria da Ford na Ba hia. Mas tam bém que che gue
até o Nor te. Pre ci sa mos efe ti va men te es pa lhar pelo
País todo o de sen vol vi men to. Mu i to obri ga do pela
opor tu ni da de do apar te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Emi nen te Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª
acres cen ta as pec tos in te res san tes ao nos so pro nun -
ci a men to, pelo que agra de ço. V. Exª tem toda ra zão,
e é mi nha pre ten são cha mar a aten ção para a ques -
tão do de sen vol vi men to das nos sas re giões. 

Uma ce le u ma mu i to gran de acon te ceu por oca -
sião da ida da in dús tria da Ford para a Ba hia. To da via, 
pen so que esse epi só dio abre pers pec ti vas para que
pos sa mos fa zer essa des con cen tra ção de ren da e de 
pes so as nas me ga ló po les bra si le i ras. Te nho cer te za
e con vic ção – as es ta tís ti cas es tão a com pro var – de
que o povo quer sair des sas me tró po les, com pos tas
de pes so as das re giões Nor te e Nor des te do nos so
país. Ago ra, o flu xo mi gra tó rio está sen do re ver ti do,
mas as con di ções do Esta do de ori gem nada ofe re -
cem para que as pes so as pos sam re tor nar ao ni nho
an ti go.

Faço este pro nun ci a men to para cha mar a aten -
ção das au to ri da des para o as sun to. O Bra sil pode
ser o ma i or ex por ta dor de cou ro be ne fi ci a do do mun -
do, por que, como eu já dis se, te mos o ma i or re ba nho
co mer ciá vel de gado bo vi no. Mas, in fe liz men te, o
cou ro pro du zi do em To can tins é be ne fi ci a do no Rio
Gran de do Sul ou em São Pa u lo, com o pa ga men to
de fre tes e de ou tras co i sas des sa na tu re za.

Por tan to, esse é o nos so pro pó si to, o qual  V.
Exª en ten deu per fe i ta men te bem. Agra de ço o seu
apar te e o in cor po ro ao meu pro nun ci a men to.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
No bre Se na dor Car los Pa tro cí nio, com imen sa ale -
gria e com mu i ta aten ção, ouço o im por tan te pro nun -
ci a men to que V. Exª pro fe re nes ta ma nhã, o qual é
mu i to opor tu no. O de ba te é ex tre ma men te atu al. Jun -
to com V. Exª e com o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha,
to dos nós te mos de ba ti do o tema, pro cu ran do cha -
mar para ele a aten ção da opi nião pú bli ca na ci o nal,
prin ci pal men te ago ra, quan do es ta mos co me mo ran -
do os 500 anos do Des co bri men to do Bra sil. Na ver -
da de, Se na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª traz à tri bu na
a con fir ma ção de que há um ou tro Bra sil a ser re des -
co ber to: aque le Bra sil do Tra ta do de Tor de si lhas,
onde se in se re a nos sa re gião, os nos sos Esta dos, e
para o qual não es ta mos dis pen san do nem 8% dos
or ça men tos glo ba is, qual quer que seja a área. Mais
de 90% dos or ça men tos ain da des car re gam seus re -
cur sos, seus in cen ti vos e seus fi nan ci a men tos no
Bra sil li to râ neo e no Su des te. Por tan to, a con cen tra -
ção nas gran des ci da des e a ba ta lha fis cal pro mo vi da
pe los Go ver nos dos Esta dos em bus ca do de sen vol -
vi men to são con se qüên ci as da fal ta de um gran de
pro je to na ci o nal que con tem ple exa ta men te essa
área des se gran de Bra sil, que te nho a es pe ran ça de
ver nas cer ou re nas cer exa ta men te pela for ça da nos -
sa re gião. Por tan to, pa ra béns a V. Exª! Fa zem par te
des sa luta a fer ro via Nor te–Sul, a hi dro via Ara gua -
ia–To can tins e a uni ver si da de que V. Exª tan to de fen -
de para o nos so Esta do. Sem dú vi da al gu ma, o pro -
nun ci a men to de V. Exª en gran de ce, enal te ce e for ta -
le ce a nos sa ca u sa. Pa ra béns!

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço a sua in ter ven ção, como sem pre ma ra vi -
lho sa. V. Exª, como pou cos, tem lu ta do nes ta Casa
para o for ta le ci men to da nos sa re gião, não ape nas do 
Esta do do To can tins, mas, so bre tu do, das Re giões
Nor te e Nor des te do nos so País.

Ain da on tem, V. Exª ci ta va a pe na li za ção do
Esta do do To can tins pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o -
nal. O Go ver na dor do Esta do, Si que i ra Cam pos – seu 
que ri do pai e nos so que ri do co man dan te –, as si nou
to dos os acor dos com o BNDES, re la ti vos a um em -
prés ti mo de cer ca de R$47 mi lhões. To da via, já que
ou tros Esta dos não cum pri ram o “de ver de casa” e se
en di vi da ram em de ma sia, sim ples men te, no dia se -
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guin te, foi sus ta da essa con tra ta ção de cré di to. No bre 
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, fa tos se me lhan -
tes têm acon te ci do mu i to co nos co, em que pese o
nos so es for ço in gen te.

Con ver sei com o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so e com to das as au to ri da des da área da
Edu ca ção do nos so País e so li ci tei a ins ta la ção da
Uni ver si da de Fe de ral de To can tins, mos tran do que
esse é o úni co Esta do do Bra sil em que não há uma
uni ver si da de fe de ral. Por tan to, essa é uma dis cri mi -
na ção por par te de Sua Exce lên cia, que não está
olhan do para os pro ble mas so ci a is do País!

Fiz essa so li ci ta ção ao Mi nis tro Pa u lo Re na to,
que dis se não exis tir uma pre vi são or ça men tá ria. O
Con gres so Na ci o nal, emi nen te Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, apro vou, por una ni mi da de, uma emen -
da à Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as. Nela está es cri to:
“A União as se gu ra rá os re cur sos ne ces sá ri os para a im -
plan ta ção da Uni ver si da de Fe de ral de To can tins”. Mas
o Pre si den te e o Mi nis tro Pa u lo Re na to a ve ta ram.

O ma i or de si de ra to da Lei de Di re tri zes Orça -
men tá ri as é jus ta men te de sen vol ver as re giões me -
nos fa vo re ci das e aca bar com es sas de si gual da des
so ci a is ou mi ni mi zá-las, mas Sua Exce lên cia ve tou
essa emen da, ale gan do in cons ti tu ci o na li da de. Será
que o Pre si den te da Re pú bli ca quer de i xar um úni co
Esta do do Bra sil sem uni ver si da de fe de ral? Isso é
dis cri mi na ção!

Por tan to, emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, agra de ço o pro nun ci a men to de V. Exª. Ha -
ve re mos de con ti nu ar lu tan do, para que as in dús tri as
se ins ta lem no Nor te e no Nor des te de nos so País,
onde há mão-de-obra ba ra ta e ma té ria-prima abun -
dan te. O mes mo acon te ce no Esta do do Mato Gros so 
do Sul, re pre sen ta do tão bem aqui pelo emi nen te Se -
na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Te -
nho o ma i or pra zer de con ce der o apar te a V. Exª nes -
te mo men to.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, sem pre que ocu pa essa tri bu na, V.
Exª o faz com o mes mo pro pó si to. V. Exª car re ga a
ban de i ra da in te ri o ri za ção do País, para que o seu de -
sen vol vi men to e cres ci men to se fa çam por meio do
nos so in te ri or, que pre ci sa ser ocu pa do. V. Exª sa li en -
ta mu i to bem que as gran des me tró po les es tão ab so -
lu ta men te sa tu ra das. Qu e ro cum pri men tar V. Exª,
por que essa tem sido a mi nha luta aqui. V. Exª aca ba
de se re fe rir ao quan to se pode tra zer de di vi sas para
este País com a in dus tri a li za ção do cou ro.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Per fe i to.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – E, as sim, V.
Exª fala aqui lo que eu de ve ria es tar fa lan do em de fe -
sa do meu Esta do, que pos sui o ma i or re ba nho bo vi -
no do País. São cer ca de 23 mi lhões de re ses que
ocu pam o ter ri tó rio sul-mato-grossense. Tam bém
con cor do com o que V. Exª diz a res pe i to da ins ta la -
ção de uma mon ta do ra de au to mó vel no Esta do da
Ba hia, por que isso aju da a ob ter essa des cen tra li za -
ção tão ne ces sá ria. Mas es tra nho o fato de o Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al ter 
re cur sos para for ne cer às gran des em pre sas, mas
não os des ti nar às em pre sas na ci o na is, às pe que nas
e mé di as em pre sas e ao de sen vol vi men to da agri cul -
tu ra. Esse ban co tem re cur sos para fi nan ci ar os me -
ga pro je tos que não tra zem os mes mos be ne fí ci os ge -
ra dos pe los pe que nos e mé di os em pre sá ri os, pe los
agri cul to res e pe los co mer ci an tes, os qua is que rem
pro du zir nes te País. Uma vez que há re cur sos para
aten der as gran des em pre sas, uma vez que as pri va -
ti za ções fo ram fi nan ci a das com di nhe i ro na ci o nal, é
pre ci so en ten der que o de sen vol vi men to do País, que 
pas sa pelo in te ri or, não pode de mo rar mais a ocor rer!
Já che gou a hora! Está che gan do o li mi te! Toda a
clas se po lí ti ca está pe din do isso ao Pre si den te da
Re pú bli ca e ten tan do con ven cer o Mi nis tro Pe dro Ma -
lan a olhar para os pe que nos. Esta mos de ba ten do, no 
Se na do, as gran des cri ses so ci a is. Dis cu te-se até im -
pos to para com ba ter a po bre za, Se na dor Car los Pa -
tro cí nio. Veja V. Exª a opor tu ni da de do seu pro nun ci a -
men to, mas é pre ci so que ele al can ce e sen si bi li ze as
au to ri da des eco nô mi cas! Estou vin do do in te ri or.
Ouço o cla mor po pu lar, o cla mor do se tor pro du ti vo, e
vejo a quan ti da de de de sem pre ga dos des te País.
Isso está cres cen do mu i to, está se agi gan tan do. E,
po si ti va men te, esse pro ble ma só pode ser so lu ci o na -
do por meio da qui lo que V. Exª afir ma no seu pro nun -
ci a men to, quan do de fen de a ins ta la ção de uma uni -
ver si da de no úni co Esta do da Fe de ra ção, que é o de
V. Exª, que não a pos sui e quan do de fen de, em suma, 
es sas po lí ti cas de in te ri o ri za ção do País. Falo em
nome de Mato Gros so do Sul, pois es tou ven do o que
está acon te cen do lá. Te mos tudo. Por quê? Essas in -
dús tri as de cou ro ti nham que es tar lo ca li za das na -
que le Esta do e em ou tros Esta dos onde se en con tra a 
ma té ria-prima. É pre ci so que o Go ver no Fe de ral
pres te a sua aju da, que o cré di to seja des bu ro cra ti za -
do e que os ju ros se jam com pa tí ve is com as ati vi da -
des eco nô mi cas. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, agra de ço a sua in -
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ter ven ção bri lhan te, como to das que V. Exª faz ao
pro nun ci a men to de quem quer que seja.

Pen so que o Go ver no vai es cu tar esse cla mor.
Está che gan do uma ca ra va na dos pro du to res ru ra is
de todo o País, e, cer ta men te, ha ve rá uma ca ra va na
mu i to im por tan te pro ve ni en te do Esta do de V. Exª e
do meu Esta do. Enten de mos que é por aí que o Go -
ver no deve sair des sa cri se e se sa far des ses ín di ces
pre o cu pan tes de im po pu la ri da de, pu bli ca dos re cen -
te men te pe los jor na is. O Pre si den te, que era tido
como um gran de Pre si den te do Bra sil, já não é mais
as sim con si de ra do pelo povo. Esta mos fa lan do isso até 
mes mo para au xi li ar o Pre si den te, como sem pre o fi ze -
mos aqui. Ontem, nós o aju da mos ao de i xar de vo tar
uma ma té ria im por tan tís si ma, de au to ria do emi nen te
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que diz res pe i to à
vin cu la ção cons ti tu ci o nal dos re cur sos para a sa ú de;
nós o fi ze mos para não com pli car a vida do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que. Mas pen so que o Go ver no ou vi rá o 
cla mor dos pro du to res ru ra is des te País.

Sr. Pre si den te, con cluo o meu pro nun ci a men to,
di zen do que ou tras di fi cul da des são as de ca rá ter ge ral, 
co nhe ci das como cus to Bra sil, a sa ber: es tru tu ra tri bu -
tá ria ob so le ta e ine fi ci en te, ju ros al tos e su pe ri o res aos
vi gen tes no ex te ri or e cus tos por tuá ri os tam bém aci ma
dos cus tos de nos sos con cor ren tes, en tre ou tras.

Devo di zer, para fi na li zar, que o BNDES, que,
aliás, está fi nan ci an do a Ford na Ba hia – con cor do
com o emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, pois o
BNDES tem mes mo que vol tar a sua atu a ção para o
pe que no em pre sa ri a do -, tem cum pri do, até cer to
pon to, seu pa pel, em re la ção ao se tor cou re i -
ro-calçadista, de fi nan ci ar a mo der ni za ção da in dús -
tria bra si le i ra. Por isso, sur pre en do-me quan do crí ti -
cos do atu al Go ver no vêm a pú bli co afir mar que não
há po lí ti ca in dus tri al no Bra sil, pois, se po lí ti ca in dus -
tri al não é o fi nan ci a men to a lon go pra zo e a juro sub -
si di a do a se to res in dus tri a is es co lhi dos, que é o que
pre ci sa men te acon te ce, o que mais se ria?

Em 1995, sen si bi li za do o Go ver no pe las di fi cul -
da des vi vi das na in dús tria cou re i ro-calçadista – e
aqui faço jus ti ça ao BNDES -, em fun ção da con cor -
rên cia tra zi da pela aber tu ra co mer ci al e do câm bio
des fa vo rá vel, o BNDES cri ou o Pro gra ma de Apo io ao 
Se tor Cou re i ro-Calçadista, vi gen te por três anos, até
ju nho de 1998. Infe liz men te, não dis po nho de da dos
exclu si vos para o se tor cou re i ro, mas os te nho agre ga -
dos para o se tor cou re i ro-calçadista como um todo.
Nes se pe río do de três anos, o BNDES in je tou no se tor,
me di an te o pro gra ma men ci o na do, US$189 mi lhões.
So ma dos a re cur sos de ou tros pro gra mas a car go do
BNDES, o se tor, no mes mo pe río do, re ce beu um to tal

de US$300 mi lhões em re cur sos pú bli cos fe de ra is
para fi nan ci a men to e mo der ni za ção da ati vi da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fi na li zo
mi nha in ter ven ção na ma nhã de hoje, fa zen do vo tos
de pros pe ri da de ao se tor cou re i ro no Bra sil. As di fi cul -
da des es tão ma pe a das. Cum pre, ago ra, ter com pe -
tên cia para su pe rá-las.

Pen so que o ca mi nho para o cres ci men to do
pro du to bra si le i ro e para a re to ma da do em pre go seja 
este: em vez de fi car la men tan do as con se qüên ci as
da glo ba li za ção e da aber tu ra co mer ci al – que, aliás,
mu i tos be ne fí ci os têm tra zi do ao con su mi dor bra si le i -
ro -, de ve-se bus car onde es tão os se to res que, em
ra zão de al gu ma van ta gem com pe ti ti va exis ten te,
me re cem o apo io do Esta do. Isso, para mim, aten de
pelo nome de po lí ti ca in dus tri al.

No caso da in dús tria do cou ro, a van ta gem na tu -
ral do Bra sil é evi den te, por con ta da ma té ria-prima
abun dan te que aqui exis te. Res ta in te li gên cia para
sa ber fa zer, de uma in dús tria ain da atra sa da e tec no -
lo gi ca men te pou co so fis ti ca da, uma in dús tria com pe -
ti ti va em ní vel mun di al.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo 
Sr. Gil ber to Mes tri nho.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma bre ve co mu ni ca ção.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, so li ci to tam bém a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) – Na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs te rão as -
se gu ra do o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 
2º, do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB-SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, es ta mos ava li an do que o Go ver no de Fer nan do
Hen ri que, nes ses úl ti mos sete me ses, atra ves sa uma 
fase mu i to di fí cil, que re tra ta a cri se que se aba teu so -
bre o Bra sil.

Po de mos afir mar, en tão, que, di an te da im po pu -
la ri da de cres cen te do Go ver no, o Se nhor Fer nan do
Hen ri que Car do so foi atin gi do por um ver da de i ro
eclip se, uti li zan do o exem plo do fe nô me no do eclip se
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so lar, ocor ri do há pou cos dias, o qual – é bem ver da -
de – du rou pou co tem po, en quan to que o eclip se do
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so está de mo ran -
do tan to e ca u san do tan to so fri men to à po pu la ção do
nos so País, que seg men tos sin di ca is, po pu la res e
par ti dá ri os da so ci e da de bra si le i ra es tão a exi gir não
ape nas uma sa í da eco nô mi ca para o nos so País,
mas tam bém uma sa í da po lí ti ca e ins ti tu ci o nal, vi san -
do à mu dan ça da con du ção eco nô mi ca do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so ou à sua pró pria subs ti -
tu i ção, como pre gam emi nen tes fi gu ras des te Se na -
do Fe de ral, como o Se na dor Ro ber to Re quião.

As úl ti mas pes qui sas apon tam o que todo o mun -
do já sabe: o Go ver no está fra gi li za do em sua base po -
lí ti ca, é im po pu lar no meio da po pu la ção e está per di do 
to tal men te, sem sa ber o rumo que deve to mar para
sal va guar dar os in te res ses da na ci o na li da de, en tre -
gan do os úl ti mos res quí ci os da nos sa so be ra nia ao ca -
pi tal ex ter no e obe de cen do re li gi o sa men te a um re ce i -
tuá rio ma lé fi co do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Em mar ço de 1997, 70% da po pu la ção bra si le i -
ra apro va vam o Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car -
do so; em mar ço de 1998, no ano da sua re e le i ção,
54% dos bra si le i ros apro va vam o seu Go ver no; já no
seu se gun do man da to, no co me ço de sua ad mi nis tra -
ção, no mês de ju lho pas sa do, se gun do o IBOPE, so -
men te 26% dos bra si le i ros apro va vam o seu Go ver -
no. Nun ca vi um co me ço de Go ver no tão de sas tro so,
tão apá ti co e per di do, por que, se con si de rar mos que
Fer nan do Hen ri que Car do so foi ele i to no ano pas sa -
do, no pri me i ro tur no, der ru ban do en tão o seu prin ci -
pal opo nen te, Lula, do Par ti do dos Tra ba lha do res,
logo na pri me i ra vo ta ção per mi ti da pela Cons ti tu i ção,
sem che gar se quer o Lula ao se gun do tur no.

O que se pre via é que te ría mos um go ver no que
pro mo ves se a re to ma da do de sen vol vi men to, em pre -
en des se me di das em fa vor do so ci al. E o que vi mos?
Vi mos aqui lo que efe ti va men te re tra ta a re a li da de
des sas pes qui sas.

Como po lí ti co, pen so que o Pre si den te da Re pú -
bli ca co me çou a er rar quan do pro me teu, du ran te a sua
pri me i ra ges tão, que ja ma is iria al te rar o sis te ma de
câm bio em nos so País, que os bra si le i ros po di am fi car
tran qüi los que não ha ve ria a des va lo ri za ção do real. 

O que acon te ceu é que, pra ti ca men te no pri me i -
ro mês de go ver no da sua se gun da ges tão, após ha -
ver pro me ti do que o câm bio era “ime xí vel”, des va lo ri -
zou a mo e da, que bran do de ze nas e de ze nas de em -
pre sas na ci o na is, en ri que cen do ban cos e pri vi le gi an -
do o ca pi tal ex ter no. Ve ri fi cou-se um trans tor no tal vez 
nun ca acon te ci do em nos sa his tó ria eco nô mi ca. Ou

seja, o Go ver no fra u dou as ele i ções. Para ga nhá-las,
pro me teu o que não po dia cum prir. 

Nós já ha vía mos fe i to vá ri os pro nun ci a men tos
nes ta Casa, ba se a dos em ar ti gos de eco no mis tas na -
ci o na is e in ter na ci o na is que, cri ti can do a po lí ti ca mo -
ne tá ria do Go ver no, apon ta vam, des de há três anos,
para uma des va lo ri za ção do real. Di zi am eles que, se
isso não acon te ces se, cer ta men te os pre ju í zos se ri -
am in co men su rá ve is para o nos so País. Essa des va -
lo ri za ção não ape nas pre ju di cou a nos sa já de pa u pe -
ra da eco no mia como ca u sou cri ses pe ri fé ri cas, como
a que está acon te cen do ago ra na Argen ti na. O país
ami go está ba ten do de fren te com o Bra sil em face da
po lí ti ca de sas tro sa pro me ti da, e não cum pri da, pelo
Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so em re la ção ao
Cone Sul, fa zen do com que os pa í ses vi zi nhos mer -
gu lhas sem nes sa cri se sem pre ce den tes.

Mas, Sr. Pre si den te, não é só a ques tão do câm -
bio a res pon sá vel por essa im po pu la ri da de do Pre si -
den te da Re pú bli ca. Há tam bém o con ge la men to dos
sa lá ri os dos tra ba lha do res por qua se cin co anos se -
gui dos, o au men to das ta ri fas de ener gia elé tri ca, o
au men to dos com bus tí ve is e o au men to dos re mé di -
os. Estão aí os apo sen ta dos so fren do as con se qüên -
ci as des sa po lí ti ca ne fas ta, que per mi tiu que os pre -
ços de re mé di os de uso diá rio, como, por exem plo, a
in su li na para os di a bé ti cos, te nham su bi do 75% des -
de a des va lo ri za ção do real. O sis te ma de sa ú de pú -
bli ca vive um caos no Bra sil, ape sar da boa von ta de
do Con gres so Na ci o nal, que se des gas tou ao apro var 
me di das im po pu la res, como foi o caso da CPMF.
Esse im pos to vem sen do des vi a do numa mé dia de
28% da ar re ca da ção to tal para aten der a ob je ti vos
que não fo ram os pre vis tos quan do da sua cri a ção.
Enquan to isso, os hos pi ta is do SUS es tão abar ro ta -
dos, com do en tes nos cor re do res, em ma cas, sen do
que mu i tos não che gam nem na por ta do hos pi tal por -
que já mor rem nas suas ca sas.

Ontem, quan do de fen di a apro va ção de re cur sos 
vin cu la dos à sa ú de, que o Go ver no man dou der ru bar,
mos trei que a tu ber cu lo se, uma do en ça co mum, que
foi er ra di ca da em nos so País com a des co ber ta da pe -
ni ci li na em 1945, du ran te a Se gun da Gu er ra Mun di al,
do en ça que não mais per sis tia em nos so meio, está re -
cru des cen do no va men te. Este ano, a pre vi são é de
que 90 mil bra si le i ros, em face do seu es ta do de po bre -
za e do aban do no do Po der Pú bli co em re la ção ao se -
tor sa ú de, se rão atin gi dos pela tu ber cu lo se, sen do que 
pelo me nos 6 mil mor re rão des sa do en ça.

O Go ver no pro me te uma co i sa e faz ou tra. Os
re cur sos da sa ú de são sub tra í dos, ver go nho sa men -
te, do Orça men to da União. 
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O Se na dor Car los Be zer ra, do PMDB, um dos
gran des ti mo ne i ros do Orça men to da União, há dois
anos lu tou pelo for ta le ci men to das ver bas da sa ú de
em nos so País, e os re cur sos fo ram co lo ca dos no
Orça men to. Só que o Go ver no Fe de ral, ven do o au -
men to da co bran ça da ar re ca da ção da CPMF aci ma
das pre vi sões, sub tra iu da sa ú de o que fora des ti na -
do pelo Se na dor Car los Be zer ra e por to dos os mem -
bros da Co mis são de Orça men to. Des sa for ma, a
CPMF, que era ape nas uma con tri bu i ção adi ci o nal
aos re cur sos para a sa ú de, pas sou a ser pra ti ca men -
te o re cur so prin ci pal – e mais de R$2 bi lhões do
Orça men to da União fo ram re ti ra dos da sa ú de.

Essa im po pu la ri da de, Sr. Pre si den te, é ca u sa da 
jus ta men te por isso: pela fal ta de com pro mis so de um 
Go ver no que pro me teu mun dos e fun dos du ran te a
cam pa nha ele i to ral do ano pas sa do e, ao as su mir
pela se gun da vez, de i xou pros pe rar a in fe li ci da de dos 
bra si le i ros, ao in vés de pro mo ver a fe li ci da de ge ral.

Na pes qui sa do IBOPE, o de sem pre go, se gui do
da sa ú de, são os pon tos prin ci pa is das pre o cu pa ções 
dos bra si le i ros. O de sem pre go, hoje, não é uma si tu a -
ção re i nan te ape nas nos cen tros ur ba nos, como São
Pa u lo, Belo Ho ri zon te, Rio de Ja ne i ro, Por to Ale gre,
Sal va dor. A ca tás tro fe tam bém se aba te so bre o in te -
ri or dos Esta dos, por que sim ples men te a ati vi da de
eco nô mi ca es pe cí fi ca de cada Mu ni cí pio foi des tro na -
da pelo Go ver no. No Nor des te, o Ban co do Bra sil
saiu, na prá ti ca, dos fi nan ci a men tos para o meio ru ral, 
as su min do o seu lu gar uni ca men te o Ban co do Nor -
des te, e des lo cou a sua ati vi da de de fi nan ci a men to
mais para o Cen tro-Sul. 

Mu i tos apon tam o de sem pre go como o mal da
glo bali za ção. Não é a glo ba li za ção ape nas a cul pa da, o 
avan ço tec no ló gi co em pre en di do nas em pre sas. É tam -
bém a fal ta de po lí ti cas, a fal ta de exe cu ção de po lí ti cas
pú bli cas vi san do o for ta le ci men to das pe que nas, das
mé di as e das mi cro em pre sas. Do dis cur so à prá ti ca,
exis te uma dis tân cia mu i to gran de. Pre gam que as mi -
cro em pre sas se rão apo i a das pelo Go ver no, quan do, na 
re a li da de, es tão sen do pe na li za das por essa po lí ti ca
que não es ti mu la o seu fun ci o na men to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, de Nor te a Sul, de Les -
te a Oes te, onde se vá por este Bra sil, a im po pu la ri da -
de do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca é cres cen te. 

Não es tou aqui, de den tes aber tos, sor rin do por -
que o Pre si den te da Re pú bli ca, a quem nos opo mos,
tor nou-se im po pu lar. Vo ta mos con tra o Pre si den te da
Re pú bli ca, mas, se Sua Exce lên cia ga nhou, se o
povo bra si le i ro quis que fos se Pre si den te de novo, lo -
gi ca men te, como ama mos o Bra sil, de se já va mos que 
a si tu a ção do seu Go ver no fos se de cre di bi li da de, de

con fi an ça, de fir me za, de de ter mi na ção para a so lu -
ção dos pro ble mas do nos so País.

No pró xi mo dia 26, aqui em Bra sí lia, os par ti dos
de opo si ção, di ver sos seg men tos in de pen den tes do
sin di ca lis mo e ONGs do nos so País pro mo ve rão uma
gran de con cen tra ção, uma mar cha, com, apro xi ma -
da men te, cem mil pes so as. Um acon te ci men to – te -
nho cer te za ab so lu ta – his tó ri co. Bra sí lia será o pal co
da in sa tis fa ção na ci o nal di an te des sa po lí ti ca de sas -
tro sa que está sen do im ple men ta da pelo Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so. 

Eco no mis tas de re no me in ter na ci o nal, como
Cel so Fur ta do, bra si le i ro, nor des ti no, es tu di o so dos
pro ble mas na ci o na is, faz crí ti cas à po lí ti ca eco nô mi ca 
do Go ver no, mas apon ta so lu ções. Diz que “a es tra té -
gia a ser se gui da com por ta uma ação em três fren tes.
A pri me i ra de las visa re ver ter o pro ces so de con cen -
tra ção pa tri mo ni al e de ren da, que está na raiz das
dis tor ções so ci a is que ca rac te ri zam o Bra sil”. 

Sa be mos que o Bra sil é o cam peão da con cen -
tra ção de ren da em todo o mun do e dis põe de ta xas
de ju ros as mais ele va das em todo o mun do. Tudo
isso, Sr. Pre si den te, está ca u san do um gran de de -
sem pre go. E essa con cen tra ção de ren da não foi de -
mons tra da so men te pela Opo si ção, foi o Se cre tá rio
da Re ce i ta Fe de ral que veio à CPI e de nun ci ou que
pelo me nos 50% das qui nhen tas gran des em pre sas
na ci o na is não pa gam um cen ta vo de Impos to de Ren -
da. E ain da acres cen tou que, dos ses sen ta e seis ma -
i o res ban cos, vin te e oito não pa gam um cen ta vo de
Impos to de Ren da, o que sig ni fi ca 44% do to tal.

Então, Sr. Pre si den te, para ter mi nar, diz o Sr.
Cel so Fur ta do que o Bra sil “ao mes mo tem po, abri ga
de ze nas de mi lhões de pes so as sub nu tri das e fa min -
tas. Esse é um pro ble ma de na tu re za po lí ti ca e não
pro pri a men te eco nô mi ca, como bem de mons trou o
eco no mis ta hin du Amart ya Sen, o mais re cen te Prê -
mio No bel de eco no mia”. E ele fala so bre o que cha -
ma de “en fo que da ha bi li ta ção”. É a ha bi li ta ção da
pro pri e da de ru ral. O ci da dão não tem o tí tu lo nem
mes mo para ne go ci ar com o Ban co do Bra sil ou com
o Ban co do Nor des te um pe que no fi nan ci a men to. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Faz soar a
cam pa i nha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB-SE) – Já ter mi no, Sr. Pre si den te. 

A se gun da fren te é o atra so dos in ves ti men tos
no fa tor hu ma no. Fi cou de mons tra do em pes qui sa
das Na ções Uni das que o Bra sil está no 79º lu gar em
ín di ce de de sen vol vi men to hu ma no.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te um apar te?
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB-SE) – Sr. Pre si den te, an tes de ter mi nar o
meu dis cur so, gos ta ria de con ce der o apar te ao Se -
na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So li ci to a 
V. Exª que, após o apar te do Se na dor Pe dro Si mon,
en cer re o seu dis cur so, por que há ou tros Se na do res
ins cri tos que não po de rão fa lar se V. Exª não aten der
ao ape lo da Mesa.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB-SE) – Cla ro, Sr. Pre si den te. 

Con ce do, en tão, o apar te ao no bre Se na dor Pe -
dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Fe li ci to-o
pela im por tân cia do pro nun ci a men to que faz, ba si ca -
men te por que V. Exª está enu me ran do fa tos. Não
está ad je ti van do ou fa zen do uma crí ti ca pela crí ti ca.
V. Exª está apre sen tan do al guns nú me ros e al guns
fa tos que são ver da de i ros. Mas eu fa ria ques tão de
me ater a uma ques tão apre sen ta da por V. Exª, que
se cha ma Cel so Fur ta do. Esse é um dos pa tri o tas, um 
dos ho mens de cul tu ra de mais com pe tên cia da his tó -
ria do Bra sil em to dos os tem pos. Tal vez hoje, in ter na -
ci o nal men te, Cel so Fur ta do seja, ape sar do lon go pe -
río do em que fi cou afas ta do da chan ce de po der de -
ba ter e dis cu tir, a pes soa mais res pe i ta da e de ma i or
cre di bi li da de do Bra sil na Eu ro pa e nos Esta dos Uni -
dos. Qu an do or ga ni za mos o Go ver no da Nova Re pú -
bli ca, em que tive a hon ra de ser Mi nis tro da Agri cul tu -
ra, nós nos es for ça mos mu i to para que Cel so Fur ta do 
en tras se no Mi nis té rio de Tan cre do. Ha via mu i tas re -
sis tên ci as, por que o Mi nis té rio de Tan cre do era uma
ali an ça do MDB com o iní cio do PFL, que, por sua
vez, era uma dis si dên cia da an ti ga Are na, e, di an te de 
Cel so Fur ta do, as pes so as tre mi am de medo. Bo tá-lo
na área eco nô mi ca sig ni fi ca ria uma de cla ra ção de
guer ra ao re gi me an te ri or. Tan cre do Ne ves, na sua
sa be do ria, co lo cou o Cel so Fur ta do num Mi nis té rio de 
se gun da li nha – se não me en ga no, no Mi nis té rio da
Cul tu ra -, mas di zen do: “Vou ter o Cel so do meu lado,
ele vai es tar co mi go para acom pa nhar, para de ba ter,
para dis cu tir. Na hora de de ba ter a po lí ti ca eco nô mi ca 
com o Mi nis tro Fu la no de Tal, com o Dor nel les, ele vai
es tar co mi go para me ori en tar, para me ex pli car, para
de ba ter”. Mor to Tan cre do Ne ves, o Dr. José Sar ney
não ti nha in ti mi da de com o Cel so Fur ta do e nun ca o
ou viu para co i sa ne nhu ma que dis ses se res pe i to a
eco no mia. Ago ra, es tra nho por que, mes mo an tes de
64 e  de po is, Cel so Fur ta do  fa zia  par te  da que la 
equi pe  de  eco no mis tas que eram, por as sim di zer, 
os  nos sos   ori en ta do res  du ran te  a  vida  in te i ra. 
Então,  o Se nhor  Fer nan do  Hen ri que  Car do so,  nas    

re u niões de que par ti ci pou du ran te mu i to e mu i to tem -
po, ti nha a fi gu ra de Cel so Fur ta do como o que dava a 
pa la vra fi nal. Ha via re u niões com os téc ni cos, os es -
tu di o sos, os eco no mis tas e nes sas re u niões fa la va
“a”, fa la va “b”, fa la va “c” e fa la va “d”. Mas, no fi nal, fa -
la va Cel so Fur ta do, que fa zia um apa nha do ge ral. Era 
para esse ho mem, com toda a fran que za, es tar lá
com o Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so. Era para ele
ser um dos seus au xi li a res, uma pes soa que o Pre si -
den te pu des se cha mar para ou vir, para con ver sar,
para to mar café, até para po der ver o ou tro lado. Isso
por que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca só está
ven do o lado de cá, o lado da glo ba li za ção. A ma i or
di ver gên cia a que ele se vê ex pos to é aque la en tre o
Sr. Mi nis tro da Fa zen da, que só fala em eco no mia,
em con tro le da eco no mia, em con tro le do dé fi cit pú bli -
co, e o Sr. Bar ros, que acha que deve ha ver de sen -
vol vi men to. Mas o Sr. Fer nan do Hen ri que nun ca fa -
lou, pelo me nos que se sa i ba, com uma pes soa que
tem ou tra vi são, que pode até não ser a cer ta, mas
que ele de via ou vir. Ele de via se ro de ar de pes so as
como o Sr. Cel so Fur ta do, para ou vir, para de ba ter,
para dis cu tir, para con ver sar. Ago ra eu vejo V. Exª
anun ci ar – e isso me de i xa cho ca do – que a opor tu ni -
da de que o Sr. Cel so Fur ta do vai ter para di zer o que
pen sa é uma re u nião da Opo si ção com ou tras en ti da -
des, quan do ele virá, com o blo co dos cem mil, para
di zer o que pen sa! Pela in ti mi da de que Cel so Fur ta do
ti nha com o Sr. Fer nan do Hen ri que e pela pes soa que 
é, ele se ria o ho mem in di ca do para di zer isso pes so -
al men te ao Pre si den te, pois po de ria mos trar-lhe a ou -
tra par te, mos trar-lhe uma ou tra ver são dos fa tos. O
Sr. Cel so Fur ta do ha ve ria de di zer co i sas do tipo:
“Pre si den te Fer nan do, não se es que ça de que no
Nor des te há gen te pas san do fome; que essa po lí ti ca
do FMI nun ca olha para o so ci al, ela se des pre o cu pa
do so ci al; Fer nan do Hen ri que, você tem que olhar
para isso e para isso”. Nin guém mais do que o Sr.
Cel so Fur ta do te ria con di ção de di zer isso ao Sr. Fer -
nan do Hen ri que Car do so, por que ele é ami go pes so -
al, de lon ga data, do Pre si den te, eles se co nhe cem e
se res pe i tam. No en tan to, eu vejo ago ra V. Exª di zer – 
e isso me de i xa cho ca do – que o Sr. Cel so Fur ta do vai 
vir à re u nião do cem mil! Se vai vir a essa re u nião, é
si nal de que não teve ne nhu ma chan ce, nun ca foi
con vi da do para to mar um café com o Sr. Fer nan do
Hen ri que Car do so para di zer-lhe, pe i to a pe i to, de
ami go para ami go, aqui lo que ele pen sa.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB-SE) – Sr. Pre si den te, eu iria con clu ir o meu
pro nun ci a men to com o apar te do Se na dor Pe dro Si -
mon, mas é que hou ve um equí vo co: eu não afir mei
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que o no bre eco no mis ta bra si le i ro de re no me in ter na -
ci o nal, Cel so Fur ta do, vi ria ao en con tro dos 100 mil. É 
ló gi co que gos ta ría mos que ele es ti ves se pre sen te,
mas não sei se a co or de na ção na ci o nal des se en con -
tro o con vi dou.

Na re a li da de, ao ter mi nar o meu dis cur so, eu iria 
pe dir ao Sr. Pre si den te, por não dis por de mais tem po 
para pro ce der a uma le i tu ra, que in se ris se nos Ana is
des ta Casa, na ín te gra, um tra ba lho do eco no mis ta
Cel so Fur ta do, fru to de uma pa les tra que fez para a
Fo lha de S.Pa u lo, em par ce ria com a Aca de mia Bra -
si le i ra de Le tras. Esse tra ba lho de Cel so Fur ta do, dis -
tri bu í do pela Pri me i ra Se cre ta ria do Par ti do So ci a lis ta 
Bra si le i ro, in ti tu la-se “A re cons tru ção do Bra sil”. Nele,
o au tor res sal ta os pon tos ne vrál gi cos da eco no mia
bra si le i ra e as so lu ções para os pro ble mas eco nô mi -
cos e so ci a is do nos so País.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADA- RES EM SEU PRONUNCIA–
MENTO:

 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
Pri me i ra Se cre ta ria Na ci o nal

A RECONSTRUÇÃO DO BRASIL

Cel so Fur ta do

Este tex to foi lido em pa les tra na Fo lha, em 10 de
maio, den tro do ci clo “Com To das as Le tras”, par ce ria

com a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras.

A po lí ti ca eco nô mi ca Se gui da tra di ci o nal men te no Bra sil en -
gen drou uma so ci e da de com gra ves dis tor ções e su je i ta a cri ses
in ter mi ten tes de ba lan ça de pa ga men tos. Não po de mos ig no rar
esse fato se pre ten de mos com pre en der a in fla ção crô ni ca que ca -
rac te ri zou a eco no mia bra si le i ra tan to nas fa ses de cres ci men to
como nas de re ces são.

A es tra té gia de es ta bi li za ção ado ta da pelo go ver no a par tir
de 1994 ig no rou es plen di da men te essa re a li da de. Ora, a ins ta bi li -
da de vi nha re du zin do a go ver na bi li da de do país des de os anos 70,
quan do mu dou a con jun tu ra in ter na ci o nal mar ca da pela alta do
pre ço do pe tró leo e, no fim do de cê nio, pela ele va ção abrup ta das
ta xas de ju ros no mer ca do in ter na ci o nal.

O pri me i ro pas so da nova po lí ti ca im plan ta da há cin co anos
con sis tiu em ti rar pro ve i to do au men to con jun tu ral de li qui dez in ter -
na ci o nal. Deu-se, as sim, mais elas ti ci da de à ofer ta in ter na de bens
de consu mo, mas se in ver teu a po si ção do ba lan ço co mer ci al que,
de po si ti vo, pas sou a ser for te men te ne ga ti vo. Isso fa vo re ceu a
mas sa de con su mi do res, o que pro du ziu di vi den dos po lí ti cos con -
si de rá ve is.

Como era de pre ver, logo se ma ni fes tou o de se qui lí brio na
ba lan ça de pa ga men tos. À di fe ren ça do ocor ri do no pas sa do,
quan do se en fren ta va esse tipo de de se qui lí brio ma ni pu lan do o
câm bio, des sa vez pri vi le gi ou-se a es ta bi li da de de pre ços, fa ci li tan -
do o en di vi da men to ex ter no de cur to pra zo e ele van do de for ma
exor bi tan te as ta xas de ju ros. Essa po lí ti ca de ju ros al tos pro vo cou
uma re du ção dos in ves ti men tos pro du ti vos e uma hi per tro fia dos

in ves ti men tos im pro du ti vos. O país co me çou a pro je tar a ima gem
de uma eco no mia dis tor ci da que se en di vi da no ex te ri or para fi nan -
ci ar o cres ci men to do con su mo e in ves ti men tos es pe cu la ti vos, ali e -
nan do o pa tri mô nio na ci o nal me di an te um pro gra ma de pri va ti za -
ções. A re ces são tor nou-se ine vi tá vel.

Não se ria o caso de cul par os for mu la do res do nos so pla no
de es ta bi li za ção, que ha vi am re co men da do uma po lí ti ca com pen -
sa tó ria fis cal, a qual en gen dra ria uma ele va ção com pul só ria da
pou pan ça. É sa bi do que essa nova po lí ti ca foi con ce bi da nos Esta -
dos Uni dos, com a co la bo ra ção de téc ni cos do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, o que ex pli ca que não se haja tido em con ta as pe cu -
li a ri da des do pro ces so le gis la ti vo bra si le i ro, o qual está lon ge de ter 
o ní vel de ra ci o na li da de ao gos to dos tec no cra tas. Por ou tro lado,
os di vi den dos po lí ti cos pro du zi dos pela es ta bi li za ção dos pre ços
ine bri a ram os di ri gen tes do Po der Exe cu ti vo, o pre si den te da Re -
pú bli ca à fren te, que ex pôs o país a ris cos ex ces si vos para ga ran tir
a pró pria re e le i ção.

Assim, fez-se evi den te que a eco no mia bra si le i ra se au to -
con de na ra a ter de ape lar para uma ru i no sa mo ra tó ria cujo im pac to
in ter na ci o nal se ria ne ces sa ri a men te con si de rá vel. Foi o te mor a
essa re per cus são que abriu es pa ço para uma ação pre ven ti va de
apo io ao Bra sil co man da da pe las na ções mais ri cas e ar ti cu la da
pelo FMI. Mas uma vez evi den ci ou-se que as ins ti tu i ções in ter na ci -
o na is são in ca pa zes de mo bi li zar os re cur sos re que ri dos para evi -
tar rup tu ras de pa ga men tos de gran de vul to.

 Os parcos recursos que intermedeiam são aplicados a
taxas de juros que pouco alívio trazem aos devedores. Não
obstante a excepcionalidade do caso, os recursos postos à
disposição do Brasil aprofundaram o endividamento do país,
particularmente  se tem em conta que as condicionalidades do FMI
agravam seriamente a recessão. A estratégia desse órgão
baseia-se em um planejamento da recessão, cujo objetivo parece
se forçar a adoção de um sistema de “currency board”, ou seja, a
dolarização progressiva, à semelhança do ocorrido na Argentina.
Isto implica que o Brasil, superendividado, deve compartilhar com o 
Sistema Financeiro Internacional o governo do país. Diante dessa
perspectiva teríamos de reconhecer que o recurso à moratória
seria um mal menor em comparação com a abdicação da
responsabilidade de autogovernar-se a que seríamos levados pela
dolarização.

O essencial é que o entendimento com os credores seja
adequadamente programado no plano externo como no interno. Os 
aliados potenciais internos são os grupos industriais esmagados
pelas taxas de juros exorbitantes e a classe trabalhadora, vítima do 
desemprego generalizado. Caberia inspirar-se no capítulo 11 do
Código de Bancarrota dos Estados Unidos, conforme recomenda a 
Unctad. No plano externo, cabe lutar por uma reestruturação do
sistema financeiro internacional, no sentido de reduzir a
volatilidade dos fluxos de capital a curto prazo.

Em síntese, voltar ao processo de endividamento externo ao 
sabor das vagas de liquidez do mercado financeiro internacional é
aceitar o risco de uma moratória catastrófica, que parece ser o
objetivo dos que se empenham em liquidar o que resta do
patrimônio público (leia-se Petrobras) e em ceder a instituições
supranacionais o comando do sistema monetário brasileiro (leia-se 
dolarização). Se privatizarmos o atual sistema bancário controlado
pelo governo (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal),
estaremos em realidade submetendo a interesses privados os
instrumentos da política econômica, o que significa tornar sem
função o Banco Central. De toda forma, isso ocorrerá se
mergulharmos numa progressiva dolarização, na conformidade
dos compromissos assumidos com os credores externos sob a
orientação do FMI.
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Que fazer?
Nosso propósito é sugerir um certo número de temas para

introduzir a discussão dos problemas com que se defronta
atualmente o nosso país.

O objetivo a alcançar a longo prazo é uma reforma de
estruturas para retomar o processo de construção interrompido a
que me referi em livro publicado no começo do decênio. A
estratégia a ser seguida comporta uma ação em três frentes. A
primeira delas visa reverter o processo de concentração
patrimonial e de renda que está na raiz das distorções sociais que
caracterizam o Brasil. Nosso país se singulariza por dispor de
considerável potencial de solos aráveis não aproveitados, fontes
de energia e mão-de-obra subocupada. Esses fatores dificilmente
se encontram em outras partes do planeta. Ao mesmo tempo,
abriga dezenas de milhões de pessoas subnutridas e famintas.
Esse é um problema de natureza política, e não propriamente
econômica, como bem demonstrou o economista hindu Amartya
Sen, o mais recente Prêmio Nobel de Economia.

Esse autor demonstra com clareza que o problema das
fomes epidêmicas e da pobreza endêmica em amplas áreas do
mundo atual não seria resolvido mediante o aumento da oferta de
bens essenciais nos países concernidos. É o que ele chamou de
“enfoque da habilitação”. Para participar da distribuição da renda
social, é necessária estar habilitado por títulos de propriedades
e/ou pela inserção qualificada no sistema produtivo. O que está
bloqueado em certas sociedades é o processo de habilitação. Isso
é evidente com respeito a populações rurais sem acesso à terra
para trabalhar ou devendo pagar rendas escorchantes para ter
esse acesso. O...

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Va la da res, o Sr. Gil ber to Mes tri nho, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su -
ces si va men te pe los Srs. Car los Pa tro cí nio,
2º Se cre tá rio, Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente, e Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

Pror ro go a ses são por dez mi nu tos, para duas
co mu ni ca ções jul ga das ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re -
quião pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Pre si den te, que ro co mu ni car à Mesa e ao Ple ná rio
do Se na do que no dia de hoje es tou en ca mi nhan do
ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, ao Pro cu ra dor Ge ral do
Brin de i ro, uma re pre sen ta ção con tra o Pre si den te do
Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga, que está de so be de -
cen do re so lu ções do Se na do Fe de ral e atro pe lan do o 
pro ces so de con tro le fis cal dos Esta dos.

A re pre sen ta ção, Sr. Pre si den te, é nes tes ter mos:

“A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca es ta be le -
ce, nos in ci sos VII e VIII, do art. 52, com pe -
tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral para dis -
por so bre li mi tes glo ba is e con di ções para

ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os, de suas au tar qui as e de de ma is
en ti da des con tro la das pelo po der pú bli co fe -
de ral, e tam bém dis põe so bre as con di ções
para a con ces são de ga ran tia da União em
ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no.

Essa com pe tên cia pri va ti va do Se na do
Fe de ral, a exem plo das de ma is cons tan tes
do art. 52, é re a li za da por esta Casa do Con -
gres so por in ter mé dio de re so lu ção, con for -
me dis põe o art. 59, VII, da re fe ri da Car ta.

Nada obs tan te a fi xa ção de com pe tên cia 
pri va ti va do Se na do, cons tan te de tex to ex -
pres so, a Cons ti tu i ção Fe de ral foi bur la da por
ato do Exmº Sr. Armí nio Fra ga, Pre si den te do
Ban co Cen tral do Bra sil, que, spon te pro pria,
e sem con tar com a in dis pen sá vel chan ce la
do Se na do Fe de ral, au to ri zou a pror ro ga ção
do pra zo para a ven da, pelo Esta do do Pa ra -
ná, do con tro le aci o ná rio do Ba nes ta do, fi xa do 
pela Re so lu ção do Se na do nº 98, de 1998,
para 30 de ju nho de 1999, ca rac te ri zan do-se
aten ta do ao art. 52 da re fe ri da Car ta.

Tal dis po si ção do Pre si den te do Ban co
Cen tral do Bra sil fez le tra mor ta do art. 2º, in -
ci so III, alí nea b, da Re so lu ção do Se na do nº
98, de 1998, que pre vê que, na hi pó te se de
não ali e na ção do con tro le aci o ná rio do Ba -
nes ta do, em le i lão es pe cí fi co, até 30 de ju nho 
de 1999, o Esta do do Pa ra ná ali e na rá à
União Fe de ral as ações de sua ti tu la ri da de
no ca pi tal so ci al da que le Ban co.

Em ne nhum dis po si ti vo a Re so lu ção do
Se na do nº 98, de 1998, au to ri za o Sr. Pre si -
den te do Ban co Cen tral a pror ro gar o pra zo fi -
xa do nes ta Casa do Po der Le gis la ti vo Fe de -
ral. Por tan to, au to ri zar tal pror ro ga ção, ou
com pac tu ar com ela, é dar por ine xis ten te a
Re so lu ção do Se na do nº 98, de 1998.

Di an te des se fato gra ve, que atin ge a
com pe tên cia es pe cí fi ca do Se na do Fe de ral,
ao tem po em que hos ti li za o pre ce i to cons -
tituci o nal de har mo nia en tre os Po de res cons ti -
tu í dos, des ti na-se o pre sen te ofí cio a con du zir
a V. Exª no ti tia cri mi nis, com vis tas ao aju i za -
men to de ação pró pria, por cri me de res pon sa -
bi li da de, pra ti ca do pelo Pre si den te do Ban co
Cen tral do Bra sil, con so an te atri bu i ção fun ci o -
nal des se Mi nis té rio Pú bli co, pre vis ta no in ci so
II do art. 129 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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Essa car ta é di ri gi da ao Sr. Ge ral do Brin de i ro,
Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca. 

Sr. Pre si den te, além des sa vi o lên cia, des sa tá -
bu la rasa que se faz do Se na do da Re pú bli ca, pre si di -
do por V. Exª, o Go ver no Fe de ral avan ça em ou tras
es fe ras com ar ti fí ci os se me lhan tes, como quan do
propõe an te ci pa ção de re ce i ta, por con ta de ro yal ti es,
ao Esta do do Rio de Ja ne i ro e ao Go ver no do Esta do
do Pa ra ná – no caso do Rio de Ja ne i ro, ro yal ti es de
pe tró leo e, no caso do Pa ra ná, ro yal ti es do ala ga -
men to de Ita i pu – sem ou vir o Se na do da Re pú bli ca.
São acor dos que es tão sen do fe i tos com de ter mi na -
dos go ver nos sem res pe i to à iso no mia com os ou tros
en tes da Fe de ra ção na ci o nal. 

O Ban co Cen tral atro pe la o Se na do e faz tá bu la
rasa de suas re so lu ções. O ca mi nho que en con trei
para sus tar esse pro ce di men to é uma re pre sen ta ção,
por cri me de res pon sa bi li da de, le va da a efe i to jun to
ao Pro cu ra dor da Re pú bli ca. 

Co mu ni co à Mesa e já en ca mi nhei à Mesa do
Se na do có pia da re fe ri da re pre sen ta ção, que pre ten -
do pro to co lar na Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli ca
ain da nes ta ma nhã. 

Como vê V. Exª, ti nha al gu ma ur gên cia o meu
pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. 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, é com tris te -
za que vejo a gran de im pren sa tra tar os agri cul to res
bra si le i ros como ca lo te i ros. Hoje de ma nhã, in clu si ve, 
vá ri os no ti ciá ri os usa ram a ex pres são “ca lo te i ros”
para se re fe rir aos pro du to res bra si le i ros.

A agri cul tu ra bra si le i ra vive uma si tu a ção iné di ta,
uma si tu a ção gra vís si ma, mas não por cul pa dos agri -
cul to res, que fo ram o sus ten tá cu lo do Pla no Real. Vou
enu me rar al guns ín di ces, Sr. Pre si den te, para que os
Srs. Se na do res no tem a im por tân cia da agri cul tu ra na
atu a li da de eco nô mi ca do País: sete dos dez se to res
que mais cri am em pre gos no País per ten cem ao agro -
ne gó cio; a agri cul tu ra bra si le i ra tor nou-se a prin ci pal
ân co ra do Pla no Real; o pre ço da ces ta bá si ca con ti -
nua es tá vel; o se tor garantiu um superá vit de US$42
bi lhões na ba lan ça co mer ci al agro pe cuá ria du ran te o
Pla no Real. Então, os agri cul to res não são ca lo te i ros.
São ví ti mas, sim, de uma po lí ti ca equi vo ca da do Go ver -
no, que, nos di ver sos pla nos – Pla no Cru za do, Pla no
Col lor, Pla no Real -, vem vi ti man do a agri cul tu ra bra si le -
i ra, hoje em po bre ci da e des ca pi ta li za da.

Isso é mu i to gra ve, Sr. Pre si den te. O Go ver no,
no en tan to, num lan ce raro de in te li gên cia, en xer gou

que o ca mi nho para au men tar a ex por ta ção bra si le i ra
é a pro du ção pri má ria, por tan to, o agro ne gó cio, a
agri cul tu ra, que é o car ro-chefe da pro du ção pri má ria
bra si le i ra. Entre tan to, com a si tu a ção caó ti ca em que
se en con tra a agri cul tu ra bra si le i ra, não va mos au -
men tar a ex por ta ção de modo ne nhum, mas di mi nu ir
a nos sa pro du ção. Não va mos con se guir atin gir os 80 
mi lhões de to ne la das que atin gi mos na úl ti ma sa fra.

Até ago ra, no Cen tro-Oeste, a com pra de in su mos
para a agri cul tu ra cor res pon de a ape nas 30% do que foi
com pra do no ano pas sa do, a me nos da me ta de do que
foi com pra do no ano pas sa do. Con se qüen te men te, o
agri cul tor vai plan tar me nos. Por sua vez, o cus te io da
agri cul tu ra su biu e o pre ço dos pro du tos não su biu, ao
con trá rio, di mi nu iu o pre ço do ar roz e o da soja. O cus te -
io, que no iní cio do Pla no Real era de R$400 por hec ta re,
hoje é de R$800 por hec ta re, ou seja, do brou o cus te io,
mas pre ço do pro du to agrí co la não su biu. 

O Go ver no está mi ni mi zan do essa si tu a ção, não a
está en ca ran do com a se ri e da de que ela me re ce. Os
agri cul to res não que rem o per dão da dí vi da, não que rem
dar ca lo te, mas fa zer um ar ran jo para que te nham ren da,
para que pos sam so bre vi ver, ou seja, que rem um pla no
para ge rar mais de um mi lhão de em pre gos nes te País,
que pre ci sa ge rar em pre gos ime di a ta men te. E é mu i to
mais ba ra to e mu i to mais fá cil ge rar em pre go no cam po
do que na ci da de, já que o cus to é mu i to me nor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse mo -
vi men to que ocor re rá na se gun da-feira – o ca mi nho -
na ço dos agri cul to res -, que, do Sul do País, do Cen -
tro-Oeste, que, ama nhã, par ti rá de Ron do nó po lis, mi -
nha ci da de, indo para Ja taí-GO, de po is para Go iâ nia,
che gan do em Bra sí lia na se gun da-feira, está sen do
re a li za do por que a si tu a ção está in su por tá vel. Os
agri cul to res e o País de uma ma ne i ra ge ral en con -
tram-se num beco sem sa í da. Se o Bra sil qui ser ter
pro du ção agrí co la, terá que equa ci o nar esse pro ble -
ma. Não po de mos mais pro cras ti nar a sua so lu ção. 

Ontem, o Pre si den te da CNA es te ve na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, onde fez uma bela ex po si ção,
mos tran do o qua dro gra vís si mo que as so la a agri cul tu ra
bra si le i ra. Caso esse qua dro não seja so lu ci o na do, ha -
ve rá caos não só na agri cul tu ra, mas em todo o Bra sil.
Peço que cons te dos Ana is este do cu men to do CNA.

As mi nhas pa la vras, por tan to, vi sam cha mar a aten -
ção das au to ri da des fe de ra is para a gra vi da de des se pro -
ble ma. So li da ri zo-me com o mo vi men to dos pro du to res
de Mato Gros so, do Cen tro-Oeste e de todo o Bra sil.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CARLOS BEZERRA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

Ten do em vis ta a cri a ção, atra vés do Re que ri -
men to nº 37, de 1999-CN, de au to ria da Se na do ra
Ma ri na Sil va e ou tros Par la men ta res, de Co mis são
Mis ta Espe ci al des ti na da a es tu dar as ca u sas es tru -
tu ra is e con jun tu ra is das de si gual da des so ci a is e
apre sen tar so lu ções le gis la ti vas para 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, a Pre si dên cia, de acor do com as 
in di ca ções das Li de ran ças, de sig na os se nho res:

SENADORES

TITULARES SUPLENTES

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Ja der Bar ba lho
Ma gui to Vi le la Gil ber to Mes tri nho
Pe dro Si mon Ca sil do Mal da ner
Alber to Sil va Ger son Ca ma ta
Mar lu ce Pin to José Alen car
Ro ber to Re quião Sil va Jú ni or
Agne lo Alves Amir Lan do

PFL

Pa u lo Sou to Djal ma Bes sa
Ju vên cio da Fon se ca Edu ar do Si que i ra Cam pos
Ma ria do Car mo Alves Fre i tas Neto
Ro meu Tuma Mo za ril do Ca val can ti
Ge ral do Althoff Hugo Na po leão

PSDB

Pa u lo Har tung Ro me ro Jucá
Osmar Dias Lú cio Alcân ta ra
Ge ral do Melo Álva ro Dias
Sér gio Ma cha do Lu zia To le do

BLOCO OPOSIÇÃO (PT/PSB/PDT/PPS)

Anto nio Car los Va la da res Ade mir Andra de
Edu ar do Su plicy Emi lia Fer nan des
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

DEPUTADOS

PMDB

Eu ní cio Oli ve i ra Sa la ti el Car va lho
Gas tão Vi e i ra
João Hen ri que
José Cha ves

PFL

La u ra Car ne i ro Cla u dio Ca ja do
Mar con des Ga de lha Rob son Tuma
Pa u lo Ma ri nho Ursi ci no Qu e i roz
Ro ber to Brant Zila Be zer ra

PSDB

Feu Rosa Edu ar do Bar bo sa
Ma ria Aba dia Fá ti ma Pe la es
Xico Gra zi a no Nel son Mar che zan

PT

Alo i zio Mer ca dan te Pe dro Cel so
Pa u lo Paim Nil son Mou rão

PPB

Eu ri co Mi ran da Pas tor Ama ril do
Ro mel Ani zio

PTB

Fé lix Men don ça Du i lio Pi sa nes chi

PDT

Alceu Col la res Co ri o la no Sa les

BLOCO (PSB/PCdoB)

Lu i za Erun di na Ha rol do Lima

BLOCO (PL/PST/PMN/PSD/PSL)

Bis po Ro dri gues

Nos ter mos re gi men ta is, o pra zo da Co mis são
se en cer ra rá no dia 10 de no vem bro de 1999.

Eu pe di ria aos mem bros da Co mis são que se
re u nis sem ain da hoje, se pos sí vel, para es co lher o
Pre si den te e o Re la tor.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PTPT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, gos ta ria ape nas de uma in for ma ção: V. Exª está
pro pon do que haja re u nião da co mis são ain da hoje? 
Estão pre vis tos ho rá rio e lo cal? Se V. Exª pu des se
de sig nar, fa ci li ta ria para to dos, por que nor mal men te
se faz a...

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Não ca be rá a V. Exª, com cer te za, mas ao
mais ido so fa zer a con vo ca ção. Eu, en tão, pro cu ra -
rei ver quem é o mais ido so...

O SR. PEDRO SIMON (PMDBPMDB – RS) –
Per doe-me, Sr. Pre si den te, mas o que S. Exª está
so li ci tan do é que V. Exª, para aju dar, mar que data e
ho rá rio para nos re u nir mos, e o mais ido so vai pre si -
dir a re u nião. V. Exª pro pôs hoje, mas gos ta ría mos
que tam bém dis ses se em que ho rá rio e em que sala.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Eu es ta ria exor bi tan do, mas se V. Exª qui -
ser que eu exor bi te, eu o fa rei. 
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Exor bi -
tar é co i sa que V. Exª nun ca fez. Não se rei eu que
vou pe dir, pelo amor de Deus!

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Embo ra seja prer ro ga ti va da Co mis são mar -
car a re u nião, pos so de fi nir o ho rá rio para hoje às 15h. 
Pe di rei à Mesa que co mu ni que a de ci são a to dos os
Srs. Se na do res. O Se na dor Pe dro Si mon, pro va vel -
men te, terá a ho me na gem de pre si dir os tra ba lhos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Isso já
é pro vo ca ção, Sr. Pre si den te. Assim, V. Exª está
exor bi tan do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Tal vez o Se na dor Alber to Sil va.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Per mi ta-me com ple tar a su ges tão, Sr. Pre si den te. V. 
Exª su ge riu que a re u nião se re a li zas se às 15h –
acre di to que to dos os Srs. Se na do res es tão de
acor do –, mas pro po nho, tam bém, que o lo cal da re -
u nião seja a sala 2 da Ala Nilo Co e lho, onde tra di ci -
o nal men te se re ú nem as co mis sões mis tas. Des sa
for ma, os Srs. De pu ta dos po de ri am ser avi sa dos
ime di a ta men te

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So li ci ta rei à Di re to ria das Co mis sões que
tome as de vi das pro vi dên ci as, a fim de que seja
aten di da a so li ci ta ção jus ta de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que
de ter mi nou a re pu bli ca ção do Pro je to de Re so lu ção
nº 45, de 1999, para aten di men to do re qui si to re gi -
men tal pre vis to no in ci so III do pa rá gra fo úni co do
art. 394 da Lei Inter na.

É o se guin te o pro je to de re so lu ção
que se re pu bli ca.

 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45, DE 1999

Mo di fi ca a Re so lu ção nº 22, de 1989,
do Se na do Fe de ral, que es ta be le ce alí quo -
tas do Impos to so bre Ope ra ções Re la ti vas a 
Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres ta -
ção de Ser vi ços de Trans por te Inte res ta du al 
e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção, nas
ope ra ções e pres ta ções in te res ta du a is.

Se na dor: Ro ber to Re quião
O Se na do Fe de ral, nos ter mos do art. 155, §

2º, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, re sol ve:
Art. 1º A Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 22,

de 1989, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art.
1º-A:

“Art. 1º-A. Exce tu am-se do dis pos to no 
art. 1º, as ope ra ções in te res ta du a is com os
pro du tos ali men ta res e de hi gi e ne adi an te
enu me ra dos, cu jas alí quo tas po de rão ser
re du zi das até zero, a cri té rio da Uni da de da
Fe de ra ção onde se lo ca li ze o re me ten te,
que po de rá fa zer os des do bra men tos que a
mer ca do ria com por tar:

I – açú car, alho, ar roz, ba ta ta, café, car -
ne bo vi na ou su í na, ce bo la, ex tra to de to ma te, 
fa ri nha de tri go e de man di o ca, fe i jão, fran go,
pe i xe, le i te e de ri va dos, ma car rão, óleo de
soja, ovo, pão fran cês e sal;

II – ab sor ven te hi giê ni co, cre me den tal 
e pa pel hi giê ni co."

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

O pla no de es ta bi li za ção mo ne tá ria que, há
cin co anos, vem sen do man ti do a qual quer cus to
pelo Go ver no Fe de ral e que pri o ri zou, so bre tu do, a
so bre vi vên cia de ins ti tu i ções fi nan ce i ras ou o so cor -
ro a seus cli en tes, apre sen tou como fa tor ne ga ti vo
um de sas tro so efe i to co la te ral: o abrup to au men to
do ní vel de de sem pre go e, em con se qüên cia, da
par ce la de nos sa po pu la ção que pa de ce com a po -
bre za ou a mi sé ria.

A im pres si o nan te in qüi da de na dis tri bu i ção da
ren da na ci o nal é ou tro fa tor a fa zer com que as ca -
ma das po pu la ci o na is de mais ba i xo po der aqui si ti vo
en fren tem sé ri as di fi cul da des na ob ten ção dos com -
po nen tes de sua ali men ta ção, mes mo por que gran -
de par ce la de nos so povo so bre vi ve com ren di men -
tos men sa is que não ul tra pas sam o va lor do sa lá -
rio-mínimo, va lor esse su fi ci en te ape nas para a
aqui si ção de uma ces ta bá si ca. E ve ja-se que, além
da ali men ta ção, há mu i tas ou tras ne ces si da des a
se rem sa tis fe i tas.

Che ga a ser ina cre di tá vel o fato de um país
como o Bra sil, que dis põe de um ter ri tó rio de pro por -
ções con ti nen ta is in te i ra men te cul ti vá vel, es tar pres -
tes a en trar no sé cu lo XXI com um enor me con tin -
gen te de fa min tos e mi se rá ve is. No pre sen te mo -
men to da vida na ci o nal, em que nos en con tra mos
imer sos em gra ve cri se, res sal tam a ne ces si da de e
a ur gên cia de se ado ta rem al gu mas me di das des ti -
na das a mi no rar o so fri men to das ca ma das mais ca -
ren tes de nos sa po pu la ção.

Nes se con tex to se in se re a pre sen te pro po si -
ção, como uma for ma de com pen sar a atu al po lí ti ca
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eco nô mi ca do Go ver no, pro cu ran do re du zir o pre ço
e fa ci li tar o aces so das pes so as aos pro du tos es -
sen ci a is à sua  ali men ta ção e hi gi e ne, aos nu tri en -
tes bá si cos que são con su mi dos pela to ta li da de de
nos sa gen te, so bre tu do pe los mais po bres, como o
ar roz e o fe i jão. Per mi tin do que os Esta dos re du zam 
o ICMS in ci den te so bre os ali men tos, o Se na do es -
ta rá de mons tran do es tar aten to e sen sí vel aos pro -
ble mas en fren ta dos por nos sa gen te.

É atri bu i ção cons ti tu ci o nal do Se na do Fe de ral
es ta be le cer “..as alí quo tas (do ICMS) apli cá ve is às
ope ra ções e pres ta ções in te res ta du a is..”. de modo
que a ini ci a ti va en con tra le gi ti mi da de na pró pria Car -
ta de 1988. Ade ma is, re cen te men te, foi apro va da
pelo Se na do a Re so lu ção nº 13 de de zem bro de
1996, que re du ziu para 4% (qua tro por cen to) a alí -
quo ta do ICMS in ci den te so bre a pres ta ção de ser vi -
ço de trans por te aé reo in te res ta du al, o que afas ta
qual quer dú vi da quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o -
na li da de e ju ri di ci da de des ta ini ci a ti va.

É im por tan te, ain da, ter em men te que o Se na -
do não es ta rá obri gan do Esta do al gum a ba i xar para 
zero a alí quo ta do ICMS in ci den te so bre as sa í das
in te res ta du a is dos pro du tos ali men ta res bá si cos. O
dis po si ti vo acres cen ta do à Re so lul ção nº 22, de
1989, tem na tu re za au to ri za ti va, ou seja, ape nas os
Esta dos que o de se ja rem re du zi rão suas alí quo tas
para va lo res in fe ri o res aos atu al men te vi gen tes, po -
den do che gar a zero.

Por ou tro lado, de ve mos con si de rar que mais
ou tras mer ca do ri as já são exo ne ra das do ICMS,
me di an te isen ção, re du ção de base de cál cu lo, ou
ou tras for mas de be ne fí cio fis cal. Nes te caso, não
es ta mos tra tan do so men te de mais uma das ne ces -
si da des do ser hu ma no: re fe ri mo-nos à mais ele -
men tar de suas ne ces si da des, a ali men ta ção, e
que, por isso mes mo, não se pode de i xar de sa tis fa -
zer sob pena de se que las ir re ver sí ve is. Se a isen -
ção para au to mó ve is ad qui ri dos por ta xis tas é jus ti fi -
cá vel, nin guém po de rá dis cor dar de que, num País
onde so bre vi vem de ze nas de mi lhões de fa min tos, a 
pos si bi li da de de alí quo ta zero para os gê ne ros de
pri me i ra ne ces si da de seja mu i to mais im por tan te.

A par dis so, os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral,
his to ri ca men te, vêm con ce den do be ne fí ci os fis ca is
às ope ra ções com in su mos agro pe cuá ri os, ob je ti -
van do re du zir os cus tos da pro du ção de ali men tos,
es ti mu lan do o seu cres ci men to e a con se qüen te re -
du ção de pre ço dos pro du tos que che gam à mesa
do ci da dão. Por que, en tão, não es ti mu lar a re du ção 
da car ga tri bu tá ria do pró prio ali men to.

Com isso, es pe ra mos que esta Casa uti li ze-se, 
ime di a ta e opor tu na men te, das prer ro ga ti vas que

lhe são con fe ri dos pelo art. 155, § 2º, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, per mi tin do que as Uni da des
Fe de ra ti vas re du zem a alí quo ta do ICMS in ci den te
so bre os pro du tos ali men ta res e hi giê ni cos bá si cos,
e aju dan do no com ba te a uma das ma i o res ver go -
nhas na ci o na is, ou seja, a fome.

Sala das Ses sões,   Se na dor Ro ber to Re quião.

(Á Co mis são de  Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 45 DE 1999

Mo di fi ca a Re so lu ção nº 22 de 1989,
do Se na do Fe de ral, que es ta be le ce alí quo -
tas do Impos to so bre Ope ra ções Re la ti vas a 
Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres ta -
ção de Ser vi ços de Trans por te Inte res ta du al 
e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção, nas
ope ra ções e pres ta ções in te res ta du a is.

Arlin do Por to – Ade mir Andra de – Luiz Ota vio
– Mar lu ce Pin to – Ge ral do Althoff – Ge ral do Mel lo –
José Agri pi no – Pe dro Si mon – José de Alen car –
Emí lia Fer nan des – Edu ar do Su plicy – João Alber to
– Alber to Sil va – Mo za ril do Ca val can ti – Edson Lo -
bão – Ber nar do Ca bral – Ca sil do Mal da ner – Artur
da Tá vo la – Ante ro Paes de Bar ros – Ge ral do Cân -
di do – He lo i sa He le na – Gil van Bor ges – Amir Lan do 
– Hugo Na po leão – Ro ber to Sa tur ni no – Ro meu
Tuma – José Fo ga ça.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

*Art. 155. Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral ins ti tu ir im pos tos so bre:

I – trans mis são ca u sa mor tis e do a ção, de
qua is quer bens ou di re i tos;

II – ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca -
do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te
in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção,
ain da que as ope ra ções e as pres ta ções se ini ci em
no ex te ri or;

III – pro pri e da de de ve í cu los au to mo to res.
§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I:
I – re la ti va men te a bens imó ve is e res pec ti vos

di re i tos, com pe te ao Esta do da si tu a ção do bem, ou
ao Dis tri to Fe de ral;

II – re la ti va men te a bens mó ve is, tí tu los e cré -
di tos, com pe te ao Esta do onde se pro ces sar o in -
ven tá rio ou ar ro la men to; ou ti ver do mi cí lio o do a dor,
ou ao Dis tri to Fe de ral;
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III – terá a com pe tên cia para sua ins ti tu i ção re -
gu la da por lei com ple men tar:

a) se o do a dor ti ver do mi cí lio ou re si dên cia no
ex te ri or;

b) se o de cu jus pos su ía bens, era re si den te
ou do mi ci li a do ou teve o seu in ven tá rio pro ces sa do
no ex te ri or;

IV – terá suas alí quo tas má xi mas fi xa das pelo
Se na do Fe de ral.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II aten de rá
ao se guin te:

I – será não-cumulativo, com pen san do-se o
que for de vi do em cada ope ra ção re la ti va à cir cu la -
ção de mer ca do ri as ou pres ta ção de ser vi ços com o 
mon tan te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou
ou tro Esta do ou pelo Dis tri to Fe de ral:

II – a isen ção ou não-incidência, sal vo de ter mi -
na ção em con trá rio da le gis la ção:

a) não im pli ca rá cré di to para com pen sa ção
com o mon tan te de vi do nas ope ra ções ou pres ta -
ções se guin tes;

b) acar re ta rá a anu la ção do cré di to re la ti vo às
ope ra ções an te ri o res;

III – po de rá ser se le ti vo, em fun ção da es sen -
ci a li da de das mer ca do ri as e dos ser vi ços;

IV – re so lu ção do Se na do Fe de ral, de ini ci a ti va 
do Pre si den te da Re pú bli ca ou de um ter ço dos Se -
na do res, apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus
mem bros, es ta be le ce rá as alí quo tas apli cá ve is às
ope ra ções e pres ta ções, in te res ta du a is e de ex por -
ta ção;

V – é fa cul ta do ao Se na do Fe de ral:
a) es ta be le cer alí quo tas mí ni mas nas ope ra -

ções in ter nas, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va de
um ter ço e apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus
mem bros;

b) fi xar alí quo tas má xi mas nas mes mas ope ra -
ções para re sol ver con fli to es pe cí fi co que en vol va
in te res se de Esta dos, me di an te re so lu ção de ini ci a ti -
va da ma i o ria ab so lu ta e apro va da por dois ter ços
de seus mem bros;

VI – sal vo de li be ra ção em con trá rio dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do dis pos to no 
in ci so XII, g, as alí quo tas in ter nas, nas ope ra ções
re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e nas pres ta -
ções de ser vi ços, não po de rão ser in fe ri o res às pre -
vis tas para as ope ra ções in te res ta du a is;

VII – em re la ção às ope ra ções e pres ta ções
que des ti nem bens e ser vi ços ao con su mi dor fi nal
lo ca li za do em ou tro Esta do, ado tar-se-á:

a) a alí quo ta in te res ta du al, quan do o des ti na tá -
rio for con tri bu in te do im pos to;

b) a alí quo ta in ter na, quan do o des ti na tá rio
não for con tri bu in te dele;

VIII – na hi pó te se da alí nea a do in ci so an te ri -
or, ca be rá ao Esta do da lo ca li za ção do des ti na tá rio
o im pos to cor res pon den te à di fe ren ça en tre a alí -
quo ta in ter na e a in te res ta du al;

IX – in ci di rá tam bém:
a) so bre a en tra da de mer ca do ria im por ta da do 

ex te ri or, ain da quan do se tra tar de bem des ti na do a
con su mo ou ati vo fixo do es ta be le ci men to, as sim
como so bre ser vi ço pres ta do no ex te ri or, ca ben do o
im pos to ao Esta do onde es ti ver si tu a do o es ta be le -
ci men to des ti na tá rio da mer ca do ria ou do ser vi ço;

b) sobre va lor to tal da ope ra ção, quan do mer -
ca do ri as fo rem for ne ci das com ser vi ços não com pre -
en di dos na com pe tên cia tri bu tá ria dos Mu ni cí pi os;

X – não in ci di rá:
a) so bre ope ra ções que des ti nem ao ex te ri or pro -

du tos in dus tri a li za dos, ex clu í dos os se mi-elaborados
de fi ni dos em lei com ple men tar;

b) so bre ope ra ções que des ti nem a ou tros es ta -
dos pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus tí ve is lí -
qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e ener gia elé tri ca;

c) so bre ouro, nas hi pó te ses de fi ni das no art.
153, § 5º;

XI – não com pre en de rá, em sua base de cál -
cu lo, o mon tan te do im pos to so bre pro du tos in dus tri -
a li za dos, quan do a ope ra ção, re a li za da en tre con tri -
bu in tes e re la ti va a pro du to des ti na do à in dus tri a li -
za ção ou à co mer ci a li za ção, con fi gu re fato ge ra dor
dos dois im pos tos;

XII – cabe à lei com ple men tar;
a) de fi nir seus con tri bu in tes;
b) dis por so bre subs ti tu i ção tri bu tá ria;
c) dis ci pli nar o re gi me de com pen sa ção do im -

pos to;
d) fi xar, para efe i to de sua co bran ça e de fi ni -

ção do es ta be le ci men to res pon sá vel, o lo cal das
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e
das pres ta ções de ser vi ços;

e) ex clu ir da in ci dên cia do im pos to, nas ex por -
ta ções para o ex te ri or, ser vi ços e ou tros pro du tos
além dos men ci o na dos no in ci so X, a;

f) pre ver ca sos de ma nu ten ção de cré di to, re -
la ti va men te à re mes sa para ou tro Esta do e ex por ta -
ção para o ex te ri or, de ser vi ços e de mer ca do ri as;

g) r egu lar a for ma como, me di an te de li be ra ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, isen ções, in cen ti vos 
e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di dos e re vo ga dos.

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que tra tam o
in ci so II do ca put des te ar ti go e o art. 153, I e II, ne -
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nhum ou tro tri bu to po de rá in ci dir so bre ope ra ções
re la ti vas a ener gia elé tri ca, ser vi ços de te le co mu ni -
ca ções, de ri va dos de pe tró leo, com bus tí ve is e mi ne -
ra is do País.
              
* EC 3/93.

 RESOLUÇÃO N º 22, DE 19 DE MAIO DE 1989

Esta be le ce alí quo tas do Impos to so bre 
Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer -
ca do ri as e so bre Pres ta ções de Ser vi ços de 
Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal de 
Co mu ni ca ção, nas ope ra ções e pres ta ções
in te res ta du a is.

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral, apro vou,
nos ter mos do ar ti go 155, § 2º, in ci so IV, da Cons ti -
tu i ção, e eu, Iram Sa ra i va, 1º Vi ce-Presidente, no
exer cí cio da Pre si dên cia, pro mul go a se guin te Re -
so lu ção:

Art. 1º A alí quo ta do Impos to so bre Ope ra ções
Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres -
ta ções de Ser vi ços de Trans por te Inte res ta du al e
Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção, as ope ra ções e
pres ta ções in te res ta du a is, será de 12% (doze por
cen to).

Pa rá gra fo úni co. Nas ope ra ções e pres ta ções
re a li za das nas Re giões Sul e Su des te, des ti na das
às Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste e ao
Esta do do Espí ri to San to, as alí quo tas se rão:

I – em 1989, 8% (oito por cen to);
II – a par tir de 1990, 7% (sete por cen to).
Art. 2º A alí quo ta do im pos to de que tra ta o ar -

ti go 1º, nas ope ra ções de ex por ta ção para o ex te ri -
or, será de 13% (tre ze por cen to).

Art. 3º Esta Re so lu ção en tra em vi gor em 1º de 
ju nho de 1989.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, ofí cio 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:

OFICIO Nº 1.194-L-PFL/99
Brasília, 3 de agosto de 1999

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa  Exce lên cia o De pu ta do Ara -

cely de Pa u la para in te grar, como men bro su plen te,
a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos
e Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.

Aten ci o sa men te – De pu ta do Ino vên cio Oli ve i ra,
Lider do PFL.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) - A Pre si dên cia de sig na o De pu ta do Ara cely
de Pa u la para in te grar, como Su plen te, a Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção, de con for mi da de com o ex pe di en te que aca ba
de ser lido.

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:

OFÍCIO Nº 1.204-L-PFL/99
Brasília, 10 de agosto de 1999

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Excê len cia o De pu ta do Cla u dio 

Ca ja do 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 1.916 de 29 de ju lho de 1999, 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”, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Ger son Ga -
bri el li.

Aten ci o sa men te – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do PFL.

OFÍCIO Nº 645/99
Brasília, 11 de agosto de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De -
putados Jo ni val Lu cas Jú ni or como ti tu lar e Yvo nil -
ton Gon çal ves  como su plen te (Em subs ti tu i ção
aos an te ri or men te in di ca dos) para in te gra rem a
Co mis são es pe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a
Me di da Pro vi só ria nº 1.916, de 29 de ju lho de
1999, 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”.

Aten ci o sa men te – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OF.PSDB/I/Nº 1.101/99

Bra sí lia, 12 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 Se nho res De pu ta dos Lú cia Vâ nia, como
mem bro ti tu lar, e Aé cio Ne ves, como mem bro su -
plen te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta des ti na da 
a ana li sar a MP nº 1913-5/99, em subs ti tu i ção aos
an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te  –  De pu ta do Aé cio Ne ves, Lí -
der do PSDB.
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OF. PSDB/I/Nº 1.103/99

Bra sí lia, 12 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 Se nho res De pu ta dos Lú cia Vâ nia, como
mem bro tí tu lar, e Aé cio Ne ves, como mem bro su -
plen te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta des ti na da 
a ana li sar a MP nº 1858-7/99, em subs ti tu i ção aos
an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te  –  De pu ta do Aé cio Ne ves, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 53, DE 1999

Dis cus são, em 1º tur no, da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 53, de 1999
(nº 626/98, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va 
do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra os
arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral. (Cri a ção do Mi nis té rio da De fe -
sa), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 467, de
1999, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Ber -
nar do Ca bral.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, du ran te
cin co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí -
ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re, hoje, a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus -

são, terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be -
ra ti va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 58, de 1998 (nº
2.775/97, na Casa de ori gem), que al te ra a
re da ção do in ci so III do art. 12 da Lei nº

8.934, de 19 de no vem bro de 1994, que dis -
põe so bre o Re gis tro Pú bli co de Empre sas
Mer can tis e Ati vi da des Afins, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 368, de
1999, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Ra mez Te bet.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
Pas sa-se à dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e 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 LEI DA CÂMARA
Nº 58, DE 1998

(Nº 2.775/97, na Casa de ori gem)

Alte ra a re da ção do in ci so III do art. 12
da Lei nº 8.934, de 18 de no vem bro de 1994,
que dis põe so bre o Re gis tro Pú bli co de
Empre sas Me can tis e Ati vi da des Afins. 

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

Art. 1º O in ci so III do art. 12 da Lei nº 8.934, de 
18 de no vem bro de 1994, pas sa a vi go rar com se -
guin te re da ção:

Art. 12. ..................................................
..............................................................
III – qua tro vo ga is e res pec ti vos su -

plen tes re pre sen tan do a clas se dos Advo ga -
dos, a dos Eco no mis tas, a dos Con ta do res
e a dos Admi nis tra do res, to dos me di an te in -
di ca ção, em lis ta trí pli ce, do Con se lho Sec -
ci o nal ou Re gi o nal do Órgão Cor po ra ti vo
des sas ca te go ri as pro fis si o na is;

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 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 66, DE 1998

(Votação nominal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 66, de 1998 (nº
530/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
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apro va o ato que re no va a con ces são de fe ri -
da à Rá dio Mi ra dor 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 Rio do Sul, Esta do de San ta Ca ta -
ri na, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 607, de
1998, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor ad
hoc: Se na dor Ro me ro Jucá.

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.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que de

acor do com o art. 223, §§ 1º a 3º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, a ma té ria de pen de, para sua apro va ção, do 
voto fa vo rá vel de dois quin tos da com po si ção da
Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta pelo pro ces so
ele trô ni co.

A Mesa so li ci ta às Srªs e Srs. Se na do res que
ocu pem seus lu ga res. (Pa u sa.)

As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 

Sr. Pre si den te, per mi ta-me dar uma in for ma ção nes -
se in ter va lo?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre o pa i nel?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Sem re vi são do ora dor.) – Não, Pre si den te. Eu gos -
ta ria de in for mar que o Mi nis tro Pe dro Ma lan en ca mi -
nhou on tem a res pos ta ao re que ri men to de in for ma -
ção, re la ti va men te ao caso pen den te na Co mis são
de Assun tos So ci a is so bre San ta Ca ta ri na. E, des sa
ma ne i ra, a so li ci ta ção que fiz an te on tem, e que a
Mesa aten deu, no sen ti do de so li ci tar ao Mi nis tro Pe -
dro Ma lan que en ca mi nhas se as res pos tas ao re que -
ri men to de in for ma ção so bre aque le as sun to, foi
aten di do em tem po, de ma ne i ra a não pre ju di car a
vo ta ção da ma té ria. Acre di to que o Pre si den te da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Se na dor Ney
Su as su na, es ta rá con vo can do uma re u nião da Co -
mis são para ter ça-feira, a fim de tra tar des se as sun -
to. Inclu si ve, gos ta ria de in for mar que te nho su ges -
tões de emen das so bre a ma té ria, no sen ti do de que
os re cur sos se jam efe ti va men te des ti na dos para o
Insti tu to de Pre vi dên cia do Esta do de San ta Ca ta ri na, 
com a fi na li da de de pa ga men to das apo sen ta do ri as e 
pen sões por ele de vi das, as sim como uma ou tra
emen da, para que haja eqüi da de no tra ta men to com
os de ma is Esta dos. 

A in for ma ção é re le van te, por isso apro ve i tei
esse in ter va lo para que to dos os Se na do res es te jam 
a par. Assim, o fato de ter mos so li ci ta do aque las in -
for ma ções não traz qual quer pre ju í zo para a vo ta -
ção da ma té ria. 

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Está en cer ra da a vo ta ção.

Vo ta ram SIM 41 Srs. Se na do res e NÃO, 5.
Hou ve 7 abs ten ções.
To tal: 53 vo tos.
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr.

Pre si den te, gos ta ria que fi cas se con sig na do em ata
o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Cons ta rá em ata o voto de V. Exª.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Mu i to
obri ga do.

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 66, de 1998, 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 507, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 66, de 1998 (nº 530, de 1997,
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 66, de 1998 (nº
530, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são de fe ri da à Rá -
dio Mi ra dor 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 Rio do Sul, 
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Sala de Re u niões da Co mis são, 12 de agos to
de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Na bor Jú ni or, Re la tor – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do
Mal da ner – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 507, 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 ato que re no va a con ces são
de fe ri da à Rá dio Mi ra dor 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 Rio do Sul, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 16 de se tem bro de 1994, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a 
con ces são de fe ri da à Rá dio Mi ra dor Ltda., para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Rio
do Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

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

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

lhães) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 31, de 1999 (nº
771/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do so bre o Esta be le -
ci men to do Insti tu to Inter na ci o nal de Va ci -
nas, con clu í do em Nova York, em 28 de ou -
tu bro de 1996, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 380, 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 Mo za -
ril do Ca val can ti.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 1999

(Nº 771/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre o
Esta be le ci men to do Insti tu to Inter na ci o nal
de Va ci nas, con clu í do em Nova Ior que, em
28 de ou tu bro de 1996.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do so bre

o Esta be le ci men to do Insti tu to Inter na ci o nal de Va ci -
nas, con clu í do em Nova Ior que, em 28 de ou tu bro
de 1996.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam
re sul tar em re vi são do re fe ri do 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 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 32, de 1999 (nº
772/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to da Re so lu ção nº A12-5, com
as Emen das ao Esta tu to da CLAC, apro va -
das pela XII Assem bléia Ordi ná ria, re a li za da 
na ci da de do Pa na má, con clu í da em 8 de
no vem bro de 1996, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 381, 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 Tião
Vi a na.

Passa-se à discussão do projeto, em turno
único. (Pausa.)

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

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

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

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 1999

(Nº 772/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to da Re so lu ção nº A12-5, 
com as Emen das ao Esta tu to da CLAC,
apro va das pela XII Assem bléia Ordi ná ria,
re a li za da na ci da de do Pa na má, con clu í da
em 8 de no vem bro de 1996.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to da Re so lu ção nº
A12-5, com as Emen das ao Esta tu to da Co mis são
La ti no-Americana de Avi a ção Ci vil – CLAC, apro va -
das pela XII Assem bléia Ordi ná ria, re a li za da na ci -
da de do Pa na má, con clu í da em 8 de no vem bro de
1996.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam
re sul tar em re vi são das re fe ri das Emen das, 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) 
– 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 fi nal do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 58, de 1998, 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 508, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 58, de 1998 (nº 2.775, de 1997, na
Casa de Ori gem.)

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 58, de 1998 (nº
2.775, de 1997, na Casa de Ori gem), que al te ra a re -
da ção do in ci so III do art. 12 da Lei nº 8.934, de 18
de no vem bro de 1994, que dis põe so bre o Re gis tro
Pú bli co de Empre sas Mer can tins e Ati vi da des Afins,
com al te ra ções re da ci o na is para ade qua ção à Lei
Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

Sala de re u niões da Co mis são, 12 de agos to
de 1999.

Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Na bor 
Jú ni or, Re la tor – Car los Pa tro cí nio, Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 508, DE 1999.

Alte ra a re da ção do in ci so III do art. 12
da Lei nº 8.934, de 18 de no vem bro de 1994,
que dis põe so bre o Re gis tro Pú bli co de
Empre sas Mer can tins e Ati vi da des Afins e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so III do art. 12 da Lei nº 8.934, de 

18 de no vem bro de 1994, pas sa a vi go rar com a se -
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guin te re da ção:

“III – qua tro vo ga is e res pec ti vos su -
plen tes re pre sen tan do a clas se dos ad vo ga -
dos, dos eco no mis tas, a dos con ta do res e a 
dos ad mi nis tra do res, to dos me di an te in di ca -
ção, em lis ta trí pli ce, do Con se lho Sec ci o nal 
ou Re gi o nal do ór gão Cor po ra ti vo des sas
ca te go ri as pro fis si o na is:” (NR)

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) – 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 426, 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, para ime di a ta
dis cus são e vo ta ção, do Pa re cer re fe ren te à re da -
ção fi nal do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 58, de
1998 (nº 2.775/97, na Casa de ori gem), que al te ra a
re da ção do in ci so III do art. 12 da Lei nº 8.934, de
19 de no vem bro de 1994, que dis põe so bre o Re gis -
tro Pú bli co de Empre sas Mer can tis e Ati vi da des
Afins.

Sala das Ses sões, 12 de agos to de 1999.  – 
Iris Re zen de.

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 a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san 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 31, 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 509, 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 31, de 1999 (nº 771 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 31, de 1999 (nº
771, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do so bre o Esta be le ci men to
do Insti tu to Inter na ci o nal de Va ci nas, con clu í do em
Nova Ior que, em 28 de ou tu bro de 1996.

Sala de re u niões da Co mis são, 12 de agos to
de 1999.  –  Anto nio Car los Ma ga lhães Pre si den te 
–  Na bor Jú ni or Re la tor  –  Ca sil do Mal da ner  – 
Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 509, 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 ga o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 1999

Apro va o tex to do Acor do so bre o
Esta be le ci men to do Insti tu to Inter na ci o nal
de Va ci nas, con clu í do em Nova Ior que, em
28 de ou tu bro de 1996.

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

Esta be le ci men to do Insti tu to Inter na ci o nal de Va ci -
nas, con clu í do em Nova Ior que, em 28 de ou tu bro
de 1996.

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

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

O SR. PRESIDENTE (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 427, 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, para ime di a ta
dis cus são e vo ta ção, do Pa re cer re fe ren te à re da -
ção fi nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 31, de
1999 (nº 771/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
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apro va o tex to do Acor do so bre o Esta be le ci men to
do Insti tu to Inter na ci o nal de Va ci nas, con clu í do em
Nova Ior que, em 28 de ou tu bro de 1996.

Sala das Ses sões, 12 de agos to de 1999.  – 
Mo za ril do Ca val can ti.

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 a re da ção fi nal.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção. 
O SR. PRESIDENTE (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 32, 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 510, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 32, de 1999 (nº 772, 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 32, de 1999 (nº
772, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to da Re so lu ção nº A12-5, com as
Emen das ao Esta tu to da CLAC, apro va das pela XII
Assem bléia Ordi ná ria re a li za da na ci da de do Pa na -
má, con clu í da em 8 de no vem bro de 1996.

Sala de re u niões da Co mis são, 12 de agos to
de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães – Pre si den te
– Na bor Jú ni or,  Re la tor – Car los Pa tro cí nio  – Mar -
lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 510, 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 da re so lu ção nº A12-5,
com as Emen das ao Esta tu to da Co mis são
la ti no-Americana de Avi a ção Ci vil – CLAC,
apro va das pela XII Assem bléia Ordi ná ria,
re a li za da na ci da de do Pa na má, con clu í da
em 8 de no vem bro de 1996.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to da Re so lu ção nº

A12-5, com as Emen das ao Esta tu to da Co mis são
La ti no-Americana de Avi a ção Ci vil – CLAC, apro va -
das pela XII Assem bléia Ordi ná ria, re a li za da na ci -
da de do Pa na má, con clu í da em 8 de no vem bro de
1996.

Pa rá gra fo úni co. São su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são das re fe ri das Emen das, 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 -
tam en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri -
mô nio na ci o nal.

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

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 428, 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, para ime di a ta
dis cus são e vo ta ção, do Pa re cer re fe ren te à re da -
ção fi nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 32, de
1999 (nº 772/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to da Re so lu ção nº A12-5, com as
Emen das ao Esta tu to da Clac, apro va das pela XII
Assem bléia Ordi ná ria, re a li za da na ci da de do Pa na -
má, con clu í da em 8 de no vem bro de 1996.

Sala das Ses sões, 12 de agos to de 1999. –
Edu ar do Su plicy.

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 a re da ção fi nal.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pa re cer 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 511, DE 1999

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, so bre a Con sul ta nº 3 de 1999, 
da Mesa do Se na do Fe de ral, re fe ren te às
ques tões for mu la das pelo Se na dor Ri car do
Fer re i ra dos San tos, atu al men te li cen ci a do,
nos ter mos do art. 56, I, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para exer cer o car go de Se cre tá rio de 
Pla ne ja men to do Esta do do Espí ri to San to.

Re la tor: Se na dor  Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

A Mesa Di re to ra des ta Casa, por in ter mé dio do 
seu Pre si den te, en ca mi nha a esta Co mis são, a con -
sul ta for mu la da pelo Se na dor Ri car do Fer re i ra dos
San tos, atu al men te li cen ci a do nos ter mos do art. 56, 
I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, para exer cer o car go de
Se cre tá rio de Pla ne ja men to do Esta do do Espí ri to
San to, a fim de es cla re cer se há im pe di men to para 
que exer ça, cu mu la ti va men te, o car go de con se lhe i -
ro do Gru po Exe cu ti vo para Re cu pe ra ção Eco nô mi -
ca do Esta do do Espí ri to San to – GERES, como re -
pre sen tan te do Go ver no Esta du al.

O con su len te in for ma que:
a) está re gu lar men te li cen ci a do para o exer cí -

cio do car go de Se cre tá rio de Esta do do Pla ne ja -
men to do Espí ri to San to;

b) o exer cí cio da ati vi da de de Con se lhe i ro do
Ge res tem cor re la ção com o car go de Se cre tá rio de
Esta do do Pla ne ja men to;

c) o Ge res não se en qua dra den tre as en ti da -
des re la ci o na das na nor ma que es ta be le ce as ve da -
ções para o exer cí cio de car gos pe los Se na do res –
art. 54, I, le tra a, da Cons ti tu i ção Fe de ral, já que
cons ti tui ór gão que não pos sui per so na li da de ju rí di -
ca pró pria;

d) op tou pela per cep ção da re mu ne ra ção do
car go de Se na dor da Re pú bli ca, na for ma do § 3º do 
art. 56 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

c) abri rá mão do re ce bi men to do je ton a que
fa zem jus os con se lhe i ros do Ge res.

É o re la tó rio.

II – Voto

A Cons ti tu i ção Fe de ral tra ta do as sun to em
seu art. 54, ver bis:

Art. 54. Os De pu ta dos e Se na do res
não po de rão:

I – des de a ex pe di ção do di plo ma:
a) fir mar ou man ter con tra to com pes -

soa ju rí di ca de di re i to pú bli co, au tar quia,
em pre sa pú bli ca, so ci e da de de eco no mia
mis ta ou em pre sa con ces si o ná ria de ser vi ço 
pú bli co, sal vo quan do o con tra to obe de cer a 
cláu su las uni for mes;

b) ace i tar ou exer cer car go, fun ção ou
em pre go re mu ne ra do, in clu si ve os de que
se jam de mis sí ve is ad nu tum, nas en ti da des
cons tan tes da alí nea an te ri or;

II – des de a pos se:
a) ser pro pri e tá ri os, con tro la do res ou

di re to res de em pre sa que goze de fa vor de -
cor ren te de con tra to com pes soa ju rí di ca de
di re i to pú bli co, ou nela exer cer fun ção re mu -
ne ra da;

b) ocu par car go ou fun ção de que se -
jam de mis sí ve is ad nu tum, nas en ti da des
re fe ri das no in ci so I, a;

c) pa tro ci nar ca u sa em que seja in te -
res sa da qual quer das en ti da des a que se
re fe re o in ci so I, a;

d) ser ti tu la res de mais de um car go ou 
man da to pú bli co ele ti vo.

Ademais, a Carta de 1988 estabelece, em seu
art. 56, I, § 3º, verbis:

 Art. 56. Não per de rá o man da to o De -
pu ta do ou Se na dor:

I – in ves ti do no car go de Mi nis tro de
Esta do, Go ver na dor de Ter ri tó rio, Se cre tá rio 
de Esta do, do Dis tri to Fe de ral, de Ter ri tó rio,
de Pre fe i tu ra de ca pi tal ou che fe de mis são
di plo má ti ca tem po rá ria;

..............................................................
§ 3º Na hi pó te se do in ci so I, o De pu ta -

do ou Se na dor po de rá op tar pela re mu ne ra -
ção do man da to.

As res tri ções cons ti tu ci o na is aci ma des cri tas
vi sam a, no en ten di men to de Cel so Ri be i ro Bas tos,
mo ra li za ção da vida pú bli ca, evi tan do que o par la -
men tar, ou se tor ne um agen te pas sí vel de ser cor -
rom pi do, ou um pos sí vel cor rup tor. Entre tan to, mais
do que isso, são elas, fun da men tal men te, me i os as -

AGOSTO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    292



se cura tó ri os da in de pen dên cia e au to no mia dos po -
de res en tre si, pois a pos si bi li da de de um agen te
in ter pe ne trar, in ter fe rir na ati vi da de de um agen te
de um ou tro po der, que bra ria a pró pria se pa ra ção
dos po de res" (Co men tá ri os à Cons ti tu i ção Bra si le i -
ra, v. 4, t.1,p. 208).

A in ves ti du ra do Se na dor no car go de Se cre tá -
rio de Esta do, pre vis ta no art. 56 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, cons ti tui ex ce ção à pro i bi ção de o ti tu lar do 
man da to de Se na dor exer cer car go pú bli co. O va lor
de sua re mu ne ra ção pelo exer cí cio do re fe ri do car -
go es ta du al será o que es ta be le cer a le gis la ção es -
ta du al, po den do to da via, op tar pela re mu ne ra ção de 
seu man da to de Se na dor, con for me pre vê o § 3º do
ci ta do art. 56.

Qu an to ao exer cí cio de man da to como mem -
bro de qua is quer con se lhos de ór gãos e en ti da des
em ra zão do exer cí cio do car go de Se cre tá rio de
Esta do do Pla ne ja men to, não se apli ca, sal do me -
lhor en ten di men to, o dis pos to na le tra b do in ci so II
do art. 54 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que pro í be o Se -
na dor, des de a pos se, de ocu par car go ou fun ção
de que seja de mis sí vel ad nu tum, nas en ti da des re -
fe ri das no in ci so I,  a, ain da que o Ge res fos se cons -
ti tu í do como pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co.

Nesse caso, a sua par ti ci pa ção como mem bro
do co le gi a do do Ge res se deve à cor re la ção com o
car go de Se cre tá rio de Esta do de Pla ne ja men to,
con for me in for ma ção pres ta da pelo con su len te, pre -
vis ta na le gis la ção es ta du al. Des se modo, es tão
aten di dos os prin cí pi os ad mi nis tra ti vos ex pres sa -
men te pre vis tos no ca put do art. 37 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 19, de 1998, mor men te os da le ga li da de
e da im pes so a li da de.

De acor do com o prin cí pio da im pes so a li da de
da Admi nis tra ção Pú bli ca, o pre ce i to cons ti tu ci o nal
pre vis to no aci ma men ci o na do art. 56, I, não pode
es ta be le cer di fe ren ça de atri bu i ções para o ti tu lar de 
uma Se cre ta ria de Esta do em ra zão da con di ção
pes so al do ocu pan te.

Ao ser in ves ti do no car go de Se cre tá rio de
Esta do, o Se na dor ti tu lar trans fe re ao seu subs ti tu to
o exer cí cio do man da to e as atri bu i ções pre vis tas no 
art. 8º do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral
(RISF). Por con se guin te, du ran te o afas ta men to do
ti tu lar para as su mir o re fe ri do car go de Se cre tá rio,
em con for mi da de com o dis pos to no art. 39, b, do
Risf (art. 56, I, da CF), o ti tu lar pas sa a in te grar a cú -
pu la do Po der Exe cu ti vo es ta du al, des po jan do-se,
tem po ra ri a men te, de sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal 
e re gi men tal para exer cer o man da to de Se na dor da 

Re pú bli ca, ga ran tin do-se, as sim, a se pa ra ção e in -
de pen dên cia dos Po de res, que cons ti tui prin cí pio
ba si lar do Esta do bra si le i ro.

Por ou tro lado, en ten de mos que o prin cí pio da
mo ra li da de da Admi nis tra ção Pú bli ca, tam bém ex -
pres sa men te ins cri to no ca put do art. 37 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, está con ju ga do ao co man do cons ti -
tu ci o nal pre vis to no art. 54, II, o qual pro í be ao Se -
na dor, des de a pos se, ocu par car go ou fun ção de
que seja de mis sí vel ad mu tum, nas en ti da des que
men ci o na, pois, des se modo, evi ta-se que a atu a -
ção do par la men tar seja sub me ti da ao in te res se de
en ti da des, ain da que es ta ta is, ou, que seja pre ju di -
ca da pela cir cuns tân cia de não po der de di car-se in -
te gral men te ao exer cí cio de seu man da to. Impe -
de-se, tam bém, ser vir-se do car go pú bli co me ra -
men te como fon te adi ci o nal e es pú ria de ob ten ção
de ren da pes so al paga pelo Po der Pú bli co.

To da via, a no me a ção para o car go de re pre -
sen tan te do Go ver no de Esta do do Espí ri to San to
no Ge res, não se in clui, s.m.j., en tre as ve da ções
pre vis tas no art. 54 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pois
tra ta-se de um co le gi a do, des ti tu í do de per so na li da -
de ju rí di ca e in te gra do por re pre sen tan tes do Go ver -
no Fe de ral e do Go ver no do Esta do do Espí ri to San -
to, con for me es ta be le ce o art. 18 do De cre to nº
66.547, de 11 de maio de 1970, do Pre si den te da
Re pú bli ca.

De acor do com o art. 7º do De cre to-Lei nº 880, 
de 18 de se tem bro de 1969, o Ge res tem com pe tên -
cia para ad mi nis trar e dis ci pli nar os re cur sos e in -
cen ti vos do Fun do de Re cu pe ra ção Eco nô mi ca do
Esta do do Espí ri to San to, cuja prin ci pal fi na li da de,
con for me pre vê o art. 2º do re tro ci ta do de cre to-lei, é 
a pres ta ção de as sis tên cia fi nan ce i ra, sob for ma de
par ti ci pa ção aci o ná ria e de ope ra ções de cré di to, a
em pre en di men tos in dus tri a is agro pe cuá ri os, lo ca li -
za dos no Esta do do Espí ri to San to. Tal ob je ti vo está 
com pre en di do, a meu ver, na área de atu a ção da
Se cre ta ria de Esta do do Pla ne ja men to – SEPLAN,
con for me pre vê o art. 1º do De cre to nº 7.348-E, de
19 de ja ne i ro de 1999, do Go ver na dor do Esta do do
Espí ri to San to.

Di an te do ex pos to, não vejo qual quer in com pa -
ti bi li da de, à vis ta do que dis põe a Cons ti tu i ção Fe -
de ral, en tre o man da to de Se na dor do con su len te e
a sua par ti ci pa ção como mem bro do Ge res, em ra -
zão do exer cí cio do car go de Se cre tá rio de Pla ne ja -
men to do Esta do do Espí ri to San to, con for me pre vê, 
a meu ver, a le gis la ção es ta du al.

Ade ma is, pelo prin cí pio da im pes so a li da de,
não pode ha ver tra ta men to di fe ren ci a do que li mi te a 
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atu a ção do Se cre tá rio de Esta do que seja, tam bém,
Se na dor, pois isso cons ti tu i ria um mi nus da com pe -
tên cia ad mi nis tra ti va des se em re la ção a qual quer
ou tro ci da dão que pos sa ser de sig na do Se cre tá rio
de Pla ne ja men to do Esta do do Espí ri to San to.
Devo, fi nal men te, res sal tar que qual quer res tri ção
de di re i to deve es tar ex pres sa na Cons ti tu i ção, não
po den do o in tér pre te es ta be le cer exe ge se nes se
sen ti do, mas tão-semente para am pli ar esse di re i to.

Sala da Co mis são, 11 de agos to de 1999. –
José Agri pi no, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la tor 
– Anto nio Car los Va la da res – Iris Re zen de – Ro ber -
to Fre i re – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça –
Ber nar do Ca bral – Ma ria do Car mo Alves – Ro meu
Tuma – Pe dro Si mon – Álva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va,
por ces são da Se na do ra He lo i sa He le na.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si -
de ro al ta men te re le van te o pas so que o Con gres so
Na ci o nal está dan do e que deu quan do da apro va -
ção do re que ri men to de mi nha au to ria cri an do a co -
mis são mis ta que irá de ba ter as ações de com ba te
à po bre za e à ex clu são so ci al du ran te o pra zo de 90 
dias no Con gres so Na ci o nal.

Estou aqui de pos se das in di ca ções fe i tas pe -
los par ti dos e te nho ab so lu ta cer te za de que os
Par la men ta res que es tão ins cri tos por suas li de ran -
ças en tra ram nes sa Co mis são com o úni co pro pó -
si to de tra ba lhar com afin co para que pos sa mos ter 
um re la tó rio, no pra zo de no ven ta dias, em que, se -
gun do o meu pon to de vis ta, três as pec tos de vem
es tar con tem pla dos. O pri me i ro diz res pe i to ao mé -
to do de ação des sa Co mis são, ou seja, a ins ti tu i -
ção de um es pa ço para um gran de de ba te na ci o nal 
so bre as ca u sas da ex clu são so ci al, da po bre za e
da mi sé ria em nos so País. Esse de ba te de ve rá
con tar com a par ti ci pa ção de pes so as de re no me
na ci o nal que tra tam do tema, não ape nas as li ga -
das à Aca de mia, às ins ti tu i ções de pes qui sa, mas
tam bém às or ga ni za ções da so ci e da de e a ins ti tu i -
ções, como a CNBB. 

Acre di to que du ran te esse pro ces so de dis cus -
são, o Con gres so Na ci o nal es ta rá bus can do par ce -
ria para re a li zar um gran de mu ti rão, em que as
ques tões da ex clu são so ci al e da po bre za se rão de -
ba ti das. E, ao fi nal de toda essa dis cus são, pos sa -
mos ca mi nhar no sen ti do dos dois se gun dos pon tos
que pas sa rei a ex por. Um de les re fe re-se às ini ci a ti -

vas que já es tão em tra mi ta ção no Con gres so Na ci -
o nal. E tan to de par te da Opo si ção quan to de par te
da base de sus ten ta ção do Go ver no são vá ri as as
ini ci a ti vas. É pre ci so fa zer um le van ta men to des sas
ini ci a ti vas, al gu mas de las tra mi tan do há mais de oito 
anos, como é o caso do Pro gra ma de Ren da Mí ni -
ma de au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy. E, a
par tir daí, ve ri fi car se por ven tu ra ain da exis tem pro -
po si ções que po de ri am ser apre sen ta das para que
o Con gres so Na ci o nal as apre cie pri o ri ta ri a men te,
vi san do a sua im ple men ta ção a par tir do ano 2000.

Ou tro as pec to im por tan te é que essa Co mis -
são de ve rá ter como pro du to das suas ações, du -
ran te es ses 90 dias, uma sé rie de re co men da ções
de po lí ti cas pú bli cas que in di quem me di das es tru tu -
ra is de com ba te à po bre za, as so ci a das à idéia do
cres ci men to eco nô mi co. Essa é a for ma mais efi caz
de ob ter mos res pos tas, a mé dio e lon go pra zos,
para os pro ble mas que hoje o Con gres so Na ci o nal
está de ba ten do. 

Cre io, in clu si ve, que, a par tir des sa ini ci a ti va
do Con gres so Na ci o nal, a so ci e da de bra si le i ra sen ti -
rá o nos so in te res se em re la ção ao de ba te de um
as sun to de tal re le vân cia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ha ve rá
aqui em Bra sí lia, a par tir do dia 26 de agos to, uma
mar cha pela ci da da nia, em que tra ba lha do res, agri -
cul to res e a so ci e da de de um modo ge ral mos tra rão
ao Bra sil a sua in sa tis fa ção com o de sem pre go e
com a fal ta de as sis tên cia nas áre as so ci a is de nos -
so País. Com cer te za, o Con gres so Na ci o nal es ta rá
re gis tran do toda essa in sa tis fa ção e trans for man -
do-a em ações con cre tas.

Um ou tro as pec to que con si de ro fun da men tal
ser de ba ti do pela Co mis são são as ex pe riên ci as po -
si ti vas que já vêm sen do re a li za das em todo o País.
É im por tan te dar mos o exem plo de que, mes mo
com pou cos re cur sos, com uma ini ci a ti va de uma
ONG, de uma or ga ni za ção da so ci e da de, de um sin -
di ca to, de uma pre fe i tu ra ou até mes mo ação de go -
ver no, seja fe de ral ou es ta du al, com es for ço, com -
pe tên cia, com pro mis so e ho nes ti da de, é pos sí vel
dar mos res pos tas con cre tas. 

Na Ama zô nia, co nhe ço cen te nas e cen te nas
de ex pe riên ci as em que, com pou cos re cur sos, a
so ci e da de, a co mu ni da de foi ca paz de dar res pos -
tas efi ca zes para a ques tão do com ba te à po bre za,
do de sem pre go, da fal ta de sa ú de, de edu ca ção, de 
sa ne a men to bá si co e as sim por di an te. 

É com esse es pí ri to que, hoje à tar de, às 15
ho ras, es ta re mos nos re u nin do, para que, nes se
gran de mu ti rão do Con gres so Na ci o nal, em par ce ria 
com a so ci e da de, a par tir dos seus mais di fe ren tes
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seg men tos, pos sa mos ins ti tu ir esse de ba te. Con si -
de ro de alta re le vân cia a par ti ci pa ção de pes so as
de re no me, de or ga ni za ções da so ci e da de e da que -
les que são ve to res de ex pe riên ci as exi to sas nes se
cam po e, as sim, tan to os mem bros da Co mis são,
quan to as or ga ni za ções da so ci e da de, prin ci pal -
men te aque las que já vêm pro du zin do in for ma ções
nes se sen ti do, pos sam ter um pro du to fi nal que sir -
va ao Con gres so Na ci o nal e, prin ci pal men te, aos
go ver nos, se jam es ta du a is, Fe de ral ou pre fe i tu ras.
Por que, se fi zer mos um le van ta men to, hoje, ve ri fi ca -
re mos que exis tem mi lha res e mi lha res de ex pe riên -
ci as exi to sas. 

Pos so ci tar aque las que co nhe ço no âm bi to
das pre fe i tu ras do Par ti do dos Tra ba lha do res, como
a ex pe riên cia do Go ver no de Bra sí lia, na ges tão do
Go ver na dor Cris to vam Bu ar que, que de mons tra ser
pos sí vel le var mos uma luz ao fun do do tú nel quan -
do há com pro mis so so ci al, quan do há res pe i to pela
dor e pelo so fri men to da que les que es pe ram das
ins ti tu i ções e das au to ri da des com pe ten tes res pos -
tas para os seus pro ble mas.

Ao pen sar des sa for ma, não co lo co a so ci e da -
de den tro de uma vi são pas si va, onde o po der pú bli -
co é o pro ve dor de to das as ne ces si da des da so ci e -
da de. É fun da men tal cri ar mos tam bém um es pa ço
de dis cus são para uma ação pró-ativa, onde pos sa
ha ver uma si ner gia en tre o po der pú bli co, a so ci e da -
de, os ho mens e as mu lhe res de bem, que po dem
con tri bu ir para me lho rar a si tu a ção da po pu la ção. 

Assim, acre di to que a dis cus são so bre a er ra -
di ca ção da po bre za e o com ba te à ex clu são so ci al
não será ape nas uma ban de i ra po lí ti ca, so bre a qual 
cada um de nós po de rá se pro nun ci ar. Será, prin ci -
pal men te, um con jun to de ações prá ti cas, con cre -
tas, que se rão en ca mi nha das con for me o se tor de
sua com pe tên cia. O Con gres so Na ci o nal, apro van -
do e de sen ga ve tan do to das as ini ci a ti vas que se en -
con tram na Casa da ria uma gran de res pos ta para a
ques tão da po bre za, do de sem pre go, da ex clu são
so ci al no nos so País. O Go ver no Fe de ral, pri o ri zan -
do a alo ca ção de re cur sos quan do da fe i tu ra do seu
or ça men to, que em mu i tos mo men tos se pre o cu pa
mais em cor tar os min gua dos re cur sos da área so ci -
al do que em am pli ar es ses be ne fí ci os. A so ci e da -
de, acom pa nhan do por meio da par ti ci pa ção viva,
ofe re cen do su ges tões e exem plos con cre tos em
três di men sões. 

E que ro re gis trar uma ação mu i to po si ti va da
or ga ni za ção da so ci e da de. Em mu i tos ca sos – te -
nho acom pa nha do – em que se apre sen ta al gu ma
su ges tão ao Go ver no, pre fe i to ou Pre si den te, a pri -
me i ra res pos ta que se dá é que não há re cur sos,

não tem con di ções, é mu i to di fí cil. E a mi nha ex pe -
riên cia me mos tra que a so ci e da de tem mu i ta com -
pe tên cia em apre sen tar so lu ções em áre as em que
o Go ver no fa lha, mes mo sem os re cur sos e a es tru -
tu ra ne ces sá ri os. Pos so ci tar um dos exem plos mais 
em ble má ti cos da Ama zô nia: quan do da ida de pes -
so as do Pa ra ná, de San ta Ca ta ri na, do Rio Gran de
do Sul para Estre ma e Ca li fór nia, duas pe que nas vi -
las que fi cam na fron te i ra do Acre com Ron dô nia,
aque las pes so as fo ram des pe ja das na que la re gião
como em um cam po de con cen tra ção, sem as sis -
tên cia téc ni ca, sem cré di to, sem as sis tên cia de sa ú -
de, sem es co la, sem luz, sem água, jo ga das como
se aqui lo fos se um as sen ta men to para fa zer a re for -
ma agrá ria. Dom Mo acyr Gre chi, por meio das par -
ce ri as que a Igre ja tem com os mais di fe ren tes
pla nos, con se guiu re cur sos para vi a bi li zar um pro -
je to cha ma do Reca. Com ape nas dois ou três hec -
ta res, ele con se guiu, no pra zo des ses qua se 20
anos, fa zer com que cada uma des sas fa mí li as
pu des se ter uma ren da men sal de mais de 5 sa lá -
ri os mí ni mos, sem fa lar na agri cul tu ra de sub sis -
tên cia, sem fa lar na pro du ção de fru tas e ver du ras 
que eles pro du zem, aju dando a sua ali men ta ção e
a sua ren da bá si ca. 

Na épo ca em que o Mi nis tro Ca bre ra foi ao
Esta do do Acre para ve ri fi car a si tu a ção dos as sen ta -
dos, não teve a co ra gem de ob ser var os pro je tos de
as sen ta men to do Go ver no Fe de ral. Foi exa ta men te
lá, com a ex pe riên cia de Dom Mo acyr Gre chi, jun ta -
men te com a co mu ni da de, que à épo ca não ti nha re -
ce bi do o apo io do Go ver no Fe de ral, que ele des ceu
com o seu he li cóp te ro para ve ri fi car um mo de lo que
es ta va dan do cer to em ter mos de agri cul tu ra na
Ama zô nia. Esta va dan do cer to em três as pec tos: pri -
me i ro, era uma ex pe riên cia co le ti va com pou cos re -
cur sos; se gun do, era uma ex pe riên cia sus ten tá vel do 
pon to de vis ta eco ló gi co, pois não pro du zia uma
pres são mu i to gran de so bre os re cur sos na tu ra is. Ao
con trá rio, re cu pe ra va a área de gra da da com o plan tio 
de pu pu nha, com o plan tio de ca cau e com a agri cul -
tu ra de sub sis tên cia, vi san do a um pro ces so de co -
mér cio por meio da agro in dús tria.

Essa ex pe riên cia exi to sa é ape nas uma que
pos so ci tar em que o Go ver no fra cas sou, para a
qual o Go ver no não dava apo io – de po is teve que
re co nhe cer e, gra ças a Deus, hoje re co nhe ce.
Como essa, exis tem mi lha res na Ama zô nia, que co -
nhe ço; e, em todo o Bra sil, deve ha ver cen te nas de
mi lha res.

A Co mis são tem que abrir um es pa ço para que
es sas ex pe riên ci as exi to sas pos sam ser mos tra das
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ao Con gres so. Assim, es ta re mos nos va ci nan do con -
tra a sín dro me da im po tên cia do Po der Pú bli co de
acre di tar que nada é pos sí vel, que nada dá cer to por -
que mu i tas ve zes não te mos a co ra gem de ten tar. 

Uma gran de con tri bu i ção que po de re mos ab -
sor ver da so ci e da de é a prá ti ca da par ce ria; par ce ria 
essa que mu i tas ve zes co bra mos da so ci e da de,
mas so mos in ca pa zes de pra ti cá-la quan do fa ze mos 
par te do Go ver no. 

É mu i to di fí cil pen sar em ação de par ce ria
quan do se pen sa em ações iso la das da sa ú de,
ações iso la das da edu ca ção, ações iso la das da
ciên cia e da tec no lo gia, que não se en con tram num
pro gra ma de de sen vol vi men to para o nos so país. Aí 
se co bra mu ti rão e par ce ria da so ci e da de.

O pro gra ma en ca mi nha do pela Drª Ruth Car -
do so, que ti nha o ob je ti vo de fa zer uma gran de ar ti -
cu la ção den tro do Go ver no, como con cep ção, con -
si de ro po si ti vo. No en tan to, o fra cas so ocor reu exa -
ta men te por que não te mos uma vi são sis tê mi ca de
de sen vol vi men to; não com pre en de mos o pro ces so
de que as re la ções têm que se so mar às ações de
Go ver no. Infe liz men te, isso não ocor re, e é exa ta -
men te o re sul ta do de uma ação par ce i ra, ver da de i -
ra men te in te gra da que po de rá po ten ci a li zar as
ações que que re mos no que se re fe re ao com ba te à 
po bre za.

Com esse es pí ri to é que que ro dis cu tir a ques -
tão. Pri me i ro, en ten den do que as ações emer gen ci -
a is não po dem ser vis tas como um fim em si mes -
mas. Se gun do, te mos que pen sar pro je tos es tru tu -
ra is que co lo quem este País no ca mi nho do de sen -
vol vi men to eco nô mi co; que pos sa mos mos trar que
essa vi são de ge rar di nhe i ro por di nhe i ro não nos le -
va rá a nada; e ori en tar um novo sen ti men to do que
sig ni fi ca um país de sen vol vi do. Ser de sen vol vi do
sig ni fi ca ha ver mais pes so as nas es co las; um país
de sen vol vi do sig ni fi ca ha ver de mo cra ti za ção da ter -
ra, de mo cra ti za çao do ca pi tal, a pos si bi li da de de
que as pes so as te nham aces so à sa ú de de boa
qua li da de, à edu ca ção de boa qua li da de, à mo ra dia
de boa qua li da de, ao trans por te para che gar ao tra -
ba lho com de cên cia. 

Para con clu ir, devo di zer que al gu mas das for -
mu la ções fe i tas pelo ex-Governador Cris to vam Bu -
ar que, para as qua is sou mu i to sim pá ti ca, no sen ti -
do de que pre ci sa mos ter al gu mas ações bá si cas
que nos pos si bi li tem dar às pes so as con di ções para 
que pos sam se de sen vol ver. A de si gual da de so ci al
po de rá con ti nu ar, por que é im pos sí vel ima gi nar mos
que to das as pes so as te rão o mes mo pa drão de
vida. As di fe ren ças cul tu ra is – é por isso que de fen -

de mos a di ver si da de cul tu ral – con ti nu a rão a exis tir.
O que não pode exis tir é a fal ta de con di ções mí ni -
mas para que as pes so as se de sen vol vam; e as
con di ções mí ni mas se si tu am no cam po da sa ú de,
da edu ca ção, do tra ba lho, do la zer, do aces so à cul -
tu ra, do trans por te de cen te. Essa pla ta for ma bá si ca
é es sen ci al na vida de cada pes soa e de cada ci da -
dão que tem uma res pon sa bi li da de pú bli ca.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) V. Exª me
per mi te um apar te?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Eu me
emo ci o no quan do ouço um pro nun ci a men to de V.
Exª, por que per ce bo nele um pro fun do con te ú do so -
ci al e uma pro fun da sin ce ri da de, vol ta da para aqui lo 
que me pa re ce re al men te o bá si co na con du ção da
so ci e da de. V. Exª men ci o na com uma na tu ra li da de
aqui lo que de ve ria ser o ób vio. Qu an do ouço V. Exª
fa lar e quan do ex põe os equí vo cos da nos sa so ci e -
da de, pa re ce-me que era co pi ar e re a li zar! No en -
tan to, é tão di fí cil fa zer aqui lo que é tão sin ge lo e
tão ver da de i ro. Não va mos dis cu tir se que re mos
uma so ci e da de so ci a lis ta, co mu nis ta, ca pi ta lis ta, li -
be ra lis ta, seja lá o que for. Em qual quer so ci e da de
que ima gi na mos, o ci da dão deve ter o mí ni mo de
con di ção de ter um lar, de ter tra ba lho, de ter sa lá -
rio, de ter ren di men to. Os sis te mas ca pi ta lis ta, li be -
ral e co mu nis ta não pre vê em gen te mor ren do de
fome. No en tan to, te mos um sis te ma tí pi co do Bra -
sil, por que es sas co i sas acon te cem e nada se faz
em ser vi ço con trá rio. Cre io que V. Exª tem ab so lu ta
cer te za e está cor re ta quan do se re fe re, por exem -
plo, ao ser vi ço pre si di do pela Pri me i ra-Dama. Isso
foi ini ci a do para ser um pro gra ma de ur gên cia ur -
gen tís si ma, como di zia o Be ti nho. Sou con tra os
pro gra mas as sis ten ci a is, mas há gen te que está
mor ren do de fome. Va mos dar co mi da a es ses en -
quan to pre pa ra mos uma ou tra co i sa. Em que pese
ser pre si di do por uma mu lher ex tra or di ná ria, com pe -
ten te, sé ria, bem-intencionada, que é a Pri me i -
ra-Dama, . la men ta vel men te fi cou aquém do Be ti -
nho. O Be ti nho e o Bis po de Du que de Ca xi as, uma
pes soa fan tás ti ca como Se cre tá rio Exe cu ti vo, fi ze -
ram o que fi ze ram com a so ci e da de, com a par ti ci -
pa ção da so ci e da de. A so ci e da de es ta va pre sen te,
e o Go ver no es ta va au xi li an do. De re pen te, afas -
tou-se, em vez de se apro xi mar cada vez mais; em
vez de fa zer aqui lo que o Go ver na do do Dis tri to Fe -
de ral fez, uma es pé cie de ban co do povo, de ini ci a ti -
vas com a so ci e da de. Isso não acon te ce. Ima gi nem
um ban co, como o de Ban gla desh, onde há um mi -
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lhão de mu lhe res que já ga nha ram um ren di men to
do ban co po pu lar e es tão sa in do da mi sé ria. Hoje,
elas têm o seu lar zi nho, têm al gu ma co i sa para fa -
zer. Então, acre di to que V. Exª tem ra zão. Te nho
cer te za de que essa é a ori en ta ção do Pre si den te
Anto nio Car los, pois S. Exª lan çou isso. Cre io que o
gran de mé ri to de S. Exª for ter tra zi do a ques tão ao
de ba te. Ago ra, va mos nos sen tar à mesa e de ba ter.
Aí V. Exª tem ra zão: va mos apre sen tar as pro pos tas 
que já exis tem, as co i sas que já acon te ce ram e va -
mos ver o que po de mos tra zer do Acre, do Rio
Gran de do Sul ou de qual quer lu gar. V. Exª tem ra -
zão: essa ques tão tem que ser re sol vi da com a par -
ti ci pa ção da co mu ni da de. Não pode ser im pos ta de
cima para ba i xo, em que so men te o Esta do vai fa lar. 
Te mos que con vi dar a co mu ni da de para que par ti ci -
pe, para que ar re ga ce as man gas. Apre sen tei um
pro je to, e o Pre si den te do Se na do tam bém, para cri -
ar o ser vi ço vo lun tá rio, para o qual as pes so as te ri -
am um ano para se de di car ao ser vi ço so ci al, para
com pa re cer às vi las, para os ba ir ros para tra ba lhar
para a so ci e da de. Acre di to que é por aí que va mos
che gar a uma so ci e da de que não haja fome e mi sé -
ria. Eu me emo ci o no com o pro nun ci a men to de V.
Exª – pe ço-lhe des cul pas por que sei que es tou er -
ran do; V. Exª es ta va indo tão bem e eu a in ter rom pi. 
Mas cre io que é por aí. V. Exª está ex pon do as usas 
idéi as com gran de pro fun di da de, no sen ti do de que
de ve mos apro ve i tar este mo men to em que to das as
rá di os, to dos os jor na is e a te le vi são tra tam da ma -
té ria. De cer ta for ma, fa lam es pe ran do um fra cas so
– cá en tre nós. Vai ser mais um pro je to, é mais uma
vez, é mais uma dis cus são, é mais uma pro pos ta, é
mais um pro je to so ci al, que, como to dos os pro je tos
so ci a is no Bra sil, fra cas sam. Está todo mun do pen -
san do isso. Quem sabe a par tir do es pí ri to com que
V. Exª está apre sen tan do a pro pos ta, seja a pri me i -
ra vez que um pro je to so ci al, não sen do do Go ver -
no, nem da Opo si ção, nem do João, nem do Ma no -
el, nem do Antô nio, pos sa mos ini ci ar um mo vi men to 
que re al men te seja sé rio, para se sa ber a pri o ri da de 
do Bra sil. Tem gen te mor ren do de fome? Não pode
mor rer de fome. Qual é a pri o ri da de do Bra sil? Tem
gen te mor ren do por fal ta de sa ú de? Não pode de i -
xar de ter sa ú de. Qual é a pri o ri da de do Bra sil? Tem 
gen te que está dor min do em ba i xo da pon te? Não
pode dor mir em ba i xo da pon te. É tão evi den te por
onde de ve mos co me çar! No en tan to, la men ta vel -
men te, a ma i or par te da ver ba gas ta pelo Go ver no
com o so ci al é des ti na da à clas se mé dia, à clas se
alta, a nós. Quem mais pre ci sa são aque les com
quem ele me nos gas ta. Meus cum pri men tos, com

as des cul pas por ter in ter rom pi do o seu bri lhan te
pro nun ci a men to.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) –
Agra de ço o apar te de V. Exª que, com cer te za, veio
em meu so cor ro. V. Exª, por ter sido Go ver na dor e
ter sen ti do a ne ces si da de de re a li zar ações que cor -
res pon des sem aos an se i os da po pu la ção, prin ci pal -
men te da po pu la ção po bre, e por ser Par la men tar
no Con gres so Na ci o nal, co nhe ce a ex pe riên cia de
trans for mar em leis as ações que, in fe liz men te, os
go ver nos, mu i tas ve zes, não po dem fa zer por não
es tar isso ao seu al can ce, em fun ção das li mi ta ções
le gis la ti vas e dos ins tru men tos le ga is.

V. Exª é um pro fun do co nhe ce dor do as sun to,
e fi quei mu i to fe liz ao ver seu nome in di ca do nes ta
lis ta, en tre os no mes do PMDB, bem como os de vá -
ri os ou tros co le gas Se na do res, por que te nho cer te -
za de que se rão par ce i ros no mu ti rão que ire mos
co me çar a par tir des ta pri me i ra re u nião. Este será o
iní cio dos tra ba lhos que já vêm ocor ren do na di nâ -
mi ca da so ci e da de, e o Con gres so Na ci o nal, a par tir 
de ago ra, de for ma or ga ni za da e sis te ma ti za da,
pas sa rá a in ter fe rir no pro ces so. Não te nha dú vi da,
Se na dor Pe dro Si mon, de que eu e a Ban ca da do
Blo co da Opo si ção ire mos tra ba lhar nes sa Co mis -
são com o afin co de quem quer res pos tas con cre tas 
e efe ti vas.

O Con gres so Na ci o nal po de rá mar car, his to ri -
ca men te, a sua par ti ci pa ção nes se de ba te, num pro -
ces so que te nha re sul ta dos con cre tos. Qu an do falo
de re sul ta dos con cre tos, não me re fi ro a leis apro va -
das, por que es sas te mos mu i tas, e boas, mas à
com pa ti bi li za ção en tre as leis e a ação, que, nes te
mo men to, deve ser, pri o ri ta ri a men te, do Po der Pú -
bli co, do Go ver no Fe de ral, que deve pos si bi li tar me i -
os para que os Go ver nos dos Esta dos tam bém pos -
sam ter es sas ini ci a ti vas.

Da mi nha par te, o in te res se, o com pro mis so é
to tal, por que com esse tema não é pos sí vel fa zer -
mos ape nas dis cur sos po lí ti cos. Não po de mos con -
se guir ape nas mais uma apa ri ção nos me i os de co -
mu ni ca ção. De ve mos ini ci ar esse de ba te com a de -
ter mi na ção de quem quer aju dar a re sol ver o pro ble -
ma. Não com pre en do que dis cu tir um tema des sa
re le vân cia seja es tar vin cu lan do ape nas a me di das
com pen sa tó ri as, mu i to em bo ra eu com pre en da que, 
para quem está pas san do fome, elas se jam fun da -
men ta is. A di fe ren ça é que não va mos pa rar por aí.
Afi nal de con tas, não po de mos di zer para quem
está com fome: “Olha, a sua fome, o seu pro ble ma
de sa ú de, de mo ra dia será re sol vi do no dia em que
não hou ver mais de sem pre go, em que o País vol tar
a cres cer, em que mu dar a po lí ti ca de ju ros do Go -
ver no Fe de ral.” Isso não é pos sí vel para quem tem
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um com pro mis so hu ma nis ta com as res pos tas dos
pro ble mas da que les que es tão so fren do.

Con for mar mo-nos ape nas com es sas ações
com pen sa tó ri as é en trar mos num cír cu lo vi ci o so de
re tro a li men ta ção da po bre za e da mi sé ria, usu fru in -
do, in clu si ve, de be ne fí ci os po lí ti cos, de uma vi são
pa tri ar cal da po bre za que ali men ta, ad in fi ni tum,
essa re la ção de de pen dên cia. Por isso, de fen do que 
a nos sa Co mis são deva apon tar ações es tru tu ra is, a 
fim de que o País vol te a cres cer e vol te a ge rar e
de mo cra ti zar ren da. Não é pos sí vel que os 20%
mais ri cos se jam trin ta e duas ve zes mais ri cos do
que os mais po bre. Isso é um ab sur do!

Te nho ab so lu ta cer te za de que os Par la men ta -
res que ini ci am esse de ba te, fa zem-no com toda a
dig ni da de da alma de quem quer dar res pos ta efe ti va 
para o pro ble ma. Não con cor do com a tese de que
fa zer mos essa dis cus são é es tar mos ca in do no jogo,
puro e sim ples, das po lí ti cas com pen sa tó ri as, até
por que exis te es pa ço para as duas for mas de in te ra -
ção na ques tão da po bre za e da ex clu são so ci al.

A ação da bol sa-escola, im plan ta da pelo
ex-Governador Cris tó vam Bu ar que, aqui no Dis tri to
Fe de ral, não foi ape nas me di da com pen sa tó ria. Foi
uma ação efe ti va, es tru tu ral. Quem co nhe ce o Pro -
gra ma de Ren da Mí ni ma, da for ma como está sen do 
apli ca do na Pre fe i tu ra de Be lém, como o foi aqui,
pelo Go ver na dor Cris tó vam Bu ar que, e ou tras ex pe -
riên ci as, sabe que não é ape nas um pa li a ti vo. Co lo -
car uma cri an ça na es co la sig ni fi ca fa zer com que
ela te nha o ins tru men to mais efi ci en te de com ba te à 
ex clu são so ci al.

Falo com a ex pe riên cia da vida. Fui anal fa be -
ta até os qua se de zes se is anos e tive a opor tu ni da -
de de ser al fa be ti za da pelo an ti go Mo bral, da épo -
ca da di ta du ra, um pro gra ma que se cons ti tu iu num 
dos ma i o res fra cas sos des te País, em ter mos de
edu ca ção. Lem bro-me que a tur ma da qual par ti ci -
pei era for ma da por 46 es tu dan tes. Ao fi nal do cur -
so, so men te três fo ram apro va dos. Fui apro va da
com a mé dia de 5,5. Agra de ço es tar aqui para con -
tar a his tó ria, mas con si de ro que uma das me lho -
res con tri bu i ções que re ce bi de Deus e da que les
que me aju da ram na mi nha vida foi ter tido aces so
à es co la, ain da que tar di a men te. Por isso digo que
exis te es pa ço para as ações de com ba te à po bre -
za, des de que en ca de a das num pro ces so de vi são
es tru tu ral, sis tê mi ca, onde se pos sa pen sar no
cres ci men to eco nô mi co as so ci a do a ações ime di a -
tas e emer gen ci a is.

Cito aqui o que ocor reu com o en tão pre si den -
te do Iba ma, Raul Jung mann, quan do eu o acom pa -

nhei a uma re u nião em Assis Bra sil, mu ni cí pio do
Esta do do Acre, à qual com pa re ce ram pou cos se rin -
gue i ros. Inda gou-me ele por que ha via pou cas pes -
so as, e ti ve mos que lhe mos trar a di fí cil re a li da de: a
ma i o ria das pes so as não es ta va na re u nião por que
não ti nha rou pas. As me ni nas, que a par tir dos doze 
ou tre ze anos já es tão se tor nan do mo ci nhas, têm
di fi cul da de em apa re cer quan do che ga mos nas ca -
sas por que não têm rou pas. Elas fi cam es pe ran do
que haja uma cam pa nha po lí ti ca em que os can di -
da tos dis tri bu am ca mi se tas com as suas car ran cas
e pro pa gan das para po de rem usá-las como rou pa.

Não pos so me con for mar que o sub sí dio que
apro va mos no Con gres so Na ci o nal, in fe liz men te,
não es te ja sen do usa do ade qua da men te pe los se -
rin gue i ros, por que hou ve uma sé rie de des vi os no
seu pro ces so de dis tri bu i ção, o que está sen do in -
ves ti ga do atu al men te. Não pos so me con for mar que 
isso seja ape nas uma ação com pen sa tó ria, pa li a ti -
va, sem ne nhum sig ni fi ca do.

O seu sig ni fi ca do é mu i to im por tan te, por que,
pri me i ra men te, está dan do, gra ças à ação do Go -
ver no do Esta do, pelo me nos lá no Acre, res pos tas
emer gen ci a is para aque las fa mí li as, mas tam bém se 
cons ti tu i rá num gran de pro gra ma de mo der ni za ção
e di ver si fi ca ção da eco no mia ex tra ti vis ta, para que
pos sa mos sair da de pen dên cia do sub sí dio do Go -
ver no e en trar num pro ces so de cres ci men to eco nô -
mi co que vise à mo der ni za ção da nos sa eco no mia.

Então, as duas ações são con jun tas. Se de i -
xar mos aque la co mu ni da de se de sa gre gar com ple -
ta men te, sem ne nhum apo io, ocor re rá a ex plo ra ção
ir re gu lar de ma de i ra, a sa í da em mas sa das pes so -
as para a pe ri fe ria e a en tra da ines cru pu lo sa da que -
les que es tão de olho nas re ser vas de mog no, para
des tru ir a Ama zô nia. No en tan to, a par tir de um ges -
to sin ge lo – ape nas R$0,90 por qui lo de bor ra cha –,
es ta mos dan do uma con tri bu i ção. E de mos a con tri -
bu i ção que o Se na do po de ria dar evi tan do que hou -
ves se um mas sa cre em mas sa, so ci al, am bi en tal e
cul tu ral men te, por que aque las po pu la ções têm im -
por tân cia cul tu ral, prin ci pal men te as co mu ni da des
in dí ge nas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ad vo go
que as ações pa li a ti vas se jam en cam pa das jun to às 
ações es tru tu ra is de cres ci men to eco nô mi co, de de -
sen vol vi men to so ci al, mas não po de mos pres cin dir
de las, sob pena de es tar mos fa zen do uma gran de
in jus ti ça com aque les que, his to ri ca men te, fo ram
mas sa cra dos e que não têm mais como es pe rar que 
o País ve nha a cres cer para que nele pos sam ser
in clu í dos. Aliás, nem o se rão se não ti ver mos o em -
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pe nho de in du zir essa in clu são pe las ações do Po -
der Pú bli co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia re ce beu da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, os Ofí ci os nºs 212 e 794, de 1999, de 11
do cor ren te, co mu ni can do a apro va ção por aque la
Casa e en ca mi nhan do os au tó gra fos, para pro mul -
ga ção, do Pro je to de Re so lu ção nº 51, de 1996 (nº
1/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de au to ria do Se -
na dor Se bas tião Ro cha, que ins ti tui o Di plo ma do
Mé ri to Edu ca ti vo Darcy Ri be i ro e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

A Pre si dên cia pro mul ga a Re so lu ção nº 2, de
1999, do Con gres so Na ci o nal, que ins ti tui o Di plo ma 
do Mé ri to Edu ca ti vo Darcy Ri be i ro e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor 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 Ade mir Andra de, Srªs e Srs.
Se na do res, an te on tem, o Se na dor Ro ber to Fre i re
fez con si de ra ções so bre o pro nun ci a men to aqui re a -
li za do na úl ti ma se ma na pelo Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães e sus ci tou re fle xões de gran de im -
por tân cia. Gos ta ria de con ti nu ar o diá lo go que há
tan to tem po foi ini ci a do na his tó ria da hu ma ni da de,
por tan tos pen sa do res, fi ló so fos e eco no mis tas. 

É opor tu na a re fle xão do Se na dor Ro ber to Fre -
i re, quan do sa li en ta que não se tra ta de um as sun to
novo. Se numa me ta mor fo se o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães re sol ve ago ra co lo car como pri -
me i ra pri o ri da de, na or dem do dia das nos sas pre o -
cu pa ções, o com ba te à po bre za, é cla ro que po de ria 
tê-lo fe i to há bas tan te tem po. O Se na dor Ro ber to
Fre i re tem co lo ca do a sua vida pela ca u sa da jus ti -
ça. Assim como o fez Karl Marx; as sim como o fez
um dos ma i o res ideó lo gos da re vo lu ção ame ri ca na
e fran ce sa, Tho mas Pa i ne; as sim como o fi ze ram os 
cri a do res do pen sa men to hu ma nis ta mo der no, for -
ma do res do pen sa men to da Eu ro pa de hoje, por
exem plo, Tho mas Mo rus; as sim como o fi ze ram
aque les que, no Anti go Tes ta men to, mu i tas ve zes
ex pres sa ram a pa la vra tse da ka, que quer di zer jus -
ti ça na so ci e da de; as sim como Je sus Cris to, nas
suas pa rá bo las, ti nha uma pre o cu pa ção for te com a
ques tão da jus ti ça, com a ne ces si da de de o se nhor
dar vi nha, por exem plo, pro ver os re cur sos ne ces sá -
ri os a cada um dos tra ba lha do res, de ma ne i ra que
ti ves sem o su fi ci en te para a sua so bre vi vên cia com
dig ni da de; as sim como São Pa u lo, jun to aos co rín ti -
os, ex pres sou que, para que hou ves se igual da de,
para que hou ves se jus ti ça, era pre ci so que, pri me i -

ro, toda pes soa que teve uma sa fra abun dan te não
ti ves se de ma is, e aque la que teve uma sa fra pe que -
na não ti ves se de me nos. 

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – E, ape nas
para co la bo rar com V. Exª, an tes de Je sus Cris to e
de São Pa u lo, Mo i sés, 1.300 anos an tes, já fa la va
nas li ber da des da jus ti ça.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) 
Exa ta men te. Agra de ço a co la bo ra ção do Se na dor
Edi son Lo bão; a tra je tó ria de Mo i sés foi sem pre em
bus ca de que hou ves se jus ti ça. 

Assim, no Bra sil, quan do Zum bi de Pal ma res
re sol veu or ga ni zar os tra ba lha do res nos qui lom bos,
como os de Pal ma res, tam bém foi para al can çar a li -
ber da de e a jus ti ça como uma pri me i ra pri o ri da de.
Qu an do Antô nio Con se lhe i ro, em Ca nu dos, re sol -
veu ali for mar uma so ci e da de onde não es ti ves sem
su je i tos às de man das que o go ver no da Re pú bli ca
os obri ga va, en tão ha via an se i os de jus ti ça. Ain da
há pou co o Se na dor Anto nio Car los Va la da res e  o
Se na dor Pe dro Si mon aqui re cor da vam a luta de
Cel so Fur ta do, cha man do-nos a aten ção, des de os
anos 40 e 50, des de a for ma ção eco nô mi ca para o
Bra sil, des de um pro je to para o Bra sil, de como ne -
ces sá rio se fa zia cons tru ir um mo de lo de de sen vol -
vi men to que em pri me i ro lu gar des se aten ção aos
tra ba lha do res. 

E, logo após a 2ª Gu er ra Mun di al, Jo sué de
Cas tro tam bém co lo ca va em Ge o gra fia da Fome e
Ge o po lí ti ca da Fome a ne ces si da de de o Bra sil re -
sol ver os pro ble mas de des nu tri ção e as se gu rar jus -
ti ça a to dos. Para não di zer do nos so pró prio co le -
ga, Se na dor La u ro Cam pos, que de di cou toda sua
vida de pro fes sor de eco no mia para res sal tar a im -
por tân cia de al can çar mos jus ti ça. 

Se Raul Se i xas pro por ci o nou a ins pi ra ção para 
Anto nio Car los Ma ga lhães fa lar de trans for ma ção,
con si de ro isso algo que deva ser bem-vindo. E se
hoje à tar de, em fun ção des sa nova di nâ mi ca, fe liz -
men te va mos ver ins ta la da a Co mis são para di ag -
nos ti car as ra zões de tan ta po bre za no Bra sil, as ra -
zões de, em meio a um PIB tão ma i or do que ao
tem po de Jo sué de Cas tro, ain da ter mos 40 ou 50
mi lhões de pes so as vi ven do em con di ções in dig nas, 
esta trans for ma ção é po si ti va.

O Se na dor Ro ber to Fre i re fez al gu mas pon de -
ra ções de gran de re le vân cia, prin ci pal men te ao
ques ti o nar a na tu re za do mo de lo que leva a tan ta
de si gual da de. E, de fato, não será su fi ci en te aqui
sim ples men te es tar mos pro cu ran do var rer a su je i ra
na fren te que o mo de lo co lo ca para trás e de i xa,
por que pre ci sa mos de fato trans for mar in te i ra men te
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as ins ti tu i ções.
O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF)  Per mi -

te-me V. Exª um apar te?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) 

Vou con ce der o apar te a V. Exª as sim que con clu ir
meu pen sa men to, Se na dor La u ro Cam pos. 

Eu gos ta ria de di a lo gar com o Se na dor Ro ber -
to Fre i re re la ti va men te à ques tão dos ins tru men tos
de po lí ti ca eco nô mi ca. 

Qu an do V. Exª, Se na dor Ro ber to Fre i re, sa li -
en ta que o mo de lo pre sen te está es tran gu lan do a
pos si bi li da de de re sol ver mos os pro ble mas de de si -
gual da de, aí V. Exª tem ra zão. Eu es ta va exa mi nan -
do os nú me ros do Orça men to da União de 1999, e
de fato está lá pre vis to que ape nas para ju ros e en -
car gos va mos pa gar algo em tor no de R$50 bi lhões
para uma re ce i ta cor ren te da or dem de R$210 bi -
lhões. A lei or ça men tá ria fala em R$545 bi lhões,
mas há a amor ti za ção da dí vi da que in clui o giro da
dí vi da, a ro la gem. Uma com pa ra ção mais ra zoá vel
se ria di zer que os ju ros mais en car gos no Orça men -
to pre vis to para este ano são da or dem de R$50 bi -
lhões, cor res pon den do a qua se um quar to dos
R$210 bi lhões de re ce i tas cor ren tes, que in clu em as 
re ce i tas tri bu tá ri as e as pro ve ni en tes da ar re ca da -
ção de con tri bu i ções. Di an te de um peso tão gran de 
de ju ros e en car gos, de ve-se ain da le var em con si -
de ra ção a se guin te per gun ta: se nós de di ca mos
qua se um quar to da qui lo que ar re ca da mos para pa -
gar ju ros e en car gos, quem é que re ce be es ses ju -
ros e en car gos? Qu a is são os pro pri e tá ri os dos tí tu -
los? Quem re ce be essa re mu ne ra ção? São as ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras, os di ver sos fun dos que cap tam
re cur sos – in clu si ve da clas se mé dia –, mas, nor -
mal men te, são pes so as que es tão do lado dos que
ma i or ri que za têm. Obvi a men te, isso é algo mu i to
im por tan te. Pre ci sa mos re ver ter este qua dro.

Se na dor Ro ber to Fre i re, V. Exª até acha que
pro gra mas como o da bol sa-escola e o da ren da mí -
ni ma de vem ser ins ti tu í dos, mas dis se que não po -
de mos sim ples men te pen sar em pro gra mas com -
pen sa tó ri os. O que eu gos ta ria de aqui co lo car é
que a pri me i ra pri o ri da de é ace le rar a re for ma agrá -
ria, dada a dis tri bu i ção pa tri mo ni al do Bra sil, tão de -
si gual e que ad vém de toda a nos sa his tó ria. Ao
lado de des ti nar os re cur sos das ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras ofi ci a is so bre tu do para mi cro, pe que nos e
mé di os pro du to res e para as co o pe ra ti vas; ao lado
de es ti mu lar as for mas co o pe ra ti vas e a de mo cra ti -
za ção das re la ções de pro du ção em to das as em -
pre sas, in clu si ve as pri va das, para que os tra ba lha -
do res par ti ci pem mais das de ci sões so bre o que e

como pro du zir, como e quan tos em pre gar, e as sim
por di an te; ao lado da ex pan são da prá ti ca da de -
mo cra ti za ção do or ça men to; ao lado da me lho ria
efe ti va e da uni ver sa li za ção da edu ca ção fun da -
men tal e do for ta le ci men to da pes qui sa e do pro -
gres so tec no ló gi co, en ten do que de ve-se usar um
ins tru men to de po lí ti ca eco nô mi ca que con si de ro
mu i to im por tan te: as se gu rar que to dos os 160 mi -
lhões de bra si le i ros te nham ga ran ti do um mí ni mo de 
ren da – é seu di re i to à ci da da nia.

Para a fi na li da de de a nin guém fal tar o su fi ci -
en te para so bre vi ver com dig ni da de – em bo ra não
seja nos mol des do que o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães pro pôs –, tal vez te nha mos que re ser var
uma par ce la de tudo o que é pro du zi do no País.
Ain da que co me ce mos por uma soma não tão ex tra -
or di ná ria, de ve mos des ti ná-la às fa mí li as ca ren tes,
de tal for ma que pos sam as suas cri an ças fre qüen -
tar a es co la em vez de se rem ins ta das ao tra ba lho
tão pre co ce men te. Gos ta ria de lhe di zer que acho
que isso pode ser um ins tru men to fun da men tal, in -
clu si ve para que as pes so as, os tra ba lha do res ve -
nham a ter ma i or li ber da de, ma i or po der de bar ga -
nha, in clu si ve para não es ta rem ace i tan do a qual -
quer mo men to algo que pos sa ser de gra dan te para
a pes soa.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS-PE) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Se na dor Ro ber to Fre i re, vou con ce der-lhe o apar te.
Antes, po rém, vou ou vir a in ter ven ção do Se na dor
La u ro Cam pos, que me pede já há al guns mi nu tos a 
pa la vra.

Te nho a ma i or hon ra de con ce der-lhe o apar te, 
Se na dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – No bre
Se na dor Edu ar do Su plicy, o que es ta mos tra tan do
aqui hoje em ter mos ver ba is é mais ou me nos aqui lo 
que tra ta mos du ran te uma fase de nos sa vida, prin -
ci pal men te quan do V. Exª pro pôs, ins pi ra do no im -
pos to de ren da ne ga ti vo que, em 1967, o Sr. Mil ton
Fri ed man ...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Foi em 1962, quan do foi pu bli ca do o li vro Ca pi ta lis -
mo e Li ber da de, ain da que mu i tas ou tras pes so as
te nham fa la do an tes. Mas so bre isso fa la rei ao res -
pon der o seu apar te.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Agra -
de ço, por que se ria bom que se le vas se essa in for -
ma ção ao Sr. Je remy Rif kin, en tão, para que ele
cor ri gis se, na edi ção se guin te de seu li vro, esse
dado que ele traz: afir ma que foi em 1967.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
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Tal vez a edi ção bra si le i ra...
O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Está

aqui na pá gi na 284 des te li vro que se cha ma O Fim
dos Empre gos.  Acho que V. Exª, como gran de es -
pe ci a lis ta, deve ter mais ra zão e, se pos sí vel, vou
en ca mi nhar a su ges tão de cor re ção ao au tor Je -
remy Rif kin. Então, o que me pa re ce é o se guin te.
Na que la oca sião, como eu es ta va di zen do, V. Exª
fez aque la pro pos ta que sur giu em 1974 – foi o
Antô nio Ma ria que, vin do dos Esta dos Uni dos trou xe 
para o Bra sil a su ges tão do im pos to de ren da ne ga -
ti vo. Essa su ges tão foi de ba ti da co nos co no de par -
ta men to de Eco no mia em 1974, 1975. Na que la oca -
sião, fui con tra. Ma ni fes tei-me con tra e, ob vi a men te, 
eu ti nha vá ri os mo ti vos para ser con tra. Pri me i ro,
por que não acre di to que exis tam me ca nis mos re a is
de dis tri bu i ção de ren da no ca pi ta lis mo. Exis tem
me ca nis mos de con cen tra ção e eles es tão em ação
– é por isso que as tre zen tas e cin qüen ta e oito pes -
so as mais ri cas do mun do re ce bem uma ren da hoje
equi va len te à de dois bi lhões e oi to cen tos mi lhões
de se res hu ma nos. Tre zen tos e cin qüen ta e oito ar -
qui mi li o ná ri os e dois bi lhões e oi to cen tos mi lhões de 
se res hu ma nos! Ten to en ten der eco no mia há al gu -
mas dé ca das – qua se cin co já – e não en con trei ne -
nhum me ca nis mo real de dis tri bu i ção de ren da no
ca pi ta lis mo. Isto não ape nas se ex pres sa nes ses
nú me ros que aca bei de di zer, mas tam bém, por
exem plo, de pre en de-se do re la tó rio so bre po bre za
na Amé ri ca, de 1993, do De par ta men to de Re cen -
se a men to, que for ne ceu da dos es ta tís ti cos so bre a
dis tân cia cres cen te en tre ri cos e po bres. Se gun do o
es tu do, o nú me ro de ame ri ca nos vi ven do na po bre -
za, em 1992, é ma i or do que em qual quer ou tro pe -
río do des de 1962. Qu a se 11,06% de to dos os ame -
ri ca nos bran cos vi vem na po bre za, de acor do com
esse re la tó rio. De modo que, en tão, de po is de tan -
tos anos, o que ve mos é que re al men te está ha ven -
do uma con cen tra ção cres cen te de ri que za. As nos -
sas boas von ta des, os nos sos de se jos, os nos sos
whish ful thin kings, em bo ra te nham re sul ta dos tó pi -
cos, na re a li da de, es tão ape nas jus ti fi can do o fra -
cas so to tal. Na lis ta dos vin te pa í ses mais ri cos, fe i ta 
no ano de 1970, en trou ape nas o Ja pão – o Chi le foi 
ex pul so da lis ta dos vin te pa í ses mais ri cos de 1988. 
O que me pa re ce é o se guin te: no mo men to, tudo
vai bem, o PIB está cres cen do mu i to. Então não há
por que me xer num time que está ga nhan do, não há 
por que dis tri bu ir ren da se o ca pi ta lis mo vai mu i to
bem. Num ou tro mo men to, não há o que dis tri bu ir;
num ou tro mo men to, não há por que dis tri bu ir, por -
que se dis tri bu ir mos atra pa lha o an da men to do ca pi -
ta lis mo, re duz-se a pou pan ça, au men ta a in fla ção.
Há mil e uma des cul pas que bar ram o pro ces so.
Qu an do, en tão, se ve ri fi cou, no Bra sil prin ci pal men -
te du ran te o mi la gre eco nô mi co, quan do os po bres
se em po bre ce ram mais e os ri cos fi ca ram mais ri -

cos. De modo que, na épo ca de cri se, não há o que
dis tri bu ir, pois o pro du to está ca in do, a ren da está
de cres cen te. Não há, por tan to, o que dis tri bu ir. Do
meu pon to de vis ta, en con tra mo-nos em pa re da dos.
Não con se gui des co brir até hoje, quan do o Esta do
en tra para re ti rar dos ri cos e en tre gar aos po bres,
acon te ce que, na re ce i ta, uma ope ra ção de re du ção 
dos des ní ve is de ren da e, na des pe sa, en tre ga-se
para as em pre i te i ras, para os for ne ce do res, que, ob -
vi a men te, têm uma alta ren ta bi li da de, re pon do ou
au men tan do a de si gual da de que a re ce i ta con se -
guiu apa ren te men te ni ve lar. Por tan to, essa pro pos ta 
fe i ta pelo Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, que 
to dos de ve mos apla u dir, é ób vio, vai ser vir para
quê? O que vai re pre sen tar? Du zen tos re a is por ano 
para cada um dos 40 mi lhões de po bres do Bra sil,
ou seja, cer ca de R$18 por mês para cada bra si le i -
ro. Bas ta ver mos isso para per ce be mos que re al -
men te for ma mos uma ca be ça, te mos uma vi são do
mun do que é eli tis ta, uma vi são per fe i ta men te con -
sen tâ nea com os in te res ses do ca pi tal. Para ter mi -
nar, gos ta ria de lem brar o se guin te: V. Exª se re fe riu 
a Cel so Fur ta do, na pá gi na 47 de seu li vro, in ti tu la -
do Pers pec ti vas da Eco no mia Bra si le i ra, pu bli ca do
por Lou is We ber, em 1957. Diz o Sr. Cel so Fur ta do,
ex pres san do essa mes ma men ta li da de re a ci o ná ria
nos sa, que a so lu ção para o nor des te do Bra sil se
en con tra lá mes mo. São sa lá ri os mo ne tá ri os ba i xos
que, de acor do com Cel so Fur ta do, re sol ve ri am o
pro ble ma do Nor des te. Se re du zís se mos mais os
sa lá ri os dos nor des ti nos, pro põe o Sr. Cel so Fur ta -
do, isso atra i ria ca pi tal para lá e es ta ria re sol vi do o
pro ble ma, como se o ca pi tal re sol ves se o pro ble ma,
como se a po bre za fos se atra ti vo para a mos ca do
ca pi tal, fos se o açú car para o ca pi tal vi es se. Há um
ou tro equí vo co: ain da que o sa lá rio ba i xo atra ia o
ca pi tal, ele im pe de o de sen vol vi men to tec no ló gi co,
pois nin guém subs ti tui um fa tor ba ra to, que se ria a
mão-de-obra, por um fa tor caro. Esta mos ten tan do
di zer que até al guém que é con si de ra do so ci a lis ta
nes te País, como o Pro fes sor Cel so Fur ta do, pre ten -
dia, re al men te, re du zir os sa lá ri os dos nor des ti nos,
um dos mais ba i xos do mun do, para atra ir ca pi tal e
pro mo ver o tal do de sen vol vi men to. Não acre di to
nes se de sen vol vi men to, não acre di to na re dis tri bu i -
ção de ren da e não acre di to nos bons pro pó si tos
nos sos, da bur gue sia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Se na dor La u ro Cam pos, como V. Exª é um gran de
es tu di o so do pen sa men to eco nô mi co, per mi ta-me,
en tão, con tri bu ir um pou co com a sua me mó ria.

Algu mas ve zes, como até no dis cur so do Se -
na dor Ro ber to Fre i re, co lo ca-se que a pro pos ta de
ren da mí ni ma tem a sua ori gem no pen sa men to li -
be ral. É ver da de que, em 1962, Mil ton Fri ed man ex -
pôs, em Ca pi ta lis mo e Li ber da de, que se for para se 
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pro cu rar com ba ter a po bre za, no ca pí tu lo ”O Pro ble -
ma da Po bre za“, o ins tru men to mais efi caz e que
não atra pa lha ria o fun ci o na men to do sis te ma de
mer ca do se ria um im pos to de ren da ne ga ti vo. E ele
ali o des cre ve de for ma bas tan te di dá ti ca.

Entre tan to, ele não foi o cri a dor des sa pro po si -
ção. Tam bém ou tros eco no mis tas de fen so res do ca -
pi ta lis mo e crí ti cos em mu i tos as pec tos do pen sa -
men to mo ne ta ris ta de Mil ton Fri ed man fo ram de fen -
so res des sa pro po si ção. Aqui vou re cor dar que o
pró prio Fri e drich Von Ha yek, em 1944, em seu li vro
O Ca mi nho da Ser vi dão, ex pli cou que de ve ría mos
ter um mí ni mo de ren da ga ran ti do a to das as pes so -
as, o que se ria per fe i ta men te pla u sí vel, na que la
épo ca, co lo car em prá ti ca na Ingla ter ra. Mil ton Fri -
ed man in te ra giu, con for me suas me mó ri as o di zem,
com o eco no mis ta, tam bém No bel de Eco no mia,
Ge or ge Sti gler, que, em 1946, numa aná li se so bre o 
sa lá rio mí ni mo, na Ame ri can Eco no mic Re vi ew, ex -
pli cou que se qui se ra aten tar para o pro ble ma do
em pre go, do com ba te à mi sé ria e à po bre za, mas
efi caz do que se ele var o sa lá rio-mínimo, se ria ins ti -
tu ir um im pos to de ren da ne ga ti vo. Ambos eram
ami gos e in te ra gi am mu i to: Ge or ge Sti gler e Mil ton
Fri ed man. Mas Mil ton Fri ed man ti nha ou vi do fa lar de 
pro po si ções nes se sen ti do de eco no mis tas mu i to
mais afins com o pen sa men to de V. Exª e com o
meu na Esquer da.

Se for mos ob ser var as pró pri as pro po si ções
de Karl Marx, em 1875, quan do ele ex pres sou que,
numa so ci e da de mais ama du re ci da, as pes so as iri -
am se por tar de tal ma ne i ra a po der es cre ver, como
lema de sua ban de i ra, cada um de acor do com a
sua ca pa ci da de, cada um de acor do com a sua ne -
ces si da de.

Não es tou aqui pro pri a men te afir man do que o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães já abra çou esse 
lema. Mas pelo me nos o seu dis cur so teve um pou -
co des se ama du re ci men to, aliás re co nhe ci do no dis -
cur so do Se na dor Ro ber to Fre i re. 

Mas veja que, em 1918, Albert & Rus sell, em
Os Ca mi nhos para a Li ber da de, ha via ex pres so com 
cla re za que o seu pla no era que cada um re ce bes se 
o su fi ci en te para sua so bre vi vên cia com dig ni da de e 
a todo se ga ran tis se o má xi mo.

Se na dor La u ro Cam pos, como V. Exª co nhe ce
mu i to bem Joan Ro bin son, peço a sua aten ção, por -
que ago ra vou fa lar de al guns de seus au to res mais
afins. Joan Ro bin son, em Intro du ção à Te o ria do
Empre go, já pro pôs, em 1935, que se pa gas se, to -
dos os sá ba dos, £1 a cada ci da dão na Ingla ter ra,
ad mi nis tran do-se, ao mes mo tem po, a ofer ta de di -
nhe i ro e com pa ti bi li zan do com o fato de se dar, pelo 
me nos, £1 a cada um, o que, na que la épo ca, 1935,

era al gu ma co i sa como uma ren da sig ni fi ca ti va. E
ela, en tão, in te ra gia com os eco no mis tas que eram
os ami gos de John May nard Key nes.

E Oskar Lan ge, em Te o ria do So ci a lis mo, pro -
pôs tam bém uma ren da mí ni ma para to dos. O mes -
mo fez Abba Ler ner, tan to é que Oskar Lan ge e
Abba Ler ner fi ca ram co nhe ci dos pela te o ria do so ci -
a lis mo, que am bos pro cu ra ram ex pli ci tar, pro cu ran -
do com pa ti bi li zar o sis te ma de mer ca do com os
pres su pos tos e os ide a is do so ci a lis mo.

Abba Ler ner, em 1944, pu bli cou o The Eco no -
mics of Con trol: The Eco no mics of Wel fa re, pro pon -
do que se ins ti tu ís se o im pos to de ren da ne ga ti vo,
em Ne ga ti ve Lump Sum Tax.

Por tan to, Abba Ler ner es te ve mu i to an tes, mas 
já nos anos 18, 20, 30, 40 são inú me ros os pen sa -
do res que pro pu se ram for mas de di vi den dos so ci a is 
e, na Grã-Bretanha, for mou-se uma liga para se pro -
por um mí ni mo so ci al, um bô nus so ci al, um di vi den -
do para to das as pes so as.

Então, esse é um as sun to que, so bre tu do,
nas ceu da Esquer da, que pro cu ra va com pa ti bi li zar
os ide a is de li ber da de, de de mo cra cia, de jus ti ça,
de efi ciên cia e de ma i or igual da de. Por tan to, pes -
so as que cri ti ca vam a na tu re za de um sis te ma que, 
pela sua for ma de ser, tor na va tan tas pes so as ex -
clu den tes.

Den tre os ma i o res ex po en tes do cír cu lo de
Cam brid ge, dos ami gos de Key nes, es ta va aque le
que pri me i ra men te es cre veu um li vro di dá ti co so bre
”O Pen sa men to Teó ri co de John May nard Key nes,
que foi Ja mes Edward Me a de. Me a de que , em
1935, es cre veu ”Ou tli ne of an Eco no mic Po licy for a
La bour Go vern ment, onde pro pôs que fos sem ins ti -
tu í das me di das para que se ga ran tis se o ple no em -
pre go. Den tre as prin ci pa is me di das, ela bo ra das por 
ele até sua mor te em 1995, es ta va a ins ti tu i ção de
um di vi den do, de uma ren da de ci da da nia para to -
dos, des cri ta em ”Full Employ ment Re ga i ned“ , seu
úl ti mo li vro, e ”Agat ho to pia Dre ams“, que é o seu
pen sa men to.

Gos ta ria de trans mi tir ao meu ami go Ro ber to
Fre i re que essa pro pos ta, em bo ra te nha sua ori gem
em eco no mis tas li be ra is, vai além des sa cor ren te de 
pen sa men to. Hoje, são eco no mis tas e fi ló so fos pro -
gres sis tas que ar gu men tam que se deve ins ti tu ir
(uma ren da para to dos os ci da dãos), como um ins -
tru men to de po lí ti ca eco nô mi ca fun da men tal para os 
pa í ses de re gi me so ci a lis ta, como Cuba ou Chi na,
ou sis te mas ca pi ta lis tas. 

O li vro de Phi lip pe Van Pa rijs, ”What (if any -
thing) can Jus tify Ca pi ta lism?“_ vou dar-lhe um
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exem plar de pre sen te, Se na dor Ro ber to Fre i re –,
de fen de a ren da bá si ca uni ver sal como um di re i to à
ci da da nia.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS-PE) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Com mu i ta hon ra, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS-PE) – É mi -
nha a hon ra, Se na dor Edu ar do Su plicy, até por que
que ro agra de cer a pos si bi li da de de ter mos um de -
ba te com a pro fun di da de que, des de o co me ço,
gos ta ria que ti vés se mos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Ha ve rá ou tras opor tu ni da des, Se na dor, mas va mos
apro ve i tar esta.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS-PE) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, o apa nha do his tó ri co que V.
Exª faz so bre a ori gem da dis cus são da ren da mí ni -
ma vai ao en con tro de meu pen sa men to so bre a
ques tão da po bre za: não po de mos re i vin di car para
nós, da Esquer da, ape nas a ge ne ro si da de, pois ela
pode exis tir, como exis te, in de pen den te de po si ci o -
na men tos po lí ti co-ideológicos. Assim, a pre o cu pa -
ção com a po bre za é co mum em eco no mis tas li be -
ra is, até neo-liberais – in clu si ve um gru po aus tría co
da dé ca da de 40 –, eco no mis tas de Esquer da e so -
ci a lis tas. O que co lo quei em dis cus são – e V. Exª
res sal tou bem no iní cio do de ba te – foi o fun do pro -
pos to. Não es tou dis cu tin do – e a Se na do ra Ma ri na
Sil va en fa ti za a si tu a ção das pes so as que es tão
pas san do por di fi cul da des, pois a so ci e da de bra si le -
i ra é per ver sa e co lo ca-as na mar gi na li da de – como
en fren ta re mos isso na con jun tu ra, até por que te nho
a ex pe riên cia da mi nha Re gião, onde con vi ve mos
com a seca, um pro ces so cli má ti co, da na tu re za, há
sé cu los. E quan do ela acon te ce, com as suas con -
se qüên ci as de mi sé ria, de mi gra ção, de fome, não
te mos por que im pe dir ações as sis ten ci a is, como
ces ta bá si ca, fren te de tra ba lho, dis tri bu i ção de
água. E es ta mos ven do isto há sé cu los. Essas me -
di das são sem pre to ma das e não es tou di zen do que 
não de vam ser, mas que ro evi tar que, no fu tu ro, es -
sas ações as sis ten ci a is se jam ne ces sá ri as. Que se
te nha a ca pa ci da de de mu dar as es tru tu ras, para
que a es ti a gem, quan do vier, não pro vo que se qüe -
las na po pu la ção. Des sa for ma, es ta rei fa lan do em
er ra di ca ção da po bre za, em dis tri bu i ção de ren da
numa so ci e da de mais jus ta. Foi esse o as sun to que
trou xe para de ba te. Não sou con tra ações as sis ten -
ci a is e po lí ti cas com pen sa tó ri as, mas es sas me di -
das não re sol vem o pro ble ma da so ci e da de bra si le i -
ra. Cri ti co as pro pos tas do Fun do, que pos sui uma
con cep ção equi vo ca da. E mais: cri ti co a in sen sa tez
de, no qua dro bra si le i ro, acre di tar-se que te re mos
re cur sos – pois ima gi na-se um Fun do –, ape sar do

dé fi cit fis cal; do gra ve en di vi da men to in ter no de vi do
ao pa ga men to da dí vi da, que es tran gu la o or ça men -
to e dos cor tes na edu ca ção, na sa ú de e nos pro -
gra mas es tru tu ra do res do efe ti vo com ba te à po bre -
za. Foi essa crí ti ca que fiz e que V. Exª faz no seu
dis cur so, ao afir mar que não é esse o ca mi nho. Qu -
an do me re fe ri a po lí ti cas com pen sa tó ri as ou a po lí -
ti cas as sis ten ci a is, não as es ta va con de nan do, pois, 
em al guns mo men tos, elas são ne ces sá ri as, até por
hu ma ni da de. A so ci e da de bra si le i ra é a pro va de
que não po de mos fi car ape nas olhan do os pro ble -
mas, pois ela é per ver sa. Pro vo ca-nos in dig ni da de
cons ta tar que par te da po pu la ção vive na mi sé ria,
aba i xo de li nha de po bre za. Entre tan to, quan do sur -
giu o mo men to para se dis cu tir mais uma vez esse
tema – a mí dia, em fun ção tal vez do seu au tor, deu
tre men da co ber tu ra –, pro pus que nós, da Esquer -
da, apro ve i tás se mos para dar à so ci e da de a pro -
pos ta con cre ta de um pro je to al ter na ti vo. E não se
de sen vol ve um pro je to al ter na ti vo com po lí ti cas
com pen sa tó ri as, em bo ra elas se jam de fun da men tal 
im por tân cia para en fren tar, con jun tu ral men te, a de -
si gual da de, a in jus ti ça e a mi sé ria. Mas se ria um en -
go do acre di tar que, com es sas po lí ti cas, cons tru i re -
mos uma so ci e da de mais jus ta, a so ci e da de dos
nos sos so nhos. É onde ocor re a di vi são de con cep -
ções de so ci e da de de Di re i ta e de Esquer da, com
seus va lo res, em bo ra mu i tos não que i ram mais ace -
i tar esse re fe ren ci al po lí ti co. É essa afir ma ção que
eu que ria fa zer. E V. Exª está ofe re cen do este bom
de ba te, que fi cou obs cu re ci do pela pre sen ça mas si -
va do au tor da pro pos ta. Re pi to, essa pro pos ta, nos
ter mos em que foi apre sen ta da, é in sen sa ta pe ran te 
a re a li da de bra si le i ra, pois pro põe que se fa çam adi -
ci o na is, que se re ti rem re ce i tas de Esta dos e mu ni -
cí pi os, que se im pe çam, com con cen tra ção no Fun -
do, trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is para os Esta dos e 
mu ni cí pi os e para a pró pria União, que não está
aten den do ou aten de de for ma pre cá ria to dos os
me ca nis mos de com ba te à po bre za. Os pro gra mas
de edu ca ção e sa ú de es tão sen do cor ta dos, e
vai-se cri ar um fun do para ações su ple men ta res na
área de edu ca ção e sa ú de. É uma in sen sa tez! Mais
ain da, se se tem a cons ciên cia – e V. Exª a tem – de 
que é com de sen vol vi men to que se com ba te rá a po -
bre za, em bo ra se jam exi ji das me di das a lon go pra -
zo, não se pode di mi nu ir ou es va zi ar os ins tru men -
tos que vi a bi li zam esse de sen vol vi men to. A pro pos -
ta do Fun do é es va zi ar o BNDES. Faz-se crí ti cas ao 
BNDES? De ve-se fa zê-las à pró pria Ba hia, do Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que re ce beu uma
be nes se do BNDES re cen te men te. Não sei se era a 
po lí ti ca mais cor re ta. O BNDES tem uma po lí ti ca
equi vo ca da de in ves ti men tos e fi nan ci a men tos, pro -
mo ven do con cen tra ção de ren da e in cen ti van do
equí vo cos, mas não po de mos es va ziá-lo, até por
que é um dos gran des ins tru men tos para se dis cu tir
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de sen vol vi men to no País. Então, cri ar um fun do que 
re ti ra re cur sos para in ves ti men to e fi nan ci a men to da 
pro du ção, por tan to, do de sen vol vi men to, da pers -
pec ti va de se dis tri bu ir ren da, é tal vez ca ir mos em
um gra ve equí vo co que al guns se to res de Esquer da 
caem, de pen sar que va mos dis tri bu ir mi sé ria. O
que te mos aqui va mos dis tri bu ir. Esta mos con de -
nan do este País a con ti nu ar mi se rá vel. Então, a crí -
ti ca foi nes se sen ti do, de se jan do, em al guns mo -
men tos até con tun den tes, cha mar a Esquer da para
essa re fle xão que V. Exª, no iní cio do seu dis cur so,
em fun ção do meu, co lo cou tam bém como sua. Esta 
é a boa re fle xão: pro gra mas as sis ten ci a is, po lí ti cas
com pen sa tó ri as. Em nos sa cam pa nha pre si den ci al,
Ciro Go mes até apon tou a pro pos ta da ren da mí ni -
ma e, se lá che gás se mos, o go ver no te ria que en -
fren tá-la, pois ele já ha via fe i to isso quan do Mi nis tro
da Fa zen da. Entre tan to, cla ro que nem nós nem V.
Exª va mos di zer à po pu la ção bra si le i ra que va mos
er ra di car a mi sé ria e cri ar uma so ci e da de mais jus -
ta. Mas pode se ter esse pro gra ma, apla u dir o pro -
gra ma de bol sa-escola. Mas pre fe ria apla u dir a pre -
sen ça mais efe ti va da União, trans fe rin do re cur sos,
re sol ven do o es tran gu la men to do seu or ça men to, a
ques tão da dí vi da in ter na, do seu dé fi cit pú bli co,
uma re for ma tri bu tá ria que vi a bi li zas se ma i or pro du -
ção, de so ne ras se se to res da clas se mé dia dos as -
sa la ri a dos e ti vés se mos a mes ma ca pa ci da de de
car ga tri bu tá ria para pos si bi li tar que o Esta do pu -
des se trans fe rir re cur so para a Edu ca ção atra vés do 
Fun def, que é uma me di da es tru tu ra do ra do en si no
fun da men tal, de va lo ri za ção pro fis si o nal e para o
qual o Go ver no da União en tra com pou cos re cur -
sos; e po de ria en trar com um ren di men to mu i to ma i -
or no com ba te à er ra di ca ção da po bre za. Então, mi -
nha crí ti ca foi nes ta di re ção: ir a fun do, na sua con -
cep ção e es tru tu ra ção, in clu si ve de re cur sos. Nes se 
sen ti do, a crí ti ca tem que ser dura por par te da
Esquer da, sob pena de se con fun dir po lí ti ca com
pes so as. Não é por que se tra ta de Anto nio Car los
Ma ga lhães – por que não se vai fa zer po lí ti ca em
fun ção de pes so as –, mas a Esquer da não deve se
con fun dir com uma pro pos ta que não tem nada a
ver com as suas con cep ções, com a sua his tó ria e,
mais im por tan te, com os seus êxi tos, pois, ape sar
de to dos os equí vo cos, tem que lhe ser cre di ta do o
fato de ter cons tru í do so ci e da des mais jus tas, man -
chas mais igua li tá ri as, em ter mos de opor tu ni da de
na face da ter ra, que é a ex pe riên cia so ci al de mo cra -
ta e a ex pe riên cia do so ci a lis mo real, com to dos os
er ros e equí vo cos e o de sas tre his tó ri co. Mas isso,
pelo me nos, cons tru iu e con ti nua sen do meu so nho
ver aqui no Bra sil.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Se na dor Ro ber to Cam pos, a sua pre o cu pa ção é le -
gí ti ma ...

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS-PE) – Ro ber -
to Fre i re, Se na dor. Até por que ele pen sa como o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Na ver da de,
nem sei se ele pen sa. Ele é um li be ral mais con se -
qüen te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Cre io que fa lei Cam pos por que eu iria me re fe rir,
jus ta men te, à ati tu de da que les que, em sen do li be -
ra is, mas pre o cu pa dos mu i to mais com o fun ci o na -
men to do ca pi ta lis mo na con cep ção e no in te res se
da que les que de têm o po der, na ver da de ain da que
sen do a fa vor de po lí ti cas como a ga ran tia da ren da
mí ni ma, por in ter mé dio de um im pos to de ren da ne -
ga ti vo, na hora agá não fa zem um es for ço para que
isso, de fato, ocor ra. 

E o fato de o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães ter ago ra co lo ca do essa ques tão tam bém
como sua pre o cu pa ção vai re pre sen tar para ele um
de sa fio, por que se, no pra zo rá pi do que es ta mos
nos dan do, não con se guir mos re sol ver o pro ble ma,
se não sair do Con gres so Na ci o nal, na in te ra ção
com o Exe cu ti vo, a me di da le gis la ti va ca paz de er ra -
di car a mi sé ria e pro mo ver ma i or igual da de no Bra sil 
ra pi da men te, en tão a sua pa la vra vai ser co bra da. E 
exem plos dis so são, por exem plo, as ati tu des de
eco no mis tas que de fen de ram o de sen vol vi men to
bra si le i ro como o que aí está, como os eco no mis tas
que es ti ve ram à fren te da con du ção da po lí ti ca eco -
nô mi ca du ran te as dé ca das do re gi me mi li tar, como
Ro ber to Oli ve i ra Cam pos, Má rio Hen ri que Si mon sen 
e Anto nio Del fim Net to, para ci tar três ex po en tes, e
eles to dos, em seus es cri tos, pro cu ra ram di zer que
o pro je to de ren da mí ni ma cons ti tu ía uma ini ci a ti va
de fen di da por Mil ton Fri ed man e Fri e drich Von Ha -
yek e que era até uma boa idéia, mas nun ca se
em pe nha ram, nem mes mo em seus ar ti gos, quan -
do men ci o na ram o as sun to, que isso de ve ria ser de 
fato ins ti tu í do para va ler no Bra sil. Eles ti ve ram a
opor tu ni da de de co lo car isso em prá ti ca, ti nham a
faca e o que i jo na mão, e o AI-5 até, para pro mo ver 
co i sas mais ra pi da men te. Mas pre fe ri ram cons ti tu ir
ins tru men tos para ca na li zar re cur sos para aque les
que de ti nham mu i to ma i or pa tri mô nio, re a li zar in -
ves ti men tos e pro mo ver um de sen vol vi men to tão
de si gual.

O pro fes sor Ja mes To bin, com quem con ver -
sei so bre essa ques tão e que foi um dos pro pug na -
do res da ins ti tu i ção de um im pos to de ren da ne ga ti -
vo para se ga ran tir um mí ni mo de ren da a to dos, in -
for mou-me que, em 1968, quan do ele, o Paul Sa mu -
el son, o John Ken neth Gal bra ith e mil e du zen tos
eco no mis tas es cre ve ram um ma ni fes to pro pon do ao 
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Con gres so nor te-americano a ins ti tu i ção de um im -
pos to de ren da ne ga ti vo, fo ram a Mil ton Fri ed man,
que dis se que não as si na ria por que não es ta va
como ele gos ta ria, pois al guns pro gra mas não es ta -
vam sen do cor ta do. Na hora H, não apo i ou, e noto
que sua de di ca ção a ou tros te mas é ex tra or di na ri a -
men te ma i or do que a esse pró prio tema, ain da que
te nha cer to dia es cri to a res pe i to.

Qu an do o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
pro pôs que se cri as se um fun do, a mi nha dis po si ção 
foi a de es tu dá-lo, mas gos ta ria tam bém que S. Exª
es tu das se com aten ção a mi nha pro pos ta, pois, no
ano pas sa do, su ge ri a ins ti tu i ção de um Fun do Bra -
sil de Ci da da nia. Não cri a ria qual quer novo im pos to, 
mas 50% das re ce i tas ad vin das da ex plo ra ção de
re cur sos na tu ra is a que o Esta do e a União te ri am
di re i to iri am para esse fun do, bem como 50% dos
re cur sos de cor ren tes da con ces são de ser vi ços e
obras pú bli cas, 50% das re ce i tas de pri va ti za ção,
uma boa par te, 50% ou mais das re ce i tas de alu -
guéis que a União ob tém do seu pa tri mô nio e as sim
por di an te, um fun do para se ter uma fon te per ma -
nen te e cres cen te de ma ne i ra a se pa gar pri me i ro
para os que pou co ou nada têm e de po is pro gres si -
va men te. Hoje es tou con ven ci do de que po de re mos 
che gar até do pon to de vis ta de não es tig ma ti zar
qual quer pes soa para di zer quan to ela ga nha e até
para que não se te nha o pro ble ma ad mi nis tra ti vo de 
che gar mos um dia a ter o pa ga men to de uma ren da
igual para to das as pes so as, de for ma que isso fos -
se algo tão ga ran ti do que qual quer tra ba lha dor, ten -
do tan to por mês, pu des se até di zer e trans mi tir ao
seu em pre ga dor pú bli co, ao seu em pre ga dor pri va -
do que na que la cir cuns tân cia eles pre fe rem aguar -
dar e ter uma ou tra co i sa. Isso deve ser como um di -
re i to, as sim como o ci da dão de Re ci fe tem o di re i to
de ir à pra ia de Boa Vi a gem e usu fru ir da qui lo como
um bem pú bli co, as sim como os ci da dãos da ci da de 
de São Pa u lo têm o di re i to de ir ao Par que do Car -
mo ou Par que do Ibi ra pu e ra e usu fru ir da qui lo como 
um bem pú bli co. Ava lio que pode ser um ob je ti vo
para o pró xi mo sé cu lo, mas será im por tan te um dia
ter mos essa so ci e da de em que a nin guém seja ne -
ga do o mí ni mo. E nem pre ci sa se per gun tar: é o
mes mo di re i to de to mar ba nho de mar na Pra ia de
Boa Vi a gem. É cla ro que é pre ci so to mar cu i da do
com os tu ba rões.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS-PE) – Tu ba -
rões só de po is dos ar re ci fes. Tra ta-se de al guns in -
ca u tos sur fis tas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Mas a pes soa deve ter a li ber da de de es co lher com

que vai gas tar aque la ren da; é um di re i to dela usu -
fru ir da ri que za des ta Na ção.

Algo que foi ex pres so com tan ta cla re za em
1795 – ve jam só a ori gem dis so! Não são eco no mis -
tas que es cre ve ram na dé ca da de 40, 50 ou 60....

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de. Fa zen -
do soar a cam pa i nha.) – Se na dor Edu ar do Su plicy,
a Pre si dên cia aler ta V. Exª para o tem po.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS-PE) – Se na -
dor Su plicy, re pa re que esta dis cus são nos igua la.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, só mais um mi nu to.

Esse ci da dão nas ceu em 1734, na
Grã-Bretanha. Ben ja mim Frank lin dis se-lhe, quan -
do jo vem: “Vá para a Amé ri ca, por que lá você vai
apro ve i tar mu i to”. E ele che gou à Amé ri ca e, como
um gran de ob ser va dor de cos tu mes e va lo res, pre -
o cu pa do com as co i sas que V. Exª diz, es cre veu
The Rights of Men.  De po is es cre veu Com mom
Sen se, que, em ja ne i ro de 1776, foi di vul ga do
como um pan fle to anô ni mo nas ruas de Fi la dél fia,
como uma es po le ta, pois 150 mil exem pla res fo ram 
dis tri bu í dos. Ali ele di zia co i sas de bom-senso do
tipo : “Como pode uma ilha to mar con ta de um con -
ti nen te?” Isso foi o gran de es to pim da re vo lu ção
ame ri ca na.

Esse ho mem foi es co lhi do como o úni co cons -
ti tu in te es tran ge i ro. E, de tão sub ver si vas eram as
suas idéi as, de po is de ter con tri bu í do para a re vo lu -
ção ame ri ca na, foi man da do para a Eu ro pa. Na
Fran ça, ele se en vol veu com a Re vo lu ção Fran ce sa, 
onde foi ele i to o úni co es tran ge i ro na pri me i ra Cons -
ti tu in te. Em 1795, es cre veu este fo lhe to que lhe pas -
so às mãos ago ra, in ti tu la do The Agra ri an Jus ti ce,
em que de fen de que a po bre za está for te men te re -
la ci o na da à ci vi li za ção e à ins ti tu i ção da pro pri e da de 
pri va da. Diz que uma pes soa que cul ti ve a ter ra e
nela pro mo va ben fe i to ri as deve ter o di re i to de usu -
fru ir do re sul ta do. Entre tan to, era seu pla no, para
cor ri gir essa dis tor ção, que cada in di ví duo que cul ti -
vas se a ter ra des ti nas se par te do seu re sul ta do para 
um fun do, que pa ga ria a cada pes soa da que la so ci -
e da de um di vi den do, como um di re i to na tu ral que
lhe de ves se ser as se gu ra do e como com pen sa ção
pelo que lhe foi re ti ra do quan do ins ti tu í da a pro pri e -
da de pri va da na que la na ção.

Veja que ele es cre veu isso an tes de Karl Marx.
Por tan to, a idéia de se pro ver uma ren da a

to dos como um di re i to à ci da da nia é uma idéia da
hu ma ni da de, e que eu gos ta ria de co lo car para to -
dos.
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O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS-PE) – Cla ro,
e é a idéia que nos igua la. Re pa re que a dis cus são
no Bra sil, hoje, é de que gran de par te do que o
Esta do ar re ca da – V. Exª ci tou es ses nú me ros tal -
vez com mu i to mais pre ci são do que eu, que fiz de
for ma apro xi ma da, en quan to V. Exª es tu dou – está
sen do com pro me ti da com o pa ga men to de um en di -
vi da men to in ter no, que cres ce – e cres ceu – de for -
ma es pe ta cu lar, por con ta de uma po lí ti ca eco nô mi -
ca, da ân co ra de fi ni da para a es ta bi li da de eco nô mi -
ca, que ge rou um pro fun do dé fi cit pú bli co, ten do
como con se qüên cia cor tes or ça men tá ri os, além da
in ca pa ci da de de o Esta do bra si le i ro aten der mi ni ma -
men te as suas obri ga ções. Não falo nem do Esta do
in du tor de de sen vol vi men to, mas do Esta do ges tor
de pro gra mas so ci a is, de edu ca ção, de sa ú de, e
ins ti tu ci o na is. Não se tra ta nem de cri a ção, mas do
que já exis te. Esta mos en fren tan do cor tes nos or ça -
men tos, con tra os qua is toda a Opo si ção se mo bi li -
zou, por con ta des sa re a li da de que tem que ser en -
fren ta da. Se fi car mos cri an do fun dos sem re sol ver -
mos isso, va mos, fu tu ra men te, re pe tir as crí ti cas fe i -
tas à CPMF, que veio para a sa ú de, cu jos re cur sos
não au men ta ram. Por quê? Por que o co ber tor é cur -
to. Se en ten der mos isso – e nós en ten de mos, por -
que a Opo si ção faz essa crí ti ca –, a nos sa luta terá
que ser para mu dar essa po lí ti ca. Enquan to não mu -
dar, não há fun do que re sol va. Va mos en ga nar a
so ci e da de, por que es ta re mos ti ran do isso de onde?
Do que já não tem? Qu al quer in ven ção que se fi zer
nes se atu al sis te ma tri bu tá rio vai mais uma vez in ci -
dir na clas se mé dia, nos se to res as sa la ri a dos, nos
se to res pro du ti vos, por que não te mos ou tro sis te ma. 
Já está com pro va do que esse sis te ma tri bu tá rio im -
pe de o nos so de sen vol vi men to e é pro fun da men te
in jus to, por que in ci de em se to res mé di os da po pu la -
ção. Tal vez a luta da Opo si ção e da Esquer da fos se 
fun da men tal men te na re for ma tri bu tá ria e fis cal e
não na cri a ção de um fun do que vem em ba ra lhar,
que vem cri ar adi ci o na is, no vas re ce i tas, nova for ma 
de ar re ca da ção, di mi nu ir trans fe rên ci as para Esta -
dos e Mu ni cí pi os, ca u san do uma con fu são em algo
que tem que ser sis te má ti co, co e ren te em ló gi ca in -
ter na, que é o sis te ma tri bu tá rio na ci o nal. Então,
essa é a crí ti ca que tí nha mos que fa zer. Não pre ten -
de mos não dis cu tir o pro ble ma, não ten tar re sol ver,
não ter ati tu des con jun tu ra is, po lí ti cas com pen sa tó ri -
as, re pi to, pen so que deve ha ver. Não se pode pen -
sar em en con trar para o País um en ca mi nha men to
que re sol va por mi la gre, ime di a ta men te, mas que
en ca mi nhe uma so lu ção de fi ni ti va para as de si gual -
da des, as in jus ti ças, a per ver si da de. E não será por

esse fun do. Tal vez por um go ver no com pro me ti do
com po lí ti cas trans for ma do ras da re a li da de bra si le i -
ra. É nes se sen ti do que fiz a co lo ca ção. Não pen so
que a Opo si ção, o PT e V. Exª não te nham com pre -
en são dis so. Acre di to que te nham. Só que, em um
de ter mi na do mo men to, não co lo ca ram em pri me i ro
pla no essa dis cus são, que já fa zi am. Essa con cep -
ção vai evi den te men te nos le var a um em bus te, por -
que esse fun do não tem vi a bi li da de na nos sa re a li -
da de atu al nem é so lu ção para er ra di car a po bre za.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Se na dor Ro ber to Fre i re, va mos es tu dar a pro pos ta
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães como tam -
bém as pro pos tas do PT, do PPS, do PDT, do PSB
e, so bre tu do nes sa Co mis são su ge ri da pela Se na -
do ra Ma ri na Sil va, en fim, va mos ana li sar to das as
pro po si ções.

Fe liz men te, o De pu ta do Mus sa De mes já ace -
nou com a pos si bi li da de de se ins ti tu ir um im pos to
de ren da ne ga ti va em sua pro pos ta de re for ma tri -
bu tá ria.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Con ce do-lhe um apar te para fi na li zar o meu dis cur -
so, em ho me na gem a V. Exª, Se na dor José Edu ar -
do Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, vou ten tar fa zer esse
apar te. Man ti ve-me mudo du ran te esta se ma na por
mo ti vos ób vi os. Estou pre o cu pa do com uma cer ta
dose de qua se es qui zo fre nia que está per pas san do
esse de ba te so bre o fun do, por que a im pren sa, tal -
vez por fal ta de as sun to me lhor, apre sen ta este,
mu i tas ve zes, de uma for ma que não cor res pon de à 
re a li da de. Se al guém con sul tar as no tas ta qui grá fi -
cas, verá que en tre o meu apar te ao dis cur so do Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e o apar te do Se -
na dor Ro ber to Fre i re – as no tas ta qui grá fi cas não
re ve lam o es ti lo, o tom de voz – não há gran des di -
fe ren ças. No en tan to, uma man che te, se não me
en ga no da Fo lha de S.Pa u lo, mos tra: “A Esquer da
está di vi di da”. Aí co lo ca o Se na dor Ro ber to Fre i re
de um lado, como con trá rio à pro pos ta, e o meu
nome, o de V. Exª e o da Se na do ra Ma ri na Sil va,
como fa vo rá ve is à pro pos ta. Va mos ten tar cla re ar o
de ba te. Exis tem aque les que, no cam po da po lí ti ca
e no cam po da ide o lo gia, en ten dem, por prin cí pio,
que a ques tão da de si gual da de é algo na tu ral, que é 
tal vez por de fi ni ção di vi na, que sem pre ha ve rá mu i to 
rico e mu i to po bre, sem pre ha ve rá mi se rá vel; e
apre sen ta como al ter na ti va, para di mi nu ir o so fri -
men to dos mi se rá ve is, como pon to ba si lar da sua
pro pos ta, po lí ti cas com pen sa tó ri as. Fun dos, ces tas
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bá si cas – e aí tem o nome que for ne ces sá rio –,
fren tes de tra ba lho, es mo las, etc. Exis tem tam bém
aque les que são mi no ri tá ri os, mas V. Exª acom pa -
nhou o de ba te do PT, à épo ca, se se ria in clu í do ou
não no pro gra ma do Lula o Pro je to de Ren da Mí ni -
ma. Alguns en ten di am que a Esquer da não po dia
abra çar nem de for ma con jun tu ral, nem de for ma
pon tu al qual quer po lí ti ca com pen sa tó ria, por que
isso ini bi ria as con tra di ções, di fi cul ta ria a luta pelo
so ci a lis mo e, quan do o so ci a lis mo che gas se, tudo
es ta ria re sol vi do, etc. Cre io que exis tem pes so as na 
Esquer da que têm per fe i ta no ção des sas di co to mi -
as; pen so que to dos aqui na ve ga mos ne las. Tal vez
a for ma como te nha mos nos po si ci o na do é que apa -
ren te men te te nha de mons tra do uma di ver gên cia
pro fun da, que, na ver da de, não há. Há uma pro pos -
ta de emen da cons ti tu ci o nal do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, que cria esse fun do nos mol des
em que S. Exª está apre sen tan do. Inde pen den te -
men te da dis cus são, eu adi an ta ria que se o de ba te
for em cima da vo ta ção des sa pro pos ta, voto con tra. 
Hoje, voto con tra a emen da cons ti tu ci o nal pro pos ta
pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães por uma
sé rie de fa to res: ela pror ro ga o FEF, por exem plo,
que que re mos ex tin guir des de já; ela não toca em
pon tos fun da men ta is. O fato é que, se não nos dis -
pu ser mos a me xer de for ma mu i to pro fun da na ma -
ne i ra de se fa zer a co bran ça de im pos tos no Bra sil,
não va mos che gar a lu gar al gum. Hoje te mos uma
es tru tu ra de co bran ça de im pos tos al ta men te re -
gres si va. So mos um País que tem a ma i or con cen -
tra ção de ter ra do mun do. No en tan to, ar re ca da-se
por ano de ITR, mes mo com as mo di fi ca ções e
mes mo com os au men tos, o que se ar re ca da de
IPTU num ba ir ro po pu lo so da ci da de de São Pa u lo.
Por tan to, se não nos dis pu ser mos a mo di fi car de
for ma ra di cal a es tru tu ra tri bu tá ria e fis cal do nos so
País, não ha ve rá fun do que dê je i to. O úni co mé ri to
da pro pos ta – e cre io que é nes se sen ti do que a
Esquer da deve se en ga jar – é que, de qual quer for -
ma, o Con gres so Na ci o nal está de ba ten do esse as -
sun to. É ló gi co que se ti ves se par ti do de mim, de V.
Exª ou de qual quer mem bro da Opo si ção, há três ou 
qua tro anos, o Con gres so não se dis po ria a dis cu tir. 
Como foi apre sen ta do por quem foi, o Pre si den te do 
Con gres so, cria-se uma co mis são para de ba ter o
as sun to. Se a Co mis são dis cu tir ape nas a pro pos ta
de fun do, cre io que ela não es ta rá à al tu ra do de sa -
fio que lhe cabe, mas se a Co mis são se dis pu ser a
co men tar es ses pon tos que fo ram le van ta dos pelo
Se na dor Ro ber to Fre i re e in clu ir a ques tão do fun do
como mais uma ação tem po rá ria e não como uma
ação fun da men tal, no sen ti do de di mi nu ir a mi sé ria,
aca bar com a po bre za e me lho rar a dis tri bu i ção de
ren da, ela terá um as pec to po si ti vo. Sin ce ra men te,
não sei se te re mos ca pa ci da de para fa zer isso em
90 dias, mas o fato de o tema ter sido in clu í do na

agen da do Con gres so, con si de ro po si ti vo, em bo ra
re a fir me que se fos se para vo tar ago ra a pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção do Se na dor Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães da for ma como está, vo -
ta ria con tra.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª já ul tra pas sou em 24
mi nu tos o tem po de 50 mi nu tos. Se não hou ves se
ou tros ora do res in sis tin do para fa lar, a Pre si dên cia
não aler ta ria V. Exª para esse fato. Cre io que já
hou ve uma con ces são da nos sa par te, em bo ra o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães te nha ex tra po la -
do o tem po na oca sião do seu pro nun ci a men to. Mas 
não hou ve, de cer ta for ma, ma ni fes ta ção do Ple ná -
rio na que le mo men to.

So li ci to a V. Exª que con clua o seu pro nun ci a -
men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, vou pe dir a com pre en são da Se na -
do ra Ma ri na Sil va, que está so li ci tan do a pa la vra.

Qu e ro ape nas sa li en tar que faço as mes mas
res tri ções que V. Exª, Se na dor José Edu ar do Du tra,
em re la ção à pro pos ta do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães. No va men te re i te ro que o im por tan te é
que ve nha mos a dis cu ti-la tal como as de ma is na
co mis são que se ins ta la hoje à tar de.

Des sa ma ne i ra, que ro pe dir des cul pas por me
alon gar e dar opor tu ni da de aos de ma is ora do res.

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. 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 no bre Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros. 

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
gos ta ria de fa zer dois re gis tros que con si de ro da
ma i or im por tân cia, in clu si ve para este de ba te de
apo io à po lí ti ca so ci al do Bra sil.

Gos ta ria de cum pri men tar o Mi nis tro da Re -
for ma Agrá ria, Raul Jung mann, e o Pre si den te da
Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so. Na edi -
ção de on tem, 11 de agos to do Diá rio Ofi ci al da
União, cir cu lou o De cre to n° 3.135, do Pre si den te
da Re pú bli ca, que dis põe so bre o pro vi men to do
car go que men ci o na no Insti tu to Na ci o nal de Co lo -
ni za ção e Re for ma Agrá ria – Incra – e dá ou tras
pro vi dên ci as.
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Esse de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca, no
seu art. 1°, es ta be le ce:

“Art. 1º – O Su pe rin ten den te Re gi o nal
do Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re -
for ma Agrá ria, Incra, será es co lhi do den tre
ser vi do res ocu pan tes de car go efe ti vo do
qua dro de pes so al da au tar quia, cu jos no -
mes cons tem de lis ta trí pli ce apro va da pelo
seu Con se lho Di re tor, com base em se le ção 
in ter na fun da men ta da no mé ri to pro fis si o nal, 
na for ma e con di ções de fi ni das em Por ta ria
do Mi nis té rio.

Art. 2º – Excep ci o nal men te, o car go de 
que tra ta o art. 1º po de rá ser pro vi do por
qual quer ou tro ser vi dor ou ain da pes soa
sem vín cu lo com a ad mi nis tra ção pú bli ca de 
ili ba da re pu ta ção e com pro va da ex pe riên cia 
téc ni ca.

Art. 3º – O Su pe rin ten den te Re gi o nal
do Incra será sub me ti do a pro ces so de ava -
li a ção de de sem pe nho pe rió di ca, com base
em in di ca do res pre vi a men te de fi ni dos em
ato pró prio. O Mi nis tro do Esta do de Po lí ti ca 
Fun diá ria ba i xa rá os atos ne ces sá ri os à
exe cu ção do dis pos to nes te de cre to.”

Co me mo ro a edi ção des se de cre to por que
sem pre de fen di, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, a ne ces si da de de se fa zer a re for ma agrá ria no
Bra sil. E o Incra, que é uma ins ti tu i ção ne ces sá ria à
exe cu ção des sa, mu i tas ve zes é ata ca do por ca u sa
de má ges tão po lí ti ca de pes so as que, não sen do
fun ci o ná ri os de car re i ra, fa zem um mal ex tra or di ná -
rio ao ór gão.

Qu e ro des ta car que esse de cre to vai ser co -
me mo ra do pe los tra ba lha do res ru ra is de meu Esta -
do; esse de cre to vai ser co me mo ra do pelo mo vi -
men to dos sem-terra, por que já não são mais su por -
tá ve is os des man dos, os des li zes, a má ges tão, a
cor rup ção, o des com pro mis so do Incra de Mato
Gros so com a re for ma agrá ria. Nes te pon to, a ins ti -
tu i ção aca ba sen do men ci o na da, mas fo ram os ges -
to res do Incra que as su mi ram uma ban de i ra mu i to
mais par ti dá ria, ele i to ral e, in fe liz men te, cor rup ta, do 
que pro pri a men te a ins ti tu i ção, por meio de seus
mem bros efe ti vos. Com essa de ci são, o Mi nis tro
Jung mann vai po der evi tar os des man dos que ocor -
re ram.

Qu e ro tra zer ao co nhe ci men to des ta Casa e
do Bra sil que foi por meio de um ges tor po lí ti co do
Incra de Mato Gros so e por uma no me a ção ex clu si -
va men te po lí ti ca e ele i to ral, que se fal si fi cou uma
cer ti dão, em um dos car tó ri os da Ama zô nia bra si le i -

ra, nos Mu ni cí pi os de Pe i xo to de Aze ve do e Gu a -
ran tã do Nor te, fa zen do com que 312 mil hec ta res
de ter ras pú bli cas, do Esta do de Mato Gros so, pas -
sas sem às mãos de qua tro apa ni gua dos, qua tro ca -
bos ele i to ra is, qua tro ci da dãos, em 1994.

O Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra as su miu o
car go em 1995, ven cen do as ele i ções de 1994, mas 
so men te ago ra foi pos sí vel ga nhar-se a ques tão na
Jus ti ça, em 1999. E, se S. Exª não ti ves se sido re e -
le i to, isso não acon te ce ria, por que dis pu ta mos as
ele i ções exa ta men te com o gru po que, com o apo io
do Incra, pro mo veu um dos ma i o res as sal tos de ter -
ras pú bli cas des te País.

Essas ter ras pú bli cas re cu pe ra das fo ram co lo -
ca das à dis po si ção do Mi nis tro Jung mann para que, 
ou vin do o Mo vi men to Sem-Terra, ou vin do as en ti da -
des am bi en ta is, ou vin do o Mi nis tro do Meio Ambi en -
te, José Sar ney Fi lho, fa ça mos, na Ama zô nia bra si -
le i ra, no Esta do de Mato Gros so, um pro je to de re -
for ma agrá ria que com pa ti bi li ze o as sen ta men to de
tra ba lha do res ru ra is sem ter ra com a pre ser va ção e
o res pe i to às ques tões am bi en ta is da Ama zô nia.
Qu e re mos fa zer des se pro je to de Mato Gros so um
exem plo para o Bra sil, mas ti ve mos de ven cer essa
dis pu ta na Jus ti ça.

O atu al Su pe rin ten den te do Incra de Mato
Gros so, por for ça des se de cre to, terá que de i xar o
car go. S. Exª res pon de a pelo me nos três pro ces sos 
da Jus ti ça a res pe i to de ter ras que eram da União e
pe las qua is o Incra está pa gan do in de ni za ção; ele
terá de res pon der, tam bém, so bre a pro te ção a pes -
so as que não têm a me nor qua li fi ca ção com os tra -
ba lha do res ru ra is, que não têm a me nor ap ti dão
para a ques tão da re for ma agrá ria, pa ren tes de
mem bros do Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re -
for ma Agrá ria.

Nós, do Esta do de Mato Gros so, sa be mos que 
os tra ba lha do res vão co me mo rar o de cre to do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que e tor ce mos para que o
Go ver no Fe de ral co lo que em exe cu ção o pro je to da
des cen tra li za ção e da mu ni ci pa li za ção. Cada dia
mais, te mos de en vol ver pre fe i tos e go ver na do res
com o pro je to de re for ma agrá ria em nos so País.

O pri me i ro as sun to de que gos ta ria de tra tar
era o cum pri men to ao Sr. Mi nis tro Raul Jung mann,
que, há cer ca de dois ou três me ses, ha via me aler -
ta do que iria pro por essa me di da ao Pre si den te da
Re pú bli ca. Ela será co me mo ra da no Esta do de
Mato Gros so e fará mu i to bem à re for ma agrá ria.
Ca be rá, ago ra, aos ser vi do res efe ti vos do Incra, a
res pon sa bi li da de de ze lar pelo bom nome da ins ti tu i -
ção e não per mi tir mais que ela seja uti li za da para
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ou tro fim que não o de pro mo ver uma efe ti va re for -
ma agrá ria no Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria 
– já que o as sun to de ve rá ser tra ta do na pró xi ma
ter ça-feira, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, onde eu, como mem bro da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, não po de rei es tar pre sen te –
de so li ci tar o apo io do Se na do da Re pú bli ca para um
pro je to de lei de mi nha au to ria, que tra ta de acres -
cen tar à Lei Com ple men tar nº 64, de 18 de maio de
1990 – a Lei das Ine le gi bi li da des –, a ne ces sá ria ine -
le gi bi li da de de mem bros des ta Casa para a si tu a ção
que pas sa rei a ex por. Ele acres cen ta à Lei Com ple -
men tar nº 64 o item “c”, a ine le gi bi li da de do Se na dor 
que es ti ver na me ta de do man da to.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o que
es ta mos pre ten den do? Eu mes mo, na úl ti ma ele i -
ção, par ti ci pei de uma dis pu ta com um Se na dor que 
es ta va na me ta de do man da to dele. Essa dis pu ta
não é iso nô mi ca, não es ta be le ce a igual da de da dis -
pu ta ele i to ral, por que o Se na dor que está no meio
do man da to pode ser can di da to ao Go ver no do
Esta do, à Pre si dên cia da Re pú bli ca, mas, ao que rer 
se can di da tar ao Se na do para, se ga nhar, abrir mão 
do man da to an te ri or, pas sar a ter mais oito anos e
co lo car aqui o su plen te, de mons tra uma pos tu ra aé -
ti ca que de ve mos eli mi nar. E o exem plo deve vir do
Se na do da Re pú bli ca. Falo isso com a tran qüi li da de 
de quem, ten do sido ele i to Se na dor, é o úni co re pre -
sen tan te do meu Esta do que não pode se can di da -
tar ao mes mo car go no meio do man da to. Par ti ci pei
des sa dis pu ta, sei o que é isso. Sei dos apo i os po lí -
ti cos que não pude ob ter por ca u sa de pro mes sas,
ga ran ti as, si tu a ções que iri am, re al men te, as se gu rar 
o be ne fí cio, já que o Se na dor está no meio do man -
da to. 

Pen so que o Se na dor tem re pre sen ta ti vi da de
su fi ci en te para ser can di da to, se qui ser, se for apro -
va do na Con ven ção Par ti dá ria, ao Go ver no do Esta -
do. Pro va vel men te, te re mos Se na dor can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca – to dos sa bem que, em -
bo ra ne gue, o Pre si den te do Se na do, Anto nio Car -
los Ma ga lhães, é o pre fe ri do do seu Par ti do, PFL,
para ser can di da to ao car go –, mas é ina ce i tá vel,
eti ca men te, que o Se na dor, du ran te o man da to,
que i ra se can di da tar no va men te para le gi ti mar a
pre sen ça de um su plen te que não foi vo ta do, não foi 
ao de ba te pú bli co e não fez uma dis cus são com a
so ci e da de. 

Enten do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que essa si tu a ção pre ci sa co me çar a ser re sol -
vi da pelo Se na do, e que não te nha mos o es pí ri to de 

cor po de ten tar pre ser var uma si tu a ção que é mu i to
mais uma má cu la aos in te gran tes do Se na do da Re -
pú bli ca do que pro pri a men te uma so lu ção com re la -
ção à re for ma ele i to ral, à re for ma po lí ti ca que se avi -
zi nha. 

Sen do as sim, não po den do es tar na Co mis são 
na ter ça-feira, que ro fa zer, des ta tri bu na e nes te
mo men to, o pe di do de apo io a to dos os Se na do res
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
para que apro vem o pro je to, para que a sua se -
qüên cia seja nor mal: que ve nha ao ple ná rio do Se -
na do, seja dis cu ti do e es ta be le ça mos, de fi ni ti va -
men te, essa re gra mo ra li za do ra nas ele i ções a se -
rem dis pu ta das no País.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Sr.
Se na dor, a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia re ú ne-se na quar ta-feira.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – É na quar ta-feira? Mes mo as sim, per ten cen -
do à Co mis são de Assun tos So ci a is, não vou po der
dis cu tir o pro je to e gos ta ria de de i xar aqui o aler ta.

Sr. Pre si den te, sou de um Esta do agrí co la.
Mato Gros so está mu dan do o seu per fil, é um pro -
du tor de grãos pri má ri os. É um Esta do que deve
mu i to ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
pois ti ve mos so lu ci o na dos al guns pro ble mas de in -
fra-estruturas sé ri os du ran te o seu Go ver no. 

Po de mos di zer que, nos úl ti mos qua tro anos,
re sol ve mos o pro ble ma de ener gia. As Cen tra is Elé -
tri cas de Mato Gros so, que com pra vam ener gia de
Ca cho e i ra Dou ra da, em Go iâ nia, já es tão fir man do
con tra to para ven der ener gia para o Cen tro-Sul do
País. Te re mos, no iní cio do ano 2000, a che ga da
em Cu i a bá, ca pi tal do Esta do do Mato Gros so, do
ga so du to; os tri lhos da Fer ro nor te já es tão no Esta -
do; foi re to ma da a cons tru ção da Usi na de Man so,
que, além de ge rar ener gia para o de sen vol vi men to
in dus tri al do Esta do, vai con tro lar as che i as, sen do
uma das pou cas usi nas eco ló gi cas do Bra sil, por que 
vai con tro lar o ní vel das águas que vão para o Pan -
ta nal Ma to-grossense; te mos pro je to de ge ra ção de
ener gia por par te da ini ci a ti va pri va da em Cou to Ma -
ga lhães e em ou tros Mu ni cí pi os do Esta do de Mato
Gros so; por tan to, so mos um Esta do que es ta mos
com o ins tru men to ne ces sá rio para mu dar o nos so
per fil para a agro in dús tria, em bo ra se ja mos um
Esta do pro du tor de grãos. Falo isso, por ca u sa des -
se mo vi men to do ca mi nho na ço dos pro du to res bra -
si le i ros. 

O Go ver no não pode es tar in di fe ren te a este
se tor que é es sen ci al men te im por tan te para a agri -
cul tu ra bra si le i ra. Não digo que o Go ver no deva
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apro var o pro je to já apro va do numa das Co mis sões
da Câ ma ra. Não digo que seja esta a so lu ção de fi ni -
ti va para a agri cul tu ra e nem para o Te sou ro Na ci o -
nal. Por que, se nós re co nhe ce mos as ne ces si da des 
de apo io à agri cul tu ra, é ne ces sá rio tam bém re co -
nhe cer mos a ne ces si da de da pro te ção ao Te sou ro
Na ci o nal, ao Ban co do Bra sil e a ne ces si da de de
ve ri fi car que, se es ses re cur sos do Te sou ro mi gra -
rem para a área da agri cul tu ra, é pre ci so sa ber de
onde sa i rão. Mas é in dis cu tí vel que te mos de ela bo -
rar uma pro pos ta para me lho rar a si tu a ção dos nos -
sos pro du to res.

Diz a Ga ze ta Mer can til de hoje:
“Se a ba lan ça co mer ci al apre sen tar nes te ano

um sal do po si ti vo, ain da que pe que no, será gra ças
à con tri bu i ção da agro pe cuá ria. O País não só tem
con se gui do re du zir apre ci a vel men te as im por ta ções
de pro du tos agrí co las, pre ven do-se um de crés ci mo
de 35% em re la ção a 1998, mas tam bém ga nhar
mer ca dos an tes con si de ra dos fora de nos so al can -
ce, de modo a com pen sar a que da dos pre ços das
com mo di ti es no mer ca do in ter na ci o nal, como mos -
tra o re cen te acor do para ex por ta ção de fran go para 
o Ca na dá.

To me mos o caso do al go dão, pro du to que o
País ex por tou du ran te anos em quan ti da de con si -
de rá ve is. Em 1997, em ra zão de uma po lí ti ca ca o -
lha, o Bra sil che gou a des pen der nada me nos de
US$ 811,6 mi lhões com com pras de al go dão.”

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a res pe -
i to do al go dão, o Mato Gros so, com re nún cia fis cal
de 75% do ICMS so bre o al go dão de qua li da de, au -
men tou sua pro du ção de 4% para 43% da pro du ção 
na ci o nal, pro du zin do lá o me lhor al go dão do País.
Essa pro du ção, te nho cer te za, vai con ti nu ar sen do
pres ti gi a da pelo Go ver no do Esta do e vai, pro va vel -
men te, num fu tu ro mu i to bre ve, aju dar a re sol ver e a 
equa ci o nar o pro ble ma da ba lan ça co mer ci al. 

“A re a ção co me çou no ano pas sa do, quan do
as com pras do pro du to no ex te ri or ca í ram para
US$495,8 mi lhões. Nes te ano, já é pos sí vel vis -
lum brar o fim des sas im por ta ções. Com uma for te
con tri bu i ção do Cen tro-Oeste, a sa fra bra si le i ra
deve cres cer 28%, de ven do as im por ta ções fe char o 
ano em tor no de US$350 mi lhões. 

Ou tro exem plo ex pres si vo é o ar roz,
(...). O Bra sil im por tou ar roz no va lor ab sur -
do de US$593,3 mi lhões em 1998 e cal cu -
la-se que nes te ano con se gui rá uma pou -
pan ça de di vi sas de US$500 mi lhões, fi can -
do os gas tos na mar ca deUS$100 mi lhões.
Mes ma co i sa com o mi lho: im por ta mos

US$203 mi lhões, e em 1999 va mos gas tar
100 mi lhões, se tan to.” 

Estou mos tran do aqui al guns da dos que pro -
vam, para os eco no mis tas, para a área eco nô mi ca
do Go ver no, que é pre ci so ter mos efe ti va men te uma 
po lí ti ca de apo io ao se tor pro du ti vo, da mes ma for -
ma que o Bra sil ado tou a Lei Kan dir, para que não
ex por te mos im pos tos, para que não co bre mos ICMS 
dos pro du tos que va mos ten tar co lo car, de for ma
com pe ti ti va, em ní vel in ter na ci o nal, da mes ma for ma 
te mos de de fen der a po lí ti ca para que não im por te -
mos im pos tos. Há in su mos uti li za dos na agri cul tu ra
bra si le i ra que cus tam 242% mais do que cus tam na
Argen ti na. E o Bra sil, par ti ci pan te e in te gran te do
Mer co sul, pre ci sa fa zer um acor do para que es ses
in su mos che guem aqui 242% mais ba ra to para o
pro du tor bra si le i ro. Que não seja pos sí vel aten der
àqui lo que é ide al com re la ção às dí vi das. Aliás,
com re la ção a es sas dí vi das, o que é pre ci so é  o
Se na do, a Câ ma ra dos De pu ta dos, o Con gres so,
en fim, o Go ver no bra si le i ro li de rar uma au di to ria
nes sas dí vi das para ver para quem é jus to o Go ver -
no fa zer con ces sões, por que os pro du to res fo ram
ta pe a dos em di ver sos pla nos eco nô mi cos no Bra sil. 

É pre ci so tam bém res sal tar que os pró pri os
pro du to res não têm, hoje, re cla ma ções com re la ção
à po lí ti ca de ju ros do Go ver no bra si le i ro, por que os
ju ros con ce di dos pelo Ban co do Bra sil aca bam sen -
do até ju ros ne ga ti vos para o se tor pro du ti vo do Bra -
sil. O que é pre ci so dis cu tir é o tra ta men to di fe ren ci -
a do para um Bra sil que é ex tre ma men te di fe ren te.
Não adi an ta li be rar R$60 mil para o plan tio de soja
no Esta do de San ta Ca ta ri na e de R$ 100 mil para o 
Esta do de Mato Gros so já que as pro pri e da des de
San ta Ca ta ri na são mi ni fún di os e não exis te pro du -
tor de soja no Esta do de Mato Gros so com pro pri e -
da de in fe ri or a 1.500-2.000 hec ta res. Ve jam V. Exªs
que são si tu a ções in te i ra men te di fe ren tes. O Bra sil
pre ci sa ter uma po lí ti ca para fa zer com que a nos sa
pro du ção ace le re. O ob je ti vo do Go ver no Fe de ral,
nas pro du ções em to ne la das, pode ser atin gi do ape -
nas com a pro du ção ma to-grossense. 

Sr. Pre si den te, ter ça-feira, vou pro por, na
CAE, a re to ma da des sa dis cus são. Pre ten do tra zer
no va men te aqui a Con fe de ra ção Na ci o nal de Agri -
cul tu ra, que on tem lá es te ve, e as au to ri da des da
área eco nô mi ca do Go ver no para que pos sa mos
dis cu tir e en con trar uma so lu ção para apo i ar o se tor
pro du ti vo. Ao apo i ar mos esse se tor, cer ta men te es -
ta re mos apo i an do a po lí ti ca so ci al. Ape nas no se tor
al go do e i ro, Se na dor Edu ar do Su plicy, em Mato
Gros so, fo ram ge ra dos, de 1998 para 1999, 46 mil
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no vos em pre gos só com o au men to da área plan ta -
da nes se se tor. O que fica evi den te para a so ci e da -
de bra si le i ra que ao apo i ar mos o se tor pro du ti vo
tam bém es ta re mos apo i an do, na pon ta, o de sen vol -
vi men to so ci al 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. Ante ro Paes
de Bar ros, 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. Edu ar do Su -
plicy, su plen te de se cre tá rio.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do
PPB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª, pela Li de ran ça do PPB.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, ape nas para fa zer um bre ve re gis tro, já que,
pre o cu pa do com essa si tu a ção eco nô mi ca por que
pas sa o País e a ne ces si da de de se bus car fór mu -
las de ge ra ção de em pre go, es te ve o PPB hoje vi si -
tan do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, por meio de 
suas Li de ran ças no Se na do e na Câ ma ra, o Pre si -
den te, em exer cí cio, do Par ti do e seus dois Mi nis -
tros, quan do pa ten te ou-se a ne ces si da de de in cre -
men tar o apo io à ati vi da de agrí co la. 

Dis cu ti mos as pec tos re la ci o na dos ao en di vi da -
men to do se tor, sem que rer mos que se pri vi le gi as -
sem os ina dim plen tes em de tri men to dos adim plen -
tes. Re gis trou-se que é pre ci so en con trar, de for ma
de fi ni ti va, uma so lu ção para o es to que da dí vi da, o
que en vol ve um nú me ro con si de rá vel de pro du to res
em si tu a ção de ina dim plên cia. 

Evi den ci ou-se a ne ces si da de de in cre men tar a 
ex por ta ção, no ta da men te a de fru tas, que se re ve la
em um enor me po ten ci al que está por ser apro ve i ta -
do pelo País, que têm uma de man da ex ter na acen -
tu a da. 

Sa li en tou-se tam bém a im por tân cia de se for -
ta le cer o se tor su cro al co o le i ro, e o PPB fez ques tão
de apre sen tar al gu mas pro pos tas no que se re fe re a 
esse seg men to, ao pre ten der re ti rar cer ca de um bi -
lhão de li tros de ál co ol do es to que, al te ran do a com -
po si ção da ga so li na – au men tan do de 24 para 26%
o per cen tu al da adi ção do ál co ol à ga so li na. O PPB
pro pôs tam bém a adi ção de 3% ao di e sel. Afir mam
que tec ni ca men te isso se ria pos sí vel. Isso vi ria, de
cer ta for ma, es ti mu lar o se tor, para que ele con ti nu -
as se a dar a sua con tri bu i ção, in clu si ve no que se
re fe re à ge ra ção de em pre gos e ren da no País.

O PPB pro pôs ain da ao Pre si den te que atue
de ci si va men te no sen ti do de fa zer com que o cré di -
to agrí co la che gue com mais fa ci li da de à pon ta, ao
pro du tor. Na ver da de, as de ci sões são to ma das em
ní vel mi nis te ri al e o pro du tor, via de re gra, é cli en te
do Ban co do Bra sil. Como a gran de ma i o ria das ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras es tão re fra tá ri as à apli ca ção do
cré di to agrí co la, quem tem apli ca do um vo lu me mais 
ex pres si vo são os ban cos ofi ci a is – Ban co do Bra sil, 
Ban co do Nor des te e Ban co da Ama zô nia. A exi -
gên cia, no que se re fe re à se le ção do to ma dor de
em prés ti mo, está uma co i sa ab sur da. Isso che ga ao 
pon to de o pro du tor ser tra ta do a fio de es pa da. É
pre ci so que essa fi lo so fia, den tro do Ban co do Bra -
sil, seja mu da da e que as de ci sões dos seus di ri -
gen tes, do Pre si den te da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri -
os, de ci sões que en vol vem as atu a ções do sis te ma
fi nan ce i ro, se jam efe ti va men te co lo ca das em prá ti ca 
e che guem à pon ta.

Ma ni fes tou, para agra do nos so, Sua Exce lên -
cia o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sua dis po si -
ção de ter pes so al men te um en con tro com os ge -
ren tes de ban cos – do Ban co do Bra sil prin ci pal -
men te, que é o prin ci pal agen te na ci o nal do cré di to
agrí co la –, para re ve lar essa de ci são de que é pre ci -
so ser fa ci li ta do o aces so ao cré di to ru ral.

Tam bém so li ci ta mos que fos se ex clu í do o Ca -
din, por re ve lar-se como um dos gran des obs tá cu los 
ao aces so ao cré di to do se tor pro du ti vo bra si le i ro, e
não ape nas do se tor agrí co la. Se não for pos sí vel a
sua su pres são, que pelo me nos seja re a va li a do,
para que não se trans for me em um fa tor im pe di ti vo
do aces so ao cré di to e, con se qüen te men te, do es tí -
mu lo à pro du ção, para que pos sa mos, além de in -
cre men tar a pro du ção, tam bém ge rar em pre go e
ren da nes te País.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, en ten de mos ter
sido essa uma vi si ta sin gu lar, po rém opor tu na. O Pre -
si den te da Re pú bli ca es ta va cal mo e tran qüi lo, re ve -
lan do-se con vic to de que o País está no rumo cer to e
de que a eco no mia apon ta si na is se gu ros de que, em
um fu tu ro não mu i to re mo to, o Bra sil re en con tra rá as
pos si bi li da des do cres ci men to eco nô mi co.

Era o re gis tro que eu que ria fa zer nes ta ma -
nhã, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Não
há mais ora do res ins cri tos. 

Os Srs. Se na do res Ro ber to Re quião e Luiz
Este vão en vi a ram à Mesa pro po si ções que, em face 
do dis pos to no art. 235, in ci so III, alí nea a, do Re gi -
men to Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Os
Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos, Artur da
Tá vo la e Ma u ro Mi ran da en vi a ram dis cur sos à Mesa 
para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL – 

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mís ti -
cos e eso té ri cos de todo o mun do se me ta mor fo se a -
ram em pro fe tas do apo ca lip se, pro cla man do o fim
dos tem pos com o sur gi men to do úl ti mo eclip se to tal 
do sol, vi sí vel em pa í ses da Eu ro pa e Ásia.

Fe nô me no as tro nô mi co ab so lu ta men te na tu ral, 
é evi den te que o en go do só ser viu para as sus tar os
mais in ca u tos e in gê nu os, além de car re ar pol pu dos 
re cur sos para se to res da mí dia e dos pro mo to res de 
even tos pre ten sa men te es pi ri tu a lis tas.

Em ver da de, não é um fe nô me no na tu ral que
dará cabo da Ter ra, mas a ação pre da tó ria do Ho -
mem con tra a Na tu re za, que vem pro vo can do, com
sua ga nân cia in con ti da, a po lu i ção do solo, das
águas e do ar, a des tru i ção das flo res tas e até da
ca ma da de ozô nio, res pon sá vel pelo aque ci men to
de nos so Pla ne ta.

É pre ci so que os go ver nos em ge ral, e a co -
mu ni da de, em par ti cu lar, ado tem me di das ur gen tes
ob je ti van do es tan car a san gria a que está sub me ti -
da a Mãe-Terra, pre ser van do-se o meio am bi en te e
os re cur sos na tu ra is, que, ao con trá rio do que mu i -
tos pen sam, não são ines go tá ve is.

Por isso, é com mu i ta sa tis fa ção que anun ci a -
mos – que o Esta do do To can tins vem im plan tan do,
em seu pro ces so ace le ra do de de sen vol vi men to so -
ci o e co nô mi co, uma per ma nen te pre o cu pa ção pre -
ser va ci o nis ta, que pre co ni za o pro gres so com res -
pe i to à Na tu re za.

E, como con fir ma ção des sa ori en ta ção, aca ba
de ser ina u gu ra do, na Ilha do Ba na nal, o Cen tro de
Pes qui sas Can gu çu, pri me i ro do Bra sil e úni co em
toda a Amé ri ca La ti na des ti na do es pe ci fi ca men te
para pes qui sas am bi en ta is.

À so le ni da de com pa re ce ram o Go ver na dor do
Esta do e o Mi nis tro do Me io-Ambiente, oca sião em
que o Che fe do Exe cu ti vo to can ti nen se lan çou o
Pro je to Ara gua ia, que tem por fi na li da de com ba ter a 
vo ço ro ca, re cu pe rar as ma tas ci li a res e evi tar o as -
so re a men to.

É pre ci so as si na lar que o Cen tro de Pes qui sas 
Can gu çu vai abri gar pes qui sa do res bra si le i ros e de
qual quer ou tro país in te res sa do na bus ca de al ter -
na ti vas para a re du ção da emis são de ga ses ca u sa -
do res do de no mi na do efe i to es tu fa, ha ven do já em

de sen vol vi men to, na mes ma Ilha do Ba na nal, o Pro -
je to Se qües tro de Car bo no, que abran ge dois mi -
lhões de hec ta res e três ecos sis te mas: flo res ta, pân -
ta no e cer ra do.

Por der ra de i ro, res sal te-se que o Cen tro re -
cém-inaugurado teve a par ce ria do Go ver no do
Esta do do To can tins com o Iba ma e a ONG to can ti -
nen se Gaia, o que, a nos so ver, as se gu ra sua com -
ple ta im ple men ta ção.

Ini ci a ti vas como esta, Sr. Pre si den te, po de rão
evi tar o real apo ca lip se que po de rá ser ca u sa do por
nós, hu ma nos, na de pre da ção am bi en tal, re ver ten do
esse pro ces so e res ga tan do a ne ces si da de de de -
sen vol vi men to com a de pre ser va ção da Na tu re za.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, abor da rei dois
as sun tos so bre o mes mo tema: a mú si ca po pu lar
bra si le i ra.

Dia 13-8-99 faz trin ta anos da mor te de Ja cob
Pick Bit ten court, o Ja cob do Ban do lim, le gen da de
nos sa mú si ca po pu lar. Mor reu cedo, 51 anos, in far to 
ful mi nan te ao vol tar de en con tro com Pi xin gui nha.
Dois fi lhos, Sér gio Bit ten court, com po si tor e jor na lis -
ta, fa le ci do tam bém, e He le na, den tis ta. Obra no tá -
vel de ins tru men tis ta, com po si tor; res pe i to e ad mi ra -
ção do Bra sil. Trin ta anos após sua pas sa gem, Ja -
cob do Ban do lim é ain da ma i or no res pe i to e na re -
ve rên cia de mú si cos e de ou vin tes qua li fi ca dos de
nos sa mú si ca.

Ao tem po de Ja cob vivo, três ins tru men tis tas
eram dis pu ta dos pe las gra va do ras como so lis tas al -
ta men te qua li fi ca dos: ele, Wal dir Aze ve do no ca va -
qui nho e Ga ro to, no vi o lão. Ga ro to, como Ja cob,
mor re ria tam bém de modo pre ma tu ro. Wal dir so bre -
vi ve ria aos dois, para mor rer al guns anos de po is em 
Bra sí lia, onde re si dia.

O Bra sil é uma es pé cie de pa ra í so das gui tar -
ras e suas va ri an tes: o ban do lim e o ca va qui nho.
So men te em vi o lão pos su í mos pelo me nos uma vin -
te na de ins tru men tis tas de por te in ter na ci o nal, no
po pu lar e no cha ma do eru di to. Já o ca va qui nho e o
ban do lim sem pre pa re ce ram ins tru men tos me nos
no bres que o vi o lão, fun ci o nan do como com ple men -
tos nas ro das de sam ba e cho ro. Ape sar da tra di ção 
se cu lar do ban do lim, ins tru men to so lis ta de con cer -
tos do pe río do bar ro co, no Bra sil ga nha ma i o ri da de,
au to ri da de e res pe i to com Ja cob do Ban do lim e Lu -
per ce Mi ran da, que o ele va ra à ca te go ria de so lis ta
qua li fi ca do e de acom pa nhan te prin ci pal de gran des 
can to res.

AGOSTO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    312



Um dos dez dis cos mais im por tan tes de toda a 
dis co gra fia bra si le i ra – a opi nião é unâ ni me – é o
que re gis tra o show re a li za do em 1968, no Te a tro
João Ca e ta no (Rio de Ja ne i ro), di ri gi do e or ga ni za do
por Her mí nio Bel lo de Car va lho, com Eli zeth Car do -
so, Ja cob do Ban do lim e o Zim bo Trio. Para fe li ci da -
de dos dis có fi los, es go ta da a edi ção ini ci al re a li za da
pelo Mu seu da Ima gem e do Som, em maio de 1989, 
a gra va ção vol tou às lo jas na série Do cu men to.

Ja cob foi dos prin ci pa is res pon sá ve is pela ele -
va ção do “con jun to re gi o nal” ao res pe i to e à va lo ri -
za ção de sua bra si le i ra e in ven ti va jun ção de ins tru -
men tos, alta im pro vi sa ção e com ple ta bra si li da de de 
in ven ção me ló di ca e har mô ni ca. Sem pre me re ceu,
po rém, cus tou a en con trar.

O con jun to re gi o nal nas ceu da pre cá ria con di -
ção eco nô mi ca de nos so povo, jun tan do os mais ba -
ra tos ins tru men tos à ven da e fa bri ca dos no País.

Nas dé ca das de 20 e 30, os ins tru men tos de
so pro eram im por ta dos e ca ros, não ha ven do no
Bra sil, tec no lo gia em me ta lur gia para fa bri cá-los.
Por isso, a jun ção de ins tru men tos como vi o lões, ca -
va qui nhos e ban do lins de fa bri ca ção na ci o nal, com
al gu ma per cus são por tá til (pan de i ro, even tu al men te
tum ba do ra), às ve zes a fla u ta (esta, com tra di ção
des de o iní cio do cho ro como gê ne ro) e, anos de po -
is, o acor de on, com pu se ram o con jun to har mô ni co
apto a so los e acom pa nha men tos.

O rá dio, a par tir da dé ca da de 30, ne ces si tan -
do de acom pa nha men to ba ra to para can to res que
se apre sen ta vam ao vivo, pre fe riu o con jun to re gi o -
nal às or ques tras, sal vo em pro du ções es pe ci a is
para pro gra mas no tur nos e con sa gra dos, mes mo
as sim, ape nas nas emis so ras prin ci pa is. A base do
acom pa nha men to era o con jun to re gi o nal, com pos to 
por vi o lões, pan de i ro, um ca va qui nho ou ban do lim.
Ja cob não gos ta va, aliás, da ex pres são “re gi o nal”.

A alta qua li da de da arte de Ja cob e Lu per ce
re ti ra o ban do lim da fun ção su bal ter na e o traz à
con di ção de so lis ta pri vi le gi a do ou de prin ci pal ins -
tru men to de diá lo go com o can tor so lis ta. O mes mo
se deu com Wal dir Aze ve do, ao ca va qui nho, e Ga -
ro to, ao vi o lão.

O BANDOLIM E O BRASIL
O ban do lim apa re ce no Bra sil, tra zi do de Por -

tu gal, por vol ta de fins do sé cu lo XVIII. Um sé cu lo
an tes, apro xi ma da men te, já era usa do, em Ve ne za
(onde o ins tru men to dis se mi nou-se), por Vi val di, ou -
sa do ex pe ri men ta dor de no vas so no ri da des para a
sua épo ca. 

Não se sabe ao cer to como vem para o cho ro,
mas nos con jun tos des sa mo da li da de de mú si ca, o

ban do lim apa re ce aos pou cos. Ini ci al men te veio o
ca va qui nho, ins tru men to de exe cu ção mais sim ples
e so no ri da de in ten sa. O ban do lim, por pos su ir oito
cor das agru pa das de duas em duas, for man do, por -
tan to, um con jun to de qua tro cor das du plas, pos sui
so no ri da de mais doce e su a ve. Con for me o tra ta -
men to, po rém, con se gue o be lis ca do bu li ço so, brin -
ca lhão, irô ni co, ca paz de om bre ar-se com seu sen ti -
do me lan có li co e plan gen te. Tal me lan co lia en con tra 
li mi ta ções na di fi cul da de do pro lon ga men to das no -
tas ao ban do lim, o que não im pe de gran des so lis tas 
de dele ar ran ca rem so fri men tos e den si da des. O
ins tru men to é di fí cil, mas sua fala é di re ta.

O cho ro bra si le i ro veio se cons ti tu in do aos
pou cos, atra vés da jun ção de vá ri os ins tru men tos
nem sem pre to ca dos em con jun to. A fla u ta está em
sua ori gem. Idem, a nos sa gui tar ra, o cha ma do vi o -
lão. Ou tra ver ten te do cho ro, em fins do sé cu lo pas -
sa do – esta, pro ve ni en te de Chi qui nha Gon za ga,
Ernes to Na za reth e ou tros – uti li zou o pi a no, em sua 
ver são po pu lar, para pro di ga li zar o an da men to do
cho ro. Mas o pi a no não po dia acom pa nhar as an -
dan ças dos cho rões pela ci da de, e a base do cho ro
fica sen do o cha ma do “ter no”: fla u ta, vi o lão e ca va -
qui nho. O con jun to se ex pan de com a pre sen ça de
ins tru men tos de rit mo (pan de i ro, às ve zes tum ba do -
ra) e, com mo da li da des va ri a das, o cho ro se de sen -
vol ve no sé cu lo XX quan do a ele che gam o ban do -
lim em al guns con jun tos, a cla ri ne ta e até o acor de -
on. Há ain da, o ve tor pro ve ni en te das ban das, des -
de Ana cle to Me de i ros. Hoje, mo der nas ver sões de
con jun tos de cho ro, es ten dem o gê ne ro com a in -
cor po ra ção de ins tru men tos ele trô ni cos, mas a fla u -
ta tal vez seja a gran de es tre la do cho ro, des de os
seus iní ci os com o gran de Cal la do (Jo a quim Antô nio 
da Sil va Cal la do), Pa tá pio Sil va, Pi xin gui nha, Be ne -
di to La cer da e até hoje o fa bu lo so Alta mi ro Car ri lho.

O ban do lim como so lis ta, en tra la men ta vel -
men te mais tar de no con jun to de cho ro, de vi do à
téc ni ca di fí cil e ao es cas so nú me ro de ins tru men tis -
tas ap tos aos de sa fi os dos so los e das har mo ni za -
ções ne ces sá ri as. Lu per ce Mi ran da, pri me i ro, e Ja -
cob do Ban do lim, de po is, mar ca ram a pre sen ça do
ins tru men to como so lis ta, fa ça nha que nos dias de
hoje en con tra em Deo Rian e Joel Nas ci men to le gí ti -
mos su ces so res. Ou tra li mi ta ção di fi cul tou a pre sen -
ça pro ta go nis ta do ban do lim no con jun to de cho ro: a 
di fe ren ça en tre o vo lu me (in ten si da de) do ins tru -
men to e o res tan te do con jun to. 

Ja cob do Ban do lim, mais pela ex pres si vi da de
con se gui da que pela alta téc ni ca, o ri gor e a cons -
ciên cia mu si cal, faz-se tal vez, a ma i or fi gu ra do ins -
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tru men to em to dos os tem pos na mú si ca do Bra sil,
tra zen do-o para o pri me i ro pla no, for man do um
sem-número de ins tru men tis tas, va lo ri zan do-o como 
so no ri da de e, so bre tu do, con se guin do acen tu ar-lhe
tan to a fun ção de apo io rít mi co e har mô ni co como o
ca rá ter can tan te. A so no ri da de lim pa, a ca pa ci da de
de fa lar pelo be lis ca do das cor das e a cri a ti vi da de
ne ces sá ria a con tra pon tos úni cos, di a lo gan do com
can to res quan do, em se gun do pla no, de ram-lhe a
con di ção de imor tal de nos sa mú si ca.

CARIOCA DA LAPA
Ja cob Pick Bit ten court nas ceu no Rio de Ja ne i -

ro, a 14 de fe ve re i ro de 1918. O pai era far ma cêu ti -
co, Fran cis co Go mes Bit ten court, ca pi xa ba de Ca -
cho e i ro do Ita pe mi rim. A mãe, po lo ne sa, Ra quel
Pick, fo ra gi da da Pri me i ra Gran de Gu er ra. Foi cri a do 
no ba ir ro da Lapa – for ma ção, por tan to, pro fun da -
men te ca ri o ca. Os pais não eram es pe ci al men te
che ga dos à mú si ca. A vo ca ção por esta arte, po -
rém, ma ni fes tou-se des de cedo no me ni no Ja cob.
Can tou no coro do co lé gio, e mais ou me nos em
1930/31, na rua Jo a quim Sil va, 97, onde mo ra va,
ma ra vi lhou-se com a so no ri da de de um vi o li no to ca -
do por vi zi nho. Era um fran cês cego. Obses si o nou-o 
o som do ins tru men to e des lum brou-se com a pos si -
bi li da de de re ti rar mú si ca de um ob je to. A mãe não
o blo que ou e deu-lhe um vi o li no, mas sem pro fes -
sor, que a es ses lu xos não se po dia en tre gar o far -
ma cêu ti co Seu Fran cis co, Ja cob co me çou a in ven -
tar ma ne i ra nova de to ca-lo, por ter di fi cul da des com 
o arco: per cu tia as cor das com um gram po de ca be -
lo da mãe. A for ma anô ma la de to car ins tru men to
tão no bre ir ri tou-a, e dis cu ti ram até que uma vi zi nha
re sol veu a ques tão de modo sá bio: deu-lhe, dias de -
po is, um ban do lim de “cuia”, que era como se cha -
ma va o mo de lo na po li ta no. O ban do lim era tudo o
que o me ni no, ao be lis car as cor das do vi o li no, in tu -
ía, po rém não sa bia exis tir.

Ja cob ja ma is teve pro fes sor de ban do lim. Foi
ti ran do os sons e se aper fe i ço an do se gun do o que
ou via. Com quin ze anos era ra zoá vel ins tru men tis ta. 
Che gou a to car na Rá dio Gu a na ba ra, com um con -
jun to de ra pa zes, seus ami gos. Não gos tou da ex -
pe riên cia. Sen tiu-se ain da des pre pa ra do. Vol ta ria a
to car em rá dio no ano se guin te, 1934, ago ra em pu -
nhan do um vi o lão e para acom pa nhar um fa dis ta,
jun ta men te com ou tros ins tru men tis tas tí pi cos. Se -
gun do con ta va o pró prio Ja cob, os acom pa nhan tes
dos fa dis tas en tu si as ma ram-se com seu modo de
mar car o tem po do fado, fru to, por cer to, de sua
inex pe riên cia como vi o li nis ta e de cer tos há bi tos ori -
un dos do modo de to car ban do lim.

Entu si as ma-se e no ano se guin te for ma o con -
jun to ba ti za do por Era tós te nes Fra zão (co nhe ci do
com positor e ho mem de rá dio): Ja cob e sua Gen te.
Por aí co me ça va a car re i ra de gran de ins tru men tis ta:
o con jun to ob te ve o pri me i ro lu gar em im por tan te
con cur so or ga ni za do pela Rá dio Gu a na ba ra e pro -
mo vi do pelo jor nal O Ra di cal. Para uma idéia do júri:
Be ne di to La cer da, Ores tes Bar bo sa, Cris tó vão de
Alen car, Fran cis co Alves e Era tós te nes Fra zão, en tre 
ou tros, in clu si ve o re pre sen tan te do pa tro ci na dor, a
co nhe ci da loja “O Dra gão”, que se anun ci a va no rá -
dio de an ti ga men te como “A Fera da Rua Lar ga”.

Ja cob sem pre to cou de ou vi do até 1949
quan do, ins tru men tis ta já aca ta do e fa mo so, jus ta -
men te por isso, sen tiu ne ces si da de de es tu dar
mú si ca, o que fez com o em pe nho que acom pa -
nha va to dos os seus atos e lhe era ca rac te rís ti co
de com por ta men to. Pelo rá dio e em inu me rá ve is
sa ra us, tar des de cho ro ou shows, foi con so li dan -
do téc ni ca e cul tu ra mu si cal; so bre o cho ro, prin ci -
pal men te. O tem pe ra men to apli ca do e ex pe ri men -
tal, le vou-o a to car to dos os ins tru men tos, “afi na -
dos em quin tas jus tas e vi bra dos por pa lhe ta”
como cos tu ma va di zer. Bus cou até no vas so no ri -
da des e in ven ções. Mis tu ra va adap ta ções com
ten ta ti vas de in ven ção e, as sim, en ve re dou em
suas ho ras pri va das pe los sons da vi o li nha (in ven -
ção sua), do vi bra plex, da tuba de cor das, do ba rí -
to no de dez cor das e, até, de um cer to ban do -
lim-brilhante que an da va a cons tru ir.

Tem pe ra men to sé rio. O ho mem de mu i ta bon -
da de en rus ti da, pou co riso, se ve ro con si go mes mo
e com to dos, es tu di o so, ca se i ro e fa mi li ar, Ja cob Bit -
ten court di vi diu a vida en tre a fa mí lia, o ban do lim e
seu tra ba lho diá rio e pe no so de es cri vão da 11ª
Vara Cri mi nal.

“Te nho oito ban do lins em casa. De po is 
de les, só te nho dois fi lhos e mi nha mu lher,
uma casa pró pria em Ja ca re pa guá e dois ja -
bu tis. Estes, aliás, são meus mes tres em fi -
lo so fia. Qu an do os vejo no quin tal, ca mi -
nhan do man sa men te, pa re ce que o ouço di -
zer: a vida é cur ta e não se deve an dar de -
pres sa, para não se can sar.” (Ja cob do Ban -
do lim) 

APRENDEU BANDOLIM SOZINHO
Ja cob pode ser com pre en di do por al gu mas ca -

rac te rís ti cas de sua bi o gra fia: 
a) pos sui for ma ção ti pi ca men te ca ri o ca, cri a do

na Lapa, ou vin do os sons dos cho rões e dos con -
jun tos de sam ba nas dé ca das de 20 e 30; 
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b) au to di da ta, apren deu ban do lim so zi nho, o
que tal vez ex pli que a for ma pe cu li ar e ori gi nal de vi -
brar as cor das dos ins tru men tos e a ín ti ma re la ção
com suas so no ri da des se gre dan tes e con fi den ci a is; 

c) o ele men to na ci o nal ocu pa toda a sua for -
ma ção, pois o au to di da tis mo, nele, ali men tou-se da
mú si ca fe i ta e to ca da nas ruas e nas es qui nas ca ri o -
cas da ci da de em co me ços de ur ba ni za ção ace le ra -
da. Sua es co la foi a mú si ca real fe i ta nas ruas e to -
ca da nas rá di os por com po si to res e mú si cos es pon -
tâ ne os, que fi xa ram o cho ro como gê ne ro mu si cal tí -
pi co da cul tu ra ca ri o ca, de po is ex por ta do.

Ao lado des sas ra zões de or dem so ci o ló gi ca,
há ele men tos pes so a is, tem pe ra men to, modo de ser 
etc. Ja cob pos su ía as ca rac te rís ti cas do es tu di o so.
Pro mo via tar des de cho ro e sa ra us em sua casa,
aos sá ba dos, oca siões nas qua is esse gê ne ro de
mú si ca era cul tu a do como num tem plo.

“O es ta do de con tri ção di an te de um cho ro, lá
em casa, é mu i to exi gi do”. (Sér gio Bit ten court)

A des ta car tam bém, sua cons tan te vi vên cia ao 
lado dos prin ci pa is mú si cos de seu tem po, tan to nas 
gra va ções como nas rá di os shows de en tão (como
exem plo: os acor des ini ci a is da gra va ção ori gi nal do 
Ai que Sa u da des da Amé lia, de Ata ul fo Alves, são
do ban do lim de Ja cob). Além dis so, man ti nha re la -
ções pes so a is ca lo ro sas com quem con si de ra va
res pe i tá vel e sé rio. 

Nos sa ra us or ga ni za dos por Ja cob do Ban do -
lim, sur gi ram Pa u li nho da Vi o la, Tu rí bio dos San tos,
Cle men ti na de Je sus e mu i tos ou tros. Tam bém
como exem plo, di ga-se que no dia em que mor reu,
aco me ti do por se gun do e ful mi nan te in far to, vi nha
da casa de Pi xin gui nha, a quem vi si ta va com re gu la -
ri da de para tro car idéi as. Pi xin gui nha e Ernes to Na -
za reth eram seus dois ído los no cho ro.

Em mar ço de 1967, logo após seu pri me i ro in -
far to, Ja cob de cla rou:

“Eu nun ca tive in far to tão for te como
esse. Foi a emo ção mu i to gran de que eu re -
ce bi ao ser apla u di do de pé pela as sis tên cia 
da Casa Gran de, cons ti tu í da pela ju ven tu de
de hoje que, como sem pre digo, são ove -
lhas des gar ra das. Para mim foi uma gran de
fe li ci da de ter sido apla u di do por es ses jo -
vens ca be lu dos, que com pre en de ram na -
que le ins tan te a mi nha arte. Eu aca ba ra de
exe cu tar La men tos, de Pi xin gui nha. Na se -
gun da par te de Mur mu ran do, de Fon-Fon,
eu não re sis ti e des ma i ei. Entre tan to, logo
que re ce ber alta dos mé di cos, vol ta rei à

Casa Gran de, por que en con trei na que la ju -
ven tu de um ca mi nho de es pe ran ça para a
nos sa mú si ca po pu lar”.

Na casa de Ja ca re pa guá, onde er gueu enor me 
muro di an te i ro para ob ter iso la men to e in tro ver são,
ne ces sá ri os a seu uni ver so in te ri or, Ja cob mon tou
pre ci o so ar qui vo de ar ti gos, par ti tu ras, gra va ções,
tudo, en fim, re la ci o na do com a mú si ca po pu lar bra -
si le i ra ge nu í na e o cho ro em par ti cu lar, ma te ri al, se -
gun do ele, que po de ria ter im por tân cia para es tu di o -
sos do fu tu ro. O ar qui vo de Ja cob pas sou-se, de po -
is para o Mu seu da Ima gem e do Som.

Em 1967, Sér gio Bit ten court, seu fi lho co men -
ta va:

“Seu ar qui vo tem sido mu i to fa la do,
mas pou cas pes so as já ti ve ram co ra gem de 
trans por a es tra da Gra jaú– Ja ca re pa guá,
para ir lá em casa con fe rir. O ve lho ama nhe -
ce no ar qui vo e ano i te ce...no ar qui vo. Tem
ci ú mes de cada pa pel ve lho, de cada par ti -
tu ra, de to dos os dis cos e das fi tas mag né ti -
cas onde guar da far to ma te ri al gra va do. Se
sou ber que uma dona Yayá des sas tem dis -
cos an ti gos, toma o en de re ço da ví ti ma, en -
tra no “fus ca” e par te vi dra do em di re ção à
ela. Faz tudo para con se guir o dis co e pas -
sá-lo para o gra va dor. Um dis co ve lho para
ele é fe i to ba lão para me ni no que che ga pri -
me i ro: nin guém tas ca”.

No seu li vro Mu dan do de Con ver sa, Her mí nio
Bel lo de Car va lho pin ta com per fe i ção as tar des de
sá ba do no san tuá rio do cho ro em que se trans for -
ma va a va ran da da casa de Ja cob em Ja ca re pa -
guá.

“Ja cob do Ban do lim era uma casa de
va ran das enor mes, gra ma do es pes so e mu -
ros al tos que mal de i xa vam des ven dar a
pes soa que ali ha bi ta va. Ha via có di gos rí gi -
dos para fre qüen tá-los, a casa e o co ra ção:
quem não os se guis se so fria pu ni ções ter rí -
ve is. A pior de las, a mais te mi da, era a de
ser ex pul so dos sa ra us que Ja cob pro mo via 
aos sá ba dos ou do min gos ou quan do lhe
des se na te lha. Te lha por tu gue sa, des sas
de lo i ça bor da da de flo rões azu is: frá gil, por -
tan to, em bo ra re sis ten te às chu vas e aos ra -
i os que ele fa zia par tir-se so bre as ca be ças
ru ins, os maus mú si cos, os in tru jões, os de
ou vi dos du ros aos sons que in ven ta va ou
fa zia in ven tar. Era um al qui mis ta per se gui do 
por uma in sô nia in ven cí vel e que mu i tas ve -
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zes o fa zia pe gar o car ro de ma dru ga da e ir
to car so zi nho numa pra ia dis tan te. Ou, en -
tão, iso lar-se em seu es tú dio, onde tudo, ab -
so lu ta men te tudo, os ten ta va as suas di gi ta -
is: a má qui na de es cre ver adap ta da para fi -
chas ela bo ra das por ele, e que eram sín te se 
das que man da va bus car nas bi bli o te cas do
Va ti ca no, da Casa Bran ca ou dos mu se us
que ele fa zia fu çar com sua cu ri o si da de
ines go tá vel. Entra vam as fi chas no rolo da
ve lha Re ming ton e se ajus ta vam, mi li mé tri -
cas, e ti nham até pen ta gra ma para gra far a
me lo dia prin ci pal. E ser vi am tan to para dis -
cos, li vros e par ti tu ras como para re cor tes
de jor na is, re ce i tas de bolo e ano ta ções
sen ti men ta is. Suas es tan tes eram tam bém
per so na li za das: apli ca va uma cera para que 
os en ve lo pes dos dis cos de 78 ro ta ções
des li zas sem sem ar ra nha du ras, qual cis nes
ne gros em no i tes de lua. É cla ro que não
eram en ve lo pes co muns: ti nham gra ma tu ra
es pe ci al. Como ele, Ja cob do Ban do lim, era 
tam bém um ser es pe ci al e que ti nha às
mãos e ao co ra ção uma acó li ta de nome
Adí lia que for ja va in sô ni as e aco mo da va-se
às suas ra bu gi ces, à sua bus ca da per fe i -
ção. Lis tas e mais lis tas para tudo: quan tos
pa res de me i as e os re mé di os para a vi a -
gem, as ta re fas a se rem cum pri das e, cada
dia da se ma na; te le fo nar para o Alta mi ro co -
bran do a par ti tu ra do Cal la do; já ex pi ra va o
pra zo do em prés ti mo; não fa zê-lo es que cer
da bron ca no Lú cio Ran gel por ter mi ja do no 
jar dim; te le fo nar de sa fo ra da men te para o
Her mí nio co bran do a au sên cia no úl ti mo sa -
rau, apro ve i tan do para iden ti fi car a fita do
Nel son Ca va qui nho que o ma ra vi lha ra; não
es que cer-se de re ver os pne us do car ro de
He le na, sua fi lha ado ra da, ou de es pi na frar
o fi lho que to dos su pu nham fos se de seu
es pe ci al de sa gra do e não era; e en fim ocul -
tar tan to quan to pos sí vel que ali de trás dos
mu ros al tos, do gra ma do es pes so e do cor -
pan zil de sa je i ta do pul sa va um co ra ção ge -
ne ro so – por que era de gar ga lhar pou co,
mas quan do o fa zia era de es tre me cer as
pa re des, e quan do aca ri nha va o fa zia de sa -
je i ta do, tro pe çan do nos bu ra cos de seu pró -
prio des tram be lha men to.”(...)

Tem pe ra men to e com por ta men to tí pi cos de
ho mem de clas se mé dia, de só li da e rí gi da for ma -
ção mo ral, ca se i ro, o cha ma do “exem plo” de ma ri do, 

ci da dão e pai, Ja cob era im pla cá vel com fal ta de se -
ri e da de, le vi an da de em qual quer pla no e su per fi ci a -
li da de no tra to da mú si ca. Os pro fis si o na is ve ne ra -
vam-no, te men do-o. To car com ele era fa ça nha para 
mú si cos ex pe ri en tes: não ti nha tem po e pa ciên cia
para quem não fi zes se da mú si ca mo ti vo de res pe i -
to, aper fe i ço a men to e co nhe ci men to cres cen tes.
Qu an do en con tra va bons ins tru men tis tas jo vens,
gos ta va de aper fe i çoá-los. 

Sér gio Ca bral di zia que:
“Um olhar de Ja cob di ri gi do a um mú si co que

er rou du ran te uma exe cu ção, era mais vi o len to do
que qual quer es pi na fra ção.”

Com um “tem pe ra men to pu ra men te emo ci o -
nal”, se gun do seu fi lho Sér gio Bit ten court, Ja cob
ama va a boa mú si ca e so bre ela ma ni fes tou-se cer -
ta vez:

“Boa mú si ca é aque la que nos de i xa em es ta -
do de in far to.”

O re sul ta do des sa mis tu ra de ca pi xa ba com
po lo ne sa, me ni no da Lapa, ins tru men tis ta dos anos
ini ci a is e dos anos áu re os do rá dio no Bra sil, com
enor me ta len to na tu ral e au to di da tis mo, mis te ri o so
in tér pre te, com po si tor e pes qui sa dor for ma ram um
ar tis ta ca paz de al çar o (apa ren te men te) mo des to
ban do lim a gran des al tu ras mu si ca is. Como exe cu -
tor so lis ta, acom pa nha dor, or ga ni za dor e ar ran ja -
dor de con jun tos; como com po si tor de cho ros, val -
sas; como cul tor dos gê ne ros po pu la res bra si le i ros
por ele es tu da dos, pes qui sa dos e de fen di dos, Ja -
cob Pick Bit ten court de i xou obra úni ca em nos sa
cul tu ra mu si cal ur ba no/po pu lar. Fla gran te elu ci da ti -
vo do trân si to de Ja cob au to di da ta ao Ja cob mú si -
co com ple to, po de-se ver atra vés da car ta que o
ban do li nis ta en vi ou a Ra da més Gna tal li, quan do
hon ra dís si mo, se prep ara va para so lar a obra Re -
tra tos, que Gna tal li es cre veu para ele to car com or -
ques tra. Ei-la:

“Meu caro Ra da més:
Antes de Re tra tos, eu vi via re cla man -

do: “É pre ci so en sa i ar...” E a co i sa fi ca va
por aí, en sa i os e mais en sa i os.

Hoje, mi nha can ti le na é ou tra. “Mais do 
que en sa i ar, é ne ces sá rio es tu dar”. E es tou
es tu dan do. Meus ra pa zes tam bém (o pan -
de i ris ta já não fala mais em pa ra das). “Seu
Ja cob, o Sr. Aí, quer uma fer ma ta? Avi -
se-me, tam bém, se quer adá gio, mo de ra to
ou vi va ce...” Veja, Ra da més, o que você ar -
ru mou. É o fim do mun do.

Re tra ros: va leu es tu dar e fi car fe cha do 
den tro de casa, du ran te todo o Car na val de
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1964, de vo ran do e au to pi si an do os mí ni mos 
de ta lhes da obra, pro cu ran do des co brir a
ins pi ra ção do au tor no ema ra nha do de no -
tas, li nhas e es pa ços e, as sim, não des me -
re cer a con fi an ça que em mim de po si tou,
em hon ra ria pró di ga de ma is para um to ca -
dor de cho ri nhos.

Mas o prê mio de todo esse es for ço foi
ma i or do que to dos os apla u sos re ce bi dos
em 30 anos: foi o seu sor ri so de sa tis fa ção.
Este é que eu que ria, que me fal ta va e que,
se cre ta men te, eu am bi ci o na va há mu i tos
anos. Não de po is de um cho ri nho qual quer,
mas sim em fun ção de algo mais sé rio. Um
sor ri so bem de mo ra do, em si lên cio, olhos
bri lhan do, tudo sig ni fi can do apro va ção e
sen sa ção de de sa fo go por não ha ver se en -
ga na do. Va leu. Ora, se va leu.

E se hoje exis tia um Ja cob fe i to ex clu -
si va men te à cus ta de seu pró prio es for ço,
d’agora em di an te há ou tro, fe i to por você,
pelo seu es tí mu lo, pela sua con fi an ça e pelo 
ta len to que você nos ofe re ce e que pou cos
apro ve i tam.

Meu bom Ra da més: sin to-me com 15
anos de ida de, com pran do um ban do lim de
cuia e um mé to do sim pló rio na loja do Ma ra -
ni&Lo Tur co, lá no Ma ran gua pe. Vou es tu -
dar ban do lim. 

Que Deus, no fu tu ro, me pro te ja e Ra -
da més não me de sam pa re. 

Obri ga do, Mes tre.
NB – Per doe-me. Sei que você fica ini -

bi do com elo gi os de cor po pre sen te. Daí
esta car ta. Sua mo dés tia jul ga rá que é ab -
sur da, sem mo ti vo e, até mes mo, ri dí cu la.
Mas eu ti nha que es cre vê-la ago ra, para
não es ta lar de um en far te, tá?

UM BANDOLIM NACIONALISTA

De ve-se exa mi nar a obra de Ja cob do Ban do -
lim, igual men te pelo as pec to de seu acen dra do na -
ci o na lis mo. Não era na ci o na lis mo pro vin do de con -
vic ções po lí ti cas e ide o ló gi cas, mas de uma es pé cie 
de cons ciên cia ins tin ti va do va lor e sig ni fi ca do da
mú si ca do Bra sil. Uma vez mais, a ver da de for mu la -
da com pre ci são, quan do se dis se: “pin ta a tua al de -
ia e se rás uni ver sal”. Ja cob pin tou a sua al de ia, a ci -
da de do Rio de Ja ne i ro, an tes da ver ti gi no sa ex pan -
são ur ba na e po pu la ci o nal. Nas ci do em fins da se -
gun da dé ca da do sé cu lo, foi me ni no e ra paz na
Lapa nos anos 20 e 30, quan do a ci da de vi veu os
pri mór di os de seu ace le ra do pro ces so de ur ba ni za -

ção, sem per da, po rém, a esse tem po, dos va lo res
nela mis tu ra dos pe las in fluên cia por tu gue sa, ne gra
e por algo de seu, de pró prio e in trans fe rí vel, que o
Rio cri a va com um cer to or gu lho cos mo po li ta, tí pi co
de ca pi tal do País.

O cho ro é ex pres são mu si cal des sa rica mis tu -
ra. Pro du to pró prio ao Rio de Ja ne i ro: o rit mo bra si -
le i rís si mo, a ins tru men ta ção adap ta da de ins tru men -
tos lo ca is e in ter na ci o na is, a im pro vi sa ção e a cri a ti -
vi da de como mar cas, a he ran ça da alma bra si le i ra e 
da nos tal gia lu si ta na nas suas ori gens (os cho rões)
e a ale gria, a ca pa ci da de de iro ni zar, brin car, con -
tra-atacar pela ma lí cia, pró pri as às com po nen tes
tem pe ra men ta is do ca ri o ca de en tão. 

Tais ele men tos fo ram de ci si vos na for ma ção
mu si cal de Ja cob. Cu ri o so: o fi lho de uma po lo ne sa
vi ria a se trans for mar num dos bran cos mais ajus ta -
dos aos fun da men tos ne gros da mú si ca e do rit mo
do Bra sil, em seu pro ces so de as cen são das sen za -
las, da es cra vi dão e da opres são cul tu ral, para o
con su mo das pla téi as bran cas e das clas ses so ci a is 
pri vi le gi a das, as do mi nan tes dos pro ces sos cul tu ra is 
e eco nô mi cos.

Ja cob gra vou seu pri me i ro dis co como so lis ta
em 1947, com a gra va ção de Tre me-Treme e Gló ria, 
um 78 ro ta ções que ven deu qua se 25 mil có pi as. A
par tir daí, seus su ces sos fo ram fre qüen tes, sem pre
guar dan do a ma i or fi de li da de ao cho ro. Em en tre vis -
ta, Ja cob de cla rou:

“O com pra dor do meu dis co não per gun ta ao
ven de dor da loja o que foi que gra vei. O que ele
quer sa ber é se saiu um dis co novo meu. Você já
pen sou se leva esse dis co para casa e ouve um bo -
le ro? Fico de sa cre di ta do para o res to da vida.”

Esta de ci são pelo ele men to na ci o nal deu-se
de modo mais ou me nos pa ra le lo ao ocor ri do na cul -
tu ra cha ma da eru di ta. A Se ma na de Arte Mo der na,
ca pi ta ne a da por in te lec tu a is de for ma ção eu ro péia,
pos su ía for te com po nen te na ci o na lis ta. Qu an do
ocor reu, em 1922, já o povo re a li za ra a re vo lu ção
cul tu ral em sua mú si ca. Ja cob não era pro ve ni en te
de seg men tos in te lec tu a is, mas, como todo bom fi -
lho da clas se mé dia as cen den te, teve seus es tu dos
com ple tos (for mou-se em Con ta bi li da de) em bons
co lé gi os, sen do sur pre en den te, tal vez, a sua op ção
por mú si ca po pu lar e rá dio, em bo ra, por ou tro lado,
a bus ca de uma pro fis são “ga ran ti da”, a de es cri vão
da jus ti ça (11ª Vara Cri mi nal), e de uma fa mí lia es -
tá vel e bem or ga ni za da não com pu ses sem o per fil
boê mio ha bi tu al a ar tis tas po pu la res.

No seu li vro Ensi no so bre a Mú si ca Bra si le i ra,
es cri to em 1928, Má rio de Andra de diz que uma arte 
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na ci o nal não sur ge, ne ces sa ri a men te, de uma es co -
lha mais ou me nos lú ci da, ou mes mo di le tan te, de
ele men tos co muns à na ci o na li da de, mas a op ção
por uma es té ti ca na ci o nal “já está fe i ta na in cons -
ciên cia do povo”. Com efe i to, uma sé rie de ele men -
tos in cons ci en tes, pro fun dos, ar ra i ga dos, sem for -
mu la ção ra ci o nal ou ló gi ca, ex plo di am na sen si bi li -
da de dos ar tis tas ca ri o cas po pu la res al guns anos
após trans for ma ções ra di ca is na vida da ci da de e
do País: a Abo li ção da Escra va tu ra, a Pro cla ma ção
da Re pú bli ca e o fim da Pri me i ra Gu er ra Mun di al,
oca sião em que se apro fun dou no Bra sil a cons ciên -
cia da ne ces si da de de se in dus tri a li zar e se pre pa rar 
para a mo der ni za ção. Igual men te, o ace le ra do pro -
ces so de ur ba ni za ção trans for man do a ci da de em
pou cas dé ca das, fo ram de ter mi nan tes ocul tas, in -
cons ci en tes, tal vez, para o nas ci men to e apro fun da -
men to da cons ciên cia na ci o na lis ta que, após a ge ra -
ção de Ja cob do Ban do lim de sa pa re ce ria de nos sa
mú si ca po pu lar, in va di da que foi, como a de todo o
mun do, pelo pro ces so de in ter na ci o na li za ção tí pi co
da ex pan são tec no ló gi ca e in dus tri al – de cor te mul -
ti na ci o nal – ocor ri do após a ou tra guer ra mun di al, a
se gun da.

Bom exem plo das po si ções in tran si gen tes de
Ja cob, re la ti vas à pu re za bra si le i ra de nos sa mú si -
ca, apa re ce em car ta que en vi ou ao es cri tor Sér gio
Ca bral, ao tem po da bos sa-nova. Eis al guns de
seus tre chos.

Diz Sér gio Ca bral: 

“No auge da bos sa-nova, a mú si ca
tra di ci o nal bra si le i ra es ta va por ba i xo.
Tudo fe i to an tes da BN era uma por ca ria – 
se gun do al guns bos sa no vis tas da épo ca.
Par ti ci pei de um de ba te na TV (com o ra di -
a lis ta José Ma u ro) so bre o as sun to e Ja -
cob me man dou uma car ta não só ma ni -
fes tan do a sua so li da ri e da de à mi nha po si -
ção como tam bém ex pon do os seus pon -
tos de vis ta so bre os van guar dis tas do iní -
cio dos anos 60. Eis um tre cho da car ta de 
Ja cob do Ban do lim:”

“Con fun dem arte com ciên cia, como se 
àque la fos se ne ces sá rio o pro gres so que a
esta é im pres cin dí vel. Não es tra nham, im -
bu í dos de tan ta má-fé, a eter ni da de da obra
da que les que, em to das as ar tes, ho nes tos
e ins pi ra dos mor re ram na mi sé ria mas abra -
ça dos aos seus ide a is, às suas pa i xões, às
suas nor mas ar tís ti cas. Fa zem po e sia com
ré gua ou es qua dro e é o que en ten dem de
mé tri ca. Na ân sia de re no var ou mor rer,

tudo des tro em, ar ra sam o que es ta va cer to,
eli mi nam, sem qual quer sen ti men to na ti vo
que não o da ma ca qui ce, as mais au tên ti cas 
in fle xões da nos sa mú si ca, re fle xo de um
povo sim ples. E o que é mais tris te: sen -
te-se que, se qui ses sem, po de ri am com por
boas obras. Suas com po si ções jaz zís ti cas
são es tra nhas ao sa bor po pu lar, ali men ta -
das, em gran de par te, por mú si cos fa da dos
ao os tra cis mo e que pre ci sa vam, para não
pe re cer, de uma oxi ge na ção. Quer ver? Qu -
an do pela pri me i ra vez, ouvi Che ga de Sa u -
da de e sou be que era do Jo bim, sen ti que
ha via algo er ra do. Gra ças a Lú cio Ran gel,
com ele tra vei co nhe ci men to do Bar Ze pe lin
e, ino pi na da men te, per gun tei-lhe como era,
re al men te, aque le sam ba. Jo bim sur pre en -
di do, res pon deu: “Como é que você sabe
que as 17 gra va ções es tão to das er ra das?”
E apre sen tou-me com a ver são do sam ba,
tal afir man do na de di ca tó ria, sob a me lo dia
es cri ta num re ta lho de pa pel de mú si ca e
que, com ca ri nho, guar do no meu ar qui vo.
Eis aí, meu caro, os 17 (de zes se te, veja
bem), não con se gui ram re pro du zir, nem de -
tur par – isso por não en ten de rem – aque le
lin do sam ba que, não fora aque la mal fa da da 
“ba ti da” de vi o lão com que o acom pa nham e 
que tan to en tu si as ma José Ma u ro, se ria, por 
cer to, atri bu í vel a J. Cas ca ta ou a Ata ul fo
Alves. E Lú cio, quan do o ouve como é, por
um ban do lim, dois vi o lões e um ca va co,
sen te in crí ve is pra ze res. É sim ples ob ter tal
efe i to: bas ta acom pa nhá-lo à bra si le i ra”.

FILHO QUE RETRATA O PAI

No dia em que Ja cob es ta ria com ple tan do 60
anos (vivo fos se), o jor na lis ta Jé sus Ro cha, de Últi -
ma Hora, à épo ca edi tor do “Se gun do Ca der no”, pe -
diu ao fi lho, Sér gio, um de po i men to so bre o pai. Ao
cor rer da má qui na, Sér gio Bit ten court, jor na lis ta e
com po si tor, es cre veu co mo ven te tex to acer ca da
pes soa de Ja cob do Ban do lim. Eis o re tra to que o fi -
lho hi per sen sí vel tra çou do pai, idem:

“Sou aves so a bi o gra fi as, cro no lo gi as,
da tas, nú me ros, quan do se tra ta de que rer
sa ber quem é quem, quem foi quem. Mu i to
mais hoje, 14 de fe ve re i ro de 1978, dia em
que, se vivo es ti ves se, o ci da dão Ja cob Pick 
Bit ten court com ple ta ria, ao lado de pou cos,
po rém, en quan to vi vos, fiéis ami gos – nada
mais do que 60 anos de ida de.
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Fi lho de uma po lo ne sa da ci da de de
Lodz, re fu gi a da da Pri me i ra Gran de Gu er -
ra e de um pa ca to, qui e to, in jus ti ça do –
até pelo fi lho far ma cêu ti co vin do de Ca -
cho e i ro do Ita pe mi rim, o Sr. Fran cis co Go -
mes Bit ten court (lá ia eu es que cen do de
re gis trar o nome “du vi do so” de mi nha avó
pa ter na; a co lô nia de ju de us a cha ma va
de “Re gi na”. No re gis tro es ta va Srª Ra quel 
Pick).

A bem da ver da de, “Re gi na” era o cha -
ma do “nome de guer ra”. Ja cob nas ceu na
ma ter ni da de de La ran je i ras, fru to de um
des cu i do da po la ca e do tran qüi lo dono da
far má cia Bit ten court, na Rua Uru gua i a na, ao 
lado da “Casa Gar son”. Nas ceu e fi cou nas -
ci do! Cres ceu na Rua Jo a quim Sil va e na
Ave ni da Go mes Fre i re.

Estu dou no “Anglo Ame ri ca no”, de po is
de co nhe cer de per to e ser pro te gi do em
me ni no, por Mi guel zi nho, Edgar, Ca mi sa
Pre ta.

Do “Anglo Ame ri ca no”, onde jo gou
bas que te e não can tou o hino em ho me na -
gem ao Prín ci pe de Gal les, pre fe rin do, pela
vez pri me i ra, “ba ter ga ze ta”, o que lhe re sul -
tou fra tu ra na per na em três par tes, foi para
o CPOR e tra ba lhou no ar qui vo do Mi nis té -
rio da Gu er ra.

Já to ca va ban do lim. Don ga, mes tre
Don ga, foi quem o con ven ceu a pres tar con -
cur so para a Jus ti ça – car go: Escre ven te Ju -
ra men ta do. Pas sou em 13º lu gar. Na or dem 
de clas si fi ca ção, vin do de fora, ob te ve a 1ª
co lo ca ção. Afi nal es ta va na hora, mu lher,
dois fi lhos, sen do um de les, o mais ve lho,
por ta dor de he mo fi lia, o je i to foi me ter a
cara nos li vros e ir para a gra ma da Qu in ta
da Boa Vis ta, onde mi nha mãe lhe to ma va
os pon tos e com mu i to amor, ter nu ra e sub -
ser viên cia, lhe pre pa ra va la u tos san du í ches
de pão com pão!...

Nem para uma ra pi nha da de man te i ga, 
di nhe i ro ha via. Ha via, sim: gar ra. De am bos. 
Dois fi lhos, uma von ta de de res pon der ao
mun do mais ou me nos nes tes ter mos:

(Nas ci de uma aven tu ra, cres ci no
meio do lixo, co nhe ci o lixo, não vivi dele,
meu ve lho pai era quem pa ga va tudo e eu
não sa bia, ou to ca dor de ban do lim, ar tis ta
de rá dio ou mar gi nal, como que rem, mas,
um dia vou ser a lei. E foi. 

Embo ra fi lho da ve lha po lo ne sa res -
mun guen ta, que ama va mais o pa pa ga io de
es ti ma ção do que o pró prio cha ma do “fru to
do seu pe ca do” – no caso ele – Ja cob só
fez lu tar, na vida. Eu se ria mais fran co se
dis ses se – e vou di zer: Ja cob só fez bri gar
na e pela vida. Mi nha avó pa ter na, doce cri -
a tu ra para os ne tos e o ma ri do, mas sa -
crou-o bas tan te. Ele re sis tia por amor.
Adylia Fre i tas Bit ten court, sua mu lher, era
tudo para ele – me nos na mú si ca. Ele era a
cri a ti vi da de. Ela, o ar te sa na to. Sa bia de to -
das as suas pre fe rên ci as: ar roz, mu i to ar roz, 
bife e ba ta tas fri tas. Do ces, to dos os do ces.
Pe gou-o pe los be i ços e sou be se gu rá-lo até 
o dia 13 de agos to (sem pre in sa no agos to!), 
de 1969, quan do di ri gin do so zi nho seu car -
ro, Ja cob che ga va à sua casa, em Ja ca re -
pa guá, vin do da re si dên cia de um de seus
pou cos ído los, Pi xin gui nha, já ofe gan te, avi -
san do que es ta va mor ren do, sen do re cos ta -
do pela mu lher e o so gro no chão da gran de 
va ran da – onde mor re ria.

Eram 6 ho ras da tar de. 
Di ag nós ti co: in far to e ede ma pul monar.
Já es ta va fu man do seis ma ços de ci -

gar ros por dia. Fez de tudo para lar gar o
úni co ví cio, de tra ta men tos psi quiá tri cos, até 
so le nes ses sões de ma cum ba e hip no se.
Nada adi an tou. Não jo ga va, não be bia, em
fu te bol seu time cha ma va-se “Zi zi nho Fu te -
bol Clu be”. Fu ma va. Ape nas.

Um tem pe ra men to pu ra men te emo ci o -
nal. Cho ra va e xin ga va, numa fra ção de se -
gun do. Qu an do ou via um “acor de” bem fe i to 
ao vi o lão, não se con ti nha e gri ta va:

– Bo ni to!!!
Ama va, com a mes ma for ça e sin ce ri -

da de, seus dois pó los opos tos: a Jus ti ça
onde che gou a Escri vão-Chefe da 11ª Vara
Cri mi nal e a Mú si ca; o es tu do, a bus ca, a
aná li se da ge nu í na mú si ca po pu lar bra si le i ra.

Ja cob do Ban do lim. 
Sem pre nos ama mos, com o amor sé -

rio e fiel de dois guer re i ros, mu i tas ve zes
em trin che i ras opos tas.

O que fiz por ele, fiz e não digo. O que
fez por e de mim, foi um tudo. Me lem bro:
ja ma is me men tiu. Era ca paz de es bo fe te ar
um men ti ro so, ape nas pela men ti ra. Fos se
de que gra vi da de.

Me lem bro:

319 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO  1999



Pa pai, vai doer?
A per na toda roxa, a en fer me i ra da

San ta Casa, ele: 
– Vai!
No den tis ta:
– Mu i to, pa pai?
Ele:
– Bas tan te.
Re pi to e gos to de re pe tir: ja ma is me

men tiu. Mas, nos mo men tos em que es ti ve
“cara a cara” com a mor te, ele tam bém não
me men tiu. E, como nas ou tras oca siões,
não me men tiu, mas sou be, sem pre, me es -
ten der a mão. Qu an do eu agar ra va, mor dia,
de i xan do na que las mãos san tas de da ti ló -
gra fo e mú si co, as mar cas in cu rá ve is da mi -
nha dor. De tudo que me en si nou, cer to ou
er ra do, hoje, den tro dos meus já en tão par -
cos e pa u pér ri mos pre con ce i tos, re ti ro, ina -
pe la vel men te, uma so lu ção, uma sa í da,
uma pa ra da para pen sar, um pou co de co -
ra gem para en fren tar, mu i ta co ra gem para
não “ade rir” – na úl ti ma das hi pó te ses, um
so fis ma, uma fra se fe i ta – es ta mos con ver -
sa dos!

Seus ído los: Almi ran te, Ores tes Bar -
bo sa, Noel Rosa, Nonô (pi a nis ta, tio de
Cyro Mon te i ro e pa ren te de Ca uby) Bon fli -
gio de Oli ve i ra, Pi xin gui nha, Ernes to Na za -
reth, Si nhô e Frei Fa bi a no, que pas sou a
vi ver pro mis cu a men te, com al guns “ori xás”, 
dos mais res pe i tá ve is que sur gi am lá em
casa para ten tar dar um je i to nas três úl ce -
ras du o de na is, na ve sí cu la (que aca bou ex -
tir pa da), na hi per ten são, que Dr. Ma no el
sem pre agüen ta va, no “bico de pa pa ga io”,
da eter na sus pe i ta de cân cer, na do en ça
in cu rá vel do fi lho.

Meu pai, em mo men to al gum ad mi tiu
mor rer. (Obser vem: seu ído lo, Pi xin gui nha,
mor reu den tro de uma igre ja. Ele, na hora
san ta da “Ave Ma ria”. Não sei, não, mas a
vida às ve zes, nos mos tra al gum sen ti do.) 

Estu dou Ernes to Na za reth tan to, que
agin do po li ci a les ca men te, uma es pé cie de
“Hol mes Ja ca re pa guen se”, pro vou, pe ri ci al -
men te, que o gran de pi a nis ta e com po si tor
su i ci dou-se, quan do pas se a va pe las ma tas
do sa na tó rio da Ta qua ra, num rá pi do e fa tal
es ta do de lu ci dez. Per ce ben do-se lou co, de -
i xou-se mor rer afo ga do. Des ta tese, meu pai 
não ad mi tia ne nhu ma con tra par ti da.

Um dia apa i xo nou-se pela fo to gra fia.
Com prou todo o equi pa men to, in gres sou na
ABAF e con cor reu com uma foto de uma
más ca ra de rá fia com fu ma ça em 1º pla no.
Ven ceu. Era o que que ria.

Não foi ho mem de bo te quins. Gos ta va
do “ajan ta ra do” dos sá ba dos e do min gos.
Sem pre na que la mesa. Re gi me: ab so lu ta -
men te pa tri ar cal. De po is do al mo ço, ia dor -
mir. O si lên cio se fa zia, de ba i xo de to dos os 
me dos.

E en sa i a va. Ensa i a va sem pre, com
seu con jun to, que, de re pen te, ele cha mou
de “Épo ca de Ouro”. Além da sua ge ni a li da -
de, só deu à MPB Eli zeth Car do so – e pre ci -
sa va mais? – e esse me ni no, Déo Rian.

Sen tia-se um pou co “guru” de pes so -
as como Sér gio Ca bral, Her mí nio Bel lo de
Car va lho, Ri car do Cra vo Albin, a quem res -
pe i ta va mu i to, em bo ra, como se cre tá rio do
tal Con se lho Su pe ri or de Mú si ca Po pu lar
Bra si le i ra, dis cu tis sem sem pre. Ri car do,
ver da de seja dita, “per deu” a dis cus são
com ele, ape nas por uma sim ples, po rém
fa tal, ques tão de tom de voz. Meu pai a ti -
nha lin da. Ele pró prio, era lin do. Exa ta men -
te: um ho mem lin do. E sa bia dis to. O que
lhe fal tas se, tal vez, em cul tu ra, so bra va-lhe 
em in te li gên cia e ti ro cí nio e emo ção. Algu -
mas ve zes es te ve para mor rer...di an te do
belo! Era ho mem de sa ra us, que ama nhe ci -
am. Incrí vel: “Escri vão Cri mi nal”, res pe i ta -
dís si mo na Jus ti ça con se guia ser tam bém,
la drão. Sim: la drão! Ele sa bia que você
guar da va um dis co ve lho, da que les da
“Casa Edson do Rio de Ja ne i ro”. Aí ele pe -
dia para ele. Você não dava. Então, cis ma -
va que você de ve ria em pres tar o dis co
para ele pas sar para a fita mag né ti ca. Você 
di zia “não”. Ele sim ples men te, fur ta va. Em
casa, no seu Arqui vo, mu i to mais do que
um san tuá rio, pas sa va pro gra va dor, para
par ti tu ra, pro mi cro fil me e de vol via. Qu an do 
de vol via, se ja mos sin ce ros.

Ah, sim ou tros ído los: – Ra da més
Gna tal li, Pa u lo Ta pa jós, João Per nam bu co,
Ca pi ba, Luiz Vi e i ra. De tes ta va o Car na val:
não per dia um des fi le de fre vos! Vi bra va.
Che gou a com por e gra var al guns. Dor mia
cedo, para acor dar de ma dru ga da e se en -
fur nar no seu Arqui vo. Ali, era a “Toca do
Leão”. Lá con vi vi am, em per fe i ta har mo nia,
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seus so nhos e re a li da des; suas bus cas e
cer te zas; seus mor tos e vi vos.

Suas duas ma no plas, tan to ser vi am
para ba tu car, numa li ge i re za fan tás ti ca, a
má qui na de es cre ver du ran te o in ter ro ga tó -
rio (odi a va la drão), como para cri ar um som
que nun ca foi de ban do lim.

Foi dele.
O que Lu per ce Mi ran da fa zia com es -

tron dosa agi li da de, ele fa zia com hu mil da de
e sen ti da emo ção. To ca va de olhos fe cha -
dos, aper tan do o mi nús cu lo e po bre ins tru -
men to con tra o pe i to. Mu i tas ve zes, cho rou
to can do. Ou me lhor: sem pre to cou cho ran do.

Admi ra va a cul tu ra mu si cal de Lú cio
Ran gel e de Ti nho rão. Era um ra di cal. Sem -
pre foi, um ra di cal que se anun ci a va “tra di ci -
o na lis ta”. Mas, que, numa cer ta no i te de
1969, no Te a tro João Ca e ta no, ao lado de
Eli zeth e do Zim bo Trio, to cou de tudo – e
quan do re sol veu exe cu tar o “Che ga de Sa u -
da de”, fi cou es ta be le ci do que, re al men te,
nin guém mais po de rá to car al gu ma obra de
Tom e Vi ní ci us!

Uma no i te! Uma lou cu ra!
Hoje, sin to pena de seus ami gos, da

sua mu lher e de mi nha irmã. To dos vi -
ram-no mor to.

Eu, não. Cum pri sua or dem.
Toda vez que ele me vem à men te – e

me vem sem pre – ou é dis cu tin do com um
cas se te te na mão e um “32” na ou tra, ou é
in ter ro gan do, com a car ran ca fe cha da, um
pun guis ta da Cen tral, ou é me en si nan do
na que la mesa, o que, para ele, sig ni fi ca va
“vi ver me lhor” – ou ti ran do do seu ban do lim, 
o som li ber to e puro do co ra ção.

Do co ra ção.
Aos 37 anos de ida de, des cren te e

exa us to, sem Deus nem di a bo, é que pos so
afir mar: Ja cob Pick Bit ten court foi mais do
que um pai. Do que um Ami go. Do que um
Ído lo.

Foi e é, para mim, um ho mem.
Com to das as vir tu des, fra que zas, de -

fe i tos e ras tros de luz que cer tos ho mens,
que ain da es cre ve mos com “agá” ma i ús cu -
lo, sou be ram ou sa bem ser.

E ho mem com H ma i ús cu lo, para mim
é Gê nio.

Te nho cer te za e as su mo: não sou
nada, por que, de fato, não pre ci so ser. Me

bas ta ter a cer te za ina ba lá vel de que nas ci
do Amor, da Lou cu ra, da Irre a li da de e da
Lu ci dez de um Gê nio.”

SÉRGIO BITTENCOURT

PEDAÇOS DA OBRA DE JACOB

A obra de Ja cob do Ban do lim faz-se prin ci pal -
men te como com po si tor e so lis ta. Está, no en tan to,
dis per sa em cen te nas de gra va ções nas qua is não
apa re ce seu nome ou di lu í da nos con jun tos dos
qua is fez par te ou por ele or ga ni za dos. Com a no to -
ri e da de de Ja cob como so lis ta a par tir de fins da dé -
ca da de 40, co me ça a gra var dis cos como pro ta go -
nis ta in di vi du al ou dos ci ta dos con jun tos. Des tes, o
mais fa mo so veio a ser jus ta men te o que or ga ni zou
já per to de mor rer, o “Épo ca de Ouro”, com o qual
gra vou os ele pês Cho ri nhos e Cho rões e Vi bra ções.

Antes des sa épo ca, apa re ce como so lis ta em
al guns dis cos. Sua pri me i ra gra va ção como tal, data 
de 1947 – é o dis co 78 Rpm, com o cho ri nho Tre -
me-Treme (de sua au to ria)e, de ou tro lado, a val sa
de Bon fli gio de Oli ve i ra (uma de suas ma i o res ad mi -
ra ções) in ti tu la da Gló ria.

Qu an do Ja cob mor reu, fa mo so e res pe i ta do, já 
como so lis ta e cul tor de nos sa mú si ca ge nu í na, os
se gui do res per ce be ram ha ver inú me ras com po si -
ções gra va das, mas ain da hoje lon ge do gran de pú -
bli co, como o ci ta do Tre me-Treme, o No i tes Ca ri o -
cas, a val sa Sa lões Impe ri a is, o cho ri nho Re me le xo, 
o Ca bu lo so. Tam bém de sua la vra é o cho ro-canção 
Ja ma is, em par ce ria com Luiz Bit ten court.

Há uma obra ins tru men tal de Ja cob, gra va da
em 19/04/64 e que me re ce re gis tro. Inti tu la-se Re -
tra tos e foi es cri ta por Ra da més Gna tal li para ele e
com a fi na li da de de ser in ter pre ta da. Per fec ci o nis ta
em tudo o que fa zia, Ja cob es tu dou-a pro fun da men -
te e, na car ta a Ra da més, an tes pu bli ca da, re la ta os 
cu i da dos com a exe cu ção como re tri bu i ção ao fato
de ha ver me re ci do uma obra do mes tre, a ele de di -
ca da. A esta épo ca, Ja cob se for ma ra au to di da ta,
mas re sol ve ra es tu dar mú si ca para apri mo rar-se. Já 
adul to e pro fis si o nal, em 1949 con ta, igual men te, a
Ra da més Gna tal li, a in fluên cia da mú si ca es tu da da
em in tér pre tes es pon tâ ne os como os de seu gru po
de cho ro. A gra va ção de Re tra tos pode ser con si de -
ra da, hoje, uma pre ci o si da de, in fe liz men te fora do
con su mo dos mi lha res de ad mi ra do res tan to dele
como de Ra da més Gna tal li.

O li vro-estudo-pesquisa mais com ple to até
hoje fe i to so bre o cho ro no Bra sil é Ca ri nho so etc de 
Ary Vas con ce los e que tem por sub tí tu lo: His tó ria e
Inven tá rio do Cho ro. Nele, o mu si có lo go faz pre ci so
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e in subs ti tu í vel re gis tro da dis co gra fia de Ja cob,
cujo nome es cre ve sem o B fi nal, o que será res pe i -
ta do no pre ci o so guia que se se gue para quem de -
se je ou pos sa co nhe cer o mais im por tan te do tra ba -
lho dis co grá fi co do gran de ins tru men tis ta. Diz Ary
Vas con ce los:

“É hora de re to mar mos a Jacó Bit ten -
court, dito Jacó do Ban do lim. Vi mos que ele
es tre ou em 1933, mas que só no fi nal da
dé ca da de 40 é que teve opor tu ni da de
como mú si co so lis ta. Em 1947, gra va seu
pri me i ro dis co na Con ti nen tal: o cho ro Tre -
me-Treme, de sua au to ria, e a val sa Gló ria,
de Bon fli gio de Oli ve i ra. Após ter lan ça do,
por essa gra va do ra, en tre ou tu bro de 1947
e mar ço de 1949, qua tro dis cos, e que apre -
sen tou, além de Tre me-Treme, ou tras qua -
tro com po si ções de sua au to ria – cho ros
Re me le xo e Ca bu lo so, val sas Sa lões Impe -
ri a is e Feia – in gres sou na RCA Vic tor, onde 
gra vou, en tre 1947 e 1969 – ano de sua
mor te – de ze nas de dis cos ma ra vi lho sos,
en tre 78 Rpm e LP de 10 e 12 po le ga das.
Alguns dos ma i o res clás si cos de li te ra tu ra
do cho ro, as si na dos por Jacó, fo ram lan ça -
dos, pois, nes te selo: Do len te (cho ro –
1949); Encan ta men to (val sa);
Pé-de-Moleque, Sim pli ci da de, Cho ros de
Va ran das (cho ros) e Me xi di nha (pol ca), to -
dos de 1950; Doce de Coco, Cris tal, Vas ca í -
no, Nos tal gia (cho ros), Vale Tudo (par ti do
alto) e Bo le-Bole (sam ba – 1951); Eu e
Você, Mi ga lhas de Amor, Gos to si nho (cho -
ros) e Bi ru ta (par ti do alto – 1952); Nos so
Ro man ce, Re mi nis cên ci as, Ta ti bi ta te, Por
que So nhar, e Entre Mil... Você (1953); Fe i -
ti ço, Bola Pre ta e Sa li en te (cho ros); Vi di nha
Boa, Ma zur ca e San ta Mo re na (val sa –
1954); Alvo ra da, Ben zi nho, Ci u men to, Sem -
pre Teu (cho ros) e Mi mo sa (pol ca – 1955);
Di a bi nho Ma lu co e Ca rí cia (cho ros – 1956);
Isto é Nos so e No i tes Ca ri o cas (cho ros –
1957); Impli can te e Má go as (cho ros –
1958); Ve lhos Tem pos (cho ro – 1959);
Assa nha do (sam ba – 1961); Fal ta-me Você
(cho ro – 1962); Vi bra ções e Pé ro las (1967).
E, na tu ral men te de i xa ria per pe tu a dos tam -
bém, na mes ma gra va do ra, pá gi nas de fi ni ti -
vas de ou tros mes tres do gê ne ro, como Cal -
la do, Álva ro San dim, Juca Ka lut, Má rio Alva -
res, Ra ti nho, João Per nam bu co, Pi xin gui nha 
e tan tos ou tros, Inex pli ca da men te, en tre tan -

to, nun ca le va ria ao dis co ne nhu ma pá gi na
de seu ami go Cân di do Sil va, com quem tan -
tas ve zes to cou e, pelo que sei, ti nha gran -
de ad mi ra ção. Aliás, to dos os ca der nos de
Can di nho, em que se re ú nem cen te nas de
com po si ções do cé le bre trom bo nis ta, iri am
en ri que cer o ar qui vo de Jacó, hoje in cor po -
ra do no Mu seu da Ima gem e do Som, do
Rio de Ja ne i ro”.

Dis per sas, ocul tas do Bra sil, pou co to ca das
em rá di os e ra ra men te gra va das, as obras de Ja cob 
ain da ne ces si tam de mu i ta di vul ga ção e me lhor co -
nhe ci men to por par te do pú bli co. A in ter na ci o na li za -
ção de nos sos pro du tos mu si ca is e o bo i co te à mú -
si ca bra si le i ra ocor ri do na ma i o ria das emis so ras de
rá dio e te le vi são do País, além da in va são avas sa la -
do ra do rock e de es que mas in ter na ci o na is im pos tos 
pela so ci e da de de mer ca do, afas tam-nos da obra
de um com po si tor e ins tru men tis ta de seu vul to.
Oxa lá, al guém, um dia, cor ri ja tais dis tor ções.

A im por tân cia de Ja cob Pick Bit ten court en tão
será vi ven ci a da por to dos.

HOMENAGENS – LEMBRANÇAS – OPINIÕES

O Jor nal – 25-2-67
“O com po si tor Ja cob Pick Bit ten court, mais co -

nhe ci do como Ja cob do Ban do lim, pelo es ti lo sin gu -
lar com que toca o ins tru men to e por ser um dos
me lho res im pro vi sa do res no “cho ro”, ao lado de Pi -
xin gui nha, em todo o bra sil, gra vou sua vida e suas
as pi ra ções de mú si co, du ran te cer ca de três ho ras,
on tem, no Mu seu da Ima gem e do Som, onde fi ca rá
para a pos te ri da de.

A “voz” de seu ban do lim, en tre tan to, não foi
gra va da nos 2.400 pés de fita, por que o com po si tor
não o le vou, ten do co men ta do e la men ta do o fato
com Ri car do Cra vo Albin, di re tor do MIS, an tes do
iní cio da en tre vis ta, da qual par ti ci pa ram tam bém
como en tre vis ta do res, os cro nis tas Sér gio Ca bral e
Sér gio Bit ten court.” 

Jor nal do Bra sil – 14-8-69

“Em Ja cob é pre ci so se pa rar três per so na li da -
des mu si ca is dis tin tas, em bo ra elas se fun dam em
uma só para de fi nir o que ele foi en tre os ma i o res
no mes da mú si ca po pu lar bra si le i ra. Nele, o pes qui -
sa dor sé rio, o com po si tor ins pi ra do e o ins tru men tis -
ta ini gua lá vel. O pes qui sa dor foi res pon sá vel, em
par te, pela so bre vi vên cia de val sas e cho ros de
Ernes to Na za ré, até en tão exe cu ta dos ape nas ao
pi a no, e so bre tu do pela eter ni da de do gê ne ro que
con sa grou os gran des cho rões das dé ca das de 20 e 
30. O com po si tor, ins pi ra do na mes ma fon te de que
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se ser vi ri am aque les cho rões, de i xou-nos al gu mas
pe ças va li o sas em to dos os gê ne ros: val sas, cho ros, 
sam bas. O ins tru men tis ta – a quem Ra da més Gna -
tal li de di cou uma das par tes de sua su í te Re tra tos –
está en tre os ma i o res de to dos os tem pos...

Na fina sen si bi li da de que ca rac te ri za va suas
exe cu ções, ao mes mo tem po pes so a is e fiéis às ori -
gens da mú si ca po pu lar bra si le i ra; na in su pe rá vel
téc ni ca do im pro vi so; na sem pre im pre vi sí vel ca pa -
ci da de de re no var num ins tru men to, se gun do al -
guns, li mi ta do – dão-lhe o lu gar que há mu i to tem po
ocu pa, ao lado de Na za reth e Pi xin gui nha – en tre os 
nos sos eter nos cho rões.

Lú cio Ran gel – Cor re io da Ma nhã – 14-8—69
“Ja cob foi um dos ma i o res ins tru men tis tas da

mú si ca po pu lar bra si le i ra. Pos su i dor de téc ni ca as -
som bro sa, jun ta va a esta uma sen si bi li da de de ver -
da de i ro ar tis ta. Pro fun do co nhe ce dor da mú si ca ins -
tru men tal bra si le i ra, seu re per tó rio era imen so e ia
des de os clás si cos po pu la res até os cho ros e val sas 
que ele mes mo com pu nha, den tro das for mas tra di -
ci o na is do nos so po pu lá rio.”

Cor re io da Ma nhã – De par ta men to de Pes qui -
sa – 14-8-69

“Ja cob está na sala de vi si tas de sua casa, em 
Ja ca re pa guá, em meio a um gru po se le tís si mo de
ar tis tas, mé di cos, jor na lis tas e in te lec tu a is... já to cou 
Na za reth, Pi xin gui nha e pe ças de sua au to ria, ou -
ve-se, à “me ia-voz”, um No tur no de Cho pin. Em di a -
go nal, de fron te a Ja cob, um ho mem alto, lou ro, de
fe i ções su a ves, mas fir mes, pres ta-lhe toda a ten -
ção. Oran di no e Cé sar Fa ria, a ma ra vi lho sa du pla
de “ba i xa ria” não acom pa nham a me lo dia que se
de sen vol ve em cons tan te piz zi cat to. As cor das são
su a ve men te pre mi das, e os sons se al te i am li ge i ra -
men te. O ho mem lou ro fixa seu olhar su a ve no jogo
dos de dos de Ja cob. Ao úl ti mo acor de, Ser gei Do -
rensky, um dos ma i o res in tér pre tes de Cho pin, le -
van ta-se da ca de i ra, bate pal mas vi go ro sa men te,
em be ve ci da men te, como con vém a um vir tu o se rus -
so, e ex cla ma em seu so ta que car re ga do: “Fan tás ti -
co! Fan tás ti co!”

Um leve sor ri so se de se nha nos lá bi os de Ja -
cob. To dos os que lhe são mais che ga dos co nhe -
cem aque le sor ri so. Ter ri vel men te cons ci en te de
seu ten ta cu lar po ten ci al de ar tis ta, pes so al men te ou 
atra vés de qual quer meio de co mu ni ca ção, a ca pa -
ci da de de trans fi gu rar o cho ro clás si co, im pri min do
sem pre a mar ca do gê nio, cada vez que to ca va, era
uma cons tan te. Mas à vi bra ção des se mú si co, que
trans for ma va a exi bi ção do Épo ca de Ouro em ver -
da de i ros con cer tos ca me rís ti cos, ha via uma dis ci pli -

na de fer ro e uma von ta de de aço em fa zer bem
uma gra va ção, uma apre sen ta ção ou uma au di ção
para ami gos, para os qua is ele tan to se com pra zia
em to car. Era um ho mem di fí cil por que não era pos -
sí vel de ser me di do pelo ga ba ri to co mum...

Gra ças à Ja cob, cujo ta len to os de u ses sou be -
ram a quem e por que do tar, pra ti ca men te toda a
obra de Pi xin gui nha e Na za reth está gra va da, além
da sua pró pria, sig ni fi can do den tro do nos so can ci o -
ne i ro, mu i to mais que um ex ce len te do cu men tá rio
dis co grá fi co: é o acer vo dos mes tres e do seu pró -
prio, na sín te se de nos sa eter ni da de mu si cal, do
mais puro e mais belo dos sons do nos so on tem, do 
nos so hoje, para o ama nhã do Bra sil cho ro, da Pá -
tria se res ta... Ja cob não deve ser cho ra do, mais ain -
da na es pe ran ça de que, ci cli ca men te, ele acon te ça
de novo da qui há cem anos.” 

Diá rio de No tí ci as – 14-8-70
“Numa ho me na gem ao com po si tor e mu si cis ta

Ja cob do Ban do lim, mor to há exa ta men te um ano, o 
Mu seu da Ima gem e do Som ina u gu rou on tem, a
sua úl ti ma sala de aula, com o nome e o re tra to do
com po si tor e ban do li nis ta. Cou be à sua vi ú va, dona
Adylia e sua fi lha He le na, des cer ra rem o pano que
co bria a pla ca e o qua dro, ao mes mo tem po em que 
um dis co de Ave na de Cas tro re lem bra va os gran -
des su ces sos de Ja cob.

Sob lá gri mas que con ta gi a ram a to dos, sua fi -
lha mu i to emo ci o na da, agra de ceu a ho me na gem e
dis se ter cer te za de que ela che ga ria até onde seu
pai es ti ves se, “de i xan do-o sa tis fe i to, pois ama va de -
ma is o Mu seu e seus ami gos.”

A sala Ja cob do ban do lim é pe que na, mas tem 
ca pa ci da de para de zes se is alu nos. Era a úl ti ma dis -
po ní vel no MIS, para ser usa da.”

Jor nal do Bra sil – 28-9-74
“De po is de cin co anos de in cer te zas ca u sa das

pela fal ta de ver ba, o acer vo mu si cal de Ja cob do
Ban do lim vai ser in cor po ra do em ca rá ter de fi ni ti vo
ao Mu seu da Ima gem e do Som. O ma te ri al foi ad -
qui ri do on tem, pela Cia Sou za Cruz, que o doou ao
MIS.

A co le ção es ta va sob a cus tó dia do Mu seu
des de 1969, sem que este ti ves se con di ções de ad -
qui ri-la. A mu lher de Ja cob che gou a ne go ci ar o
acer vo com a Bi bli o te ca Mu ni ci pal de São Pa u lo,
mas de vi do a um ma ni fes to de 200 ar tis tas e in te lec -
tu a is, re con si de rou sua de ci são, per mi tin do que o
Mu seu se tor nas se pro pri e tá rio, atra vés da do a ção
da Sou za Cruz.

...Co le ci o na do du ran te trin ta anos de vida ar -
tís ti ca, o acer vo é es pe ci a li za do em cho ros, e en tre
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as suas 10 mil pe ças há mu i tas ra ri da des: fi tas em
que Noel Rosa can ta as suas com po si ções, uma co -
le ção de par ti tu ra de Ernes to Na za reth, par ti tu ras ra -
ras do fla u tis ta Pa tá pio Sil va...”

Jor nal do Bra sil – 3-5-75
“O Mu seu da Ima gem e do Som vai ina u gu rar

ofi ci al men te, Se gun da-feira, 23 de Ju nho, o ar qui vo
Ja cob do Ban do lim e toda a se ma na de 16 a 23 do
mês, será de di ca da a ele. Em cada dia, um con jun to 
di fe ren te de cho ro se apre sen ta rá no MIS.”

Sér gio Bit ten court – O Glo bo – 15-2-78
“Ele cus tou a ad mi tir a bos sa nova e suas dis -

so nân ci as vin das do jazz. Os seus ído los eram Pi -
xin gui nha e Ernes to Na za reth...Ami gos ti nha mu i tos. 
O Almi ran te (te le fo na vam-se to dos os dias); Ri car do 
Cra vo Albin, a quem ad mi ra va e res pe i ta va mu i to;
Pi xin gui nha, seu ído lo; Sér gio Ca bral e Her mí nio
Bel lo de Car va lho, sen tia-se o “guru” de am bos. Era
o ho mem mais me tó di co que já co nhe ci. Almo ça va
às 9 ho ras da ma nhã, che ga va ao car tó rio onde tra -
ba lha va como es cri vão às 11 ho ras, saía às 17 ho -
ras, che ga va às 19 ho ras em casa. Jan ta va, ia para
o seu ar qui vo pes qui sar ou para o jar dim de in ver no
da casa que cons tru iu, com a alma, o co ra ção – e
em prés ti mo – em Ja ca re pa guá. Sua hora mais sa -
gra da era a hora de en sa i ar. Não ad mi tia ne nhum
ru í do. Nem o da tos se de al gum des pre ve ni do gri pa -
do. Mas o que mais im pres si o nou em meu pai fo ram 
o ca rá ter, a fir me za de seus pon tos de vis ta e, sem -
pre, sem pre, a in crí vel e ne u ró ti ca sen si bi li da de mu -
si cal. A mú si ca, para ele, era ou tro mun do. Com cer -
te za o seu úni co mun do real. Mu i tos ain da vi rão por
aí, to can do ban do lim – e que ve nham. Mas ne nhum
de les po de rá ti rar o som que ele e só ele ti rou do
seu pe que no e pre cá rio ins tru men to.”

Tu rí bio San tos – O Glo bo – 13-8-79
“...O res sur gi men to da mú si ca ins tru men tal

bra si le i ra deve mu i to ao ca rá ter in cor rup tí vel que Ja -
cob sem pre teve como in tér pre te ou com po si tor. Se -
ria mu i to bo ni to se nes ta co me mo ra ção dos dez
anos de sua mor te, os me i os de co mu ni ca ção acor -
das sem da pró pria inér cia cul tu ral para di vul gar o
que te mos de me lhor na mú si ca bra si le i ra. E as sim
fes te jas sem to dos os dias, não a au sên cia, mas a
pre sen ça de Ja cob en tre nós.” 

Jor nal da Tar de – 14-8-79
“Ja cob Pick Bit ten court era, an tes de mais

nada, um ho mem sen sí vel. Os apla u sos, a pre sen ça 
ou au sên cia de ami gos mu i to que ri dos, eram ra zões 
su fi ci en tes para le vá-lo a co mo ções mu i to for tes...
Ele sem pre con se guiu im por seu ins tru men to fa zen -
do solo, nun ca em acom pa nha men to, como era co -

mum na épo ca. Seu vir tu o sis mo é que con se guia tal 
fa ça nha: era con si de ra do, ao lado de Pi xin gui nha,
como um dos ma i o res ins tru men tis tas bra si le i ros.
Essa téc ni ca foi apu ra da du ran te os anos de vi vên -
cia em con jun tos ca se i ros – aque les que se re u ni am 
na casa dos ami gos, para ses são in for mal de mú si -
ca, e de po is com o seu in gres so de fi ni ti vo no rá dio,
quan do ven ceu um con cur so pro mo vi do pela Rá dio
Gu a na ba ra, que bus ca va no vos va lo res. Ja cob ti rou 
pri me i ro lu gar e pas sou a con vi ver com mú si cos
como Noel Rosa, Síl vio Cal das, Ara ci de Alme i da...
Ja cob ra pi da men te trans for mou-se numa fi gu ra de
pres tí gio, mas de mo rou bas tan te tem po até che gar
a gra var um dis co como so lis ta, o que acon te ceu em 
1947, com a gra va ção de Tre me-Treme e Gló ria, um 
78 ro ta ções que ven deu qua se 25 mil có pi as. Daí
para fren te, não pa rou mais...”

O Esta do de S. Pa u lo – 15-8-79
“Com o Te a tro João Ca e ta no pra ti ca men te lo -

ta do e na pre sen ça de di ver sos no mes da Mú si ca
Po pu lar Bra si le i ra, ter mi nou na ma dru ga da de on -
tem, no Rio de Ja ne i ro, o se gun do es pe tá cu lo da
sé rie “Tri bu to a Ja cob do Ban do lim”.

Orga ni za da pela Fu nar te para lem brar os dez
anos da mor te do ins tru men tis ta, ocor ri da no dia 13
de Agos to de 1969, a sé rie con ti nua hoje em São
Pa u lo, com um show às 21 ho ras na Sala Gu i o mar
No va es.

A apre sen ta ção dos mú si cos Ra da més Gnat -
ta li, ao pi a no; Joel do Nas ci men to, ban do lim; Lu ci a -
na Ra be lo, ca va qui nho, e seu ir mão Ra fa el, vi o lão
de 7 cor das; Cel so José da Sil va, no rit mo, bas tou
para que a ho me na gem a Ja cob do Ban do lim se
trans for mas se numa no i te ines que cí vel. Como já ha -
via ocor ri do em Cu ri ti ba, onde se re a li zou o pri me i ro 
es pe tá cu lo, a cada apre sen ta ção dos mú si cos, se -
gui am-se apla u sos in fla ma dos da pla téia.

Afi nal, en tra ram em cena, mú si cos que de uma 
for ma ou e ou tra es tão li ga dos à obra do ins tru men -
tis ta e que as su mem na Mú si ca Po pu lar Bra si le i ra
um des ta ca do pa pel, como o com po si tor, re gen te e
ma es tro Ra da més Gna tal li e Joel do Nas ci men to,
apon ta do hoje como o su ces sor de Ja cob...

O di re tor do es pe tá cu lo Her mí nio Bel lo de Car -
va lho, ao fa lar da per so na li da de de Ja cob do Ban -
do lim, lem brou que o ins tru men tis ta “não era uma
pes soa a quem se pu des se ro tu lar de ex pan si va. Se 
não re pre sas se tan to as emo ções, tal vez até o co ra -
ção não o tra ís se da ma ne i ra que o tra iu, quan do
vol ta va da casa de Pi xin gui nha, onde foi pe dir li cen -
ça e bên ção para mor rer.” Her mí nio re cor dou, ain da, 
do cu i da do com que Ja cob tra ta va seu ban do lim e

AGOSTO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    324



os sa ra us do ins tru men tis ta, “um dos qua is pas sei
para dis co, com uma ver são do No i tes Ca ri o cas, ab -
so lu ta men te an to ló gi ca...”

O crí ti co de mú si ca Zuza Ho mem de Melo, de
O Esta do, es cre ve: “...nele sen te-se não ape nas a
per so na li da de for tís si ma, e por ve zes im pre vi sí vel
do gran de mú si co, mas tam bém a pes soa cul ta e
es pi ri tu o sa, o ho mem or ga ni za do e es tói co que
trans for ma ram Ja cob numa das mais fas ci nan tes fi -
gu ras de toda a nos sa mú si ca.” 

Antô nio Crysós to mo – O Glo bo – 26-10-79
“O di re tor e pro du tor Her mí nio Bel lo de Car va -

lho diz que uma fra se do car taz do “Tri bu to a Ja cob
do Ban do lim” sin te ti za o es pe tá cu lo: “Um en con tro
de Jo vens Du en des do Som, com um Pa tri ar ca da
nos sa mú si ca, cujo uni ver sa lis mo está em ra zão di -
re ta de uma li nha de bra si li da de da qual ele ja ma is
se afas tou...” Ra da més Gnat ta li é o “Pa tri ar ca” re fe -
ri do no tex to de Her mí nio; Joel Nas ci men to, ban do li -
nis ta, e o con jun to Ca me ra ta Ca ri o ca são os “Jo -
vens Du en des do Som...”

Már cio Gu e des – O Esta do de S. Pa u lo –
22-6-80 

“11 anos após a mor te de Ja cob do Ban do lim,
o Estú dio Eldo ra do lan ça doze mú si cas iné di tas, de
sua au to ria, es pe ci al men te se le ci o na das pelo ban -
do li nis ta que o acom pa nhou por qua se dez anos –
Deo Rian. São oito cho ros, duas pol cas, uma val sa
e um schot tisch, que lem bram o es ti lo tra di ci o nal do
gran de mú si co e que só não fo ram gra va das an tes
de sua mor te por ca u sa de sua pro pen são ao per -
fec ci o nis mo... 

Deo afir ma, que sob o pon to de vis ta mu si cal,
as 12 es co lhi das es ta vam to das aca ba das: “...Eram
umas 20 e pou cas mú si cas e eu usei um cri té rio
pes so al para se le ci o ná-las. Eram re al men te as me -
lho res. Com a aju da de dona Adylia, co lo quei ape -
nas o nome em duas, que não es ta vam ain da ba ti -
za das: Sa ra co te an do e Qu e bran do o Ga lho.”

O pro du tor do dis co, Ho me ro Pe re i ra ex pli ca,
que dona Adylia que ria que es ses iné di tos fos sem
gra va dos com a pre sen ça de Deo, que foi uma es -
pé cie de con ti nu a dor da obra dele e que te ria sen si -
bi li da de para pre ser var seu es ti lo. E as sim foi fe i to,
com o con jun to de Deo – No i tes Ca ri o cas – for ma do 
por: Deo (ban do lim), Da má sio (vi o lão), Ra fa el (vi o -
lão de sete cor das), Ju li nho (ca va qui nho), Darly
(pan de i ro), Ma no el (vi o lão)...

Na capa de Iné di tos há uma foto an ti ga de Ja -
cob, acom pa nha do por al guns mú si cos mais im por -
tan tes de sua car re i ra: Vide (fla u ta), Luna (rit mis ta),
Mil ton (vi o lão), Hen ri que Gato (ca va qui nho), Cé sar

Fa ria (vi o lão – pai de Pa u li nho da Vi o la), Jes sé Cân -
di do (vi o lão). Com eles Ja cob gra vou seus prin ci pa is 
dis cos...

Se gun do Rian:
— Este dis co foi re al men te a ma i or ho me na -

gem que nós po de mos pres tar à me mó ria des se gê -
nio da mú si ca po pu lar que foi o nos so que ri do Ja -
cob.”

Sér gio Ca bral – O Glo bo – 30-6-80
— Qu an do se sabe do des ca so com que se

tra ta, nor mal men te, a mú si ca ins tru men tal no Bra sil,
é o ma i or acon te ci men to mu si cal do ano.

Esta é a opi nião de Pa u li nho da Vi o la so bre
um es pe tá cu lo re u nin do Ra da més Gnat ta li, Joel
Nas ci men to e o con jun to Ca me ra ta Ca ri o ca, que
lan ça rá hoje, às 21 ho ras, no Te a tro João Ca e ta no,
o LP “Tri bu to a Ja cob do Ban do lim”, ba se a do no
show que Her mí nio Bel lo de Car va lho mon tou, ano
pas sa do, lem bran do o dé ci mo ani ver sá rio de sua
mor te...”

Jor nal do Bra sil – 30-6-80
“Há 11 anos, de ede ma pul mo nar, mor ria Ja -

cob do Ban do lim...
Já ha via, no en tan to, al can ça do a imor ta li da de. 

E os sa ra us que eram ani ma dos por sua mú si ca e
pela mú si ca de ve lhos cho rões seus ami gos, con ti -
nu am a re pro du zir-se, com o mes mo, ex ce len te e
ines go tá vel ma te ri al mu si cal in ter pre ta do por seus
dis cí pu los...”

Luis Nas sif – Fo lha de S. Pa u lo – 5-4-94 – Ja -
cob do Ban do lim e a eco no mia.

“Qu an do en sa i a va suas apre sen ta ções com o
con jun to Épo ca de Ouro, Ja cob do Ban do lim, o ma i -
or ban do li nis ta da his tó ria, re cor ria a um mé to do de
tra ba lho ori gi nal. Su ge ria ino va ções em de ter mi na -
dos tre chos da me lo dia, a se rem de ta lha das pe los
de ma is mú si cos. E saia para to mar ca fe zi nho, en -
quan to o con jun to tra ba lha va em cima das su ges -
tões. Qu an to mais du ras se o café, me lhor era o re -
sul ta do al can ça do.

Se ti ves se di ri gi do sua cri a ti vi da de e seu mé to -
do de tra ba lho para pro ces sos pro du ti vos – e mo -
ras se em ou tro país –, Ja cob do Ban do lim te ria se
tor na do um ca pi tão de in dús tria dos ma i o res. O que
pra ti ca va com seus mú si cos está em li nha com o
que de mais mo der no exis te na ciên cia da ad mi nis -
tra ção e no mar ke ting.

Em Ja cob, a cen te lha de um ta len to lu mi no so
ti nha que ser bu ri la da per ma nen te men te, cri a da e
re cri a da, tes ta da e aper fe i ço a da. Ha via uma ob ses -
são pe los de ta lhes e a bus ca sis te má ti ca de so lu -
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ções cri a ti vas. Embo ra fos se o ma i or de to dos, li mi -
ta va-se a apon tar o ca mi nho e a ti rar em cada mú si -
co a con tri bu i ção mais cri a ti va.

A mú si ca po pu lar sem pre foi con si de ra da a
ma ni fes ta ção mais bri lhan te da cri a ti vi da de bra si le i -
ra. Mas se di men tou-se na cul tu ra ofi ci al o pre con ce -
i to de que esta cri a ti vi da de ti nha um quê de va ga -
bun do, de fal ta de sen ti do prá ti co, como se a cri a ti -
vi da de pre ci sas se ser qua li fi ca da.

A cri a ti vi da de é uma ca rac te rís ti ca de ra ças e
cul tu ras. Não exis te cri a ti vi da de seg men ta da, vol ta -
da só para mú si ca, ou para as ar tes, ou para os ne -
gó ci os. Na ções são cri a ti vas ou não, in de pen den te -
men te de para onde a cri a ti vi da de seja ca na li za da.

Per gun te-se a qual quer mul ti na ci o nal avan ça -
da, so bre a qua li da de do tra ba lha dor bra si le i ro.
Vai-se ou vir ma ra vi lhas so bre sua fa ci li da de de
adap ta ção a no vas con di ções e mé to dos – ca rac te -
rís ti ca do su je i to cri a ti vo.

Não é co in ci dên cia o fato de essa cri a ti vi da de
ter-se ma ni fes ta do com toda in ten si da de na mú si ca, 
nos seg men tos mais de sas sis ti dos da po pu la ção.
Nem é co in ci dên cia que, re gi o nal men te, a mu si ca li -
da de bra si le i ra se ma ni fes tas se com mais in ten si da -
de nas re giões onde a pre sen ça do Esta do era mais 
mas sa cran te e atra sa da – como no nor des te.

Onde o Esta do es ten deu seu man to pro te tor,
cri ou uma raça de eu nu cos, aco mo da dos, mor tos
em vida. Foi pre ci so que os imi gran tes dos anos 20
in je tas sem san gue novo na eco no mia, quan do o
Esta do ga ran tiu a so bre vi da, em for mol, dos ba rões
do café. Mais tar de, to dos imi gran tes que, ten do se
tor na do po der, pas sa ram a tra ba lhar de olho nas
bur ras do Ban co do Bra sil, per de ram a ener gia de
seus an te pas sa dos e vi ra ram es tá tu as de sal.

Enquan to isso, a mú si ca po pu lar de sen vol -
via-se numa cri a ti vi da de sem pa ra le lo.

Hoje, a mú si ca po pu lar é um dos seg men tos
eco nô mi cos de ma i or sig ni fi ca do na eco no mia mun -
di al – como ma té ria-prima do com ple xo au di o vi su al.

Aca ba men to cri a ti vo, di ver si fi ca ção de pro du -
tos, ino va ções fan tás ti cas, me lo di as para to dos os
gos tos, va ri e da des re gi o na is ili mi ta das – o Bra sil
tem de tudo. Há es tre las in ter na ci o na is, como Gil,
Ca e ta no, Chi co Bu ar que, Ivan Lins, Mil ton Nas ci -
men to, Dja van...

Há a ma i or es co la de vi o lão do pla ne ta, com
Ba den, Ra fa el, os ir mãos Assad, en tre tan tos ou -
tros. Há con jun tos vo ca is de pri me i rís si mo time...
Tem-se uma das duas ma i o res es co las de mú si ca
ins tru men tal do sé cu lo – o cho ri nho.

...E tem-se uma tra di ção au di o vi su al de pri me i -
ro mun do, gra ças ao ex cep ci o nal de sen vol vi men to
téc ni co pro por ci o na do pela Glo bo.

Fal tam ape nas em pre sá ri os de vi são, para o
Bra sil tor nar-se o gran de su pri dor da in dús tria cul tu -
ral mun di al no cam po da mú si ca. Na ver da de, pou -
cos se to res da eco no mia na ci o nal con se guem dis -
por de uma ge ra ção em pre sa ri al tão me dío cre e
ama do ra como a in dús tria fo no grá fi ca bra si le i ra.

Não é por ou tro mo ti vo que a lam ba da – se -
gun do en si na o pes qui sa dor José Ra mos Ti nho rão
em seu úl ti mo li vro – foi des co ber ta e ren deu mi -
lhões de dó la res a dois pro du to res eu ro pe us.”

Sér gi o Ca bral – O Dia – 8-8-94
“Tar de de Do min go, o café Te a tro Casa Gran -

de (mais tar de Te a tro Casa Gran de) es ta va su per lo -
ta do. Era uma das ses sões do Clu be de Jazz e Bos -
sa, que, na que le dia, ho me na ge a ria Ja cob do Ban -
do lim. Na che ga da, ao olhar a cara do pú bli co, Ja -
cob não gos tou:

— Só tem ga ro to. Eles não me co nhe cem. Não 
vai dar. 

E vol tou para o seu Fus ca, de onde so men te
saiu de po is de in sis ten tes ape los. Entrou pela por ta
la te ral que dava aces so ao pal co, foi anun ci a do e di -
ri giu-se para o mi cro fo ne. Deu uma nova olha da no
pú bli co e, acom pa nha do pelo con jun to Épo ca de
Ouro, co me çou a to car No i tes Ca ri o cas, de sua au -
to ria. A pla téia, que não o co nhe cia, sur pre en deu-se 
com o ex tra or di ná rio ins tru men tis ta e ho me na ge -
ou-o, ini ci al men te, com um res pe i to so si lên cio e, ao
ter mi nar a mú si ca, com uma ex plo são de pal mas.
Qu an do exe cu tou Ca ri nho so, o pú bli co não es pe rou 
o fim da mú si ca para apla u dir. Era vi sí vel a emo ção
de Ja cob. De po is, ou tro clás si co de Pi xin gui nha, La -
men tos. Que mu si ca li da de, que ca pa ci da de de im -
pro vi so, que do mí nio do ins tru men to!

— É um vir tu o se! – gri tou al guém, sen do
acom pa nha do por pal mas de apro va ção e por pe di -
dos de si lên cio. Os olhos de Ja cob es ta vam che i os
d’água, mas ele re sis tiu e to cou até o fim, quan do o 
pú bli co in te i ro es ta va de pé, apla u din do e gri tan do.
Os apla u sos pros se gui ram e Ja cob re sol veu en cer -
rar ali sua apre sen ta ção. Agra de ceu, sem je i to, vi -
rou de cos tas para a pla téia e di ri giu-se aos bas ti -
do res, onde pa rou e caiu. Era Mar ço de 1967. Pri -
me i ro en far te de Ja cob Bit ten court, o Ja cob do
Ban do lim. 

Quem co nhe ceu Ja cob ape nas pe los dis cos,
não pode ima gi nar que aque le ins tru men tis ta de pa -
lhe tas ma lan dras, ines pe ra das e bem hu mo ra das
fos se, de um lado, um ho mem ex tre ma men te ten -
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so, or ga ni za dís si mo, exi gen te em tudo e res pon sá -
vel até por ma ni fes ta ções de au to ri ta ris mo quan do
se en tre ga va ao tra ba lho... Con si de ra va-se um tra -
di ci o na lis ta, ra zão pela qual gos ta va de to car para
um pú bli co iden ti fi ca do com ele. Ti nha hor ror aos
“mo der ni nhos”, prin ci pal men te da que les que lhe
su ge ri am uma “re for mu la ção” do cho ro. A emo ção
que to mou con ta dele na Casa Gran de foi de cor -
ren te da des co ber ta sur pre en den te de que os jo -
vens da Zona Sul ado ra ram a sua mú si ca. Ja cob
não sa bia, tra di ci o na lis ta con vic to, que o mo der no
na nos sa mú si ca era ele, des de que a mo der ni da -
de fos se as so ci a da à cri a ti vi da de. Que ins tru men -
tis ta bra si le i ro cri ou tan to, im pro vi sou com tan ta ri -
que za? Pas sa va 10, 15, 20 mi nu tos fa zen do va ri a -
ções em tor no de um tema, sem re pe tir ne nhu ma
de las.... O can tor Síl vio Sil ve i ra, cro o ner de or ques -
tra em Pa ris, con tou-me que, cer ta vez, o gran de
sa xo fo nis ta fran cês de jazz, Cla u de Lut ter, cha mou 
a sua aten ção:

— Vo cês bra si le i ros, são cu ri o sos. Con tam
com o ma i or ins tru men tis ta do mun do e não fa lam
nada.

— A quem você está se re fe rin do?
— A Ja cob do Ban do lim – res pon deu Lut ter.
No fa mo so show com Eli ze te Car do so e Zim bo 

Trio, no Te a tro João Ca e ta no, em Fe ve re i ro de
1968, o ban do li nis ta ar ran cou apla u sos e pe di dos
de bis (que fo ram aten di dos) por ca u sa da sua in ter -
pre ta ção de Che ga de Sa u da de, jun ta men te com o
Zim bo Trio. O clás si co Antô nio Car los Jo bim e Vi ní -
ci us de Mo ra es re ce beu, na que la no i te, vá ri as ver -
sões pro pos tas por Ja cob. Uma de las foi in cor po ra -
da pelo pró prio Tom Jo bim, a par tir de uma gra va -
ção de Che ga de Sa u da de, fe i ta em 1987. Não era,
po rém, um ho mem de uma só fa ce ta. Ha via um Ja -
cob brin ca lhão, bem hu mo ra do e pi a dis ta que sur -
gia, prin ci pal men te nos sa ra us que pro mo via em
sua casa, em Ja ca re pa guá. Fui tes te mu nha de uma
das suas ma ni fes ta ções bem hu mo ra das num show
re a li za do em 1961, na Uni ver si da de Ma ken zie, em
São Pa u lo, onde so lou e par ti ci pou do acom pa nha -
men to mu si cal dos can to res Síl vio Cal das, Ciro
Mon te i ro, Ara ci de Alme i da e ou tros, que ali se apre -
sen ta ram. Sér gio Por to, que atu ou como apre sen ta -
dor, es ta va mu i to ner vo so. Num cer to mo men to do
show, ele per gun tou a Ja cob se es ta va se sa in do
bem.

Está óti mo. Para Cé sar de Alen car, só está fal -
tan do a bur ri ce – tran qüi li zou Ja cob.” 

Ra da més Gnat ta li
“Ja cob era um ho mem ad mi rá vel, por que gos -

ta va de tudo cor re to, as no tas no lu gar, não ad mi tia
nada fora do tom, era mu i to in te li gen te”.

PRÊMIOS CONQUISTADOS
1954 – Me lhor So lis ta (Gu a ra ni) – 1º Fes ti val

Bra si le i ro do Dis co, pro mo vi do pe los Diá ri os Asso ci -
a dos;

1961 – Me lhor So lis ta Po pu lar (Eu ter pe) – Prê -
mio Ci da de de São Se bas tião do Rio de Ja ne i ro;

1964 – Me lhor LP de Mú si ca Bra si le i ra (Gu a ra -
ni) – 3º Fes ti val do Dis co de São Pa u lo; 

1964 – Me lhor LP de Mú si ca Bra si le i ra (Gu a ra -
ni) – Asso ci a ção Bra si le i ra de Dis cos;

Mem bro nato do Con se lho de Mú si ca Po pu lar
Bra si le i ra do Mu seu da Ima gem e do Som.

Dan do se qüên cia ao meu pro nun ci a men to,
como se gun do as sun to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, Tito Madi não nas ceu para apla u so de
mul ti dões e, sim, para a com pre en são se re na e a
apre ci a ção ma du ra, fi lhas de bom gos to e ad mi ra ção 
in tro ver ti da. Mu i to so freu com a fal ta de re co nhe ci -
men to após qua se 40 anos de hon ra da tra je tó ria.
Apla u sos, ja ma is lhe fal ta ram. Idem su ces so (mais
de 200 mú si cas gra va das e de 70 re gra va ções no
Bra sil e ex te ri or). Ser au tor de Não Diga Não, Cho ve
lá Fora, Me ni na Moça e Can sei de Ilu sões (en tre tan -
tas ou tras cri a ções), sig ni fi ca fi gu rar para sem pre na 
an to lo gia do sam ba-canção bra si le i ro.

O que lhe fal ta é re co nhe ci men to.
Con fi gu ra aque les ca sos nos qua is há res pe i -

to, ad mi ra ção, pe ne tra ção fun da no gos to po pu lar,
mas es cas sa re per cus são. Pú bli co cer to e fiel, sem
dú vi da. Car re i ra só li da mas so fri da e aba fa da, pró -
pria às pes so as har mo ni o sas e algo tris tes, sen si bi li -
da de sem pre além das exi gên ci as vo ra zes do su -
ces so, au sên cia de es pí ri to com pe ti ti vo, re co lhi men -
to em vez de lan ces de jo ga dor, per ti ná cia, po rém.
Te na ci da de si len ci o sa.

Quem ou vir:
“Não diga não
Não me de i xe so zi nho
So fro de ma is
Lon ge do teu ca ri nho” (...)

Ou en tão:
“A no i te está tão fria
Cho ve lá fora
E esta sa u da de en jo a da
Não vai em bo ra” (...)

Ou ain da:
“Men ti ra, foi tudo men ti ra 
Você não me amou” (...)
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Quem ou vir es tas e vá ri as ou tras le tras e me -
lo di as de Tito Madi, por cer to fará um ah! de re co -
nhe ci men to sen sí vel, e de pra zer, mas se o can tor
pas sar na rua por cer to não o re co nhe ce rá. Tal vez
nem sa i ba o nome do au tor... “Tito Madi? Quem é?”

Esta é a re a li da de de um mer ca do ver ti gi no so,
cru el, o dis co grá fi co, e é a re a li da de de um país
com um sis te ma de co mu ni ca ção, que em bo ra con -
ces são de ser vi ço pú bli co, como tal não se com por -
ta: não é con tro la do e não cum pre se quer a tí mi da
le gis la ção que o obri ga a mí ni mos de bra si li da de e
res pon sa bi li da de éti co-cultural.

Pre ju di cou-o tam bém, o cur to pe río do de vi -
gên cia do sam ba-canção mo der no, mais ou me nos
de 1952 a 1960, logo es ma ga do pela bos sa nova e,
em se gui da, por mo vi men tos de mas sa como a jo -
vem guar da, a tro pi cá lia e o im pé rio (oxa lá tem po rá -
rio) do rock, re le gan do cri a do res de sua ca te go ria e
ele va ção, ao pla no dos au to res óti mos para an to lo -
gi as, po rém pou co ren tá ve is em ter mos de mer ca do. 
Sem pre que al gum mo vi men to novo sur ge, seu su -
ces so trans for ma os cri a do res dos mo vi men tos an -
tes vi gen tes em ar tis tas cada vez me lho res, po rém,
me nos co nhe ci dos.

O sam ba-canção que se ori gi nou com an da -
men to um pou co me nos rá pi do que o sam ba nas
dé ca das de trin ta e qua ren ta e bem me nos rá pi do
(por pou co não se “abo le rou”) na dé ca da de cin -
qüen ta e in tro du ziu no acom pa nha men to vi o li nos,
oboés, cel los e or ques tra ções ela bo ra das, este
sam ba-canção de Anto nio Ma ria, José Ma ria de
Abreu, Kle ci us Cal das, Arman do Ca val can ti, Luiz
Reis, Ga ro to, Tito Madi, Luis Bon fá, Tom, do lo res
Du ran, Cay mi, Car los Gu in le, Billy Blan co, Lú cio
Alves, Luis Anto nio, Fer nan do Lobo, em bo ra vin do a 
ser a base da bos sa nova, es ta va em fi nal de vi gên -
cia no gos to po pu lar. Mes mo as sim pro pi ci ou obras
de alto va lor. E, en tre elas, os tra ba lhos de Tito
Madi.

A RESISTÊNCIA CULTURAL
O sam ba-canção mo der no é dos der ra de i ros

mo men tos na ci o na lis tas de nos sa mú si ca. Para si -
tuá-lo his to ri ca men te faz-se ne ces sá rio exa mi nar a
dé ca da de 50. Nela ain da pul sa vam va lo res bra si le i -
ros, de po is de i xa dos de lado pela ma i o ria dos cri a -
do res, per du ran do, ape nas – e fe liz men te – nos se -
to res po pu la res. Mes mo, po rém, nas es co las de
sam ba, o an da men to da mar ca ção ace le rou-se de
tal for ma para fa ci li tar o des fi le, que, do pon to de
vis ta mu si cal, hoje é mais mar cha que sam ba.

Res ta o pa go de bra si le i ro até a me du la. O
mais é sa u da de. Re sis tem al guns pou co no tá ve is,

Pa u li nho da Vi o la, Her mí nio Belo de Car va lho, Chi -
co Bu ar que, Nei Lo pes, Elton Me de i ros, Noca da
Por te la, João No gue i ra, Nel son Sar gen to, Be zer ra
da Sil va, Di cró, Mo nar co, Car los Ca cha ça, Mo re i ra
da Sil va e o que res ta da Ve lha Gu ar da.

O sam ba-canção mor reu; a bos sa nova aca -
bou; Egber to Gis mon ti, Mil ton, Gil, Ivan Lins, Ca e ta -
no e até João Bos co, in ter na ci o na li za ram-se, Xuxa
en to pe as cri an ças de rock, e quem ro dar o dial do
rá dio ima gi nar-se-á nos Esta dos Uni dos, não no
Bra sil.

Tito Madi está en tre os pre cur so res da bos sa
nova sem a ela ja ma is ha ver ade ri do, sal vo em uma
ou duas can ções, Ba lan ço Zona Sul, por exem plo.
Sua obra ex pres sa com pre ci são os va lo res da dé -
ca da de 50: pre do mi nân cia da me lo dia ter na, tris te,
qua se sem pre, he ran ça da ori gem ára be, pre o cu pa -
ção com o bom gos to e, para a épo ca, mo der ni da de 
ca u te lo sa.

Em ou tu bro de 1969, em de po i men to ao Jor nal 
do Co mér cio, Tito Madi, fa lan do so bre a bos sa
nova, afir ma ser um es ti lo ain da vá li do no con tex to
da mú si ca po pu lar bra si le i ra, lem bran do que o es -
que ci men to em que ela caiu é fru to da au sên cia de
com po si to res que que i ram dar mais vida ao mo vi -
men to.

“Por isso, não se pode di zer que a
bos sa nova mor reu. O que aca bou foi o gru -
po que a ini ci ou, mas a mú si ca con ti nua
sen do fe i ta... A bos sa nova foi a raiz do tipo
de mú si ca para onde os no vos en ve re da -
ram, bus can do um novo som. Não há dú vi -
das de que a bos sa nova cri ou nova base à
mú si ca po pu lar bra si le i ra.” (Tito Madi)

A INFLUÊNCIA ÁRABE
Ra ros can tos tra zem o ele men to nos tál gi co de

modo tão in ten so quan to o ára be. Ele vi ria in flu en ci -
ar di re ta men te as can ções es pa nho la e por tu gue sa,
e, de modo in di re to, a nos sa.

Jor ge Fa raj e Davi Nas ser no pas sa do, Ivon
Cury, Sér gio Ri car do e Tito Madi são exem plos da 
in fluên cia in di re ta do sen ti men to ára be em nos so
po pu lá rio. O pai de Tito Madi to ca va ala ú de, era
po e ta e can ta va a me lo dia do imi gran te. Vi o lão e
ban do lim eram to ca dos por seus ir mãos. Lar mu si -
cal. Ele, que ti nha o nome com pli ca do de Ca hu ki
Mad di e por isso era cha ma do Tito, de me ni no,
acos tu mou-se a ou vi-los, en can ta do, hi per sen sí -
vel, pre co ce. Incor po ra ria, mais tar de, os nos tál gi -
cos acen tos e a la men ta ção do can to ára be em
sua obra. Tem pe ra men to con ti do, po rém, fil tra ria
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os ar rou bos e ên fa ses des se can to. Man ter-lhe-ia
a tris te za, não o de ses pe ro. E os fil tra ria pelo
modo bra si le i ro de com por o sam ba-canção, ajus -
tan do-os, ain da, ao es ti lo ur ba no, re fi na do, le ve -
men te dis so nan te, do sam ba-canção mo der no que 
du ran te a dé ca da de cin qüen ta tor nou-se ro mân ti -
co na es sên cia, mas re a lis ta na le tra e na eco no -
mia de ele men tos for ma is: acor des ela bo ra dos,
dis so nân ci as bem com por ta das, al gum ba lan ço,
in ti mis mo, mú si ca apro pri a da à con fi dên cia e ao
acon che go ofe re ci do pe las en tão mo der nís si mas
bo a tes, es pa ços de con vi vên cia dis cre ta, se -
mi-íntima, pro te to ra do re ca to e da in di vi du a li da de 
amo ro sa.

Tito Madi vi ria a ser um ex po en te do can to de
bo a te. Voz afi na dís si ma e de cur ta ex ten são, su a ve
e me lo di o sa, do mí nio téc ni co e ex pres si vo, le tras
ajus ta das a im pas ses amo ro sos e a con fi dên ci as,
car re ga das de sen ti men to e de sen con tros; con fis -
são po e ti za da da pena do amor. Em sín te se, um
can ço ne tis ta ín ti mo, re fi na do, su til, in si nu an te.

“Mi nha mú si ca ro mân ti ca tem mu i to a
ver com mi nha ori gem ára be. Meu pai, li ba -
nês, era um sen ti men tal, um po e ta nato,
que to ca va um ins tru men to mu i to an ti go, o
ala ú de. Eu até hoje guar do aque le ala ú de
como a ma i or lem bran ça dele.” (Tito Madi) 

A TRAJETÓRIA DE TITO

Vin do de São Pa u lo, da ci da de de Pi ra juí onde 
nas ceu, a de zo i to de ju lho de 1929 e na qual se fez
– des de ra pa zo te – ar tis ta, lo cu tor, re da tor e pro gra -
ma dor do ser vi ço de alto fa lan tes, e logo, da pe que -
na emis so ra lo cal, Tito Madi sur gi ria para a no to ri e -
da de aos vin te e cin co anos, dé ca da de cin qüen ta,
no Rio de Ja ne i ro. De po is de re je i ta da por inú me ros
in tér pre tes que não a con si de ra vam “co mer ci al”, a
sua can ção Não Diga Não foi por ele gra va da em
dis co 78 RPM, no ano 1954 (no ver so, uma obra
cha ma da “Pi ra juí”, ho me na gem à ter ra na tal). Ela
cor reu o Bra sil de en tão, e até hoje é êxi to.

Fir ma-se Tito Madi como au tor e can tor, par ti -
ci pa de modo tan gen ci al da Rá dio Na ci o nal, po rém
é no can to in ti mis ta e de câ ma ra das bo a tes do Rio
de Ja ne i ro que en con tra eco para seu uni ver so es -
té ti co e sen sí vel. Faz, aí, car re i ra, sem pre con si de -
ra do por seu pro fis si o na lis mo, re qui si ta do por seu
real ta len to e amar gu ra do por que à qua li da de de
sua obra de com po si tor e mais am pla, ain da, de in -
tér pre te ro mân ti co, nem sem pre cor res pon deu o re -
co nhe ci men to das eli tes, das gra va do ras e das
emis so ras de rá dio.

Toda a ge ra ção do sam ba-canção mo der nis -
ta da dé ca da de cin qüen ta, por tri pu lar um gê ne ro
em fim de vi gên cia (oxa lá re tor ne), ge ra ção de
epí go nos num mer ca do de van guar da e no vi da -
des, foi des de nha da e qua se es que ci da após tudo 
o que ocor reu no gos to po pu lar de po is da bos sa
nova.

Qu a li da de e ta len to à par te (os mer ca dos são
im pla cá ve is em sua fome de no vi da des) Tito Madi
viu-se en gol fa do no tur bi lhão. Fiel a seus pa drões e
co nhe ce dor da pró pria qua li da de, nem à bos sa nova 
ade riu. “Fi cou ge men do, mas fi cou so nhan do” como
di ria o po e ta Cruz e Sou za. É o lim bo dos cri a do res
qua li fi ca dos que não cor te jam o mer ca do.

CINCO DÉCADAS DE ARTE
Dé ca da de 40 – Ju ven tu de do fi lho de imi gran -

tes ára bes. Con ta to pre co ce com a arte, o pai po e ta
e mú si co ama dor. Os ir mãos, bons de ban do lim e vi -
o lão. O ser vi ço de alto fa lan tes da ci da de de Pi ra juí, 
em São Pa u lo, onde nas ceu. O so nho de ser jo ga -
dor de fu te bol, qua se re a li za do. Do ser vi ço de alto
fa lan tes para a pe que na rá dio lo cal foi um pas so.
Pro gra ma dor, lo cu tor, re da tor, can tor. Nas rá di os de 
an ti ga men te, so bre tu do as do in te ri or, a for ma ção
de pro fis si o nal da va-se atra vés de uma prá ti ca in -
ten sa.

Dé ca da de 50 – A gran de dé ca da de Tito
Madi. Con tra to em São Pa u lo com a Rá dio Tupi, iní -
cio de car re i ra. Vin da para o rio de Ja ne i ro. Con tra -
tos na Rá dio Na ci o nal e na TV Tupi, o auge do gê -
ne ro que o con sa gra ria: o can to in ti mis ta em bo a te.
Ambi en te fa vo rá vel a seu tipo de com po si ção, pois,
épo ca do sam ba-canção mo der no, ex pres são do
meio ur ba no já aden sa do e com ple xo e de uma von -
ta de de re no va ção te má ti ca, me ló di ca e har mô ni ca,
que che ga ria ao auge com a bos sa nova. Não Diga
Não, gra va do em 1954, faz su ces so na ci o nal. O ano 
con clu iu-se com Tito Madi ga nhan do prê mi os vá ri os. 
Mais su ces sos: Cho ve Lá Fora e Ga u chi nha Bem
Qu e rer, em 1956. Fase áu rea da vida no tur na ca ri o -
ca, bo a tes fa mo sas, gran des no mes, ami za de com
Ri ba mar, Do lo res Du ran, pa la vras de ca ri nho dos
cro nis tas da no i te como Anto nio Ma ria, tam bém
com po si tor, Sér gio Por to, Fer nan do Lobo. Ou tros
su ces sos: Ba lan ço Zona Sul (in cur são na ini ci an te
bos sa nova, à qual não ade ri ria); Me ni na Moça; Fra -
cas sos de Amor; Sa u da de Qu e ri da; Can sei de Ilu -
sões; So nho e Sa u da de. A dé ca da de 50 é o gran de 
mo men to de Tito Madi como cri a dor, can tor e fa bri -
can te de su ces sos.

Tito Madi ini ci al men te, fir mou-se como com po -
si tor e in tér pre te da cha ma da “mú si ca de bo a te”. Era 
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a épo ca do Lit tle Club, do Beco da Fome (Rio de Ja -
ne i ro), de vida no tur na in ten sa.

“O Beco da Fome ce le bri zou-se com a
bos sa nova, mas já exis tia an tes, já “fun ci o -
na va” ar tis ti ca men te. As gran des mú si cas
ro mân ti cas da que le pe río do sur gi ram ao re -
dor dali. Foi uma épo ca fa bu lo sa para mim,
ao lado de Do lo res Du ran e Ma ri sa Gata
Man sa, duas gran des ami gas.

Encon tra va-me com Do lo res no fim do
tra ba lho para con ver sar. Ela não era uma
mu lher bo ni ta, mas ir ra di a va be le za quan do
can ta va. Pes soa bo ni ta e mu i to so fri da. Co -
lo cou seu so fri men to em to das as suas mú -
si cas. Pa re cia sa ber que a mor te che ga ria
logo para ela. Daí a sua ân sia de vida, prin -
ci pal men te nos úl ti mos me ses, em que com -
pôs as suas obras mais bo ni tas, im por tan tes 
até para a his tó ria da MPB. “Por ca u sa de
Você”, por exem plo, é mú si ca de Tom Jo -
bim com le tra de Do lo res Du ran. É uma das
mú si cas que mais gos to de can tar fora do
meu re per tó rio. Do lo res não che gou a gra -
var as 6 mú si cas de mi nha au to ria, que ela
es co lheu para um dis co. Mor reu an tes. 

Fra cas so de Amor foi lan ça do em bo a -
te, as sim como Cho ve Lá Fora, Qu e ro-te
Assim, Can sei de Ilu sões. Eu fa zia tes te
com o pú bli co. Cer tas mú si cas eu era obri -
ga do a can tar mais de 15 ve zes por no i te.”
(Tito Madi)

Dé ca da de 60 – Anos de gran de tur ba ção
po lí ti ca, mu si cal, aba los ini ma gi ná ve is para com -
po si to res afi na dos com uma or dem mu si cal pos ta 
em che que e re vo ga da pe los iní ci os da so ci e da -
de de mas sas: bos sa nova, can ções de pro tes to
e de teor po lí ti co, en tra da ver ti gi no sa do rock no
can to mun di al, via Be a tles, ex pan são da ins tru -
men ta ção ele trô ni ca, o tro pi ca lis mo. Em arte tudo 
pas sa rá pi do em ter mos de su ces so e ace i ta ção.
So men te per du ra a qua li da de, ain da que re vo ga -
do o es ti lo que a con tém. Assim ocor reu com Tito 
Madi. Su ces so rá pi do e es que ci men to idem, jus -
ta men te quan do, li ber to das ilu sões dos pri me i ros 
anos, fa zia-se um can tor cada vez me lhor e um
com po si tor re fi na do. Pe río do di fí cil em que co me -
ça ram ra re ar gra va ções e re pro du ções no rá dio.
É a di fí cil fase do po si ci o na men to, quan do o ar tis -
ta sai da ór bi ta do su ces so ge ral e ini cia a fase
do apro fun da men to de sua obra nas fa i xas de
mer ca do ca pa zes de com ela se iden ti fi car. Nes -
tes anos 60, de in ten sa mu dan ça, Tito Madi per -

ma ne ceu fiel a seu es ti lo, dis pos to a pa gar os du -
ros pre ços que pa gou.

Dé ca da de 70 – Ten ta ti va de re a ção. Pas sa -
das as ilu sões dos mo vi men tos que va re ja ram a dé -
ca da de se ten ta, a ân sia de re tor no a es ti los ul tra -
pas sa dos pelo mer ca do, an tes de ha ve rem su pe ra -
do o seu po ten ci al ar tís ti co, le vou-o a fi xar-se no gê -
ne ro bo a te e em shows por todo o País.

A dé ca da de se ten ta pode ser ca rac te ri za da
por sua per ma nên cia de mu i tos anos na bo a te Fos -
sa, no Rio de Ja ne i ro, shows iso la dos em todo o
Bra sil.

“Sem pre acre di tei no que fa zia e acho
ter rí vel quan do um ar tis ta diz que “já era”
um tra ba lho fe i to no iní cio da car re i ra. Na
fase pior da mú si ca ro mân ti ca, mu i tos can -
to res de i xa ram de lado o que es ta vam fa -
zen do, pre o cu pa dos em fi car sem pre nas
pa ra das de su ces so. E, no que se re fe re a
isso, a pior fase foi a da Jo vem Gu ar da.”
(Tito Madi)

Dé ca da de 80 – Trin ta anos de po is de po is do
seu su ces so es tron do so e sem pre fiel a seu es ti lo.
Tito Madi vive a re a li da de de ser um nome al ta men -
te pres ti gi a do, vê no vas ver sões de ve lhos êxi tos
seus, can ta me lhor do que nun ca, afi na dís si mo. Por
cer to, o tem po e a his tó ria da mú si ca po pu lar bra si -
le i ra ain da ve nham a re gis trar can ções im por tan tes
e sen ti das, sa í das des ses anos de mu i ta luta e in -
gra tas in di fe ren ças. O ar tis ta per ma nen te, ín te gro,
fiel, hon ra do, de alta qua li da de.

O LIRISMO, SUA MARCA
O ro man tis mo foi a ple ni tu de do li ris mo, é cer -

to, mas o flu xo lí ri co en con tra-se até em gê ne ros,
es ti los e es co las opos tos ao ro man tis mo. O li ris mo é 
uma ten dên cia do es pí ri to hu ma no, in de pen de de
épo ca ou es ti lo. O po e ta Ma nu el Ban de i ra, por
exem plo, em bo ra mo der nis ta (e, por tan to, opos to ao 
ro man tis mo) é um lí ri co. Idem, o gran de pin tor Cí ce -
ro Dias. Idem Vil la Lo bos. Idem Ca e ta no Ve lo so.

O li ris mo pro vém dos an ti gos can tos de po e sia 
acom pa nha dos pela lira, daí a ex pres são. Encon -
tra-se a ex pres são lí ri ca em can tos da re nas cen ça
que tra zi am o mun do e seu sen ti men to ao an tes fe -
cha do re per tó rio do can to me di e val, o can to gre go ri -
a no, vol ta do ex clu si va men te para pro cla mar a gló ria 
de Deus.

O li ris mo é a ex pres são pro fun da do sen ti men -
to, seja em que es ti lo, épo ca ou es co la se ma ni fes -
te. Re pre sen ta a ex pres são ex ter na dos mo dos
emo ci o na dos de ver e sen tir o mun do. Qu an do o li -
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ris mo do mi na com ple ta men te a obra, te mos o gê -
nero ro mân ti co que re pre sen ta o im pé rio e a ple ni tu de 
do im pul so lí ri co. O exa ge ro do gê ne ro ro mân ti co e o
uso exal ta do do im pul so lí ri co con fi gu ram o ro man tis -
mo. Essa for ma exal ta da, en fá ti ca, gran di lo qüen te que 
é o ro man tis mo, sai da mú si ca cha ma da eru di ta em
prin cí pi os do sé cu lo pas sa do (Schu mann, Cho pin,
Men dels sohn) per du ra du ran te todo o sé cu lo (Brahms
mor reu em 1896) e pe ne tra no sé cu lo XX atra vés das
for mas de ca den tes e re pe ti ti vas apa re ci das na can ção 
po pu lar de to dos os po vos do oci den te.

Já o li ris mo é um flu xo mu i to an te ri or, como
será pos te ri or. É eter no. La te ja den tro das obras. É
vi vi do com in ten si da de por ins tan tes de me di ta ção,
sa u da de ou me lan co lia em obras mu i to an te ri o res
ao pe río do ro mân ti co. Be et ho ven que não era um
ro mân ti co (em bo ra pre cur sor do mo vi men to) e
Schu bert, pos su em me ga tons lí ri cos de alta be le za
e den si da de.

Tito Madi (e, como ele, todo o gru po de com -
po si to res de sam ba-canção pre cur so res da bos sa
nova na dé ca da de 50) é mu i to mais lí ri co que ro -
mân ti co. Este gru po já não cul tua as har mo ni as do
ro man tis mo. Não as re vo ga, po rém. Ne las in se re al -
te ra ções, dis so nân ci as, no vos acor des, trans for ma -
ções me ló di cas e ins tru men ta is no acom pa nha men -
to. Tais al te ra ções mo der ni zan tes, são ain da, es te ti -
cis mos, re pre sen tam o cul to ao belo for mal e ao
bom gos to, que vi ria a ser re vo ga do adi an te, quan -
do o im pé rio do pós-moderno aba teu-se so bre as
for mas con sa gra das do bom gos to po pu lar, aqui,
sim, ocor ren do uma re vo lu ção.

Tito Madi é um lí ri co: acen tua os va lo res
d’alma e do sen ti men to numa era de ra ci o na lis mo,
de arte con ce i tu al e fú ria des tru i do ra de va lo res, tí pi -
ca de um fim de sé cu lo. Por isso, ti nha que ser es -
ma ga do pelo ca rá ter avas sa la dor do pro ces so e sua 
alta ren ta bi li da de. O es ma ga men to, po rém, só o fa -
ria – via so fri men to – apri mo rar a sua arte de me -
nes trel lí ri co, de can ço ne tis ta po pu lar. 

LEMBRANÇAS – HOMENAGENS –
OPINIÕES

Re vis ta Le tra e Mú si ca – 1958
“Tito Madi ce le bri zou-se e ga nhou um lu gar

de fi ni ti vo no su ces so po pu lar, com Cho ve Lá Fora.
Mas quer como can tor que é, e dos bons, como
com po si tor, já ti nha o agra do do pú bli co, quer em
Rá dio, como em TV, a crí ti ca nun ca lhe re ga te ou
elo gi os...

Mu i to moço ain da, a nos sa mú si ca po pu lar
mu i to pode es pe rar de um com po si tor que já se fir -
mou como um dos me lho res que te mos, tan to que

os cro nis tas do Dis co, em Assem bléia, ele ge ram-no
o “Me lhor com po si tor de 1957”.

Jor nal do Co mér cio – 3-10-69
“O com po si tor Tito Madi, um dos pre curs so res

da bos sa nova, afir mou on tem que a vida efê me ra
des se tipo de mú si ca de ve-se ao fato dela ter nas ci -
do de um gru po fe cha do que não foi ca paz de
dar-lhe a di men são que me re cia, le van do os jo vens
a pro cu rar no vos sons. Admi te con tu do, que ela
pos sa res sur gir, a qual quer mo men to. 

O com po si tor afir ma que a in cre men ta ção da
mú si ca bra si le i ra nos pa í ses onde a bos sa nova pe -
ne trou, só se dará se os com po si to res pas sa rem a
com por com in sis tên cia, se os edi to res e gra va do ras 
aju da rem...”

Jé sus Ro cha – O Glo bo – 15-4-77
“De re pen te, os ru mos da mú si ca su a ve são in -

ter rom pi dos por acor des de Cho ve Lá Fora. Os ca sa is 
se afas tam para suas me sas. E uma dan ça rá pi da de
lu zes var re a pe que na pis ta qua se es cu ra até se
trans for mar num re tân gu lo onde está o pi a no. Meia
no i te e meia. Vai co me çar o show na Bo a te Fos sa. A
pri me i ra e, aliás, to das as mú si cas que se rão ou vi das
po dem ser su ces sos an ti gos ou atu a is. Não im por ta,
des de que fa lem de en con tro, de sen con tros, des pe di -
das, ju ras, má go as e ou tras co i sas do amor.

Ao agra de cer os pri me i ros apla u sos, Tito Madi
sem pre diz al gu ma co i sa. De je i to in for mal. Tan to
pode brin car com um fre guês mais as sí duo como,
di plo ma ti ca men te, cha mar a aten ção de al guém que 
es te ja fa lan do um pou co alto... Ou en tão Tito pode
di zer ape nas isso: –“ É um pra zer can tar pra vo cês.
Obri ga do por vi rem à Fos sa.” O que ele nun ca de i xa 
de fa lar an tes de cada mú si ca, é dar o nome de
seus au to res, e, sem pre que pos sí vel, al gu ma in for -
ma ção a mais.

— Digo o nome dos au to res e qual quer co i sa a 
mais a res pe i to dele e da mú si ca por que acho uma
in for ma ção como essa sem pre im por tan te. Afi nal, a
mú si ca é uma das par tes mais vi vas e di nâ mi cas da
cul tu ra po pu lar. Infe liz men te, nem to dos pen sam as -
sim. Ape nas al gu mas rá di os se dão ao tra ba lho de
iden ti fi car a au to ria das mú si cas que to cam. 

... São dois shows toda no i te, mas can sa ço
Tito não tem. E nem che ga a con si de rar ro ti na o fato 
de can tar di a ri a men te no mes mo pe que no re cin to,
du ran te tem po ra das enor mes. Só os do min gos são
in te i ra men te seus: nor mal men te ele vai para seu sí -
tio com a mu lher Lú cia Ma ria e os fi lhos Ri car do (12
anos) e Lú cia (11).

— No mo men to em que peço o mi cro fo ne e
en ca ro aque les ca sa is, acon che ga dos na pe num -
bra, devo di zer que a emo ção que sin to é al gu ma
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co i sa inex pli cá vel. Cos tu mo di zer que esse pe que no 
pú bli co é até me lhor que o de Frank Si na tra; não es -
tou me elo gi an do, mas sim o pú bli co. A emo ção de
cada show nun ca me pa re ce uma co i sa re pe ti da,
mas re no va da.” 

Sér gio Bit ten court – Últi ma Hora – 9-11-78
“Com uma imen sa e re co nhe ci da ba ga gem de

mú si cas que al can ça ram o su ces so, Tito Madi apon -
ta den tre to das as que, na sua opi nião, fi ca ram para 
sem pre:

— O Cho ve Lá Fora, que é só mi nha e Me ni na 
Moça, do Luiz Anto nio.

Ele re co nhe ce que é um can tor ro mân ti co e ex -
pli ca isto, afir man do ter re ce bi do uma in fluên cia mu i to
gran de do pai, um ára be po e ta e mú si co ama dor.

O ro man tis mo de Tito Madi, quan do com põe e
quan do in ter pre ta, fez de seu nome qua se que um
sím bo lo do gê ne ro. Cho ve Lá Fora é um exem plo
fla gran te. Nos dias de hoje, po rém, não será uma
for ma de ali e na ção ser ro mân ti co? Tito Madi ad mi te
e jus ti fi ca-se:

— De fato, à pri me i ra vis ta, é uma ali e na ção,
sim. Por que a mú si ca ro mân ti ca é um gê ne ro que
todo mu i to ace i ta, po rém, di an te do mun do em de -
sa gre ga ção em que vi ve mos, di an te da in fluên cia
das mú si cas es tran ge i ras, essa mú si ca ro mân ti ca
vive numa es pé cie de com pas so de es pe ra. Sei que 
so mos, de cer ta for ma, ama dos, mas só ace i tos por
uma mi no ria. Mas o can tor ro mân ti co tam bém tem
mu lher, fi lhos, res pon sa bi li da de e não dá pra vi ver
só de pres tí gio.

Na no i te, onde quer que che gue, Tito Madi é
bem che ga do. Suas mú si cas, seu re per tó rio, fi ca ram 
na boca do povo. Mes mo con ti nu an do no gê ne ro
que abra çou...

Tran qüi lo, Tito Madi já tem uma car re i ra fe i ta e
nela, a meta da qual não quer se afas tar. É um can tor
ro mân ti co, e se as su me, quan do sem ro de i os fri sa: 

— Can to o amor e vou con ti nu ar can tan do-o, até 
que eu veja, re al men te, que não dá mais. Aí eu paro.”

San dra Pe le i as – Últi ma Hora – 8-5-81
“Aos seus 50 anos, Tito Madi soma 27 anos de 

car re i ra ar tís ti ca. E hoje, mais do que nun ca, é pre -
ci so co me mo rar to dos es ses anos de di ca dos à mú -
si ca po pu lar bra si le i ra. É que a can to ra Ma ria Bet hâ -
nia in clu iu, em seu úl ti mo dis co – Ta lis mã – um dos
su ces sos an ti gos do com po si tor e can tor, Can sei de 
Ilu sões. Para ele, que não ti nha suas mú si cas gra -
va das há dois anos, foi um mo men to de fe li ci da de.
Além da gran de soma em di nhe i ro que ga nhou, che -
gou no va men te às rá di os e, ine vi ta vel men te, ao pú -
bli co jo vem – “mu i to dis tan te da mi nha ge ra ção.” Até 
Do min go, Tito Madi es ta rá no Hor se’s Neck, fa zen -
do uma re tros pec ti va de sua car re i ra e can tan do no -

vos com po si to res.
Em sua lon ga car re i ra, Tito Madi não so freu

que das e su bi das brus cas. Ten tar man ter um equi lí -
brio foi sem pre sua pre o cu pa ção ma i or. Por isso
mes mo, tal vez nun ca te nha pen sa do em per der o
elo com a no i te, que sem pre o man te ve pró xi mo ao
pú bli co, apre ci a dor de sua mú si ca ro mân ti ca. Em to -
dos es ses anos, seu tem po foi di vi di do em ca sas
no tur nas do Rio e São Pa u lo...

A voz e olhar de Tito Madi trans mi tem vi gor. Oti -
mis mo e pa ciên cia são duas pa la vras de or dem, prin -
ci pal men te de po is do Ta lis mã, de Ma ria Bet hâ nia.

— Sou um ar tis ta que aju dou, sem fal sa mo -
dés tia, mu i tos co le gas, que com o tem po se es que -
ce ram dis so. E jus ta men te uma pes soa qua se es tra -
nha a mim, re sol ve re gra var uma mú si ca mi nha. Ela
não me de via nada e me deu a co i sa mais bo ni ta de 
toda mi nha car re i ra. Sou gra to à Ma ria Bet hâ nia;
além da par te ar tís ti ca – vol tei com mais for ça – me
pro por ci o nou ga nhar o que ja ma is ti nha ga nho...
Sou par te da mú si ca po pu lar Bra si le i ra.”

Sid ney Ga ram bo ne – Tri bu na da Impren sa –
10-2-88

“Mu i ta gen te fi cou tris te ao sa ber que a ini ci a ti -
va da cer ve ja ria Brah ma, em con jun to com o Cen tro
Cul tu ral Cân di do Men des, pro mo ven do shows com
gen te de ta len to da mú si ca po pu lar bra si le i ra, des -
cam bas se para o in te res se tra di ci o nal dos shows, o
lu cro. Anti ga men te era ne ces sá rio ape nas que os
in te res sa dos ma dru gas sem na Se gun da-feira em
bus ca de in gres sos para as apre sen ta ções, que
sem pre acon te cem na Qu ar ta-feira, no ho rá rio de
meio dia e meia. Ago ra, ape sar de não ser mu i to
caro, quem qui ser subs ti tu ir a hora do al mo ço por
acor des mu si ca is de qua li da de, tem que de sem bol -
sar cem cru za dos. Isso vai afas tar o con ví vio sa u dá -
vel en tre of fi ce-boys e exe cu ti vos. Tal vez es te ja mos
sen do ino cen tes e as pro mo ções an te ri o res fos sem
uma boa es tra té gia de mar ke ting para acos tu mar o
Cen tro com um novo ho rá rio al ter na ti vo.

Mas, des sa vez, in de pen den te de mar ke ting,
pro mo ção, cer ve ja ou qual quer ou tro nome usa do
para se des cul par o fim de uma bela ini ci a ti va, é
obri ga ção do ca ri o ca ir à rua da Assem bléia pres ti gi -
ar um gran de mú si co, qua se sem pre in jus ti ça do e
mu i tas ve zes des co nhe ci do do gran de pú bli co. Tito
Madi co me mo ra 35 anos de car re i ra, acom pa nha do
ape nas da gui tar ra de Chi qui nho Bra ga e de seu in -
se pa rá vel vi o lão. Quem vai co or de nar o papo que
sem pre rola nos in ter va los de uma mú si ca para ou -
tra é Pa u lo Ta pa jós.

Tito tem hoje 58 anos e 29 dis cos gra va dos.
Sua épo ca de ouro foi na tran si ção dos 50/60 anos,
quan do foi con si de ra do uma das ma i o res re ve la -
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ções mu si ca is bra si le i ras, da épo ca. Só que essa
mes ma crí ti ca ig no rou os shows que o mú si co re a li -
zou em Nova Ior que no ano pas sa do, ten do ob ti do
es tron do so su ces so de pú bli co, che gan do a to car
em um dia só 32 mú si cas. Ele se mos tra um pou qui -
nho ma go a do:

— É cu ri o sa a mi nha si tu a ção, às ve zes me
sin to um es tra nho den tro do meu pró prio país. Sem -
pre es tou cor ren do por fora e te nho o meu pú bli co
fiel, que abran ge gen te de to das as ida des. Mas não 
es tão res pe i tan do o pas sa do e o pre sen te da MPB,
ar tis tas de qua li da de como Ma ri sa Gata Man sa, por
exem plo, es tão sem opor tu ni da de de mos trar tra ba -
lho. E por que não to car nas rá di os su ces sos de
Orlan do Sil va?...

— Não me ar re pen do de nada, sem pre ten tei
fa zer o me lhor pos sí vel. Cada dis co que fa zia con si -
de ra va o me lhor – diz Tito, dan do o re ca do que se
hou ver opor tu ni da de não de i xa rá de ho me na ge ar
ar tis tas que já se fo ram, mas que es tão eter na men -
te no seu co ra ção, como Agos ti nho dos San tos, Sil -
vi nha Te les E Car los Ga lhar do.

Que o pú bli co vá ou vir o ta len to de Tito Madi...
Ha ve rá, pa ra le la ao show, uma ex po si ção so bre os
35 anos de car re i ra do mú si co. Uma pe que na chan -
ce para se sal dar uma dí vi da com um ar tis ta bra si le -
i ro de su ces so, pou co to ca do nas rá di os da qui.”

João Má xi mo – Jor nal do Bra sil  – 6-4-88
“Tito Madi está de vol ta à no i te, seu ha bi tat

des de que tro cou São Pa u lo pelo Rio, há mais de
30 anos, para se trans for mar num dos me lho res in -
tér pre tes de mú si ca ro mân ti ca bra si le i ra. Sua vol ta
não está sen do fe i ta em am bi en te in ti mis ta como o
da Fos sa, onde ele bri lhou por tan to tem po, acom -
pa nha do ao pi a no pelo ami go e par ce i ro Ri ba mar,
ne nhum da que les in fer ni nhos tí pi cos de Co pa ca ba -
na dos anos 50, mas no lu xu o so Bo te co te co, casa
no tur na qua se es tra nha à pa i sa gem de Vila Isa bel,
onde re co me ça hoje tem po ra da até Sá ba do.

Num pro gra ma des ti na do aos que não sa í ram
do Rio para o fe ri a do lon go, ele está can tan do ve -
lhos su ces sos: Não Diga Não, Cho ve Lá Fora, Can -
sei de Ilu sões, e no vos (de sua par ce ria com Pa u lo
Cé sar Pi nhe i ro), tudo com a clas se ha bi tu al.

Tito Madi é hoje uma fi gu ra qua se úni ca na
mú si ca po pu lar bra si le i ra. Um in tér pre te que ain da
acre di ta na for ça das can ções ro mân ti cas e que
pen sa em le var para a úl ti ma dé ca da do sé cu lo um
gê ne ro que Dick Far ney e Lú cio Alves lan ça ram há
mais de 40 anos. Mas mes mo em re la ção àque les
dois pi o ne i ros, Tito é úni co. Sem ter a voz do pri me i -
ro e a téc ni ca do úl ti mo, con se guiu se im por como
gran de in tér pre te. E com um modo de can tar que
nada tem a ver com os Dick e Lú cio. E mais: dos
três, foi o úni co que con se guiu ven cer tam bém
como com po si tor, a obra de Dick se li mi tan do a al -

gu mas pou cas pe ças ins tru men ta is e a de Lú cio a
ten ta ti vas bis sex tas, a úni ca bem su ce di da, sen do
De Con ver sa em Con ver sa. Tito Madi, na ver da de, é 
tão bom com po si tor quan to can tor.

Seu de sa pa re ci men to da no i te se deve jus ta -
men te a um cer to re ces so pelo qual tem pas sa do a
mú si ca ro mân ti ca. Pes so al men te, ele não crê que o
ro man tis mo te nha sa í do de cena, mas a mú si ca, por 
ser tão pou co to ca da nas rá di os e qua se nada nas
te le vi sões, sim.

— Mas acho que há tem po e lu gar para ela –
diz ele. Os jo vens só não cur tem mais a mú si ca ro -
mân ti ca por que ra ra men te a es cu tam.

Tem po e lu gar, aqui e lá fora. Tito fez uma cur -
ta mas vi to ri o sa tem po ra da em Nova Ior que, ano
pas sa do, e fi cou sur pre so ao cons ta tar que os bra si -
le i ros de lá (e os ame ri ca nos tam bém) ain da eram
ca pa zes de se emo ci o nar com Cho ve Lá Fora, que
o gru po vo cal The Plat ters in ter na ci o na li zou como
It’s ra i ning out si de. 

Tal vez se sur pre en da tam bém ao ver que o
pú bli co do Bo te co te co – na Vila de Noel e Mar ti nho,
ber ço do sam ba mais rit ma do, mais para fora – não
é mu i to di fe ren te da que le que o pres ti gi a va na Fos -
sa. Há ro mân ti cos por toda par te. E mes mo os que
não fo rem ro mân ti cos vão gos tar. As can ções e  a
voz de Tito Madi in de pen dem.

O es pe tá cu lo de hoje é uma ho me na gem a
Ma ri sa Gata Man sa.” 

Di a na de Ara gão – O Glo bo – 18-2-89
“Em mais de 30 anos de car re i ra o can tor e

com po si tor Tito Madi per ma ne ceu como um dos ba -
lu ar tes da mú si ca ro mân ti ca. Da boa, não des sas
ba la das me lo sas que in va di ram as rá di os. Con tan do 
com o au xí lio lu xu o so do con jun to for ma do por Chi -
qui to Bra ga na gui tar ra, Hel vi us Vi le la no pi a no, Ti -
bé rio no ba i xo e Au gus to Arid na ba te ria, o can tor e
com po si tor re vi ve, com sua clas se de sem pre, os
su ces sos que mar ca ram sua car re i ra em es tréia das 
mais tran qüi las no Un Deux Tro is. Ao som do seu
pre fi xo – cla ro que é Cho ve Lá Fora – um ner vo so
can tor en fren ta uma pla téia de ami gos e, du ran te
qua se 1h 30m, exi be a com pe tên cia do gran de can -
tor e com po si tor num en tro sa men to dos mais per fe i -
tos en tre ar tis ta e ban da.

E co me ça seu es pe tá cu lo ar ra san do. Pois,
como não se ar re pi ar ao som de Nes te Mes mo Lu -
gar, de Arman do Ca val can ti e Kle ci us Cal das, se gui -
da da não me nos des lum bran te Saia do Meu Ca mi -
nho, do mes tre Cus tó dio Mes qui ta. Além de Duas
Con tas, de Ga ro to. To das ao som da óti ma ban da
com es pa ço bas tan te para dar seus be los so los,
pois, ele gan te, Tito Madi sabe que eles fa zem par te
do seu show, nas de li ca das har mo ni as do pre ci o so
ro te i ro. Qu an do en tra ain da Ba lan ço Zona Sul e um
pout-pourri da me lhor qua li da de: Co ra ção Va ga bun -
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do, de Ca e ta no Ve lo so; Mi nha, uma das
obras-primas de Fran cis Hime; As Ro sas Não Fa -
lam, do mes tre Car to la. Se gui do por Fas ci na ção, na
ver são de Au gus to Lou sa da e que re me te ime di a ta -
men te para a be lís si ma gra va ção de Elis Re gi na,
além da cri a ção de Car los Ga lhar do, sem ne nhu ma
des fe i ta para o as tro da no i te.

Gran de com po si tor tam bém, Tito Madi apre -
sen ta, em par ce ria com Má rio Te les, a bo ni ta Dal va, 
em ho me na gem à pró pria Dal va de Oli ve i ra. Se gui -
da de ou tros emo ci o na dos mo men tos nas in ter pre -
ta ções de suas obras-primas: Can sei de Ilu sões e
Cho ve Lá Fora, fi na li zan do com a sem pre bem vin -
da Val sa de Uma Ci da de, de Anto nio Ma ria e Isma el 
Net to e, já no bis, de A De u sa da Mi nha Rua, de
New ton Te i xe i ra e Jor ge Fa rah en cer ran do a ro mân -
ti ca no i te em gran de es ti lo.”

OBRAS
Amor e Paz, sam ba, 1964; Ba lan ço Zona Sul,

sam ba, 1957; Can sei de Ilu sões, sam ba, 1957; Can -
to do Engra xa te, sam ba, 1957; Ca ri nho e Amor,
sam ba, 1960; Cho ve Lá Fora, sam ba, 1957; Encon -
tro no Sá ba do (com Ge or ges Hen ri), val sa, 1955; Eu 
e Você, val sa, 1953; Fra cas sos de Amor (com Mil -
ton Sil va), sam ba; 1957; Ga u chi nha Bem-Querer,
sam ba, 1954; Não Diga Não (com Ge or ges Hen ri),
sam ba, 1954; Olhe-me, Di ga-me, sam ba-canção,
1958; Pi ra juí (com Ge or ges Hen ri), sam ba, 1954;
Se nho ri ta, val sa 1956.

CDs
Bra sil Sam ba-Canção (com Dó ris Mon te i ro) –

1996 – Sony 
Tito Madi – 1996 – Sony
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a
esta tri bu na para re co nhe cer a im por tân cia so ci al do 
Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra 
Fa mi li ar, mas, ao mes mo tem po, en ca mi nhar uma
su ges tão às au to ri da des eco nô mi cas do go ver no. O 
Pro naf é um dos pou cos pro gra mas mo ni to ra dos
pelo go ver no que es tão ofe re cen do re sul ta dos po si -
ti vos, e não pode fra cas sar em ne nhu ma hi pó te se,
num qua dro de tan tas di fi cul da des vi vi das hoje pela
agri cul tu ra bra si le i ra. 

Esse Pro gra ma bus ca es ti mu lar o de sen vol vi -
men to ru ral, for ta le cen do a agri cul tu ra fa mi li ar e ge -
ran do em pre go e ren da. Man ti do pelo Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, em par ce ria com Esta dos e Mu ni cí pi os,
o Pro naf tem con se gui do au men tar a ren da e me -
lho rar as con di ções de vida de mi lha res de pe que -
nos agri cul to res.

Para ser be ne fi ci a do com o cré di to do Pro naf, o 
agri cul tor deve es tar en qua dra do nas nor mas do Pro -
gra ma, com pro van do prin ci pal men te sua ca rac te ri za -

ção como agri cul tor fa mi li ar. Como os fi lhos es tão
com pro me ti dos com a ati vi da de da fa mí lia, cria-se,
além dis so, uma opor tu ni da de para os jo vens fi xa -
rem-se nas ati vi da des do cam po, evi tan do-se as sim
o êxo do na di re ção das gran des ci da des.

No meu Esta do de Go iás, O Pro naf já be ne fi ci -
ou 80 mil fa mí li as, lo ca li za das em 41 mu ni cí pi os.
Um exem plo dos bons re sul ta dos ob ti dos pelo Pro -
gra ma está no mu ni cí pio de Ita pu ran ga, onde a agri -
cul tu ra fa mi li ar vive um pe río do de fran ca ex pan são
gra ças ao apo io do Pro naf. Com uma po pu la ção de
apro xi ma da men te 28 mil ha bi tan tes, Ita pu ran ga tem 
mais de 6 mil fa mí li as cons ti tu í das de pe que nos e
mini pro du to res. Des sas, qua se 3 mil fa mí li as es tão
sen do con tem pla das com a aju da do Pro naf. Com
ori en ta ção téc ni ca de es pe ci a lis tas da Ema ter e da
Pre fe i tu ra, es ses pro du to res vêm se de di can do ao
cul ti vo de mi lho, me lan cia, ba na na, hor ta li ças, ma -
mão, to ma te, fe i jão e ma ra cu já. 

Quem ge ren cia o Pro gra ma é o Con se lho
Mu ni ci pal de De sen vol vi men to Ru ral, for ma do por
re pre sen tan tes do po der pú bli co, Ema ter e dos
pró pri os pro du to res ru ra is. As pri o ri da des para
apli ca ção dos re cur sos são de fi ni das no Pla no
Mu ni ci pal de De sen vol vi men to Ru ral, ela bo ra do
com base em con sul tas fe i tas à co mu ni da de. Nos
três úl ti mos anos, fo ram in ves ti dos na agri cul tu ra
fa mi li ar de Ita pu ran ga mais de 480 mil re a is. Gra -
ças a es ses re cur sos, os pro du to res têm à dis po si -
ção três re pre sas co mu ni tá ri as, cin co con jun tos de 
ir ri ga ção, seis con jun tos de in se mi na ção ar ti fi ci al,
cin co tra to res, um ca mi nhão, além de ou tras ben -
fe i to ri as.

O exem plo de Ita pu ran ga ilus tra mu i to bem a
efi ciên cia do Pro naf. E com pro va, mais um vez, a
for ça do pe que no em pre en di men to na ge ra ção de
bens e ri que za. A ver da de, Sr. Pre si den te, é uma
só: a agri cul tu ra, seja em que país for, ne ces si ta de
re cur sos e in ves ti men to para pro du zir mais e me -
lhor. E Go iás quer pro du zir mais e me lhor. Por isso,
pre ci sa ter mais re cur sos em dis po ni bi li da de. Pre ci -
sa ter mais fa mí li as sen do be ne fi ci a das pelo Pro naf. 
Pre ci sa ter mais mu ni cí pi os sen do aten di dos pelo
Pro gra ma.

É nes se pon to que que ro trans mi tir um ape lo
ve e men te aos ór gãos de de ci são vin cu la dos ao Pro -
naf: é fun da men tal, é pri o ri tá rio, é ab so lu ta men te
im pe ri o so ele var mos o or ça men to des se Pro gra ma
para o pró xi mo ano. No meu Esta do, ape nas 41 mu -
ni cí pi os, dos 242 exis ten tes, es tão sen do be ne fi ci a -
dos com o Pro gra ma. Não deve ser ape nas em Go -
iás que se ve ri fi ca uma de man da re pri mi da à es pe ra 
de au xí lio. Ou tros Esta dos tam bém de vem es tar em
si tu a ção idên ti ca, de se jan do a am pli a ção do or ça -
men to des ti na do aos agri cul to res fa mi li a res. 
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O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Do Expe -
di en te lido cons tam men sa gens pre si den ci a is, en ca -
mi nhan do os Pro je tos de Lei nºs 12 e 13, de 1999-CN, 
que vão à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 1995-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção dos pro je tos:

Até 18-8 – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 26-8 – pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 31-8 – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 10-9 – en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma bre ve co mu -
ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Para uma 
bre ve co mu ni ca ção, con ce do a pa la vra ao no bre Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para uma bre ve co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Na bor Jú ni or, Srs. Se na do res,
hoje eu gos ta ria de fa lar so bre uma im pres si o nan te e
co ra jo sa jor na da re a li za da pelo Dr. Dráu zio Va rel la. 

Um dia de chu va, en trou um la drão do pa vi lhão
sete en ro la do num co ber tor, fe i to um be du í no do de -
ser to, ape nas os olhos de fora. Ti nha os lá bi os ra cha -
dos de fe bre, a con jun ti va ama re lo-avermelhada e
uma dor tão for te nos mús cu los que ele gri tou quan do 
lhe aper tei a pan tu ri lha. 

Era lep tos pi ro se, do en ça trans mi ti da pela uri na
do rato, do en ça co mum na que la épo ca do ano em
que cho via toda tar de... Aque la ma nhã, en tre tan to,
era atí pi ca: em duas ho ras de aten di men to, era o
quar to do en te com os mes mos sin to mas... 

Qu an do ele ter mi nou de re la tar os seus sin to -
mas, per gun tei-lhe em tom de brin ca de i ra: 

– Você tam bém tra ba lha no tú nel?
Brin ca de i ra in fe liz! O ra paz fi cou mais pá li do

ain da, os olhos ama re los ar re ga la ram para den tro
dos meus.

– (...) Dou tor, ago ra o se nhor me com pli cou.
(...) Olha, não sou po lí cia, ve nho aqui para aten -

der quem está do en te. Pode con fi ar.
E aí se de sen vol veu o dra má ti co diá lo go en tre o

Dr. Dráu zio e aque le pri si o ne i ro do Ca ran di ru. Dr.
Dráu zio dis se que ele po de ria to mar os re mé di os na
sua pró pria cela.

(...) Duas ou três se ma nas de po is, em casa,
abro o jor nal: “De ten tos fo gem atra vés de tú nel, no
Ca ran di ru.

No li vro, Dr. Dráu zio Va rel la pro cu ra mos tra ra
que os ho mens, em ca ti ve i ro, cri am re gras de com -
por ta men to com o ob je ti vo de pre ser var a in te gri da de
do gru po. Tra ta-se de um pro ces so adap ta ti vo, re gi do
por um có di go pe nal não es cri to: “pa gar a dí vi da as -
su mi da, nuca de la tar o com pa nhe i ro, res pe i tar a vi si ta 
alhe ia, não co bi çar a mu lher do pró xi mo, exer cer a
so li da ri e da de e o al tru ís mo re cí pro co con fe rem dig ni -
da de ao ho mem pre so. O des res pe i to é pu ni do com
des pre zo so ci al, cas ti go fí si co ou pena de mor te (...)

Dr. Dráu zio Va rel la re la ta as in crí ve is his tó ri as
de pes so as que, em bo ra ten do co me ti do rou bos, es -
te li o na tos, trá fi co de dro gas, es tu pros ou as sas si na -
tos, ti ve ram ex tra or di ná ri os ca sos de amor – bem
como de fal ta de amor – e vi ve ram ba ta lhas por sua
so bre vi vên cia. Con ta tam bém mu i tas das his tó ri as
da que les que tra ba lham na di fí cil mis são de to mar
con ta do pre sí dio. 

Nos dois úl ti mos ca pí tu los, Dr. Dráu zio des cre -
ve, pe las pa la vras da que les que tes te mu nha ram os
fa tos, o mas sa cre do Ca ran di ru, ocor ri do em 2 de ou -
tu bro de 1992, quan do cen to e onze ho mens no pa vi -
lhão Nove mor re ram, se gun do a ver são ofi ci al, mais
de du zen tos e cin qüen ta, se gun do os pre sos, con ta -
dos os que sa í ram fe ri dos e nun ca re tor na ram, não
ten do ha vi do mor tes en tre os po li ci a is mi li ta res.

To dos os re la tos são de pes so as que aca ba ram
se des vi an do para a sen da do cri me, pro ve ni en tes de
ori gem hu mil de. Ain da que den tre as pes so as de
clas se mé dia e os ri cos pos sa ha ver cri mi no sos, di fi -
cil men te se tor nam pri si o ne i ros em nos so País. Sem
dú vi da, en tre tan to, as tre men das de si gual da des per -
sis ten tes no Bra sil, o de sem pre go e o agra va men to
da po bre za cons ti tu em ra zões prin ci pa is do ex tra or di -
ná rio au men to de cri mi na li da de que se tem ob ser va -
do em qua se to das as re giões, in clu si ve na re gião
me tro po li ta na de São Pa u lo.

Qu e ro cum pri men tar o Dr. Dráu zio Va rel la por
seu for mi dá vel li vro e re co men dá-lo for te men te a to -
dos os Se na do res, bem como a to dos os bra si le i ros.
Será uma ex ce len te opor tu ni da de ou vir mos o seu de -
po i men to pes so al na pró xi ma se gun da-feira, na Co -
mis são de Assun tos So ci a is do Se na do, a con vi te do
Pre si den te da que la Co mis são, Se na dor Osmar Dias.
Cer ta men te, a le i tu ra de Esta ção Ca ran di ru, que me -
re ci da men te está em pri me i ro lu gar den tre os li vros
mais ven di dos no País, con tri bu i rá para que te nha -
mos ma i or cons ciên cia e sen so de ur gên cia para
transfor mar mos a dura re a li da de do Bra sil dos anos 90.
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O Dr. Dráu zio Va rel la es ta rá se gun da-feira, às
15h30, na Co mis são de Assun tos So ci a is. Será uma
opor tu ni da de para co nhe cer mos mais de per to a ex -
tra or di ná ria ex pe riên cia vi vi da por ele. Cer ta men te,
ou vi re mos do Dr. Dráu zio um tes te mu nho no tá vel.
Po de re mos per gun tar-lhe a ra zão des sa ver da de i ra
tra gé dia nos pre sí di os bra si le i ros, em que me di da as
de si gual da des que ca rac te ri zam o nos so sis te ma so -
ci o e co nô mi co têm con tri bu í do para a tra gé dia de tan -
tas pes so as que es tão vi ven do um ver da de i ro in fer no
na Ter ra, em dis tri tos po li ci a is, qua se to dos su per lo ta -
dos, nas prin ci pa is ci da des bra si le i ras e em mu i tos
pre sí di os como a Casa de De ten ção do Ca ran di ru. 

Ainda on tem, mais um es tu do foi di vul ga do pelo
Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is, 
au tar quia vin cu la da ao MEC, so bre as de si gual da des re -
gi o na is no sis te ma edu ca ci o nal bra si le i ro, in for man do o
au men to des sas de si gual da des em nos so País.

Assim, Sr. Pre si den te, con vi do a to dos para as -
sis tir mos ao Dr. Dráu zio Va rel la nes sa im por tan te ini -
ci a ti va da Co mis são de Assun tos So ci a is.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – So bre a

mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pelo Sr.
Pri me i ro Secre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil vam Bor ges.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 483, DE 1999

Pro í be a fre qüên cia em cur sos de en si -
no su pe ri or em es ta be le ci men tos pú bli cos por 
tem po su pe ri or a dois se mes tres le ti vos além
do tem po de du ra ção do cur so fi xa do em lei,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É pro i bi do ao alu no de cur so su pe ri or em

es ta be le ci men to pú bli co de en si no per ma ne cer fre -
qüen tan do o cur so re gu lar além de dois se mes tres le -
ti vos após o tér mi no da du ra ção do cur so fi xa da em
lei, sal vo do en ça com pro va da por jun ta mé di ca com -
pos ta por, no mí ni mo, 3 (três) mé di cos.

Pa rá gra fo úni co. O alu no que não con clu ir o cur -
so no pe río do pre vis to no ca put des te ar ti go será su -
ma ri a men te ju bi la do pela au to ri da de com pe ten te.

Art. 2º Em re la ção àque les que fo rem alu nos à
data da pu bli ca ção des ta lei, o tem po per mi ti do de fre -
qüên cia é cal cu la do:

a) so man do-se o tem po le gal ne ces sá rio à con -
clu são dos cré di tos res tan tes a dois se mes tres le ti -
vos, se não fo ram ain da con clu í dos 70% (se ten ta por
cen to) dos cré di tos do cur so; 

b) so man do-se o tem po le gal ne ces sá rio à con -
clu são dos cré di tos res tan tes a um se mes tre le ti vo, se 
já fo ram con clu í dos mais de 70% (se ten ta por cen to)
dos cré di tos do cur so.

§ 1º O cál cu lo, pro ce di do em re la ção a cada alu -
no pela au to ri da de edu ca ci o nal com pe ten te, será ao
mes mo co mu ni ca do for mal men te, sen do am pla men te
di vul ga do nas pu bli ca ções ofi ci a is do es ta be le ci men to.

§ 2º O mes mo se apli ca em re la ção ao alu no
apro va do em novo con cur so de ha bi li ta ção.

Art. 3º Fica ex tin to o ins ti tu to do tran ca men to de
ma trí cu la, sal vo do en ça com pro va da nos ter mos do
art. 1º, in fine, des ta lei.

Art. 4º Esta lei será re gu la men ta da pelo Po der
Exe cu ti vo em ses sen ta dias da pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Com a pro po si ção, pre ten de-se eli mi nar da
cena edu ca ci o nal bra si le i ra o cha ma do “es tu dan te
pro fis si o nal”.

Há ca sos de es tu dan tes que fre qüen tam cur sos
em esta be le ci men tos ofi ci a is de en si no há mais de dez 
anos. De sen vol vem, às ve zes, ati vi da des in ten sas no
pró prio es ta be le ci men to de en si no, sem, no en tan to,
pri o ri za rem a con clu são dos cré di tos de seu cur so.

Esse tipo de ati tu de tem duas con se qüên ci as
gra ves na ca de ia do en si no su pe ri or: ocu pa-se in de -
vi da men te uma vaga pre ci o sa e au men ta-se in jus ta -
men te a des pe sa do Esta do com um alu no que é, no
mí ni mo, fal to so de seus de ve res edu ca ci o na is.

Pen sou-se, nes te pro je to, em nor ma ti zar al gu -
mas ex ce ções à de ter mi na ção, tais como ma ter ni da -
de, even tu al pri são, ati vi da de ad mi nis tra ti va por fun ci o -
ná rio pú bli co fora de sua sede. No en tan to, che gou-se à 
con clu são que a ati vi da de edu ca ci o nal su pe ri or deve
ser pri o ri da de ab so lu ta da vida do es tu dan te, re le gan do
a se gun do pla no qual quer ou tro pro je to de vida. Na ver -
da de, não se pode con cor dar em re le gar uma ati vi da de
de tal im por tân cia, como é o en si no su pe ri or, a “ho ras
va gas”. A úni ca ex ce ção é o caso de do en ça.

Hou ve, ain da, a pre o cu pa ção de es ten der a de -
ter mi na ção aos atu a is alu nos, de modo jus to, ou seja, 
de fe rin do a eles, res pec ti va men te, dois e um se mes -
tres le ti vos, con for me o caso, após o cál cu lo do tem po 
que de ve rão le var para com ple tar os cré di tos res tan -
tes, o mes mo ocor ren do em re la ção àque les que,
even tu al men te, pos sam ter sido apro va dos em novo
con cur so de ha bi li ta ção, após ju bi la men to pro vo ca do
pelo mo ti vo dis pos to na pro po si ção.

Enten de mos que a pro pos ta é mais um pas so
no sen ti do da mo ra li za ção do nos so en si no su pe ri or.

À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
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Sala das Ses sões, 13 de agos to de 1999. – Se -
na dor Luiz Este vão.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Edu ca ção, ca ben do à
úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 484, DE 1999

Alte ra o art. 124, XI, do Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, dis pon do so bre a ins pe -
ção ve i cu lar pe rió di ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 124, XI, do Có di go de Trân si to Bra -

si le i ro, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“XI – com pro van te de apro va ção de
ins pe ção ve i cu lar e de po lu en tes e ru í do,
anu al men te para ve í cu los de car ga, ôni bus
e mi croô ni bus, in de pen den te men te da data
de fabri ca ção, e anu al men te para au to mó ve is 
após cin co anos da fa bri ca ção, con for me
regula men ta ções do Con tran e do Co na ma.”

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

Jus ti fi ca ção

Esta tís ti cas com pro vam que é ir ri só rio o nú me ro 
de aci den tes en vol ven do au to mó ve is com me nos de
cin co anos de fa bri ca ção de cor ren tes de fa lha me câ -
ni ca, o mes mo não acon te cen do com os ve í cu los da
car ga, ôni bus e mi croô ni bus.

A pro pos ta do pre sen te pro je to de lei é ade quar
a lei à re a li da de, evi tan do en car gos des ne ces sá ri os
aos ór gãos res pon sá ve is pelo trân si to e gran de eco -
no mia para os pro pri e tá ri os de ve í cu los.

Di an te do ex pos to, so li ci to apo io de Vos sas
Exce lên ci as.

Sala das Ses sões, 13 de agos to de 1999. – Se -
na dor Luiz Este vão.

LEGISLAÇÃO CITADA

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

....................................................................................
Art. 124. Para a ex pe di ção de novo cer ti fi ca do

de Re gis tro de Ve í cu lo se rão exi gi dos os se guin tes
do cu men tos.

XI – com pro van te de apro va ção de ins pe ção ve -
i cu lar e de po lu en tes e ru í do, quan do for o caso, con -
for me re gu la men ta ções do Con tran e do Co na ma.
....................................................................................

(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.)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – 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 (Na bor Jú ni or) – So bre a
mesa, pro je to de re so lu ção que será lido pelo Sr. Primeiro
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil vam Bor ges.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 80, DE 1999 

Extin gue o pro ces so sim bó li co de vo ta -
ção pre vis to no Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Os ca puts dos arts. 180 e 294 do Re gi -

men to Inter no pas sam a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

Art. 180. A pror ro ga ção da ses são po -
de rá ser con ce di da pelo Ple ná rio, ob ser va -
do o dis pos to no art. 215, III, b an tes do tér -
mi no do tem po re gi men tal: (NR)

..............................................................
Art. 294. O pro ces so no mi nal será re a -

li za do pelo re gis tro ele trô ni co dos vo tos,
obe de ci das as se guin tes nor mas: (NR)

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

Art. 2º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Art. 3º Fi cam re vo ga dos a le tra a do in ci so I do
art. 292, e o art. 295 do re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

A cres cen te com ple xi da de da ci vi li za ção, in ten -
si fi ca da às vés pe ras do ter ce i ro mi lê nio, vem im pon -
do às ati vi da des hu ma nas a ne ces si da de do pro ces -
sa men to ele trô ni co de da dos, o qual está pre sen te,
hoje em dia, nas mais co me zi nhas ope ra ções co mer -
ci a is, fi nan ce i ras ou mes mo no la zer das cri an ças nos 
par ques de di ver sões.

O Con gres so Na ci o nal, como es pe lho da so ci e -
da de, não po de ria fi car à mar gem des se pro ces so e,
por essa ra zão, dis põe de equi pa men to ele trô ni co de
vo ta ção, que, inex pli ca vel men te, não é uti li za do de
modo efi ci en te, pois a ma i o ria das vo ta ções, ain da
ocor re me di an te o pro ces so sim bó li co, que de i xa mu i -
ta a de se jar quan to a sua trans pa rên cia, pois o voto
do par la men tar so bre de ter mi na da ma té ria não fica
co nhe ci do pelo ci da dão.
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Por ou tro lado é mu i to co mum que nas vo ta ções 
sim bóli cas haja re que ri men to para a ve ri fi ca ção de vo -
ta ção, nos ter mos do in ci so III do art. 293 do Re gi men to
Inter no des ta Casa, fato que pode re tar dar, às ve zes,
des ne ces sa ri a men te, a con clu são do pro ces so de vo ta -
ção, pre ju di can do as sim, a pa u ta da Ordem do Dia.

Nos sa pro pos ta visa a apli ca ção do voto no mi -
nal a to das as ma té ri as sub me ti das à de li be ra ção do
Ple ná rio, me di an te o re gis tro ele trô ni co dos vo tos, de
modo que seja do co nhe ci men to de to dos o voto do
par la men tar so bre o as sun to.

Acre di ta mos que a pro po si ção seja aco lhi da pe -
los nos sos pa res, em ra zão de não ha ver em pe ci lhos
téc ni cos, para sua ado ção e de ir ao en con tro da va lo -
ri za ção do Se na dor e da mo der ni da de.

Sala das Ses sões, 13 de agos to de 1999. – Se -
na dor Ro ber to Re quião.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

REGIMENTO INTERNO DO 
SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 180. A pror ro ga ção da ses são po de rá ser

con ce di da pelo Ple ná rio, em vo ta ção sim bó li ca, an tes 
do tér mi no do tem po re gi men tal:
....................................................................................

Art. 294. O pro ces so no mi nal, que se uti li za rá
nos ca sos em que seja exi gi do quo rum es pe ci al de
vo ta ção ou por de li be ra ção do Ple ná rio, a re que ri -
men to de qual quer Se na dor, ou ain da, quan do
hou ver pe di do de ve ri fi ca ção, far-se-á pelo re gis -
tro ele trô ni co dos vo tos, obedeci das as se gui tes
nor mas:
....................................................................................

Art. 292. Na vo ta ção, se rão ado ta dos os se guin -
tes pro ces sos:

I – os ten si va;
a) sim bó li co;
b) no mi nal;

II – se cre ta;
a) ele trô ni co;
b) por meio de cé du las;
c) por meio de es fe ra.

b) Da Vo ta ção Osten si va
Art. 293. No pro ces so sim bó li co ob ser -

var-se-ão as se guin tes nor mas:
I – Os Se na do res que apro va rem a ma té ria de -

ve rão per ma ne cer sen ta dos le van tan do-se os que
vo ta rem pela re je i ção;

II – o voto dos lí de res re pre sen ta rá o de seus li -
de ra dos pre sen tes, per mi ti da a de cla ra ção de voto
em do cu men to es cri to a ser en ca mi nha do à Mesa
para pu bli ca ção;

III – se for re que ri da ve ri fi ca ção da vo ta ção, será 
ela re pe ti da pelo pro ces so no mi nal;

IV – o re que ri men to de ve ri fi ca ção de vo ta ção
só será ad mis sí vel se apo i a do por três Se na do res;

V – pro ce di da a ve ri fi ca ção de vo ta ção e cons ta -
ta da a exis tên cia de nú me ro, não será per mi ti da nova
ve ri fi ca ção an tes do de cur so de uma hora;

VI – não será ad mi ti do re que ri men to de ve ri fi ca -
ção se a Pre si dên cia já hou ver anun ci a do a ma té ria
se guin te;

VII – an tes de anun ci a do o re sul ta do, será lí ci to
to mar o voto do Se na dor que pe ne trar no re cin to após 
a vo ta ção;

VIII – ve ri fi ca da a fal ta de quo rum, o Pre si den te
sus pen de rá a ses são, fa zen do aci o nar as cam pa i -
nhas du ran te dez mi nu tos, após o que esta será re a -
ber ta, pro ce den do-se a nova vo ta ção;

IX – con fir ma da a fal ta de nú me ro, fi ca rá adi a da
a vo ta ção, que será re i ni ci a da ao vol tar a ma té ria à
de li be ra ção do Ple ná rio;

X – se, ao pro ces sar-se a ve ri fi ca ção, os re que -
ren tes não es ti ve rem pre sen tes ou de i xa rem de vo tar, 
con si de rar-se-á como ten do dela de sis ti do.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Re -
so lu ção nº 80, de 1999, que aca ba de ser lido, terá,
pe ran te a Mesa, o pra zo de cin co dias úte is, a fim
de re ce ber emen das, nos ter mos do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia re ce beu os Ofí ci os nºs 418 e 2.937, de 1999,
do Go ver no do Esta do do Rio de Ja ne i ro e do Ban co
Cen tral, en ca mi nhan do, nos ter mos da Re so lu ção nº
26, de 1999, a do cu men ta ção re fe ren te à ofer ta de
Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro da que le Esta do, emi ti -
das no úl ti mo dia 2, des ti na das ao giro de sua dí vi da
mo bi liá ria ven cí vel no 2º se mes tre de 1999.

Os ex pe di en tes, ane xa dos ao pro ces so da re fe ri da 
Re so lu ção, vão à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Pas sa-se 
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti por vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu po -
de ria co me çar di zen do que nes te imen so Bra sil, que
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vai do Oi a po que ao Chuí, exis tem enor mes de si gual -
da des para se rem su pe ra das e mu i to por ser des co -
ber to. No en tan to, es ta ria co me çan do de ma ne i ra er -
ra da o meu pro nun ci a men to, por que o Bra sil não tem
como seu pon to ex tre mo nor te o Oi a po que, con for me
até hoje se en si na nas es co las de ní vel mé dio e pri -
má rio, e como, in clu si ve, está sen do di vul ga do numa
das mú si cas fe i tas para co me mo rar os qui nhen tos
anos do des co bri men to do Bra sil. 

Re cen te men te, co man da da pela pre fe i tu ra de
um Mu ni cí pio do ex tre mo nor te de Ro ra i ma, Ui ra mu -
tã, foi organi za da uma ex pe di ção que con tou com a co -
la bo ra ção do Go ver no do Esta do, da For ça Aé rea Bra si -
le i ra, do Exér ci to Bra si le i ro e de ou tros téc ni cos para
cons ta tar, como o foi ao fi nal, que o pon to mais ao ex tre -
mo nor te do País é, na ver da de, o Mon te Ca bu raí, jus ta -
men te na nas cen te do rio Ua i lã, na que le Esta do. 

Por tan to, a nos sa ge o gra fia se al te ra subs tan ci -
al men te na me di da em que esse pon to do ex tre mo
nor te de i xa de es tar no Esta do do Ama pá para es tar
no Esta do de Ro ra i ma. Isso, Sr. Pre si den te, mos tra
como há mu i to que des co brir no Bra sil, mes mo às
vés pe ras de co me mo rar mos os qui nhen tos anos do
des co bri men to. Ora, se nem a nos sa ge o gra fia está
cor re ta e de vi da men te co nhe ci da, ima gi nem V. Exªs
como es ta rão as pes so as que vi vem a oes te da que la
ima gi ná ria li nha do Tra ta do de Tor de si lhas, aque les
ci da dãos bra si le i ros, ín di os e não-índios, que ha bi tam 
a imen sa Re gião Ama zô ni ca! 

Nós te mos ou vi do – e não é pri vi lé gio –, nes ta
le gis la tu ra, mu i tos pro nun ci a men tos a res pe i to do
que tem por ser des co ber to na Ama zô nia pe los bra si -
le i ros e o quan to já é co nhe ci do por es tran ge i ros, por
ins ti tu i ções que nada têm a ver com nos so País.

Vol tan do à ques tão do pon to ge o grá fi co mais ao 
ex tre mo nor te, que ro ler tre chos do do cu men to que
on tem foi en tre gue ao Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo
Re na to Sou za, pelo Pre fe i to do Mu ni cí pio de Ui ra mu -
tã, Ven ces lau Brás. Tive a hon ra de par ti ci par da so le -
ni da de em que foi en tre gue a S. Exª, ofi ci al men te, um
es tu do e um re la to da cons ta ta ção ge o grá fi ca

Sr. Pre si den te, gos ta ria de fri sar que vá ri as ins ti -
tu i ções par ti ci pa ram des sa ex pe di ção, tais como o
Exér ci to, a Ae ro náu ti ca, o Incra, a Uni ver si da de Fe -
de ral de Ro ra i ma, o Iba ma, o IBGE, o Mu seu Inte gra -
do de Ro ra i ma, a Embra pa, a Fu nai, a Co or de na do ria 
de Tu ris mo de Ro ra i ma, a Assem bléia Le gis la ti va do
Esta do e o pró prio Go ver no do Esta do de Ro ra i ma.

Sr. Pre si den te, a ex pe di ção teve iní cio no dia 3 e 
tér mi no no dia 6 de se tem bro de 1998. Me di an te a uti -
li za ção de me i os mo der nos, como, por exem plo, a uti -
li za ção de he li cópte ros, que pou sa ram em uma área

pan ta no sa, so bre to ras de ma de i ra, foi pos sí vel cons ta -
tar que a nas cen te do rio Ua i lã, a 1.456,10 me tros de al -
ti tu de, no topo do Mon te Ca bu raí, que fica si tu a da a
5o16’20” de la ti tu de nor te e 60o12’37,3” de lon gi tu de, é o
ver da de i ro ex tre mo nor te do Bra sil. Essa re gião de mar -
ca a fron te i ra en tre o Bra sil e a Re pú bli ca Co o pe ra ti vis ta 
da Gu i a na, con for me o Tra ta do de Ma dri.

É bom res sal tar a di fe ren ça, em ter mos de lo ca -
li za ção ge o grá fi ca, en tre a nas cen te do rio Ua i lã, no
Mon te Ca bu raí – a 5o16’20” ao nor te –, e o pon to até
en tão con si de ra do o ex tre mo nor te do País, o Oi a po -
que, que fica aba i xo, a 4o30’30”.

Sr. Pre si den te, ao fa zer este re gis tro hoje, como 
dis se, se cun dan do o en con tro que ti ve mos on tem
com o Mi nis tro da Edu ca ção, es pe ra mos que do ra -
van te os li vros es co la res se jam pu bli ca dos com essa
cor re ção, a fim de que os alu nos não apren dam er ra -
da men te, como nós apren de mos, que o ex tre mo nor -
te do Bra sil era o Oi a po que.

Ain da den tro des se ra ci o cí nio, de que es ta mos
des co brin do o Bra sil mes mo após qua se 500 anos de
sua des co ber ta ofi ci al por Por tu gal, re ce bi da Fu nai
res pos ta a um re que ri men to de in for ma ções por mim
for mu la do a res pe i to de al gu mas ques tões. Pri me i ro,
so bre uma in for ma ção ve i cu la da pela Rede Glo bo de
que cer ca de 60% da po pu la ção ia no mâ mi do Esta do
de Ro ra i ma es ta va con ta mi na da pela ma lá ria.

Para mi nha sur pre sa, a Fu nai res pon deu-me
que não pos sui es ses da dos, ten do em vis ta que a as -
sis tên cia mé di ca na co mu ni da de ia no mâ mi já vi nha
sen do de sen vol vi da pela Fun da ção Na ci o nal de Sa ú -
de. Por tan to, es ses da dos per ten cem àque la Fun da -
ção. E, ago ra, após o de cre to pre si den ci al que pas sa
de fi ni ti va men te a as sis tên cia às co mu ni da des in dí ge -
nas para a res pon sa bi li da de da Fun da ção Na ci o nal
de Sa ú de, a Fu nai su ge re que a so li ci ta ção des ses
da dos seja fe i ta àque le ór gão di re ta men te. 

Ora, Sr. Pre si den te, é de es tar re cer, por que a
Fu nai, le gal men te, é a res pon sá vel por to das as
ações re fe ren tes à as sis tên cia, pro te ção e de fe sa das 
co mu ni da des in dí ge nas, e a Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de tra ba lha va em con vê nio com aque le ór gão.
Com isso, a Fu nai de mons tra re al men te a sua ine fi -
ciên cia e de sor ga ni za ção, com pro van do tam bém que 
pre ci sa, se não ser ex tin ta, pelo me nos pro fun da men -
te re es tru tu ra da, trans for man do-se em um ór gão
mais mo der no, mais ágil e mais na ci o na lis ta. 

A pro pó si to des sa re cen te de ci são do Go ver no
Fe de ral de pas sar a res pon sa bi li da de da as sis tên cia
aos ín di os para a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, po -
de ria di zer, usan do uma fra se po pu lar, que es ta mos
“re men dan do uma rou pa ve lha com um te ci do ve lho”.

352  ANAIS  DO SENADO FEDERAL AGOSTO  1999



A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de tam bém de i xa mu i to
a de se jar no que tan ge ao com ba te às do en ças, às
en de mi as pe las qua is é res pon sá vel, como a den gue, 
a ma lá ria e ou tras tan tas no so lo gi as de que a Fun da -
ção Na ci o nal de Sa ú de há mu i to tem po per deu o con -
tro le. No meu Esta do, Ro ra i ma, a ma lá ria vol ta a re -
cru des cer em vá ri os Mu ni cí pi os, e a Fun da ção Na ci o -
nal de Sa ú de não pres ta ade qua da men te a as sis tên -
cia que de ve ria dar. 

Então, se, por um lado, pa re ce ha ver, por par te
do Go ver no Fe de ral, já há al gum tem po, o pro pó si to
de cla ra do de des man te lar a Fu nai, pas san do pa u la ti -
na men te para or ga ni za ções não-governamentais a
ta re fa, que é pre cí pua do Go ver no Fe de ral, de dar as -
sis tên cia e pro te ção às co mu ni da des in dí ge nas; por
ou tro lado, pa re ce-me que ago ra se quer dar à Fun -
da ção Na ci o nal de Sa ú de ca rac te rís ti cas que não lhe
são pró pri as: efi ciên cia e res pon sa bi li da de.

Hoje mes mo, o Jor nal do Bra sil pu bli cou ma té ria 
que diz: “Fal ta de ver ba ame a ça ín di os do en tes”.
Numa ou tra ma té ria ane xa, fala que a “Fu na sa (Fun -
da ção Na ci o nal de Sa ú de) é a res pon sá vel”. 

Sr. Pre si den te, o qua dro que está a se de se nhar 
en tre as nos sas co mu ni da des in dí ge nas, e elas es tão 
ma jo ri ta ri a men te lo ca li za das na Re gião Nor te, mais
pre ci sa men te nos nove Esta dos que com põem a Re -
gião Ama zô ni ca, es ta mos a en ten der que o Bra sil
está ace i tan do pa ci fi ca men te que se pre pa rem to dos
os in gre di en tes para que haja uma de sa gre ga ção do
te ci do na ci o nal na nos sa Ama zô nia. No tí ci as de en -
vol vi men to dos nos sos ín di os com o nar co trá fi co são
fre qüen tes. Re cen te men te foi pu bli ca do que os ín di -
os eram uti li za dos para trans por tar os in su mos ne -
ces sá ri os para o fa bri co da co ca í na. Da mes ma for -
ma, no Ma ra nhão – e isso tam bém foi con fir ma do
pela Fu nai em res pos ta ao meu re que ri men to –, tri bos 
es tão plan tan do ma co nha e for ne cen do a tra fi can tes,
que in cen ti vam es sas plan ta ções. Como es tão den tro 
de uma re ser va in dí ge na, as plan ta ções po dem ser
fe i tas de ma ne i ra se gu ra – va mos di zer as sim –, até
mes mo pro te gi das da ação po li ci al. 

Já que per ce be mos que não exis te, por par te do 
Go ver no Fe de ral, um sen ti men to na ci o na lis ta de não
per mi tir que a nos sa Ama zô nia con ti nue nes se pro -
ces so de ser do mi na da por ações in te li gen te men te
ar ma das para de sa gre gar o te ci do na ci o nal, tão du ra -
men te com pos to na que la re gião lon gín qua, pre ci sa -
mos, aqui do Se na do, dar uma res pos ta mais viva,
uma res pos ta mais vi go ro sa, que pos sa co lo car um
fre io a esse pro ces so de in ter na ci o na li za ção da Ama -
zô nia, a esse pro ces so de aban do no da Ama zô nia
pelo Go ver no Fe de ral – e aqui falo não como um Par -

la men tar de Opo si ção, pois per ten ço a um Par ti do
que dá sus ten ta ção ao Go ver no Fe de ral; falo como
um ci da dão do Esta do de Ro ra i ma, que vê com in dig -
na ção a nos sa Ama zô nia ser ago ra ví ti ma de guer ri -
lhe i ros que se in fil tram no Esta do do Acre, no Esta do
de Ron dô nia, no Esta do do Ama zo nas. Se ria in gê nuo 
pen sar que a guer ri lha, que exis te na Bo lí via e na Co -
lôm bia, iria res pe i tar uma li nha ima gi ná ria, que é a li -
nha de fron te i ra, que nos se pa ra des ses pa í ses.

Por tan to, Sr. Pre si den te, na qua li da de de Se na dor 
por Ro ra i ma, que ro aqui, mais uma vez, ao fa zer o re -
gis tro des ta im por tan te des co ber ta ge o grá fi ca que é a
cons ta ta ção que o pon to ex tre mo nor te do País não
está si tu a do no Ama pá mas sim no Esta do de Ro ra i ma,
mostrar que, se des co nhe ce mos a ge o gra fia, des co -
nhe ce mos mu i to mais a re a li da de so ci o ló gi ca, a re a li da -
de hu ma na das pes so as que vi vem na que la re gião
imen sa que é a Ama zô nia. Não gos ta ria de par ti ci par
des te mo men to da his tó ria na ci o nal sen do omis so e
achan do que exis tem or ga ni za ções in ter na ci o na is
bem-intencionadas em as se gu rar aos nos sos ín di os e
aos não-índios que mo ram na Ama zô nia, em as se gu rar 
ao Bra sil a ga ran tia do seu ter ri tó rio e do seu pa tri mô nio.

Por tan to, ao en cer rar, ma ni fes to a mi nha pre o -
cu pa ção com essa si tu a ção de omis são em que o
País vive, des man te lan do or ga nis mos como a Fu nai,
o Iba ma e ou tros que po de ri am atu ar re al men te em
de fe sa do ín dio e da Ama zô nia e en tre gan do es sas
atri bu i ções a en ti da des não-governamentais. Con for -
me já foi anun ci a do, a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de,
ao as su mir a res pon sa bi li da de de as sis tên cia mé di ca
às co mu ni da des in dí ge nas, fará con vê ni os com or ga -
ni za ções não-governamentais, como, no caso de Ro -
ra i ma, com a CCPY, Co mis são para Cri a ção do Par -
que Ya no ma mi, que é con du zi da por dois es tran ge i -
ros, a Srª Cláu dia Andu jar e um ou tro mis si o ná rio cujo 
nome não me re cor do ago ra.

Por tan to, pre ci sa mos fa zer uma CPI das ONGs, 
para sa ber como es sas ins ti tu i ções atu am no Bra sil,
que di nhe i ro re ce bem, como apli cam e qual é ver da -
de i ra men te a ação que de sen vol vem na Ama zô nia e
em ou tras re giões do País, mas prin ci pal men te na ex -
ten sa área de fron te i ra da nos sa Ama zô nia.

Sr. Pre si den te, peço que cons te dos Ana is, e fa -
çam par te do meu pro nun ci a men to, o Re la tó rio da
Expe di ção ao Mon te Ca bu raí e as no tí ci as ve i cu la das 
nos Jor nal do Bra sil e Fo lha de S. Pa u lo.

Era o que eu ti nha a di zer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Gil vam Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Na bor
Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, en cer rou-se, on tem, em Bra sí lia, a III
Assem bléia Ge ral Ordi ná ria da Asso ci a ção dos Pre -
fe i tos do Acre, en ti da de que co or de na e apóia o tra -
ba lho dos ad mi nis tra do res mu ni ci pa is do Esta do que
te nho a hon ra de re pre sen tar no Con gres so Na ci o nal.

Du ran te qua tro dias, os Pre fe i tos acre a nos, por
ex pres si va ma i o ria, 15 dos 22 Mu ni cí pi os es ta vam
pre sen tes e par ti ci pan do, tra ta ram dos pro ble mas co -
muns e pro cu ra ram, de modo cons tru ti vo e cons ci en -
te, so lu ções para os mes mos – sem pre vi san do ao
bem-estar das res pec ti vas co mu ni da des e ao pro -
gres so do Acre como um todo. Não hou ve qual quer
in ten ção de con fron to ou agres são a ou tras es fe ras
da ad mi nis tra ção pú bli ca; ape nas na es tri ta me di da
do ne ces sá rio, a ado ção de pos tu ras e de ci sões fir -
me men te se re nas em de fe sa do mu ni ci pa lis mo. 

Este ple ná rio ou viu du ran te vá ri os anos, nos du -
ros tem pos do re gi me mi li tar, a voz do sa u do so Se na -
dor Fran co Mon to ro, que re pe tia li ção bá si ca de ad mi -
nis tra ção de mo crá ti ca: “sem mu ni cí pi os for tes não
exis te na ção ver da de i ra men te for te”; “O Bra sil”, en si -
na va S. Exª, “é um gi gan te de pés de bar ro, pois as -
sen ta sua gran de za e seu peso em um mu ni ci pa lis mo 
pre cá rio, in con sis ten te”. 

To dos que ti ve ram o pri vi lé gio de con vi ver com
Fran co Mon to ro de vem ter gra va do tais en si na men -
tos em sua alma, com le tras de ouro, por que sem
essa per cep ção ele men tar nin guém con se gui rá en -
ten der como deve fun ci o nar o Po der Pú bli co em sua
sa gra da ta re fa de pro mo ver o bem-estar co mum e a
in te gra ção da na ci o na li da de, mor men te em se tra tan -
do de um país de gi gan tes cas pro por ções ter ri to ri a is,
como é o Bra sil. 

Embo ra não te nha par ti ci pa do das ses sões ple -
ná ri as da Assem bléia da APA, cum priu o gra ti fi can te
de ver de pres tar a seus in te gran tes o in dis pen sá vel
apo io ope ra ci o nal e téc ni co, no que con tei com a de -
di ca ção e a com pe tên cia da equi pe que me as ses so -
ra no Se na do Fe de ral. 

O en con tro foi re al men te um mar co na his tó ria
po lí ti ca do Esta do do Acre, por que se de sen vol veu
em cli ma cons tru ti vo, aci ma de ri va li da des par ti dá ri as 

ou con fron tos ide o ló gi cos. Di ver sos par ti dos es ta vam 
pre sen tes no ple ná rio, uni dos ape nas pelo sa gra do
de se jo de tra ba lhar pela so ci e da de. Res sen ti men tos
de cam pa nhas ele i to ra is, di ver gên ci as po lí ti cas, nada 
dis so em pa nou o am bi en te po si ti vo e vol ta do para o
fu tu ro. 

Embo ra eu mes mo não te nha par ti ci pa do dos
de ba tes, como dis se há pou co, acom pa nhei, pela TV
Se na do, os dis cur sos e as in ter ven ções fe i tas por ou -
tros Se na do res e De pu ta dos, que abri lhan ta ram com
sua pre sen ça aque la im por tan te re u nião. E, por isso,
ga nha for ça re do bra da o do cu men to apro va do no en -
cer ra men to dos tra ba lhos, a “Car ta de Bra sí lia”, cujo
teor es pe lha, com fi de li da de, as idéi as, os pro je tos, a
de ter mi na ção e o alto es pí ri to pú bli co dos ho mens va -
lo ro sos e das mu lhe res dig nas que hoje go ver nam os
Mu ni cí pi os do Acre.

Leio com sa tis fa ção este do cu men to, para que
cons te dos Ana is do Se na do Fe de ral, como pro va da
com pe tên cia, da se re ni da de e da lu ci dez dos Pre fe i -
tos dos Mu ni cí pi os do Acre:

“Asso ci a ção dos Pre fe i tos do Acre.

Car ta de Bra sí lia

A III Assem bléia Ge ral Ordi ná ria da
Asso ci a ção dos Pre fe i tos do Acre, re u ni da
em Bra sí lia, DF, de 09 a 12 de agos to de
1999, dis cu tiu am pla, de mo crá ti ca e ob je ti -
va men te os gra ves pro ble mas que afe tam
as suas co mu ni da des, em es pe ci al os de -
cor ren tes dos vín cu los ad mi nis tra ti vos, ope -
ra ci o na is e po lí ti cos com os Go ver nos Esta -
du al e Fe de ral.

Com fir me za e se re ni da de, os Pre fe i -
tos acre a nos, ele i tos pelo so be ra no voto di -
re to dos con ci da dãos, re a fir mam o com pro -
mis so com suas co mu ni da des, no sen ti do
de bus car so lu ções para as con se qüên ci as
da cri se que afe ta o Bra sil, em es ca la na ci o -
nal, com sua se qüe la de ma les como de -
sem pre go, fal ta de mo ra di as, as sis tên cia
mé di co-hospitalar de fi ci en te, edu ca ção em
si tu a ção fa li men tar e fal ta de es tí mu lo para
os tra ba lha do res.

Cons ci en te das di fi cul da des, re a fir -
mam a sua de ter mi na ção de cum prir in te -
gral men te a mis são de ser a pri me i ra ins tân -
cia ad mi nis tra ti va da so ci e da de, por que ne -
nhu ma ou tra co nhe ce tão de per to e tão
pro fun da men te os di ver sos as pec tos de
cada ques tão. Por isso, não abrem mão do
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di re i to e do de ver de ge ren ci ar os pro je tos
ca rac te rís ti cos da ju ris di ção mu ni ci pal.

Os Pre fe i tos do Acre – de fen so res da
hi e rar quia ad mi nis tra ti va e do cum pri men to
das leis, em pe nha dos em pre ser var os es -
pa ços e os re cur sos con quis ta dos para suas 
co mu ni da des – de nun ci am as pres sões fe i -
tas so bre o Go ver no Fe de ral no sen ti do de
que as ver bas em pe nha das para con vê ni os
en tre os Mu ni cí pi os e o INCRA se jam re di -
re ci o na das para o Go ver no Esta du al; exi -
gem o fiel cum pri men to da que les acor dos,
não por avi dez, mas para que o ci da dãos
pos sam acom pa nhar a apli ca ção dos re cur -
sos en vol vi dos, o que só pode ser fe i to
quan do as par tes se tra ta rem com res pe i to
e dig ni da de.

A Asso ci a ção dos Pre fe i tos do Acre
apóia seus fi li a dos e pro tes ta con tra ou tra
ma no bra em ges ta ção e que, se efe ti va da,
re pre sen ta rá mais um duro e ina ce i tá vel gol -
pe no mu ni ci pa lis mo es ta du al: a usur pa ção,
pelo Go ver no Esta du al, de ver bas ori un das
do Orça men to da União e ex pres sa men te
por ele con fi a das às Pre fe i tu ras, para exe -
cu ção. E re je i ta, tam bém, o modo como têm 
sido con du zi dos os con vê ni os en tre o Esta -
do e os Mu ni cí pi os, que pri vi le gi am, sen si -
vel men te, aque les ad mi nis tra dos por ali a dos 
ou sub mis sos ao Go ver na dor.

Os Pre fe i tos acre a nos não fa zem do
ódio e do ran cor sua mo ti va ção. Re a fir mam
o em pe nho em tra ba lhar har mo ni o sa e al ti -
va men te com as de ma is es fe ras do Po der
Pú bli co, sem pre vol ta das para o bem-estar
co le ti vo. Por tan to, es ten dem a mão e de i -
xam ex plí ci to o pro pó si to de re cu sar hos ti li -
da des e pro je tos he ge mô ni cos fin ca dos no
man do au to ri tá rio e pre po ten te.

A Asso ci a ção dos Pre fe i tos do Acre e
seus fi li a dos acre di tam e de fen dem a co la -
bo ra ção al ti va e fe cun da en tre Mu ni cí pi os,
Esta dos e União. Por que só atra vés des se
en ten di men to, fun da men ta do no pro gres so
so ci al e no de sen vol vi men to eco nô mi co do
povo do Acre, cons tru i re mos um fu tu ro me -
lhor, dig no das ex pec ta ti vas e das ne ces si -
da des dos nos sos fi lhos.

Bra sí lia, 12 de agos to de 1999.” 

Assi nam 15 pre fe i tos mu ni ci pa is dos 22 Mu ni -
cí pi os que in te gram o Esta do do Acre.

Na Pre si dên cia da Assem bléia, o ex-Deputado
Fe de ral e atu al Pre fe i to de Rio Bran co, Ma u ri Sér gio,
tra ba lhou com a ha bi tu al se re ni da de, co or de nan do
os se to res em pe nha dos, apa ran do ares tas, evi tan do
dis cus sões es té re is e pre ser van do os ele va dos mo ti -
vos que trou xe ram os de ma is ad mi nis tra do res mu ni -
ci pa is a Bra sí lia. E, para não co me ter in jus ti ças ou
omis sões con tra os de ma is par ti ci pan tes, per mi to-me 
men ci o nar ape nas ou tros dois di ri gen tes da APA – o
Vi ce-Presidente Luiz Pe re i ra e o Se cre tá rio Ge ral,
ex-Senador, Alu í zio Be zer ra, que tam bém fo ram de ci -
si vos para o bom êxi to dos tra ba lhos.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o do cu -
men to emi ti do on tem pe los pre fe i tos acre a nos, a Car -
ta de Bra sí lia, fala por si mes ma e dis pen sa ma i o res
apor tes, pois, em sua sín te se, abor da to dos os gra -
ves pro ble mas que ame a çam o mu ni ci pa lis mo em
nos so Esta do. A óti ca dos Pre fe i tos é a pa la vra das
co mu ni da des, ex pres san do as an gús ti as e as ca rên -
ci as dos ci da dãos em seu dia-a-dia pre cá rio e de sas -
sis ti do.

É im por tan te que se des ta que, tam bém, a pre -
sen ça, em to dos os even tos, de ex pres si vas li de ran -
ças es ta du a is, como os De pu ta dos João Cor re ia,
Pre si den te do Di re tó rio Esta du al do PMDB; Alér cio
Dias, Pre si den te do Di re tó rio do PFL; Cé lia Men des,
Pre si den te em exer cí cio do Di re tó rio do PPB; e dos
De pu ta dos Vag ner Sa les e Cha gas Ro mão, do
PMDB; José Vi e i ra e Fra ne si Ri be i ro do PFL.

Essa vi vên cia e essa fir me con vic ção fo ram le -
va das pe los Pre fe i tos acre a nos aos di ri gen tes dos
prin ci pa is par ti dos de mo crá ti cos do Bra sil, os Srs. Se -
na do res Jor ge Bor nha u sen e Ja der Bar ba lho, e o De -
pu ta do Pe dro Cor rêa, Pre si den tes res pec ti va men te
do PFL, do PMDB e do PPB, e o Lí der do PMDB na
Câ ma ra, De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima.

Um dos pon tos cul mi nan tes das au diên ci as
ocor reu no ga bi ne te do Pre si den te do Con gres so Na -
ci o nal, onde o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
en de re çou pro fun das e mar can tes ori en ta ções aos
pre fe i tos acre a nos, in di can do-lhes o ca mi nho para
con so li dar seu tra ba lho.

No Po der Exe cu ti vo, os ad mi nis tra do res mu ni ci -
pa is acre a nos fo ram re ce bi dos pe las mais al tas au to -
ri da des da Re pú bli ca, como os Mi nis tros Aloy sio Nu -
nes Fer re i ra e Elcio Alva res, cul mi nan do com a re cep -
ção pelo pró prio Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so.

A for ça do mu ni ci pa lis mo está ex pres sa no res pe i -
to com que os pre fe i tos do Acre fo ram re ce bi dos e tra -
tados pe las prin ci pa is au to ri da des po lí ti co-administrativas
da Re pú blica. 
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Isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vem 
con so li dar o que apren de mos com o gran de Se na dor
Fran co Mon to ro: apo i e mos os mu ni cí pi os, por que
sem a for ça e a sua con so li da ção ja ma is te re mos o
Bra sil for te, dig no e pro gres sis ta que os nos sos fi lhos
es pe ram e me re cem!

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – Se na -

dor Na bor Jú ni or, con vi do V. Exª para re tor nar a esta
Mesa e as su mir a Pre si dên cia após seu bri lhan te pro -
nun ci a men to. (Pa u sa.)

O Sr. Gil vam Bor ges, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Na -
bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Gil vam Bor ges pelo pra -
zo de vin te mi nu tos.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. 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 ta opor tu ni da -
de, tra go ao co nhe ci men to do Se na do Fe de ral fa tos
ex tre ma men te gra ves re la ti vos à si tu a ção afli ti va vi vi -
da no Ama pá por cer ca de 3.000 ga rim pe i ros en vol vi -
dos na ex tra ção do ouro na área co nhe ci da como “ga -
rim po do Lou ren ço”, no ex tre mo nor te do Esta do.

Essa re gião, ape sar de cen te ná ria, ain da é uma
tí pi ca lo ca li da de ga rim pe i ra, com as pec to de fa ve la
ru ral.

Ali se re gis tram con di ções de mi sé ria ab so lu ta
da po pu la ção re si den te, in te gran do esse qua dro de
ca rên ci as: des de o anal fa be tis mo en dê mi co, a fal ta
de sa ne a men to bá si co e de ofer ta de água tra ta da e a 
pre ca ri e da de da as sis tên cia mé di ca até a to tal in se -
gu ran ça no tra ba lho, que tem ca u sa do a per da de al -
gu mas vi das pela ex plo ra ção do mi né rio sem fis ca li -
za ção e ori en ta ção téc ni cas, por meio do uso in dis cri -
mi na do de ex plo si vos.

O mais gra ve é que toda uma his tó ria de ir re gu -
la ri da des, seja na for ma de omis são, seja na de cum -
pli ci da de do po der pú bli co es ta du al, com a ex plo ra -
ção mi ne ral cri mi no sa en vol ven do o “ga rim po do Lou -
ren ço”, ex pli ca seus im pas ses atu a is.

Pro ble ma so ci al da ma i or se ri e da de, em gran de
me di da ge ra do e agra va do pelo com por ta men to po lí -
ti co, de ma gó gi co e mo ral men te sus pe i to do Go ver na -
dor do Esta do, em uma ten ta ti va de trans for má-lo em
“cur ral ele i to ral”, ain da que ao pre ço de ex plo rar a mi -
sé ria, a de sin for ma ção e o pró prio sa cri fí cio de vi das
hu ma nas ino cen tes, a ago nia do “ga rim po de Lou ren -

ço” re quer, para ser en ten di da, uma rá pi da re vi são
his tó ri ca.

Em 1982, a Com pa nhia de Mi ne ra ção e Par ti ci -
pa ção Ltda. – CMP – foi cons ti tu í da no Rio de Ja ne i ro
com o ob je ti vo de ex plo rar ja zi das, por meio da pros -
pec ção, la vra, tra ta men to, in dus tri a li za ção e co mer ci -
a li za ção de mi ne ra is. Como es tra té gia para sua atu a -
ção na Ama zô nia, a CMP par tiu para a aqui si ção de
di ver sas con ces sões mi ne ra is.

Em 1983, a CMP con clu iu a pes qui sa do de pó si -
to e os es tu dos de vi a bi li da de para im plan ta ção de
uma mina de ouro nas con ces sões ad qui ri das no
Lou ren ço, atra vés de sua sub si diá ria, a Mi ne ra ção
Novo Astro S.ª – MNA.

Se gun do da dos apre sen ta dos pela MNA à CPI
da Mi ne ra ção, le va da a efe i to em 1992 pela Assem -
bléia Le gis la ti va do Ama pá, fo ram pro du zi das cer ca
de 12,8 to ne la das de ouro nos oito anos com pre en di -
dos en tre 1984 e 1992.

Em ju lho de 1995, quan do pa ra li sou suas ati vi -
da des, a pró pria em pre sa ad mi tiu uma pro du ção to tal
de 20 to ne la das, to ta li zan do US$57 mi lhões em in -
ves ti men tos até ju lho de 1992.

No to can te às re la ções tra ba lhis tas, a em pre sa,
no auge de sua pro du ção, che gou a ter um qua dro su -
pe ri or a 400 fun ci o ná ri os.

Man ten do bom pa drão de ali men ta ção e mo ra -
dia, além de as sis tên cia mé di ca e odon to ló gi ca, e a
ga ran tia de um ga nho sa la ri al bem su pe ri or ao pra ti -
ca do re gi o nal men te e as con di ções de vida mais ade -
qua das que as pra ti ca das na vila ga rim pe i ra, a em -
pre sa ofe re cia bons atra ti vos ao re cru ta men to de em -
pre ga dos.

To da via, já no fi nal de 1994, a em pre sa co me -
çou a pen sar na sua re ti ra da do Lou ren ço, de vi do a
uma pos sí vel exa us tão de suas re ser vas.

Não se pode, po rém, ga ran tir que te nha sido
esse o mo ti vo ver da de i ro, pois, du ran te os tra ba lhos
da CPI da Mi ne ra ção, em 1992, a Novo Astro in for -
mou que suas re ser vas, man ti da a pro du ção mé dia
de 2,5 a 3,0 to ne la das/ano, eram su fi ci en tes para
mais oito anos de ati vi da des, o que to ta li za ria mais 20 
a 24 to ne la das de ouro até o ano 2000.

Mo ti vos obs cu ros, en tre tan to, po dem ter con tri -
bu í do para a de ci são de pa ra li sar o em pre en di men to:
o pri me i ro, o cus to de pro du ção cada vez mais one ro -
so, em vis ta do apro fun da men to da mina; o se gun do,
tal vez ori un do do fim dos in cen ti vos fis ca is da Su dam, 
ex pi ra dos em dez anos; e, fi nal men te, a pre o cu pa ção
da em pre sa com o pas si vo am bi en tal que ela te ria
que re sol ver ao en cer rar suas ati vi da des.
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Esse tal vez te nha sido o real mo ti vo da ces sa -
ção das ati vi da des da Novo Astro, pois a re cu pe ra ção 
am bi en tal nos pro je tos de mi ne ra ção tem cus tos ele -
va dos e leva mu i to tem po, além de a le gis la ção am bi -
en tal a cada dia in cor po rar ma i o res exi gên ci as.

O fato é que, no fi nal de 1994, a Novo Astro co -
me çou a len ta des mo bi li za ção de suas equi pes e a
des mon ta gem de seus equi pa men tos, res tan do sa -
ber que des ti no da ria ao va li o so pa tri mô nio imo bi li za -
do em Lou ren ço de cer ca de US$2 mi lhões.

A es tra té gia de de sa ti va ção con fron ta va a em -
pre sa com dois ti pos de pro ble ma.

O pri me i ro, re la ti vo ao des ti no de suas con ces -
sões mi ne ra is, cuja le gis la ção obri ga va a em pre sa a
uma sé rie de me di das téc ni cas one ro sas no mo men -
to de en cer ra men to de ati vi da des. Era pre ci so pas sar
adi an te as con ces sões, mes mo sem lu crar com isso.
Já se ria lu cro não gas tar mais di nhe i ro.

O se gun do pro ble ma da em pre sa era li vrar-se
do pe sa do pas si vo am bi en tal, e, para isso, era de fun -
da men tal im por tân cia en con trar um par ce i ro que, ao
re ce ber o va li o so pa tri mô nio imo bi li za do em Lou ren -
ço, pu des se as su mir o es pó lio só cio-ambiental exis -
ten te.

Nes sa oca sião, a Novo Astro ma ni fes tou dis po -
si ção de ce der os seus di re i tos de ex plo ra ção para os
ga rim pe i ros da re gião as so ci a dos em co o pe ra ti va,
des de que hou ves se “in ter ve niên cia e res pon sa bi li -
da de do Go ver no es ta du al e o “de acor do” do DNPM,
CEMA e Iba ma, para res sal var a ques tão am bi en tal e
a le gis la ção mi ne ral”. Ou seja, a ces são se ria fe i ta
des de que a em pre sa fos se li be ra da de fu tu ras res -
pon sa bi li da des.

O cer to é que, a par tir de en tão, as ne go ci a ções
pros se gui ram já sob a égi de do Go ver no es ta du al,
com su ces si vas re u niões no Pa lá cio do Se ten trião,
en vol ven do téc ni cos de di ver sas se cre ta ri as.

Se la dos os acor dos, era pre ci so que o
DNPM/BSB ace i tas se a pa ra li sa ção da mina, que se -
ria la cra da em se gui da, en quan to a CEMA (es ta du al)
e o Iba ma (fe de ral) de so bri ga ri am a em pre sa no to -
can te ao pas si vo am bi en tal, apro van do seus re la tó ri -
os e li be ran do-a de seus com pro mis sos no Esta do do
Ama pá.

Para de i xar tran qüi la men te o Ama pá, por tan to,
a Novo Astro pre ci sa ria dar des ti no ao pa tri mô nio fí si -
co exis ten te no Lou ren ço, apro var o re la tó rio de re cu -
pe ra ção das áre as de gra da das e trans fe rir seus di re i -
tos mi ne rá ri os so bre as áre as de con ces são de la vra.

A pri me i ra e a se gun da ta re fas de pen di am ape -
nas do Go ver no es ta du al: as ins ta la ções de Lou ren ço 
eram pro pri e da de pri va da, e a ti tu lar po de ria trans fe -

ri-la quan do e para quem de se jas se, en quan to que o
“de acor do” so bre o re la tó rio am bi en tal de pen dia da
CEMA – Co or de na do ria Esta du al de Meio Ambi en te.

A ta re fa mais com pli ca da se ria a trans fe rên cia
dos di re i tos mi ne rá ri os, por pre ci sar do aval do
DNPM, ór gão fe de ral res pon sá vel pe las con ces sões
de la vra no País. Daí por que a so lu ção te ria de obe -
de cer duas eta pas di fe ren tes: pri me i ro, a trans fe rên -
cia do pa tri mô nio fí si co da mi ne ra do ra para o Go ver -
no es ta du al, que apro va ria o re la tó rio am bi en tal,
como de fato acon te ceu.

Num se gun do mo men to, a COOGAL, co o pe ra ti -
va de ga rim pe i ros já em fun ci o na men to, re ce be ria a
ti tu la ri da de das áre as de la vras, por meio de um “ins -
tru men to par ti cu lar de ces são de di re i tos”, a ser aver -
ba do pelo DNPM.

Pelo con tra to ela bo ra do, que con ti nha ape nas
dez itens, a COOGAL fi ca ria ape nas com a pos se das 
áre as de la vra, mas pas sa ria a ser a úni ca res pon sá -
vel por to das as obri ga ções im plí ci tas no ins tru men to
ju rí di co, re fe ren tes a “to das as obri ga ções ine ren tes
aos di re i tos mi ne rá ri os (...) to dos os ônus e obri ga -
ções jun to aos ór gãos de meio am bi en te”, isen tan do a 
Mi ne ra ção Novo Astro “de qua is quer obri ga ções ou
en car gos jun to aos ór gãos de meio am bi en te e com
re la ção a ques tões fun diá ri as ou pos ses só ri as”.

Adi ci o nal men te, a COOGAL se obri ga va a
“aver bar o con tra to jun to ao DNPM e aos de ma is ór -
gãos go ver na men ta is em que fos se ne ces sá ria essa
pro vi dên cia”.

Sr. Pre si den te, o Go ver no do Esta do, du ran te
qua tro anos, co me teu o ma i or cri me da his tó ria da mi -
ne ra ção do Esta do do Ama pá, de i xan do mais de três
mil ga rim pe i ros à de ri va. Ire mos pro ces sar o Go ver -
na dor do Esta do pela ir res pon sa bi li da de e pelo de sa -
pa re ci men to dos bens que a em pre sa re pas sou sob a 
res pon sa bi li da de do Go ver no e da co o pe ra ti va: US$2 
mi lhões, que nin guém sabe para onde fo ram!

Sr. Pre si den te, é la men tá vel que, hoje, o Go ver -
na dor do Esta do, com sua ino pe rân cia e seu grau de
cor rup ção ja ma is vis tos na his tó ria po lí ti ca do Ama pá, 
te nha de cla ra do guer ra ofi ci al à Assem bléia Le gis la ti -
va e ao Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do. O Ama pá vive
hoje uma si tu a ção de caos ad mi nis tra ti vo.

Por esse mo ti vo, so li ci to a trans cri ção, na ín te -
gra, des te pro nun ci a men to.

Qu e ro es cla re cer a todo o Bra sil que hoje o
Ama pá vive um cri se pro fun da, por ca u sa de um Go -
ver na dor ir res pon sá vel, in com pe ten te e cor rup to, que 
cri ou uma cri se ins ti tu ci o nal no Esta do.
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Re tor na rei a esta tri bu na, Sr. Pre si den te, para
tra zer es ses fa tos gra vís si mos ao co nhe ci men to do
povo bra si le i ro e do Se na do Fe de ral.

Encer ro o meu pro nun ci a men to agra de cen do a
V. Exª pela aten ção e di zen do ao emi nen te Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti que, lá no ex tre mo nor te, es ta -
re mos uni dos em de fe sa do Bra sil.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA,  PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR GILVAM
BORGES:

 Nes ta opor tu ni da de, tra go ao co nhe ci men to do
Se na do Fe de ral fa tos ex tre ma men te gra ves re la ti vos
à si tu a ção afli ti va vi vi da, no Ama pá, por cer ca de
3.000 tra ba lha do res en vol vi dos na ex tra ção ga rim pe -
i ra do ouro na área co nhe ci da como “ga rim po do Lou -
ren ço”, no ex tre mo nor te do es ta do.

Esta re gião, ape sar de cen te ná ria, ain da é uma
tí pi ca lo ca li da de ga rim pe i ra, com as pec to de fa ve la
ru ral.

Ali re gis tram-se con di ções de mi sé ria ab so lu ta
da po pu la ção re si den te, in te gran do esse qua dro de
ca rên ci as des de o anal fa be tis mo en dê mi co, a fal ta de 
sa ne a men to bá si co e de ofer ta de água tra ta da, a
pre ca ri e da de da as sis tên cia mé di ca, até a to tal in se -
gu ran ça no tra ba lho, que tem cus ta do a per da de al -
gu mas vi das pela ex plo ra ção do mi né rio sem fis ca li -
za ção e ori en ta ção téc ni cas, pelo uso in dis cri mi na do
de ex plo si vos.

O mais gra ve é que toda uma his tó ria de ir re gu -
la ri da des, seja na for ma de omis são seja na de cum -
pli ci da de do po der pú bli co es ta du al com a ex plo ra ção 
mi ne ral cri mi no sa en vol ven do o “ga rim po do Lou ren -
ço”, ex pli ca seus im pas ses atu a is.

Pro ble ma so ci al da ma i or se ri e da de e em gran -
de me di da ge ra do e agra va do pelo com por ta men to
po lí ti co de ma gó gi co e mo ral men te sus pe i to do go ver -
na dor do es ta do em sua ten ta ti va de trans for má-lo em 
“cur ral ele i to ral”, ain da que ao pre ço de ex plo rar a mi -
sé ria, a de sin for ma ção e do pró prio sa cri fí cio de vi das 
hu ma nas ino cen tes, a ago nia do “ga rim po do Lou ren -
ço” re quer, para ser en ten di da, uma rá pi da re vi são
his tó ri ca.

Em 1982, a Com pa nhia de Mi ne ra ção e Par ti ci -
pa ção Ltda. (CMP) foi cons ti tu í da no Rio de Ja ne i ro
com o ob je ti vo de ex plo rar ja zi das, pela pros pec ção,
la vra, tra ta men to, in dus tri a li za ção e co mer ci a li za ção
de mi ne ra is. Como es tra té gia para sua atu a ção na
Ama zô nia, a CMP par tiu para a aqui si ção de di ver sas
con ces sões mi ne ra is.

Em 1983, a CMP con clu iu a pes qui sa do de pó si -
to e os es tu dos de vi a bi li da de para im plan ta ção de
uma mina de ouro nas con ces sões ad qui ri das no
Lou ren ço, por meio de sua sub si diá ria, a Mi ne ra ção
Novo Astro S.A. – MNA.

Se gun do da dos apre sen ta dos pela MNA à CPI
da Mi ne ra ção, le va da a efe i to em 1992 pela Assem -
bléia Le gis la ti va do Ama pá, fo ram pro du zi das cer ca
de 12,8 to ne la das de ouro nos oito anos com pre en di -
dos en tre 1984 e 1992.

Em ju lho de 1995, quan do pa ra li sou suas ati vi -
da des, a pró pria em pre sa ad mi tiu uma pro du ção to tal
de 20 to ne la das, to ta li zan do 57 mi lhões de dó la res
em in ves ti men tos até ju lho de 1992.

No to can te às re la ções tra ba lhis tas, a em pre sa,
no auge de sua pro du ção, che gou a ter um qua dro su -
pe ri or a 400 fun ci o ná ri os.

 Man ten do bom pa drão de ali men ta ção e mo ra -
dia, além de as sis tên cia mé di ca e odon to ló gi ca, e a
ga ran tia de um ga nho sa la ri al bem su pe ri or ao pra ti -
ca do re gi o nal men te e as con di ções de vida mais ade -
qua das que as pra ti ca das na vila ga rim pe i ra, a em -
pre sa ofe re cia bons atra ti vos ao re cru ta men to de em -
pre ga dos.

To da via, já no fi nal de 1994, a em pre sa co me -
çou a pen sar na sua re ti ra da do Lou ren ço, de vi do a
uma pos sí vel exa us tão de suas re ser vas.

Não se pode, po rém, ga ran tir que te nha sido
esse o mo ti vo ver da de i ro pois du ran te os tra ba lhos
da CPI da Mi ne ra ção, em 1992, a Novo Astro in for -
mou que suas re ser vas, man ti da a pro du ção mé dia
de 2,5 a 3,0 to ne la das/ano, eram su fi ci en tes para
mais 8 anos de ati vi da des, o que to ta li za ria mais 20 a
24 to ne la das de ouro até o ano 2.000.

Mo ti vos obs cu ros, en tre tan to, po dem ter con tri -
bu í do para a de ci são de pa ra li sar o em pre en di men to:
o pri me i ro, o cus to de pro du ção cada vez mais one ro -
sos em vis ta do apro fun da men to da mina; o se gun do,
tal vez ori un do do fim dos in cen ti vos fis ca is da Su dam, 
ex pi ra dos em 10 anos; e; fi nal men te, a pre o cu pa ção
da em pre sa com o pas si vo am bi en tal que ela te ria de
re sol ver ao en cer rar suas ati vi da des.

Este tal vez te nha sido o real mo ti vo da ces sa ção 
das ati vi da des da Novo Astro, pois a re cu pe ra ção am -
bi en tal nos pro je tos de mi ne ra ção tem cus tos ele va -
dos e le vam mu i to tem po além de a le gis la ção am bi -
en tal a cada dia in cor po rar ma i o res exi gên ci as.

O fato é que, no fi nal de 1994, a Novo Astro co -
me çou a len ta des mo bi li za ção de suas equi pes e a
des mon ta gem de seus equi pa men tos, res tan do sa -
ber que des ti no da ria ao va li o so pa tri mô nio imo bi li za -
do em Lou ren ço de cer ca de 2 mi lhões de dó la res.
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A es tra té gia de de sa ti va ção con fron ta va a em -
pre sa com dois ti pos de pro ble ma.

O pri me i ro, re la ti vo a des ti no de suas con ces -
sões mi ne ra is, cuja le gis la ção obri ga va a em pre sa a
uma sé rie de me di das téc ni cas one ro sas no mo men -
to de en cer ra men to de ati vi da des. Era pre ci so pas sar
adi an te as con ces sões, mes mo sem lu crar com isso.
Já se ria lu cro não gas tar mais di nhe i ro.

O se gun do pro ble ma da em pre sa era li vrar-se
do pe sa do pas si vo am bi en tal e para isso era de fun -
da men tal im por tân cia en con trar um par ce i ro que, ao
re ce ber o va li o so pa tri mô nio imo bi li za do em Lou ren -
ço, pu des se as su mir o es pó lio só cio-ambiental exis -
ten te.

Nes sa oca sião, a Novo Astro ma ni fes tou dis po -
si ção de ce der os seus di re i tos de ex plo ra ção para os
ga rim pe i ros da re gião as so ci a dos em co o pe ra ti va,
des de que hou ves se “in ter ve niên cia e res pon sa bi li -
da de do go ver no es ta du al, e o ‘de acor do’ do DNPM,
Cema e Iba ma, para res sal var a ques tão am bi en tal e
a le gis la ção mi ne ral”. Ou seja, a ces são se ria fe i ta
des de que li be ran do a em pre sa de fu tu ras res pon sa -
bi li da des.

O cer to é que, a par tir de en tão as ne go ci a ções
pros se gui ram já sob a égi de do go ver no es ta du al,
com su ces si vas re u niões no Pa lá cio do Se ten trião,
en vol ven do téc ni cos de di ver sas se cre ta ri as.

Se la dos os acor dos, era pre ci so que o
DNPM/BSB ace i tas se a pa ra li sa ção da mina, que se -
ria la cra da em se gui da en quan to a Cema (es ta du al) e 
o Iba ma (fe de ral) de so bri ga ri am a em pre sa no to can -
te ao pas si vo am bi en tal, apro van do seus re la tó ri os e
li be ran do-a de seus com pro mis sos no Esta do do
Ama pá.

Para de i xar tran qüi la men te o Ama pá, por tan to,
a Novo Astro pre ci sa ria dar des ti no ao pa tri mô nio fí si -
co exis ten te no Lou ren ço, apro var o re la tó rio de re cu -
pe ra ção das áre as de gra da das e trans fe rir seus di re i -
tos mi ne rá ri os sob as áre as de con ces são de la vra.

A pri me i ra e a se gun da ta re fas de pen di am ape -
nas do Go ver no Esta du al: as ins ta la ções de Lou ren -
ço eram pro pri e da de pri va da e a ti tu lar po de ria trans -
fe ri-la quan do e a quem de se jas se, en quan to que o
“de acor do” so bre o re la tó rio am bi en tal de pen dia da
CEMA – Co or de na do ria Esta du al de Meio Ambi en te.

A ta re fa mais com pli ca da se ria a trans fe rên cia
dos di re i tos mi ne rá ri os, por pre ci sar do aval do
DNPM, ór gão fe de ral res pon sá vel pe las con ces sões
de la vra no País. Daí por que a so lu ção te ria de obe -
de cer duas eta pas di fe ren tes: pri me i ro, a trans fe rên -
cia do pa tri mô nio fí si co da mi ne ra do ra para o Go ver -

no Esta du al, que apro va ria o re la tó rio am bi en tal,
como de fato acon te ceu.

No se gun do mo men to, a COOGAL (Co o pe ra ti -
va de Ga rim pe i ros já em fun ci o na men to) re ce bia a ti -
tu la ri da de das áre as de la vras, por meio de um “ins -
tru men to par ti cu lar de ces são de di re i tos”, a ser aver -
ba do pelo DNPM.

Pelo con tra to ela bo ra do, que con ti nha ape nas
10 itens, a Co o gal  fi ca ria ape nas com pos se
das áre as de la vra, mas pas sa ria a ser a úni ca res -
pon sá vel por to das as obri ga ções im plí ci tas no ins tru -
men to ju rí di co, re fe ren tes a “to das as obri ga ções ine -
ren tes aos di re i tos mi ne rá ri os”... “to dos os ônus e
obri ga ções jun to aos ór gãos de meio am bi en te”, isen -
tan do a mi ne ra ção Novo Astro “de qua is quer obri ga -
ções ou en car gos jun to aos ór gãos de Meio Ambi en te 
e com re la ção a ques tões fun diá ri as ou pos ses só ri as.”

Adi ci o nal men te, a Co o gal se obri ga va a “aver -
bar o con tra to jun to ao DNPM e aos de ma is ór gãos
go ver na men ta is em que fos se ne ces sá ria essa pro vi -
dên cia. A Mi ne ra ção Novo Astro, em con tra par ti da,
obri ga va-se ”a fir mar e for ne cer to dos os do cu men tos
e in for ma ções téc ni cas ne ces sá ri as ao cum pri men to
do con tra to".

Após ter sido tudo acer ta do en tre a em pre sa ca -
pi ta lis ta e o novo go ver no “so ci a lis ta”, foi pro gra ma da
a fes ta para a trans fe rên cia do pa tri mô nio da mi ne ra -
ção Novo Astro para o Go ver no do Ama pá. A so le ni -
da de acon te ceu no dia 7 de ou tu bro de 1995, em Lou -
ren ço, com a par ti ci pa ção de uma pe que na co mi ti va
li de ra da pelo Go ver na dor do Esta do, acom pa nha do
da Se cre tá ria de Pla ne ja men to, da Pri me i ra Dama,
da irmã do Go ver na dor (De pu ta da Fe de ral), e di ri gen -
tes da Ru rap, Cema, Iba ma, além de ou tros con vi da -
dos in clu si ve o Pre fe i to Mu ni ci pal de Cal ço e ne.

Na oca sião, ten do o Go ver na dor e a Se cre tá ria
de Pla ne ja men to como tes te mu nhas, o Novo Astro
as si nou em con jun to com a Co o pe ra ti va de Mi ne ra -
ção dos Ga rim pe i ros do Lou re ço Ltda. (COOGAL) o
ins tru men to par ti cu lar de ces são de di re i tos, trans fe -
rin do para a Co o pe ra ti va “to dos os di re i tos de cor ren -
tes das áre as one ra das pelo de cre to de la vra nos   291
e 292/86 lo ca li za das no dis tri to de Lou ren ço, Mu ni cí -
pio de Cal ço e ne, Esta do do Ama pá, para la vra do
ouro, cujo pro ces so está pro to co la do no DNPM sob
os no s 803.611/78 e 803.612/78".

Assi na do o con tra to com a Co o gal e sen tin do-se 
de so ne ra das as res pon sa bi li da des ci vis, a par tir da
en tre ga das ins ta la ções in dus tri a is ao go ver no do
Ama pá, a Novo Astro re ti rou-se de Lou ren ço, en tre -
gan do ao go ver no e à co o pe ra ti va bens ava li a dos em
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2 mi lhões de dó la res, que de ve ri am ser in cor po ra dos
ao pa tri mô nio pú bli co es ta du al.

Nes te pon to, é pre ci so ob ser var que ne nhu ma
di vul ga ção foi dada pelo go ver no do es ta do às con di -
ções pac tu a das para a sa í da da Novo Astro e so bre a
for ma de re pas se do pa tri mô nio da mi ne ra do ra, de tal
modo que até hoje não se sabe se os bens do a dos
pela em pre sa es tão re gu lar men te ins cri tos no pa tri -
mô nio pú bli co do es ta do, como man da a lei, sen do já
in con tá ve is as de nún ci as de di la pi da ção e des vio de
ma te ri a is e bens mó ve is.

Insta la da em Lou ren ço, a par tir de 7-10-95 a Co -
o gal ini ci ou a ope ra ção de ex tra ção mi ne ral no ga rim -
po, em 14 áre as pri o ri tá ri as, es co lhi das em con jun to
pelo pre si den te da co o pe ra ti va e uma equi pe go ver -
na men tal, com pos ta por téc ni cos da Se plan, Cema,
Se tra ci, Co dap, sob a co or de na ção do geó lo go Mar co 
Antô nio Pa lhe ta, no me a do em se tem bro de 1995,
para fi xar di re tri zes de ocu pa ção e uso dos re cur sos
mi ne ra is da re gião do Lou ren ço.

A do cu men ta ção re la ti va à nova for ma de ex plo -
ra ção mi ne ral foi le va da pes so al men te pelo Go ver na -
dor ao Pre si den te da Re pú bli ca, que te ria pro me ti do
re cur sos para o em pre en di men to.

Pa ra le la men te, foi pro to co la do no DNPM, em
Bra sí lia, no dia 30-1-98, para aver ba ção, o con tra to
de ces são de di re i tos, as si na do pela Novo Astro e Co -
o gal. Inex pli ca vel men te, como se ria de pra xe num
ne gó cio ju rí di co de tal mon ta, o con tra to nun ca foi re -
gis tra do em car tó rio e nem mes mo fo ram re co nhe ci -
das as as si na tu ras dos ce den tes, dos ces si o ná ri os e
das tes te mu nhas.

Enquan to isso, o go ver no do es ta do des lo cou
para o Lou ren ço ser vi do res es ta du a is para atu a rem
na ad mi nis tra ção do ga rim po e para re for çar o con tin -
gen te po li ci al, des ta can do-se a fi gu ra do en ge nhe i ro
de mi nas Cel so Fa ça nha, da Ce i com, que ori en ta ria o 
tra ba lho nas fren tes de la vra, en quan to que o téc ni co
da Ru rap, Hil de mar Jor ge Ma u ro, as su mi ria a pos tu ra 
de ver da de i ro exe cu ti vo da co o pe ra ti va, in clu si ve ten -
do re ce bi do da di re ção des ta uma pro cu ra ção per mi -
tin do-lhe com prar e ven der o ouro pro du zi do além de
co brar as per cen ta gens des ti na das à co o pe ra ti va.

Assim, Lou ren ço tor nou-se uma mons tru o si da -
de ju rí di ca, um em pre en di men to clan des ti no, pi lo ta do 
pe los re pre sen tan tes do go ver no es ta du al, até que no 
dia 22 de no vem bro de 1995 – por tan to no se gun do
mês de ati vi da de do ga rim po “es ta ti za do” – 5 ga rim -
pe i ros mor re ram so ter ra dos, quan do ten ta vam re ba i -
xar um ta lu de para ex tra í rem ma te ri al para ga rim pa -
gem.

Esse aci den te foi am pla men te di vul ga do na im -
pren sa de Ma ca pá, não só pelo en vol vi men to de re -
pre sen tan tes do go ver no, como pelo fato de os cor -
pos te rem sido tra zi dos à au top sia pes so al men te por
um dos mem bros da co o pe ra ti va, que de nun ci ou à
im pren sa as cir cuns tân ci as do aci den te, ilus tra das in -
clu si ve por fo tos.

Co in ci den te men te ou não, esse ga rim pe i ro veio
a ser as sas si na do pos te ri or men te, em maio de 1998,
numa em bos ca da na es tra da de Lou ren ço.

Na ver da de, em me nos de 60 dias, a ad mi nis tra -
ção com par ti lha da en tre go ver no e co o pe ra ti va con -
ta bi li zou 5 mor tes en quan to que a em pre sa, em 12
anos de ati vi da de, re gis trou ape nas 2 mor tes.

A re vis ta Enfo que Ama zô ni co de de zem bro/95,
por meio do ar ti go in ti tu la do “a face ocul ta do ga rim po
do Lou ren ço”, re ve lou o que ali se pas sa va.

A re por ta gem mos trou que o re pre sen tan te do
go ver no es ta du al na ad mi nis tra ção do Lou ren ço, Hil -
de mar Jor ge Ma u ro, ao vir a pú bli co, em en tre vis ta
co le ti va, acom pa nha do da Se cre tá ria de Pla ne ja men -
to, re ba ter as no tí ci as da im pren sa, caiu em con tra di -
ções, mas de i xou cla ro a ile ga li da de do ga rim po, com
a des cul pa de que o DNPM te ria au to ri za do pre ca ri a -
men te a co o pe ra ti va a ex tra ir ouro no Lou ren ço, até
que a en ti da de ob ti ves se em Bra sí lia o al va rá para
fun ci o nar como em pre sa de mi ne ra ção.

Se gun do a re vis ta, to da via, o re pre sen tan te do
DNPM/AP, ne gou ter dado au to ri za ção, lem bran do
que a le gis la ção mi ne ral é bas tan te cla ra e so men te a
di re to ria da DNPM/BSB po de ria con ce der o al va rá.

Esse ba te-boca teve a im por tân cia de mos trar
cla ra men te que a la vra exer ci da pela Co o pe ra ti va era
clan des ti na, con for me pre ce i tua a Lei nº 7.805/89,
que dis ci pli na a ati vi da de da la vra ga rim pe i ra.

“Art. 21. A re a li za ção de tra ba lho de
ex tra ção de subs tân ci as mi ne ra is sem a
com pe ten te per mis são, con ces são ou li cen -
ça cons ti tui cri me, su je i to a pe nas de re clu -
são de 3 me ses a 3 anos e mul ta.”

Além dis so, pelo fato de o re pre sen tan te do Go -
ver no ter-se tam bém de cla ra do res pon sá vel pelo re -
ce bi men to e ven da da pro du ção au rí fe ra na pró pria
vila do Lou ren ço, após, é cla ro re ti rar o per cen tu al da
Co o pe ra ti va (10 a 15%), al guém de ve ria ter sido en -
qua dra do, jun ta men te com os com pra do res do ouro e 
de ma is en vol vi dos no art. 2º da Lei nº 8.176/91, de 8
de fe ve re i ro de 1991, que de fi ne os cri mes con tra a
or dem eco nô mi ca e de ter mi na que “Cons ti tui cri me
con tra o pa tri mô nio, na mo da li da de usur pa ção, pro -
du zir bens ou ex plo rar ma té ria pri ma per ten cen te à
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União sem au to ri za ção le gal ou em de sa cor do com
as obri ga ções im pos tas pelo tí tu lo au to ri za ti vo”.

Pa ra le la men te a es tes acon te ci men tos, o Mi nis -
té rio Pú bli co Fe de ral, no pa pel cons ti tu ci o nal de fis cal 
da lei ins ta u rou Pro ce di men to Admi nis tra ti vo nº
004/95 para “apu rar os pro ble mas ca u sa dos com a
sa í da da mi ne ra ção Novo Astro de Lou ren ço e pos te -
ri or in va são da área de la vra por ga rim pe i ros, uma
par te des tes as so ci a dos em co o pe ra ti va”.

O Pro ce di men to pros se gue e até a data pre sen -
te está in con clu so.

A ação do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral fa zia-se
per ti nen te e ne ces sá ria. Pelo que es ta be le ce o con -
tra to “to das as obri ga ções, de ve res e di re i tos ori un -
dos do pre sen te ins tru men to pas sa rão à res pon sa bi li -
da de da Co o pe ra ti va de Mi ne ra ção do Lou ren ço
Ltda., a par tir da data de aver ba ção do pre sen te ins -
tru men to pelo De par ta men to Na ci o nal da Pro du ção
Mi ne ral – DNPM. Como a aver ba ção do con tra to de
ces são de di re i to da Novo Astro para a Co o gal nun ca
foi ca rac te ri za da pelo DNPM, as con ces sões de la vra
con ti nu a ram nas mãos da mi ne ra do ra, ca ben do en -
tão a dú vi da so bre quem res pon de ria por to das as ir -
re gu la ri da des ocor ri das no ga rim po.

Pela im por tân cia de que se re ves te, a ra zão da
ine xis tên cia da aver ba ção me re ce ser in ves ti ga da.

Por obri ga ção le gal a DNPM/BSB ti nha que con -
sul tar a Se cre ta ria de Assun tos Estra té gi cos, pois a
ex plo ra ção mi ne ral en vol via área de fron te i ra. O
DNPM as sim pro ce deu e en ca mi nhou a do cu men ta -
ção so bre o Lou ren ço à SAE e re ce beu de vol ta a in -
for ma ção de que o pro ces so es ta va pen den te do
cum pri men to de exi gên ci as re la ti vas à in cor re ção de
do cu men tos dos mem bros do Con se lho de Admi nis -
tra ção da Co o gal; so bre a pro va da ine xis tên cia de
dé bi tos da Co o gal e Mi ne ra ção Novo Astro com a
Pre vi dên cia So ci al; e de re gu la ri da de dos re co lhi -
men tos do FGTS, além, da fal ta de con tra to so ci al da
Mi ne ra ção Novo Astro Ltda.

Des se modo, como a ces são de di re i tos nun ca
se con cre ti zou, a atu a ção da Co o pe ra ti va dos Ga rim -
pe i ros do Lou ren ço Ltda. sem pre foi ile gal e pu bli ca -
men te to le ra da pelo DNPM/AP e pelo ór gão de meio
am bi en te es ta du al, que nun ca for ne ceu a li cen ça de
ope ra ção à Co o gal, exa ta men te em face da ine xis -
tên cia da aver ba ção jun to ao DNPM.

Mas o mais gra ve é que a Co o pe ra ti va, des de a
sua ins ta la ção, re ce beu ori en ta ção téc ni ca da
CEICOM – Co or de na do ria Esta du al de Indús tria, Co -
mér cio e Mi ne ra ção do Esta do do Ama pá – in clu si ve
ten do seus di ri gen tes as si na do de cla ra ção de “que
após vis to ria de ins pe ção no dia 17-10-98, re a li za da

no in te ri or da ex-mina (Novo Astro), cons ta ta mos que o
ser vi ço de ga rim pa gem que está sen do efe tu a do não
ofe re ce ris cos de aci den te de sus ten ta ção das ro chas,
até a pre sen te data”, o que por si só já cons ti tui ato de
fla gran te ile ga li da de, pois en dos sou a in va são da mina
sub ter râ nea, que foi la cra da com o aval do DNPM.

Con for me o tes te mu nho do atu al di re tor do 16º
DS/DNPM/AP, José Armin do Pin to, que vem ten tan do,
des de sua pos se no ór gão há cer ca de um ano, ob ter a
le ga li za ção da si tu a ção ju rí di ca da Co o pe ra ti va e pre ve -
nir, as sim, in fra ções à le gis la ção, evi tan do no vos si nis -
tros, con ti nu a ram sur gin do gra ves in for ma ções de que
al guns gru pos de ga rim pe i ros se guem uti li zan do ex plo -
si vos sem con tro le para ga rim par em áre as pe ri go sas,
en quan to ou tros vem usan do GLP (Gás de co zi nha),
para ali men tar ma ça ri cos no des mon te téc ni co das ro -
chas mi ne ra li za das no in te ri or dos tú ne is e ga le ri as da
mina de Sa la man go ne, la cra da pelo DNPM.

Ba se a vam-se para em bar ca rem nes ta lou ca
em pre i ta da em uma de cla ra ção as si na da pelo Di re tor 
de Mi ne ra ção da CEICOM – Co or de na do ria de Indús -
tria, Co mér cio e Mi ne ra ção do Go ver no do Ama pá, o
já ci ta do en ge nhe i ro de mi nas Cel so Fa ça nha, que
con si de ra da sem ris co esse pro ces so de la vra, sem
ob ser var que a sim ples vi o la ção do la cre da mina, por
si só, já era cri me me re ce dor de se ve ra pu ni ção por
par te da que la au to ri da de, e não ati tu de con trá ria de
sua par te, ava li zan do o co me ti men to des sa ile ga li da de.

No ti fi ca do, o Go ver na dor des sas ir re gu la ri da -
des, pelo ór gão lo cal da DNPM e até por Par la men ta -
res Fe de ra is como o De pu ta do Anto nio Fe i jão da Co -
mis são de Mi nas e Ener gia da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, per ma ne ce Sua Exce lên cia si len te e omis so
como sem pre, in di fe ren te ao dra ma so ci al e hu ma no
que aju dou a cri ar.

Enquan to isso, ocu pa-se o Go ver na dor, ao ar re -
pio das leis e da Cons ti tu i ção Esta du al, em abrir con -
fron to com a Assem bléia Le gis la ti va, le gis lan do por
de cre to so bre ma té ria pri va ti va do Po der Le gis la ti vo
Esta du al, qual seja, o de alo car efe ti vos po li ci a is para
o ser vi ço de se gu ran ça da Assem bléia, como ex pe di -
en te para in ti mi dar os de pu ta dos quan do da der ru ba -
da de um veto seu à LDO se ma na pas sa da.

Ao mes mo tem po, Ca pi ba ri be co lo ca o Ama pá a
pon to de so frer in ter ven ção fe de ral por não cum pri men to 
de de ci são ju di ci al re la ti va a pa ga men to de dí vi das tra ba -
lhis tas, já em fase de pre ca tó ri os, con tra í das por em pre -
sa es ta tal do Esta do com seus ser vi do res.

Impro bi da de ad mi nis tra ti va, usur pa ção do pa tri -
mô nio pú bli co, de so be diên cia à or dem ju di ci al, des -
res pe i to à le ga li da de de mo crá ti ca e em ba ra ço ao li -
vre exer cí cio dos de ma is po de res do Esta do, cuja
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mis são é fis ca li zar seus des man dos, tais são as in fra -
ções co me ti das por esse la men tá vel Go ver na dor, ca -
u sas mais que bas tan tes para o im pe di men to (im pe -
ach ment) de Sua Exce lên cia com base em cri me de
res pon sa bi li da de, na for ma do Art. 120, in ci sos II e VII 
da Cons ti tu i ção do Esta do.

Para tan to es ta mos dis pos tos a pro mo ver a de -
vi da re pre sen ta ção jun to à Assem bléia Le gis la ti va do
Ama pá, con tan do para tan to com a subs cri ção da ma -
i o ria da Ban ca da Fe de ral do Ama pá para afas tar do
co man do do Esta do o res pon sá vel pelo co me ti men to
de tan tas le sões à or dem so ci al, eco nô mi ca, de mo -
crá ti ca e à boa-fé do povo ama pa en se.

Du ran te o dis cur so do Sr. Gil vam Bor -
ges, o Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio, de i xa 
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª
será aten di do, nos ter mos re gi men ta is.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Iris
Re zen de.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho acom pa -
nha do de per to, por um de ver cí vi co, por um de ver de
re pre sen ta ção do meu Esta do, to dos os lan ces ex pe -
ri men ta dos pe los pro du to res ru ra is de nos so País.
Te nho as sim agi do até mes mo por uma obri ga ção, re -
pi to, pois na con di ção de ex-Ministro de Esta do da
Agri cul tu ra, car go que exer ci du ran te qua tro anos e
al guns me ses, tive de vi ver mais in ten sa men te to dos os 
pro ble mas por que pas sam os agri cul to res bra si le i ros.

Por ou tro lado, digo que é um de ver de re pre -
sen ta ti vi da de, por que a eco no mia do meu Esta do,
Go iás, as sen ta-se so bre tu do na agro pe cuá ria. Qu an -
do a agri cul tu ra vai bem, o Esta do vai bem; quan do a
agri cul tu ra vai mal, o Esta do pas sa, ob vi a men te, por
di fi cul da des. E não é ape nas o Esta do de Go iás, mas
o Cen tro-Oeste como um todo, pois to dos os Esta dos
do Cen tro-Oeste bra si le i ro, e tam bém os Esta dos do
Nor te, como o To can tins, tão bem re pre sen ta do nes ta 
Casa por V. Exª, têm a sua es tru tu ra eco nô mi ca sus -
ten ta da, em pri me i ro lu gar, pela agri cul tu ra.

Te nho acom pa nha do es sas ques tões des de a
mi nha ju ven tu de, uma vez que sou uma pes soa de
ori gem ru ral. Vivi no meio ru ral du ran te toda a mi nha
in fân cia e ado les cên cia, até que mi nha fa mí lia se
des lo cou para Go iâ nia para que pu dés se mos fre -
qüen tar a es co la de se gun do grau. Saí da roça, mas a 
roça não me de i xou até hoje. Vivo, como dis se, com

mu i ta in ten si da de to das as ques tões ati nen tes à
agro pe cuá ria bra si le i ra.

O Bra sil tem ex pe ri men ta do trans for ma ções
pro fun das nes sa área, uma vez que, há me nos de 50
anos, 80% da po pu la ção bra si le i ra vi via na zona ru ral. 
Hoje essa si tu a ção está in ver ti da: em tor no de 18%
da po pu la ção bra si le i ra vive na zona ru ral, daí os pro -
ble mas sé ri os en fren ta dos pe las ci da des do Bra sil,
prin ci pal men te os gran des cen tros.

As ci da des não es ta vam pre pa ra das, e mu i to
me nos o po der pú bli co, para aga sa lhar tan ta gen te,
em tão pou co tem po, na zona ur ba na. Inves ti men tos
enor mes são exi gi dos na área de sa ne a men to bá si -
co, na área do trans por te ur ba no, da sa ú de pú bli ca,
tudo na ci da de tem cus ta do mais do que cus ta ria na
zona ru ral. 

É cla ro que o êxo do ru ral foi su pri do pelo de sen -
vol vi men to tec no ló gi co ex pe ri men ta do pela agri cul tu -
ra. As má qui nas pas sa ram a subs ti tu ir em gran de
par te a for ça do ho mem, do agri cul tor. Mas a má qui na 
não é tudo, não tem sido su fi ci en te para sa tis fa zer as
ne ces si da des des te País, que con ta hoje com mais
de 150 mi lhões de ha bi tan tes.

No Mi nis té rio da Agri cul tu ra, lem bro-me, a agri -
cul tu ra sem pre en fren ta va mu i tos pro ble mas, o que
vem de lon ge, jus ta men te por que nem sem pre a equi -
pe eco nô mi ca do Go ver no con ta com téc ni cos que
têm co nhe ci men to pro fun do da área agrí co la. Mu i tas
ve zes, o co nhe ci men to des ses téc ni cos li mi ta-se
àqui lo que apren de ram e que acom pa nham pe los li -
vros e pe los jor na is. Eles não co nhe cem a re a li da de,
aque la re a li da de fria, já que a agri cul tu ra, den tre to -
das as áre as da nos sa eco no mia, é a mais sen sí vel, é 
a que exi ge um tra ta men to mu i to es pe ci al.

No iní cio da co lo ni za ção, e até há pou co tem po,
eram as li de ran ças ru ra is que di ta vam as nor mas
para o País. Mas com o en fra que ci men to, com a re -
du ção da po pu la ção ru ral e, con se qüen te men te, da li -
de ran ça ru ral, as de ci sões pas sa ram às mãos das li -
de ran ças ur ba nas, sen do que a ma i or par te de las,
uma par te con si de rá vel de las não tem a mí ni ma no -
ção do que é agri cul tu ra nes te País. Em con se qüên -
cia, per ma nen te men te ocor rem es ses de sen con tros.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
que fa zer jus ti ça: o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so tem sido um ho mem sen sí vel à agri cul tu ra.
Nin guém pode ne gar isso. É um ho mem com pro fun -
dos co nhe ci men tos na área so ci al, so ció lo go de re no -
me e, con se qüen te men te, ele é mais sen sí vel a es sas 
ques tões quan do le va das a sua apre ci a ção. Indis cu ti -
vel men te, de to dos os Pre si den tes bra si le i ros, o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so é o que tem de -
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di ca do ma i or aten ção – fa ça-se jus ti ça tam bém ao
Pre si den te José Sar ney –, foi o que mais in ves tiu na
área da re for ma agrá ria, pro cu ran do so lu ci o nar um
gra ve pro ble ma so ci al, por que o êxo do ru ral trou xe a
mi sé ria, já que os nos sos la vra do res não ti nham co -
nhe ci men to su fi ci en te para ocu par po si ções nas in -
dús tri as e no co mér cio, fi can do ao Deus dará.

O Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
tem so cor ri do mi lha res e mi lha res de la vra do res sem
ter ra, em bo ra o pro ble ma con ti nue ain da gra ve. Não
po de mos de i xar de re co nhe cer que o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so foi sen sí vel aos pro ble mas
dos pe que nos, dos mi ni pro du to res ru ra is, cri an do o
Pro naf, es ta be le cen do po lí ti cas de as sis tên cia aos
mini e pe que nos pro du to res. Mas os pro ble mas vi vi -
dos pela agri cul tu ra hoje vêm de lon ge e nem sem pre
é pos sí vel so lu ci o ná-los de uma hora para ou tra. E
eles vão se agra van do.

Eu era me ni no, Sr. Pre si den te, quan do pre sen -
ci ei um de sas tre na pe cuá ria bra si le i ra. A luta pela
me lho ria ge né ti ca do nos so re ba nho e a en tra da do
re ba nho in di a no no Bra sil, o zebu, ge ra ram um en tu -
si as mo tão gran de, que o Go ver no co me teu um equí -
vo co: o Ban co do Bra sil pas sou a fi nan ci ar, por pre ços 
ir re a is, os re pro du to res e as ma tri zes. 

Em uma ex po si ção em Ube ra ba, Mi nas Ge ra is – 
fiz re fe rên cia a este epi só dio em ou tro pro nun ci a men -
to nes ta Casa –, o Pre si den te Ge tú lio Var gas per ce -
beu que as aten ções se vol ta vam mais para o boi
cam peão do que para si pró prio e sen tiu que aque la
eu fo ria ul tra pas sa va os li mi tes. Ao ser per gun ta do
pela im pren sa se ti nha idéia do va lor da que le ani mal,
ele res pon deu: “O seu va lor deve ser cor res pon den te
ao seu peso”. Em se gui da, de ter mi nou ao Ban co do
Bra sil que não mais fi nan ci as se gado além do que va -
lia na ba lan ça. Foi uma der ro ca da, um de sas tre ge ral.

Em 1945, o Con gres so Na ci o nal apro vou uma
lei con ce den do mo ra tó ria aos pe cu a ris tas, o que não
foi su fi ci en te. Em 1946, o mes mo Con gres so apro vou
ou tra lei, con ce den do per dão to tal das dí vi das dos
agri cul to res em ins ti tu i ções ban cá ri as – Ban co do
Bra sil e ban cos par ti cu la res – e das dí vi das dos pe cu -
a ris tas com par ti cu la res. Os re pre sen tan tes do povo
bra si le i ro no Con gres so – Se na do res e De pu ta dos –
mar ca ram um pon to his tó ri co. Se a pe cuá ria bra si le i -
ra é o que é hoje isso se deve à sen si bi li da de, na que -
la épo ca, das au to ri da des, Con gres sis tas e Pre si den -
te da Re pú bli ca, ao con ce de rem o per dão.

Hoje, o re ba nho bra si le i ro é um dos me lho res do 
mun do, prin ci pal men te o re ba nho in di a no, jus ta men -
te pela sen si bi li da de do po der pú bli co em mo men tos
de cri se, nem sem pre pro vo ca dos pela in com pe tên -

cia ou má-fé dos pro du to res ru ra is, mas qua se sem -
pre por cir cuns tân ci as alhe i as à sua pró pria von ta de. 

É o que está acon te cen do, é o que vem ocor ren -
do des de os pri me i ros pla nos de es ta bi li za ção eco nô -
mi ca im plan ta dos no País. Na luta para con ter a in fla -
ção, pla nos eco nô mi cos são abra ça dos com toda for -
ça pela po pu la ção bra si le i ra como um todo: em pre sá -
ri os, ope rá ri os, do nas de casa, por to dos os seg men -
tos so ci a is. Mas es ses pla nos têm tra zi do con se qüên -
ci as mu i tas ve zes da no sas aos em pre sá ri os e, so bre -
tu do, aos agri cul to res. 

Lem bro-me quan do, na im plan ta ção do Cru za -
do II, re pen ti na men te, de um dia para o ou tro, na no i te 
do dia 1º, fo ram acres cen ta dos 85% aos dé bi tos dos
pro du to res ru ra is. Esse ín di ce cor res pon dia à in fla ção 
do mês an te ri or. Mas os pre ços dos pro du tos agrí co -
las fo ram con ge la dos de acor do com os va lo res es ta -
be le ci dos no úl ti mo dia do mês an te ri or. Foi aque le
de sas tre. Os dé bi tos au men ta ram 85% e os pre ços
dos pro du tos agrí co las, que já eram cor ri gi dos men -
sal men te, fo ram con ge la dos se gun do os va lo res do
mês an te ri or. E, des de aque la épo ca, vem ocor ren do
essa bal búr dia: acor dos, re ne go ci a ções, mo ra tó ria. 

Sr. Pre si den te, mi nha pre sen ça nes ta tri bu na
pren de-se à mo vi men ta ção dos pro du to res ru ra is que 
se ob ser va hoje em todo o Bra sil. 

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – No bre
Se na dor, V. Exª me con ce de um apar te? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço V. Exª
com mu i to pra zer. 

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – No bre
Se na dor Iris Re zen de, sin to-me cons tran gi do em in -
ter rom per a bri lhan te ex po si ção de V. Exª, na qual
cha ma V. Exª a aten ção de to dos nós e do Bra sil para
a im por tân cia do se tor pri má rio, ao qual não es ta mos
dan do a im por tân cia que efe ti va men te me re ce no
con tex to so ci o e co nô mi co da Na ção. V. EXª re mon ta a 
his tó ria há anos e ela vem de sa guar no de sas tre pro -
vo ca do pe los su ces si vos pla nos eco nô mi cos no se -
tor. Re cor do-me bem que, quan do eu tra ba lha va em
um agen te fi nan ce i ro, acom pa nha va de per to a luta
de sen vol vi da pe los pro du to res ru ra is do meu Esta do,
en tão Go iás. Pos te ri or men te, ob ser vei es tar re ci do a
si tu a ção que V. EXª re la ta: o pro du to não teve ele va -
ção em seu pre ço e a dí vi da, que está até hoje na
con ta da que les que ain da não con se gui ram pa gar, foi
ele va da em 84%! Hou ve 100% de au men to em re la -
ção ao re a jus te do pro du to. É im pos sí vel pa gar. É tão
im pos sí vel pa gar que um dos pre si den tes do Ban co
do Bra sil – a ins ti tu i ção fi nan ce i ra que mais apo i ou o
se tor   pri má rio,  que  mais  apo i ou  a   agri cul tu ra,   
que mais  apo i ou  a  pe cuá ria  –,  um   ho mem  aba li za -
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do, che gou tex tu al men te a di zer que “nem plan tan do
ma co nha se con se gui ria pa gar as dí vi das con tra í das
nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras”. Mas V. Exª traz, prin ci -
pal men te com re la ção à agri cul tu ra, uma aná li se pro -
fun da e per fe i ta de um dos seg men tos mais im por tan -
tes, por que é uma ati vi da de eco nô mi ca, é fato, mas é
uma ati vi da de no bre. O se tor agrí co la su pre a mesa
de um ele men to es sen ci al à vida, o ali men to. É, por -
tan to, uma ati vi da de es tra té gi ca, pois o ali men to pre -
ci sa es tar na mesa de todo o povo bra si le i ro e é pre ci -
so que haja trans por te de pro du tos para as re giões
que não os pro du zem. O Go ver no tem que ter pre o cu -
pa ção, sim, com a agri cul tu ra bra si le i ra; e é pre ci so
que te nha mos mais cu i da do, mais aten ção. V. Exª
nos faz um aler ta para que to dos nos una mos nes sa
ver da de i ra cru za da ini ci a da pe los pro du to res, que já
não su por tam mais so bre vi ver com as con di ções es -
ta be le ci das para o se tor. O gri to do cam po é um gri to
que cala fun do no co ra ção de to dos nós; é um gri to
que cala fun do na cons ciên cia de to dos nós. Te mos
de ou vi-lo sim, por que as di fi cul da des no cam po são
as di fi cul da des de to dos nós. Se os cam pos pe re ce -
rem, quem re cu pe ra rá as ci da des? Na Era da Ci ber -
né ti ca, na Era da Ele tro e le trô ni ca, dos avan ços tec -
no ló gi cos, ve mos ain da con tras tes ab sur dos, como ir -
mãos nos sos, que ain da es tão no cam po, sem in su -
mos co me zi nhos, como a ener gia elé tri ca. E não é só
para eli mi nar as tre vas da no i te que se faz ne ces sá ria
a ener gia elé tri ca, mas para que se te nha al gu mas
das fa ci li da des do ci da dão ur ba no, como te le vi são,
rá dio, ge la de i ra, e para oti mi zar e mo der ni zar a ati vi -
da de a que eles se de di cam. Enfim, V. Exª traz uma
aná li se per fe i ta, pro fun da da atu al si tu a ção da agri -
cul tu ra bra si le i ra. Cum pri men to V. Exª e so li da ri -
zo-me com as pre o cu pa ções que le vam V. Exª a fa zer 
esse aler ta ao País.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. O apar te de
V. Exª trou xe um va lor ex tra or di ná rio ao meu pro nun -
ci a mento, por tan to, per mi ta-me V. Exª in te grá-lo ao dis -
cur so que faço nes ta ma nhã, uma vez que V. Exª vem,
como eu, do in te ri or des te País, do nos so que ri do Esta -
do do To can tins, cuja eco no mia, como eu afir ma va ini ci -
al men te, se as sen ta so bre tu do na agro pe cuá ria.

Eu di zia, e re a fir mo, que a di fi cul da de vi vi da
hoje pe los agri cul to res se deve tam bém às mu dan ças 
– e as con si de ro ne ces sá ri as – ve ri fi ca das no de cor -
rer da con so li da ção de mais um pla no de es ta bi li za -
ção eco nô mi ca. Num de ter mi na do mo men to, o Go -
ver no bra si le i ro, para im pe dir que as nos sas re ser vas
aca bas sem do dia para a no i te e para im pe dir que o
con su mo tam bém se ele vas se a pon to de com pro me -

ter a es ta bi li za ção da eco no mia, teve que es ta be le cer 
a po lí ti ca dos ju ros al tos. Nes sa hora, os agri cul to res,
obri ga dos a bus car com ple men ta ção de seus fi nan ci -
a men tos para acu dir a co lhe i ta ou para aguar dar a
ven da de seus pro du tos, to ma ram di nhe i ro com ju ros
ina ce i tá ve is. E o que se está ob ser van do é que es tão
no va men te ina dim plen tes, no va men te im pos si bi li ta -
dos de sal dar os seus dé bi tos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos
tam bém aten tar para uma re a li da de. O agri cul tor bra si le i -
ro re co nhe ce a im por tân cia do Mer co sul, mas tem sido
ví ti ma do mes mo, prin ci pal men te os agri cul to res do Sul, 
que, de uma hora para ou tra, pas sa ram a con cor rer a
Argen ti na e do Uru guai, pa í ses que ofe re cem aos seus
pro du to res con di ções mu i to mais fa vo rá ve is do que as
ofe re ci das aqui. Isso acon te ce não ape nas em re la ção
ao Mer co sul. O pro du tor bra si le i ro tem en fren ta do a
con cor rên cia de mu i tos pa í ses cu jos go ver nos sub si di -
am ina ce i ta vel men te seus pro du to res ru ra is. 

Re pre sen tei o Bra sil na fun da ção do Gru po de
Carns, fun da do sob a li de ran ça do Ca na dá – dele fa -
zem par te quin ze pa í ses em de sen vol vi men to, pro du -
to res de ali men to – e que tem por ob je ti vo qua se ex -
clu si vo a luta con tra os sub sí di os, prin ci pal men te na
eco no mia glo ba li za da vi vi da nos úl ti mos tem pos. 

Os pa í ses da Eu ro pa gas tam anu al men te mais
de US$200 bi lhões para sub si di ar sua agri cul tu ra,
sua agro pe cuá ria. Os Esta dos Uni dos ade ri ram ao
Gru po de Carns, mas a sua po si ção, o seu apo io a
esse gru po é ob ser va do com cer ta re ser va, por que os 
Esta dos Uni dos tam bém pra ti cam a po lí ti ca de sub sí -
di os. Re cen te men te, os Esta dos Uni dos per do a ram
qua se to dos os dé bi tos dos seus pro du to res ru ra is. O
que é isso? É sub sí dio. E con cor re mos com eles. 

Tem sido essa a luta do pro du tor ru ral; na re a li -
da de, ele é um he rói, pois tem ele va do a sua pro du ti -
vi da de. Mu i tas ve zes o tec no cra ta pen sa que o agri -
cul tor tem que lu tar para ele var a sua pro du ti vi da de e
não ape nas es pe rar po lí ti cas de pre ços ou de ju ros
ba i xos. Mas não é as sim. Há vin te anos, não faz mu i to 
tem po, a nos sa mé dia de pro du ção de ar roz era de
qua ren ta sa cas por al que i re. Hoje, es ta mos co lhen -
do, prin ci pal men te na área ir ri ga da, mais de qua tro -
cen tas sa cas por al que i re, até qui nhen tas. A nos sa
mé dia era de 2.000 kg/ha de mi lho; hoje, já che ga mos 
a co lher qua se 5.000Kg/ha. Isso pro va que o nos so
pro du tor ru ral tem lu ta do para au men tar a sua pro du -
ti vi da de. O nos so boi era aba ti do com seis anos de
ida de, pe san do tre ze ar ro bas. Hoje, o boi é aba ti do
aos dois anos, com de zo i to ar ro bas. 

Agra de ça-se tam bém a par ti ci pa ção do Go ver -
no por in ter mé dio da Embra pa, que re a li za pes qui sas
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im por tan tes na bus ca de va ri e da des no vas, re sis ten -
tes às es ti a gens, va ri e da des pre co ces, que per mi tem a
co lhe i ta de duas sa fras em uma só área, sem ir ri ga ção.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – Per -
mi te-me um apar te, no bre Se na dor?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, con ce do um apar te ao nos so Vi -
ce-Presidente, Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – Se na -
dor Iris Re zen de, somo mi nhas pre o cu pa ções às de
V. Exª. Por isso, re gis tro que os te le jor na is de on tem,
tan to o da Glo bo, como o da Man che te e o da Re cord,
cri ti ca vam de ma ne i ra acin to sa a ini ci a ti va da Câ ma ra 
dos De pu ta dos com re la ção à ro la gem da dí vi da dos
agri cul to res e pe cu a ris tas bra si le i ros. Inclu si ve, isto é
algo até inu si ta do no Con gres so Na ci o nal: a Ban ca da 
Ru ra lis ta tem hoje o apo io da Ban ca da da Esquer da
na Câ ma ra dos De pu ta dos e, com cer te za, terá no
Se na do da Re pú bli ca, no sen ti do de re sol ver o pro -
ble ma da agri cul tu ra em nos so País. O que la men to é
o fato de que os te le jor na is te nham no ti ci a do a ro la -
gem de ma ne i ra ex tre ma men te ne ga ti va e não o te -
nham fe i to em re la ção ao Pro er, quan do so cor reu
ban cos fa li dos do nos so País: Ban co Eco nô mi co, Ba -
me rin dus, Ban co Na ci o nal. Aliás, em re la ção a isso,
pro me teu-se pu nir, co lo car gen te na ca de ia, e não se
co lo cou nin guém. E quem está pa gan do o Pro er é o
povo bra si le i ro, é a nos sa po lí ti ca de cres ci men to
exor bi tan te da dí vi da in ter na. Não en ten do por que só 
se bate fir me men te em uma si tu a ção como essa, em
que se está de fen den do o in te res se de um im por tan te 
se tor pro du ti vo, um se tor que con tri bui para o equi lí -
brio da ba lan ça co mer ci al bra si le i ra. No en tan to, re pi -
to, não se bate com a mes ma for ça no sis te ma fi nan -
ce i ro, que vive a ga nhar hor ro res de di nhe i ro em nos -
so País. Tal vez seja por que a agri cul tu ra bra si le i ra
não pa gue as nos sas te le vi sões, não pa gue aos do -
nos de con ces são de te le vi sões no País, o que os
ban que i ros na ci o na is e in ter na ci o na is fa zem atra vés
de pro pa gan das per ma nen tes. Tal vez se de ves se
pen sar nis so, Se na dor Iris Re zen de, para com pre en -
der essa crí ti ca tão ve e men te à ini ci a ti va que está
sen do to ma da pe los par la men ta res li ga dos à agri cul -
tu ra na Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ade mir Andra de. O que V. Exª ob -
ser vou...

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio. Fa zen -
do soar a cam pa i nha.) – Se na dor Iris Re zen de, a
Mesa aler ta que já foi to le ran te em re la ção a nove mi -
nu tos ul tra pas sa dos em seu tem po, de vi do ao bri -
lhan tis mo do pro nun ci a men to de V. Exª. Mas gos ta ria

de so li ci tar que não con ce des se mais apar tes ou que
o apar te fos se o mais bre ve pos sí vel.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, vou me li mi tar a con ce der o apar te ao Se na dor
Pe dro Si mon, um dos mais bri lhan tes Mi nis tros da
Agri cul tu ra des te País, a quem tive a hon ra de su ce -
der, quan do S. Exª foi dis pu tar as ele i ções para o go -
ver no do Rio Gran de do Sul. Nin guém mais do que eu 
deve tes te mu nhar o que S. Exª con se guiu, em uma
ano, re a li zar na que le Mi nis té rio – pro je tos, pla nos e
po lí ti cas que, re al men te, fa la ram alto na agri cul tu ra
bra si le i ra.

Qu e ro di zer ao nos so Se na dor Ade mir Andra de
que a sua ob ser va ção re al men te é im por tan te. De po -
is da ava li a ção fe i ta pela im pren sa, sen ti-me no de ver 
de, na tri bu na, co lo car as co i sas nos seus de vi dos lu -
ga res. Eu di zia no iní cio do meu pro nun ci a men to que, 
na eco no mia bra si le i ra, o seg men to agrí co la é o mais
sen sí vel, é o que pre ci sa re ce ber tra ta men to es pe ci -
al. Ora, se re ce be esse tra ta men to es pe ci al em qua se 
to dos os pa í ses do mun do, não po de ria ser di fe ren te
no Bra sil. 

Há me nos de 60 dias em que o Pre si den te da
União Eu ro péia era ins ta do a as su mir uma po si ção
con tra o sub sí dio ina ce i tá vel por par te dos de ma is pa -
í ses pro du to res de ali men to, ele dis se: “Não, com os
pro du to res ru ra is não va mos to mar ati tu de por que
são os jar di ne i ros do mun do”. O que isso quer di zer?
Isso quer di zer mu i ta co i sa, isso é sen si bi li da de.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr.
Presiden te, agra de cen do a ge ne ro si da de de V. Exª, per -
mi te-me ce der um rá pi do apar te ao Se na dor Pe dro Si -
mon, que, te nho cer te za, vai hon rar-me so bre ma ne i ra.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Fe li ci to a
Mesa pela to le rân cia que está ten do em re la ção ao
tem po de V. Exª, pelo con te ú do e im por tân cia do seu
pro nun ci a men to. É mu i to bom ver V. Exª, Se na dor
Iris, ocu par a tri bu na nes te mo men to. Tem ra zão o
Se na dor Ade mir Andra de quan do diz que a im pren sa
está dan do uma in ter pre ta ção dis tor ci da ao que está
acon te cen do. Nin guém tem a au to ri da de de V. Exª,
nin guém tem o co nhe ci men to de V. Exª, nin guém tem
a cre di bi li da de de V. Exª para ocu par esta tri bu na e di -
zer o que está di zen do. Que bom este seu pro nun ci a -
men to! Esta mos vi ven do um mo men to da ma i or im -
por tân cia, e o Go ver no deve le var isso em con si de ra -
ção. Se eu fos se li ga do in ti ma men te ao Go ver no, Lí -
der do Go ver no, pe ga ria có pia do seu pro nun ci a men -
to e en tre ga ria ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so. Seu pro nun ci a men to cha ma aten ção. Estou 
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vin do do Rio Gran de do Sul, onde par ti ci pei de uma
re u nião não com agri cul to res sem ter ra, não com a
CUT, mas na Far sul. O Pre si den te da que la en ti da de
e os ma i o res pro pri e tá ri os de ter ra, os ma i o res pro du -
to res do Rio Gran de do Sul es tão se pre pa ran do para
a Mar cha a Bra sí lia: vi rão a Bra sí lia para de fen der o
pro je to que foi vo ta do na Co mis são da Câ ma ra dos
De pu ta dos e exi gir um po si ci o na men to do Go ver no
Fe de ral. A si tu a ção dos pro du to res é de an gús tia
total. A si tu a ção dos ar ro ze i ros é de an gús tia total.
V. Exª ci tou o Mer co sul. Há al guns dias os pro du to res
se por ta ram na pon te Uru gua i a na-São Tomé, Bra -
sil-Argentina, para im pe dir a en tra da do ar roz ar gen ti -
no por ca u sa da di fe ren ça de pre ços pra ti ca dos en tre
os dois pa í ses. Exis tem pes so as que não es tão mais
plan tan do, que es tão ven den do as suas ter ras. Em
São Bor ja, ci da de de Ge tú lio Var gas e João Gou lart,
as ter ras, que sem pre fo ram va lo ri za das, hoje não es -
tão sen do ven di das nem pela me ta de do que va lem.
Os pro du to res não es tão mais pro du zin do e não con -
se guem com pra do res para as suas ter ras. Eles não
têm mais o que fa zer. E, como V. Exª está di zen do,
são pes so as que têm tra di ção, têm his tó ria, não são
aven tu re i ros ou atra ves sa do res. São fa mí li as que, há
três ge ra ções, cri am gado, pro du zem, plan tam e co -
lhem, que se de di cam in te i ra men te a isso e não têm
ou tra ati vi da de. Vejo fa mí li as tra di ci o na is, como a fa -
mí lia Jar dim – co le ga meu de co lé gio – gran des pro -
pri e tá ri as de ter ra, que sem pre pro du zi ram, plan ta -
ram e co lhe ram e, ago ra, têm uma dí vi da ab sur da,
ma lu ca, que se mul ti pli cou e, mes mo com to das as
ter ras, pra ti ca men te não têm con di ções de sal dar
essa dí vi da. É isso que está acon te cen do. Fo ram
apre sen ta dos vá ri os pro je tos, sen do que, so bre um
de les, do De pu ta do Au gus to Nar des, que foi apro va -
do na Co mis são, o Go ver no dis se que, se apro va do,
ve ta rá. Por que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que não
cha ma os pro du to res, sen ta à mesa e faz como fez
com os ban que i ros: quan do nin guém es pe ra va,
numa sex ta-feira de ma dru ga da, ins ti tu í ram o Pro er
para os ban que i ros?! Nós não sa bía mos, nin guém
sa bia que os ban cos es ta vam que bra dos, que po di -
am que brar. E, da no i te para o dia, sem nin guém sa -
ber de onde, apa re ceu o tal de Pro er. Pois, ago ra, às
vés pe ras de um mo vi men to fan tás ti co dos tra ba lha -
do res, como nun ca hou ve igual, quem sabe o Pre si -
den te da Re pú bli ca pos sa trans for mar esta sex -
ta-feira, 13 de agos to, dia do azar, em um gran de dia.
O mo vi men to acon te ce rá na se ma na que vem. Então, 
cha mem por exem plo, Pra ti ni de Mo ra es, ho mem
com pe ten te e co nhe ci do em ní vel in ter na ci o nal, cha -
mem V. Exª, um ho mem fiel ao Go ver no, que foi Mi -

nis tro da Agri cul tu ra, que foi Go ver na dor de Go iás,
que é pro du tor e co nhe ce a ma té ria com toda pro fun -
di da de. E, se não que rem ace i tar o pro je to da Câ ma -
ra, en trem em en ten di men to, mas não ve nham com
essa ame a ça gros se i ra de “se apro var, eu veto”. Isso
é uma bo fe ta da! Tra gam uma pro pos ta, apre sen tem
ou tra idéia. V. Exª fala no mo men to exa to. Não tem
nin guém nes ta Casa com mais au to ri da de do que
V. Exª, pelo seu pas sa do, pela sua his tó ria, como
pro du tor, po lí ti co, ex tra or di ná rio Mi nis tro da Agri cul tu -
ra, para apre sen tar essa re a li da de. E o faz com sin ge -
le za trans pa ren te. Como bem diz o nos so Se na dor
Ade mir Andra de, a ver da de dos fa tos não é como a
im pren sa está co lo can do, como se fos se um gru po de 
vi ga ris tas. Ain da on tem o Jor nal Na ci o nal di zia que o
em pre sá rio, quan do deve, paga um juro de mais de
40 e tan tos por cen to e tem que pa gar sua dí vi da; en -
quan to o agri cul tor, o pe cu a ris ta tem um juro de 6% e
não quer pa gar. Do je i to como foi co lo ca do, quem as -
sis te pen sa que se tra ta de um gru po de vi ga ris tas.
E não é essa a si tu ação, V. Exª dis se mu i to bem. Se
V. Exª me per mi te, como com ple men ta ção ao seu
dis cur so, eu su ge ri ria que esse pro nun ci a men to fos -
se le va do ao Pre si den te da Re pú bli ca, por que a hora
é dra má ti ca, os pro du to res es tão pre pa ra dos, vêm a
Bra sí lia para bus car um en ten di men to. O pro je to vai
ser co lo ca do na Ordem do Dia. O que eu vejo são os
lí de res do Go ver no na Câ ma ra do De pu ta dos di ze -
rem que, se o pro je to for apro va do, o Pre si den te o ve -
ta rá. Não é por aí. Te mos ain da seis dias para sen tar
à mesa, cha mar os pro du to res, cha mar o Sr. Pra ti ni, cha -
mar o Sr. Ma lan e che gar a um en ten di men to. V. Exª
lem brou, com toda a ra zão, que, na re u nião que hou -
ve no Rio de Ja ne i ro, quan do dis se ram, vis-à-vis, ao
Pre si den te fran cês que ele de via cor tar os sub sí di os
aos agri cul to res, ele res pon deu: “Eu não cor to, eu
não me meto com os agri cul to res fran ce ses, por que é 
um se tor que vai bem, é um se tor de sen vol vi do. Eu
não pos so per mi tir que eles se de sor ga ni zem”. Na
Eu ro pa é as sim, nos Esta dos Uni dos tam bém. Se não 
há sub sí di os para nin guém, não há pro ble ma, nós po -
de mos com pe tir com o mun do in te i ro. Nós te mos ca -
pa ci da de, te mos com pe tên cia, te mos hoje tec no lo gia
igual à do mun do in te i ro. O que não é pos sí vel é eles
te rem sub sí dio e nós não, e ain da abrir mos as por tas
para eles en tra rem no Bra sil. Eu até me atre vo a fa -
zer-lhe um ape lo: V. Exª, que tem au to ri da de, peça
uma au diên cia ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que. Fa -
ça-lhe o fa vor de en tre gar este seu pro nun ci a men to e
peça que re ú na sua equi pe, nes ta sex ta-feira, e faça
o mes mo que fez com o Pro er, ins ti tu í do de po is de
três dias de re u nião, na que la sex ta-feira de ma dru ga -
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da. Faça isso e tome uma me di da que seja re al men te
fa vo rá vel à agri cul tu ra bra si le i ra. V. Exª tem au to ri da -
de para isso.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon, pelo apar te.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Se na dor
Iris Re zen de, com a to le rân cia da Mesa, V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Pois
não, Se na dor Ja der Bar ba lho.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Se na dor
Iris Re zen de, que ro unir-me às ma ni fes ta ções dos
de ma is Co le gas e ao com pe ten te e lú ci do pro nun ci a -
men to de V. Exª. Nes te mo men to, os agri cul to res bra -
si le i ros ca mi nham até Bra sí lia para cha mar a aten ção 
do Go ver no Fe de ral, do Con gres so e da so ci e da de
bra si le i ra para o dra ma que es tão atra ves san do.
Apro ve i to esta pe que na in ter ven ção para cum pri -
men tar V. Exª pela opor tu ni da de do tema. Como bem
sa li en tou o Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª tem au to ri -
da de para fa zer esse re gis tro. Há pou cos dias, ouvi
uma de cla ra ção do Pre si den te da Re pú bli ca so bre a
con tri bu i ção que o se tor agrí co la está dan do à po lí ti ca 
de ex por ta ções. V. Exª sabe que atu al men te um dos
gran des de sa fi os do País é a ques tão da ba lan ça co -
mer ci al, dada a ne ces si da de de o País fa zer suas di -
vi sas cres ce rem e eli mi nar dé fi cits nes sa re la ção de
tro cas. O pró prio Pre si den te, na quin ta-feira pas sa da, 
men ci o nou a con tri bu i ção que esse se tor está pres -
tan do à ba lan ça co mer ci al bra si le i ra, re fe rin do-se
ape nas aos pre ços das com mo di ti es, que, la men ta -
vel men te, no mer ca do in ter na ci o nal, têm pre ju di ca do
os pro du to res des se seg men to. Cre io, por tan to, que o 
Go ver no Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca, ao re -
co nhe cer a con tri bu i ção do se tor agrí co la bra si le i ro,
do se tor ru ral bra si le i ro, há de ter sen si bi li da de no que 
diz res pe i to ao exa me dos seus ple i tos. Por isso mes -
mo, fiz ques tão de in ter vir no de ba te para ter o pri vi lé -
gio de par ti ci par do dis cur so de V. Exª, a fim de di zer
que te nho cer te za de que, se o Pre si den te da Re pú -
bli ca re co nhe ce essa con tri bu i ção, o Go ver no ha ve rá
de re co nhe cer que o ple i to apre sen ta do pelo se tor
agrí co la bra si le i ro me re ce ser le va do em con ta. Os
meus cum pri men tos a V. Exª pela opor tu ni da de e
pela au to ri da de com que abor da o tema.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Obri ga -
do, Se na dor Ja der Bar ba lho. A par ti ci pa ção de V. Exª
nes te de ba te vem ro bus te cer o nos so ape lo, o nos so
pro nun ci a men to so bre a agri cul tu ra.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, V. Exª foi ge ne ro so, mas não se ria pos sí vel
que eu en cer ras se o meu pro nun ci a men to sem ou vir o
apar te do Lí der do PFL, uma vez que to dos os de ma is Lí -
de res ti ve ram opor tu ni da de de emi tir suas opi niões.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So li -
ci to ao emi nen te Se na dor Edi son Lo bão que seja
bas tan te bre ve, mes mo por que há vá ri os ora do res
ins cri tos, in clu si ve V. Exª.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se rei tão bre -
ve quan to o foi o Se na dor Ja der Bar ba lho. Qu e ro ape -
nas di zer a V. Exª, Se na dor Iris Re zen de, que nem
sem pre as po pu la ções ur ba nas se sen si bi li zam com
re la ção a esse tema; to da via, ele é fun da men tal para
to dos os bra si le i ros. Vi ve mos um mo men to em que a
agri cul tu ra par ti ci pa de ma ne i ra sig ni fi ca ti va da eco -
no mia na ci o nal. Esse re gi me de in fla ção pró xi ma a
zero se deve ba si ca men te à agri cul tu ra. Sei, como
dis se o Se na dor Ja der Bar ba lho, que o Pre si den te da
Re pú bli ca se pre o cu pa tam bém com isso. Mas en ten -
do que é pre ci so pre o cu par-se mais. O Se na dor Pe -
dro Si mon não está er ra do. Num mo men to de emer -
gên cia, en con tra mos uma so lu ção até en ge nho sa
para o pro ble ma dos ban cos, que foi o Pro er. Mas pre -
ci sa mos en con trar uma so lu ção se me lhan te, cri a ti va
e in te li gen te, para a agri cul tu ra bra si le i ra. Hoje, li no
jor nal uma in for ma ção do nos so Co le ga Edu ar do Si -
que i ra Cam pos mu i to in te res san te a res pe i to do Pro -
de cer, que exis te em To can tins, no Ma ra nhão, em
Mato Gros so e – cre io – em seu Esta do tam bém, Go -
iás. O Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos con ta a
his tó ria de um pro je to agrí co la, fi nan ci a do com 60%
de re cur sos ja po ne ses, con se gui dos pelo Esta do a
ju ros de 2,7% ao ano. Os co o pe ra dos en tra ram com
uma con tra par ti da de 10%, e o Go ver no Fe de ral, com 
30%. Mas, tan to so bre a sua par ce la como so bre o di -
nhe i ro ja po nês, o Ban co do Bra sil apli ca ta xas de
29%. Ou seja, en quan to o go ver no ja po nês, que fi -
nan cia o pro je to, co bra 2,7%, o Go ver no bra si le i ro,
por in ter mé dio do Ban co do Bra sil, co bra 29%, qua se
30%. Com isso, o ban co ob te ve, no ano pas sa do, um
lu cro de 107%. Ora, ob ten do lu cro em cima da agri -
cul tu ra! Fo ram ob ti dos 107% nes sa ope ra ção! E, para 
com ple tar, con ta o Se na dor que a Se cre ta ria do Tesouro
ten tou re du zir o pra zo de 20 anos dado pe los ja po ne ses
para ape nas 15 anos. Ora, a meu ver, essa é a an ti po lí ti -
ca agrí co la que se pra ti ca nes te País. V. Exª sus ci ta aqui
um de ba te sig ni fi ca ti vo e im por tan te e, por isso mes mo,
tem a to tal so li da ri e da de da Li de ran ça do PFL.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Estou
mu i to agra de ci do, Se na dor Edi son Lo bão, pela in ter -
fe rên cia de V. Exª por meio des se apar te. Foi re al -
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men te um apar te sig ni fi ca ti vo em re la ção a esse tema 
que es ta mos dis cu tin do.

Sr. Pre si den te, não vou mais abu sar da to le rân -
cia de V. Exª, mas devo di zer que a mi nha pre sen ça
nes ta tri bu na se deve jus ta men te à po si ção to ma da
pela im pren sa, des de on tem, com re la ção a essa mo -
vi men ta ção. Ao mes mo tem po, aqui es ta mos o Se na -
dor Pe dro Si mon e eu, que, como ex-Ministros da
Agri cul tu ra, co nhe ce mos de per to a luta que o Mi nis -
té rio da Agri cul tu ra tra va per ma nen te men te com a
área eco nô mi ca, mais es pe ci fi ca men te com o Mi nis -
té rio da Fa zen da e com o Mi nis té rio do Pla ne ja men to, 
para es ta be le cer po lí ti cas agrí co las nes te País a
cada ano, o que é tam bém um gran de erro. Não há
aqui uma po lí ti ca agrí co la per ma nen te. O agri cul tor
está su je i to a mu dan ças a cada ano, an te ce den do o
plan tio das sa fras.

Sa be mos da re sis tên cia im pos ta pe los téc ni cos
da área eco nô mi ca aos ple i tos da agri cul tu ra. E é sa -
ben do dis so que ve nho a esta tri bu na. Co nhe cen do o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so como co nhe -
ço, con vi ven do com Sua Exce lên cia como te nho con -
vi vi do des de os idos do MDB, con vi ven do com o Pre -
si den te como seu Mi nis tro, pos so di zer, como dis se
no iní cio, que Sua Exce lên cia é um ho mem sen sí vel a 
es sas ques tões, aos pro ble mas vi vi dos prin ci pal men -
te pe los mais fra cos, pe los mais hu mil des. E o se tor
agrá rio é fra co nes se con tex to eco nô mi co do País.

Enten do que o meu pro nun ci a men to e os apar -
tes aqui pro fe ri dos fo ram mu i to opor tu nos, por que o
Pre si den te vai se sen si bi li zar com es sas po si ções.
Sua Exce lên cia já sabe que con ta, jun to ao Go ver no
que pre si de, com o apo io in con di ci o nal do Se na do
Fe de ral para bus car uma so lu ção para esse pro ble -
ma, que con si de ro gra ve e pre o cu pan te.

Por tan to, des ta tri bu na, que ro fa zer o nos so
ape lo, meu e dos Se na do res aqui pre sen tes, ao nos -
so Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que tem
lu ta do – jus ti ça seja fe i ta – por este País, para que
Sua Exce lên cia, com a co ra gem que lhe é pe cu li ar,
com o es pí ri to pú bli co e com o sen ti men to pa trió ti co
que têm ca rac te ri za do a sua vida pú bli ca, bus que, an -
tes que essa ban de i ra se tor ne uma ban de i ra de po li -
tiqui ce e po li ti ca lha, uma so lu ção para esse pro ble ma e
dê tran qüi li da de aos pro du to res ru ra is e ao nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e

Srs. Se na do res, de po is do dis cur so do Se na dor Iris
Re zen de, es tan do aqui pre sen tes o Lí der do meu
Par ti do, Se na dor Ja der Bar ba lho; o Lí der do PFL, Se -
na dor Edi son Lo bão; o Lí der do PPB; o Vi ce-Líder da
Opo si ção, Se na dor Ade mir Andra de, gos ta ria de fa -
zer um ape lo. Pen so que, se de se jas sem, as Li de ran -
ças po de ri am, nes te dia, cha mar as Pre si dên ci as do
Se na do e da Câ ma ra dos De pu ta dos e suas Li de ran -
ças para di a lo gar com o Pre si den te da Re pú bli ca, a
fim de mos trar a Sua Exce lên cia que, da ma ne i ra
como es tão ven den do a idéia na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, pura e sim ples men te o pro je to não será apro va -
do. Se apro va do, o pro je to será ve ta do. E as Li de ran -
ças ru ra is já es tão di zen do que, se o pro je to for ve ta -
do, der ru ba rão o veto. Ao in vés de ca mi nhar mos para 
essa si tu a ção de ra di ca li za ção – as in for ma ções pro -
ve ni en tes do Rio Gran de do Sul são as mais gra ves e
não par tem dos sem-terra ou da CUT, mas sim de
pro du to res tra di ci o na is –, po de ría mos pro mo ver esse 
en con tro, que, pelo me nos, se ria uma ten ta ti va de co -
la bo rar. As Li de ran ças – V. Exª, o Se na dor Ja der Bar -
ba lho e os Lí de res que es tão aqui – po de ri am, nes ta
tar de, ir até a Pre si dên cia da Re pú bli ca para con ver -
sar com o Pre si den te, e Sua Exce lên cia po de ria apro -
ve i tar o fi nal de se ma na para se re u nir com seus téc -
ni cos e, em fun ção da im por tân cia da ma té ria, en con -
trar uma sa í da, que não pode ser essa.

O que acon te ceu foi exa ta men te isto: os Lí de res 
do Go ver no na Câ ma ra dos De pu ta dos co mu ni ca ram 
que, se for vo ta do, o pro je to será ve ta do, e os lí de res
ru ra lis tas dis se ram que, se o pro je to for ve ta do, der ru -
ba rão o veto. Vai ser um Deus nos acu da! Se rão 30
dias de dra ma ti ci da de! Será viá vel, se os Lí de res o
qui se rem, ir à pre sen ça do Pre si den te, para que Sua
Exce lên cia faça com a agri cul tu ra o que já foi fe i to em
ou tros se to res. Se ria nor mal e im por tan te – ha ve ria
uma re per cus são fan tás ti ca – que o Pre si den te cha -
mas se as pes so as ao seu ga bi ne te no Pa lá cio do
Alvo ra da e dis ses se: “Va mos en con trar uma so lu ção.
Qual o pro je to que foi apro va do? Não, as sim não dá.
O que é pos sí vel fa zer?”. Sua Exce lên cia po de ria fa -
zer uma pro pos ta con cre ta, di zer algo con cre to, po si -
ti vo, mos tran do aos lí de res ru ra lis tas que não são
dez, mas sim oito. Pelo que es tou sen tin do, pelo que
con ver sei, pelo que ouvi na Câ ma ra e pelo que foi di -
vul ga do no no ti ciá rio, o diá lo go en tre Go ver no e ru ra -
lis tas está en cer ra do. O Go ver no diz que não quer o
pro je to. O pro je to será vo ta do em ple ná rio, será apro -
va do e ve ta do.

Se ria mu i to im por tan te, meu Lí der Ja der Bar ba -
lho, que nós, as Li de ran ças, bus cás se mos um en ten -
di men to com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, no
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sen ti do de ten tar um diá lo go para evi tar que isso
acon te ça. O pior que pode acon te cer é não dar em
nada, mas isso não tem im por tân cia, por que essa
pode ser uma ten ta ti va, uma sa í da, uma pro pos ta,
uma re ne go ci a ção, um diá lo go que dê iní cio àqui lo
que deve ser fe i to.

Esse é o meu ape lo aos Lí de res, prin ci pal men te
ao Lí der do meu Par ti do, para que fa ça mos essa in -
ter me di a ção, nes ta sex ta-feira, para que algo de po si ti vo 
seja fe i to. Não po de mos tra var de hoje até se gun da-feira
esse de ba te ne ga ti vo, com a im pren sa ba ten do de um
lado, e os ru ra lis tas, do ou tro. Não se ria bom que eles
che gas sem aqui na pró xi ma se ma na, ini ci an do um mo vi -
men to que não in te res sa a nin guém.

Esse é o ape lo que faço, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No -

bre Se na dor Pe dro Si mon, como não se tra ta de uma
ques tão de or dem, a Mesa in for ma a V. Exª que to dos
os Lí de res ou vi ram as suas pro po si ções. Evi den te -
men te, a Mesa do Se na do ha ve rá de dar todo apo io
para que ini ci a ti vas des se tipo pos sam ser le va das ao 
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Emi -
nen te Se na dor Ja der Bar ba lho, con ce do a pa la vra a
V. Exª como Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co mu -
ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos
do art. 14, II, “a”, do Re gi men to Inter no. Lem bro que a
pa la vra lhe é con ce di da por ape nas cin co mi nu tos,
por que, so men te após a Ordem do Dia, po dem ser
con ce di dos vin te mi nu tos. Como hoje não há Ordem
do Dia, a pa la vra pela Li de ran ça se res trin ge a cin co
mi nu tos. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, não de se jo po le mi zar, mas en ten do que,
em não ha ven do Ordem do Dia...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não há
nem pós nem an tes.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Per -
fe i to. Abso lu ta men te não há uma ex clu são. Enten do
que, como Lí der, te nho o di re i to aos 20 mi nu tos. Acre -
di to ser essa a in ter pre ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –  A
Mesa, re gi men tal men te, não pode aten der V. Exª,
mas terá a to le rân cia que teve com o emi nen te Se na -
dor Iris Re zen de.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, agra -
de ço a V. Exª.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o jor nal
Fo lha de S. Pa u lo, em sua edi ção de on tem, 12 de

agos to, pu bli cou o ar ti go in ti tu la do “Re for ma Tri bu tá -
ria e Mu dan ça So ci al”, de au to ria dos De pu ta dos Fe -
de ra is Mi chel Te mer, Pre si den te da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, e Ger ma no Ri got to, Pre si den te da Co mis -
são de Re for ma Tri bu tá ria.

O tex to abor da o pro je to pre li mi nar ela bo ra do
pelo Re la tor, De pu ta do Mus sa De mes. Res sal to, en -
tre ou tras, as se guin tes afir ma ções: “É im por tan te
des ta car que esse pro je to tem o seu nor te: a bus ca de 
um sis te ma tri bu tá rio jus to, ra ci o nal e efi ci en te. (...)
Nos so atu al sis te ma tri bu tá rio é um dos res pon sá ve is
pela mi sé ria do País”.

Por fe liz co in ci dên cia, re ce bi on tem, em meu
ga bi ne te, o Dr. Cló vis Má co la, es tu di o so de Di re i to
Tri bu tá rio, ex-Superintendente da Re ce i ta Fe de ral e
ex-Secretário da Fa zen da do Esta do do Pará. Ele me
trou xe, como con tri bu i ção a ser con si de ra da na re for -
ma tri bu tá ria, a pro pos ta de cri a ção de um fun do com -
pos to por par te da ar re ca da ção do Impos to so bre
Impor ta ção de Pro du tos Estran ge i ros em fa vor de
Esta dos su pe ra vi tá ri os em ter mos de co mér cio ex te ri or.

Sua su ges tão tem por base nú me ros da Re ce i ta 
Fe de ral e da Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or, e, pe -
los da dos apre sen ta dos, com pro va-se que, no triê nio
1996/1998, de zes se te Esta dos pro du zi ram, em con -
jun to, um vo lu me de di vi sas lí qui das em tor no de
US$34,1 bi lhões. Entre es ses Esta dos su pe ra vi tá ri -
os, ocu pam po si ção de des ta que: Mi nas Ge ra is,
Pará, San ta Ca ta rina, Rio Gran de do Sul, Mato Gros -
so, Ba hia, Ma ra nhão, Ala go as e Pa ra ná. Por ou tro lado, 
tre ze Esta dos con tri bu í ram para o dé fi cit da ba lan ça co -
mer ci al do País, que al can çou a ci fra de US$24,2 bi -
lhões no re fe ri do triê nio. Isso sig ni fi ca, Sr. Pre si den te,
que, en quan to os pri me i ros Esta dos ci ta dos ti ve ram su -
pe rá vit na sua re la ção de tro cas de mais de US$34 bi -
lhões, os se gun dos ti ve ram um dé fi cit, nes sa re la ção,
de US$24 bi lhões, no re fe ri do triê nio.

Par ti cu la ri zan do o ano de 1998 como re fe rên -
cia, quin ze Esta dos pro du zi ram, em con jun to, um vo -
lu me de di vi sas lí qui das – isto é, su pe rá vit – su pe ri or
a US$10,2 bi lhões. Expor ta ram US$26,4 bi lhões e
im por ta ram US$16,2 bi lhões. Fo ram eles, por or dem de
de sem pe nho: Mi nas Ge ra is, Pará, San ta Ca ta ri na, Rio
Gran de do Sul, Mato Gros so, Ba hia, Ma ra nhão, Ala go as,
Pa ra ná, Go iás, Ama pá, Pi a uí, Mato Gros so do Sul, Ron -
dô nia e Rio Gran de do Nor te. Enquan to isso, as de ma is
Uni da des da Fe de ra ção – 11 Esta dos e o Dis tri to Fe de ral
– apre sen ta ram um dé fi cit de US$17,7 bi lhões. Fun da -
men tal men te, São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e Ama zo nas
(Zona Fran ca de Ma na us) fo ram res pon sá ve is, em 1998,
por US$15,2 bi lhões des se dé fi cit.
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A con tri bu i ção dos Esta dos su pe ra vi tá ri os à ba -
lan ça co mer ci al do País, em 1998, im pe diu o agra va -
men to do sal do ne ga ti vo de US$7,4 bi lhões, pois,
sem essa con tri bu i ção, o dé fi cit se ria ele va do para
US$17,7 bi lhões. Pa ra do xal men te, os Esta dos su pe ra vi -
tá ri os não têm ob ti do ne nhu ma re com pen sa pelo seu no -
tá vel de sem pe nho. Mu i to pelo con trá rio, eles têm sido
pu ni dos com a per da de gran de par te da sua re ce i ta tri -
bu tá ria, uma vez que, a par tir da vi gên cia da Lei Kan dir,
não há mais in ci dên cia do ICMS so bre a ex por ta ção dos
pro du tos pri má ri os e se mi-elaborados.

O que se cons ta ta é que os Esta dos de fi ci tá ri os,
par ti cu lar men te as duas ma i o res eco no mi as do País
– São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro – es tão sen do be ne fi ci a -
dos eco nô mi ca e fi nan ce i ra men te. Eco no mi ca men te,
por que suas im por ta ções são vi a bi li za das em boa
par te pe las di vi sas lí qui das ge ra das pe los Esta dos
su pe ra vi tá ri os. São Pa u lo é fi nan ci a do pelo Pará, é fi -
nan ci a do pelo Rio Gran de do Sul e está sen do fi nan -
ci a do por Mi nas Ge ra is. E, fi nan ce i ra men te, pelo fato
de que o ICMS in ci den te so bre o pro du to im por ta do é
de vi do, na for ma da le gis la ção em vi gor, aos Esta dos
onde o im por ta dor tem do mi cí lio.

Então, é uma re la ção, Sr. Pre si den te, pro fun da -
men te dis tor ci da. Um Esta do como o meu, o Pará, po -
bre fi nan ce i ra men te, ape sar de ter imen sas ri que zas
na tu ra is, não pos sui re cur sos para in fra-estrutura,
mas con tri bui com a ex por ta ção para que São Pa u lo
pos sa im por tar cada vez mais para sua in dús tria, pos -
sa au men tar o seu vo lu me de ne gó ci os, pos sa cres -
cer em ICMS. Não é pos sí vel, por tan to, man ter esse
qua dro que des fi gu ra a Fe de ra ção e con ti nua a man -
ter o em po bre ci men to de Esta dos que de ve ri am ter
opor tu ni da de, como o meu, de cres cer, face o es for ço 
de con tri bu i ção para com o Bra sil em ter mos de ex -
por ta ções e, ao mes mo tem po, está im pe di do, por
esta re a li da de que os nú me ros es tão a apre sen tar! É
como se ocor res se, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, uma trans fu são de san gue em sen ti do in ver so. 
Isto é, o san gue da pes soa en fer ma é trans fe ri do para 
o cor po da pes soa sã.

Os Esta dos ex por ta do res, e den tre eles mu i tos
Esta dos po bres fi nan ce i ra men te, es tão sub si di an do
as im por ta ções efe tu a das pe los Esta dos ri cos. Aí per -
gun to: onde há po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal?
Onde é pos sí vel, Sr. Pre si den te, se ter Fe de ra ção
des ta for ma? Onde cada vez mais se con cen tra no
Su des te bra si le i ro, par ti cu lar men te em São Pa u lo, os
ma i o res in ves ti men tos do País, seja em ter mos de or -
ça men to, seja em ter mos de po lí ti ca e de in cen ti vos –
dois ter ços da po lí ti ca de in cen ti vos no Bra sil es tão no 
Su des te bra si le i ro – e, além de to dos es ses be ne fí ci -

os, além de to dos os in ves ti men tos in fra-estruturais
que fo ram fe i tos ao lon go da nos sa his tó ria, nes ta re -
gião os nú me ros es tão a apre sen tar, e que são exa ta -
men te os Esta dos que per dem ma té ria-prima, que
con tri bu em com as suas ri que zas na tu ra is, é que, Sr.
Pre si den te, es tão con tri bu in do para o cres ci men to fi -
nan ce i ro e eco nô mi co des tas Uni da des da Fe de ra -
ção. Onde, nes te País, se pode fa zer al gu ma po lí ti ca
de de sen vol vi men to es pa ci al face essa re a li da de que 
aí está? O que adi an ta, no meu Esta do, fes te jar mos,
ter mos Ca ra jás, a ma i or mina do mun do, e ser mos
hoje o ma i or pólo mi ne ral des te País, con tri bu in do
com as ex por ta ções, se não con se gui mos ver ti ca li zar 
os efe i tos des sas ex por ta ções, e se em ter mos de in -
fra-estrutura a ad mi nis tra ção pú bli ca não tem re cur -
sos para in ves tir em fa vor da po pu la ção do Esta do?
Enquan to isso, Sr. Pre si den te, nós fi nan ci a mos as
im por ta ções de São Pa u lo e do Rio de Ja ne i ro. A in -
dús tria em São Pa u lo con ti nua a cres cer, e, evi den te -
men te, o cres ci men to do ICMS, exa ta men te em São
Pa u lo e no Rio de Ja ne i ro. 

O es tu do, o qual con tém mu i to mais da dos e
aná li se do que as aqui re fe ri das, apre sen ta uma su -
ges tão para mi ni mi zar tal in jus ti ça fis cal. E o mo men -
to ade qua do para ava liá-la é exa ta men te o da Re for -
ma Tri bu tá ria, ora dis cu ti da em re la tó rio pre li mi nar
que, la men ta vel men te, não abri gou esse es tu do, ape -
sar de ter sido apre sen ta do ao Re la tor.

O Fun do su ge ri do se ria cons ti tu í do de 15% do
im pos to so bre im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros
ar re ca da dos pela União, e se des ti na ria aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral que apre sen tem sal do anu al po -
si ti vo no va lor de suas ex por ta ções so bre o va lor de
suas im por ta ções. A par ti ci pa ção será pro por ci o nal
ao sal do po si ti vo de di vi sas de cada Uni da de da Fe -
de ra ção, li mi ta da a 10% do re fe ri do sal do.

Faço este pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te, por
re co nhe cer que essa pro pos ta é ab so lu ta men te viá -
vel, jus ta do pon to de vis ta fis cal e tem por es co po
pre mi ar a efi ciên cia, o que é de se já vel para o nos so
sis te ma tri bu tá rio ora em dis cus são. 

Ela se cons ti tu i rá no es tí mu lo de ci si vo aos go -
ver nos es ta du a is para se en ga ja rem no es for ço de
au men to das ex por ta ções. Por ou tro lado, não in ter fe -
ri rá na fun ção eco nô mi ca do Impos to de Impor ta ção,
como ins tru men to de po lí ti ca de co mér cio ex te ri or.

Sr. Pre si den te, as su mi o com pro mis so de le var
ao Re la tor da Re for ma Tri bu tá ria, De pu ta do Mus sa
De mes, a su ges tão que ora lhes apre sen to pu bli ca -
men te da tri bu na do Se na do. Vou em pe nhar-me jun to 
às li de ran ças po lí ti cas dos Esta dos su pe ra vi tá ri os
para que se seja con cre ti za da essa pro pos ta. 
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Como Lí der do PMDB no Se na do e Pre si den te
do Par ti do, e so bre tu do como Se na dor do Esta do do
Pará, tudo fa rei para que o as sun to seja dis cu ti do, en -
ri que ci do com no vas su ges tões e, so bre tu do, apri mo -
ra do na sua ver ten te de jus ti ça tri bu tá ria.

Pen so no Pará e nos de ma is Esta dos que vêm
en fren tan do mo men tos de em po bre ci men to, e em
nos sos tra ba lha do res de sem pre ga dos, e vis lum bro
na me di da pro pos ta a luz no fun do do tú nel para a re -
cu pe ra ção de nos sa ca pa ci da de de in ves ti men to.
São re cur sos não pro ve ni en tes de au men to de im -
pos tos. Nós não es ta mos ple i te an do ne nhum au men -
to de impos to para en fren tar essa re a li da de. São re cur -
sos que pos si bi li ta rão a cons tru ção de es co las, pos tos
de sa ú de, de es tra das, obras de sa ne a men to bá si co
como for ma de com pen sar es ses Esta dos que, efe ti va -
mente, con tri bu em, para a eco no mia do País.

Além de não agra var a car ga fis cal, a pro pos ta
pre mia a efi ciên cia dos Esta dos ex por ta do res, por
sua con tri bu i ção de ci si va para o equi lí brio de nos so
ba lan ço de pa ga men tos.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, tra zer à con si de ra ção do
Se na do, nú me ros que de mons tram, com esta pro -
pos ta, que ab so lu ta men te não cria ne nhu ma di fi cul -
da de para as ou tras Uni da des da Fe de ra ção. O que
não é pos sí vel, res sal to (e peço ao Sr. Pre si den te que 
de ter mi ne a pu bli ca ção, ane xo a este meu pro nun ci a -
men to, de to dos os qua dros), é se as sis tir os re cur sos 
des ses Esta dos, que fa zem esse es for ço de ex por ta -
ção, que não com pro me tem a nos sa ba lan ça co mer -
ci al, se rem dre na dos. As di vi sas ge ra das vão ser em -
pre ga das onde? Vão ser em pre ga das exa ta men te
nos Esta dos im por ta do res. Nós fa ze mos o su pe rá vit,
e o re sul ta do des se su pe rá vit vai para onde? Vai exa -
ta men te para São Pa u lo im por tar – e São Pa u lo é de -
fi ci tá rio. Então, so mos nós que fi nan ci a mos. E qual é
a re per cus são? São Pa u lo cres ce em ter mos da sua
in dús tria, dos seus ser vi ços, cres ce em ren da, cres ce
em ICMS, e nós ou tros, que fa ze mos o es for ço, é que
es ta mos a fi nan ci ar! Por tan to, Sr. Pre si den te, não é
pos sí vel a ma nu ten ção des ta dura re a li da de tri bu tá ria!

Qu e ro aqui, nes ta ta be la, res sal tar que, se esse
Fun do for im plan ta do, Mi nas Ge ra is re ce be rá por
este Fun do, mais de R$500 mi lhões/ano como com -
pen sa ção pelo seu es for ço de ex por ta ção; para o
meu Esta do, o Pará, R$274 mi lhões; San ta Ca ta ri na,
R$195 mi lhões; o Rio gran de do Sul R$182 mi lhões, e 
o res tan te da ta be la vai de mons tra do a com pen sa -
ção, Sr. Pre si den te. Não é, por tan to, ne nhum ges to
de fi lan tro pia que es ta mos a pro por nes te mo men to.
Esta mos a pro por jus ti ça fis cal! Não po de mos ad mi tir
que os Esta dos que fa zem esse es for ço de ex por ta -

ção, ao fi nal es te jam a con tri bu ir com os Esta dos que
cri am pro ble ma na ba lan ça co mer ci al, que são os res -
pon sá ve is pela im por ta ção e que, ao fim, ao cabo,
são os que têm a opor tu ni da de de cres cer. E nós ou -
tros, par ti cu lar men te o meu Esta do – e este tema não
é de hoje –, a so ci e da de do meu Esta do se re be la
com a idéia de ser mos um mero ex por ta dor, que não
tem a ca pa ci da de in fra-estrutural de se in dus tri a li zar,
de ver ti ca li zar a eco no mia, de tal or dem que pos sa ter 
a opor tu ni da de de cres cer em ar re ca da ção e na ge ra -
ção de em pre gos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é a con tri bu i ção que,
nes te mo men to, no exer cí cio da re pre sen ta ção pelo
meu Esta do, o Pará, em bo ra não lhe seja um tema
ex clu si vo, tra ze mos para o de ba te da re for ma tri bu tá -
ria, que es pe ra mos pos sa dar uma nova es tru tu ra,
mais jus ta, para que epi só di os des ta na tu re za não
per mi tam, como afir mou o Se cre tá rio da Re ce i ta Fe -
de ral, que gran de par te da que les que efe ti va men te
po dem con tri bu ir no Bra sil não o fa çam; que não se
man te nha o es cân da lo de que 50% das 530 ma i o res
em pre sas des te País, gra ças à eli são fis cal, não pa -
guem; que mais de 40 dos ma i o res ban cos do País
tam bém não es te jam a pa gar im pos to.

São fa tos des sa na tu re za, Sr. Pre si den te, que
es pe ra mos que a re for ma fis cal e tri bu tá ria pos sa eli -
mi nar.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, tra ze mos esta
pro pos ta. Pre ten de mos vol tar à tri bu na. Pre ten do vi -
si tar não só os re pre sen tan tes no Se na do des ses Esta -
dos pre ju di ca dos, pre ten do vi si tar os Go ver na do res dos 
Esta dos pre ju di ca dos, in clu si ve o Go ver na dor de Mi nas 
Ge ra is, que é o Esta do mais pre ju di ca do nes te caso,
para mos trar que há ne ces si da de de se fa zer um mu -
tirão para re ver ter este qua dro que aí está.

Sr. Pre si den te, des ço da tri bu na agra de cen do a
com pre en são de V. Exª, em que pese a mi nha dis cor -
dân cia, mas não de se jo, nes ta sex ta-feira, im pe dir que
ocu pem a tri bu na do Se na do com pa nhe i ros Se na do res
que de se jam tam bém, por cer to, tra tar de as sun tos re le -
van tes para o Bra sil. Mas con si de ro que este é um tema
da ma i or gra vi da de, da ma i or im por tân cia e te nho a cer -
te za de que o De pu ta do Mus sa De mes ha ve rá de le var
em con ta, em con si de ra ção, e que será pos sí vel fa zer
um mu ti rão para im pe dir que São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro, 
que se apre sen tam como as ma i o res eco no mi as do
País, na ver da de, se jam sus ten ta dos por Esta dos ri cos
eco no mi ca men te, mas po bres fi nancei ra men te, como é 
o caso do meu Esta do do Pará.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR JADER BARBALHO EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No -
bre Se na dor Ja der Bar ba lho, V. Exª será aten di do na
for ma do Re gi men to Inter no.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Peço a
pa la vra como Lí der, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra, como Lí der, ao emi nen te Se na dor
Edi son Lo bão, por cin co mi nu tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Como Lí der. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o Re gi men to não nos per mi tiu tra var com
o Se na dor Ja der Bar ba lho esse de ba te po si ti vo na
ma nhã de hoje em tor no das in jus ti ças fis ca is que se
pra ti cam em nos so País. Mas S. Exª tem se gu ra men -
te a nos sa so li da ri e da de, até por que abor da um tema
de gran de mag ni tu de, de gran de im por tân cia para
toda a so ci e da de bra si le i ra.

É equí vo co su por que nós, dos Esta dos me nos
fa vo re ci dos, te mos in ve ja de São Pa u lo. Ao con trá rio,
te mos or gu lho de São Pa u lo, mas não po de mos, em
nome des se or gu lho tam bém, per mi tir es sas de si -
gual da des que aten tam con tra o prin cí pio da jus ti ça
em nos so País. 

O Se na dor Ja der Bar ba lho in for ma que al guns
Esta dos são su pe ra vi tá ri os em sua ba lan ça co mer ci al 
com o ex te ri or, en tre os qua is o Ma ra nhão. E que ro
aqui acres cen tar que o Ma ra nhão é su pe ra vi tá rio em
mais de US$500 mi lhões por ano e São Pa u lo, que se 
be ne fi cia desta po si ção dos Esta dos me nos fa vo re ci -
dos, é exa ta men te aque le que, em re la ção ao Ma ra -
nhão, é até mes mo de ve dor de em prés ti mos que nun ca 
pa gou. No Impé rio, o Ma ra nhão che gou a so cor rer São
Pa u lo com um em prés ti mo que nun ca foi pago.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Va mos
co brá-lo en tão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Va mos co -
brar ago ra. 

Então o que que re mos é a so li da ri e da de da
com pre en são na ci o nal. Esta é a opor tu ni da de, quan -
do se de ba te, quan do se pro cu ra fa zer uma re for ma
tri bu tá ria, para aca bar com essa de sor dem, com este
des ca la bro tri bu tá rio que exis te no Bra sil. De sor te
que atri buo toda pro ce dên cia e toda ra zão ao tema
aqui le van ta do pelo Se na dor Ja der Bar ba lho, que
pros se guiu um de ba te mu i to in te res san te que ha via
sido ini ci a do pelo Se na dor Iris Re zen de.

Mas, Sr. Pre si den te, o que me traz a esta tri bu na 
hoje é a abor da gem de um tema tam bém de fun da -
men tal im por tân cia para o Bra sil e para o mun do nos
dias de hoje: a pre ser va ção do meio am bi en te. 

Foi com gran de pra zer que to mei co nhe ci men to
do Pro to co lo de Inten ções fir ma do, em ju lho pas sa do, 

en tre o Mi nis té rio do Meio Ambi en te e o Go ver no do
Esta do do Ma ra nhão. Cum prin do a pri me i ra eta pa do
com pro mis so as si na do, a Go ver na do ra Ro se a na
Sar ney já ba i xou o de cre to que cons ti tui a pri me i ra
co mis são, in te gra da por ser vi do res es ta du a is e por
re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil, para dar or ga ni ci -
da de à Agen da 21 Lo cal ma ra nhen se. 

Diz a Cláu su la Pri me i ra do re fe ri do do cu men to:

“O pre sen te Pro to co lo tem por ob je to a
con ju ga ção de es for ços en tre as par tes me di -
an te a uti li za ção e o in ter câm bio de tec no lo gi -
as, de re cur sos hu ma nos, ma te ri a is, fi nan ce i -
ros e ci en tí fi cos dis po ní ve is, vi san do a ela bo -
ra ção da Agen da 21 do Esta do do Ma ra nhão, 
do ra van te de no mi na da Agen da 21 Lo cal!.

O Ma ra nhão, Sr. Pre si den te, é o pri me i ro Esta -
do bra si le i ro a le var avan te o com pro mis so bra si le i ro
as su mi do em re u nião in ter na ci o nal, de mons tran do
quão sen sí vel está o seu povo para o en con tro de so -
lu ções que, pre ser van do o meio am bi en te, man te -
nham in to ca da a sua dis po si ção de sen vol vi men tis ta. 

A cha ma da Agen da 21, cri a da por de li be ra ção
de 179 pa í ses re u ni dos em 1992 no Rio de Ja ne i ro na 
fa mo sa ECO-92, foi, na ver da de, a pri me i ra ini ci a ti va
mais efe ti va, de ca rá ter pla ne tá rio, a aler tar a hu ma ni -
da de para a pre mên cia de se cor ri gi rem ru mos na
bus ca do de sen vol vi men to.

O que vem acon te cen do há sé cu los é o es for ço
do ho mem, em to dos os qua dran tes da Ter ra, para a
con quis ta do pro gres so, in te i ra men te de sin for ma do,
ou in cons ci en te, quan to aos pre ju í zos que oca si o nou
ao meio am bi en te. No es tá gio mais avan ça do, os pa í -
ses in dus tri a li za dos ado ta ram um mo de lo de de sen -
vol vi men to de uso ex ces si vo dos re cur sos na tu ra is,
des con si de ran do a ca pa ci da de de su por te dos ecos -
sis te mas. Tal mo de lo, a seu tur no, foi re pro du zi do pe -
las na ções em de sen vol vi men to, pro vo can do con se -
qüên ci as am bi en ta is de al tís si mos ris cos no ta da men -
te para as ge ra ções vin dou ras.

A Agen da 21, re sul ta do de dois anos de es tu dos 
pro mo vi dos por go ver nos e ins ti tu i ções da so ci e da de
ci vil an te ri o res à ECO– 92, teve o ob je ti vo de ofe re cer
às li de ran ças mun di a is as pre mis sas de uma ação es -
tra té gi ca, cri an do um novo pa drão de de sen vol vi men -
to no qual se har mo ni zam mé to dos de pro te ção am bi -
en tal, jus ti ça so ci al e efi ciên cia eco nô mi ca.

É o que se cha ma de sen vol vi men to sus ten tá vel. 
No Bra sil, ado ta mos a in ter pre ta ção dada pelo Re la -
tó rio Brun tland, pu bli ca do em 1987 no do cu men to
“Nos so fu tu ro co mum”, ela bo ra do pela Co mis são
Mun di al so bre o Meio Ambi en te, cri a da pe las Na ções
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Uni das e pre si di da pela en tão Pri me i ra-Ministra da No ru -
e ga, Gro-Bruntland. Pela in ter pre ta ção bra si le i ra, de sen -
vol vi men to sus ten tá vel “é o que sa tis faz às ne ces si da -
des pre sen tes, sem com pro me ter a ca pa ci da de das ge -
ra ções fu tu ras de su prir suas pró pri as ne ces si da des.” 

A cada dia am plia-se a cons ciên cia co le ti va em
re la ção à im pe ri o si da de da pre sen te po lí ti ca de pre -
ser va ção am bi en tal. Se, em qual quer país, fa lha o go -
ver no na atu a ção de um de sen vol vi men to sus ten tá -
vel, sur gem es tre pi to sas as ins ti tu i ções ci vis, não go -
ver na men ta is, para de nun ci ar ris cos e, às ve zes, até
im pe di-los pela for ça.

Há mu i tos anos, li, na im pren sa, o anún cio ofi ci al
de um Esta do que, de se jan do atra ir in dús tri as para o
seu ter ri tó rio, di zia mais ou me nos o se guin te: “Tra gam
a po lu i ção para cá! Nós ace i ta mos a sua po lu i ção!

Essa pu bli ci da de, que não sus ci tou qual quer
pro tes to ou co men tá ri os na que les tem pos, ja ma is se
re pe ti ria nos nos sos dias, tal a cons ciên cia pre ser va -
ci o nis ta que se vai so li di fi can do em nos so País.

Con tu do, in fe liz men te, mu i to ain da se faz, Sr.
Pre si den te, que re sul ta em dra má ti ca de te ri o ra ção
dos ecos sis te mas. Aqui mes mo no Bra sil, são diá ri as, 
en tre ou tras, as de nún ci as de que ain da não en con -
trou um meio para im pe dir a de vas ta ção de nos sas
flo res tas, com gra ves con se qüên ci as para as nas cen -
tes de água e a pro du ti vi da de das la vou ras.

E mes mo nos pa í ses de sen vol vi dos, a am bi ção
do lu cro im pe de cri té ri os de bom sen so que, sem eli -
mi na rem a lu cra ti vi da de, re sul ta ri am be né fi cos para
as po pu la ções. 

O caso do ál co ol – que re du zi ria so bre mo do a po -
lu i ção am bi en tal dos ve í cu los au to mo to res – é tí pi co.
Ain da re cen te men te li um apro fun da do es tu do, co or de -
na do pelo Se na dor re pu bli ca no Ri chard G. Lu gar, Pre si -
den te do Co mi tê de Agri cul tu ra, Ali men ta ção e Flo res tas
do Se na do nor te-americano, de mons tran do, en tre mu i -
tos ou tros fa tos im por tan tes, que o eta nol já te ria supe ra -
do as van ta gens eco nô mi cas da ga so li na, ele men to al ta -
men te po lu i dor, se as in dús tri as nele in ves tis sem os va lo -
res das pes qui sas que des ti nam a ou tros com po nen tes.

Diz ele num tre cho:

“...No pre sen te, o cus to de pro ces sa -
men to do eta nol é sig ni fi ca ti va men te mais
alto que o pre ço equi va len te por bar ril de
pe tró leo. Mas essa dis cre pân cia é um re fle -
xo da ma tu ri da de e so fis ti ca ção da in dús tria
pe tro lí fe ra, de sen vol vi da des de o sé cu lo
pas sa do, com pa ra da com as re cen tís si mas
ini ci a ti vas na área de bi o com bus tí ve is. A
pro du ção de eta nol não é ine ren te men te
mais com ple xa que o re fi no de pe tró leo –

mu i to ao con trá rio, na ver da de. Sim ples men te, 
o mun do in ves tiu mu i to mais re cur sos no pe -
tró leo” (in “Fo re ign Affa irs” – Edi ção Bra si le i ra
da Ga zen ta Mer can til  – pág.20 – 8-1-99)

O mes mo se pode di zer das ener gi as so lar e eó li -
ca, que ain da não me re ce ram in ves ti men tos ma ci ços
para se ge ne ra li za rem como ins tru men tos de gran de be -
ne fí cio para a qua li da de de vida de imen sas po pu la ções.

Estão na tec no lo gia, e isso é o que de mons tra a
Agen da 21, mu i tas das so lu ções que as se gu ram um
de sen vol vi men to sus ten tá vel.

Para o êxi to da Agen da 21, en tre tan to, tor na-se
fun da men tal a co o pe ra ção e a par ce ria, en vol ven do pa í -
ses, os di fe ren tes ní ve is de go ver no e os vá ri os seg men -
tos da so ci e da de. É como or ga ni zar-se um “mu ti rão”,
que sen si bi li ze cada pes soa do povo, por in ter mé dio das
suas li de ran ças e re pre sen ta ções, para o ob je ti vo de pre -
ser var o mun do em prol dos que vi rão de po is de nós.

Sin to-me fe liz, por tan to, com o pi o ne i ris mo do
meu Esta do nes sa ini ci a ti va. Das su ges tões nas ci das 
dos vá ri os e ex pe ri en tes gru pos so ci a is que de ba te -
rão os pro ble mas ma ra nhen ses sur gi rão, por cer to,
mu i tas e im por tan tes pro po si ções, para que, no Ma ra -
nhão, se es ta bi li ze o de se ja do es tá gio de um de sen -
vol vi men to sus ten tá vel e cres cen te.

Cum pri men to a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney
por re fle tir, com a ini ci a ti va que as su miu, as as pi ra -
ções do povo na mi nha ter ra.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra para uma co mu ni ca ção de Li de ran ça,
por cin co mi nu tos, ao emi nen te Se na dor Roberto Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, já há al gum tem po a im pren -
sa bra si le i ra e a im pren sa in ter na ci o nal vêm co lo can do
como uma ques tão im por tan te na Amé ri ca La ti na o con -
fli to in ter no que so fre a na ção-irmã, Co lôm bia.

Aqui, neste pró prio Se na do, já se co men tou que
esse con fli to, em al guns mo men tos, ti nha tam bém
algo a ver com o nos so ter ri tó rio. A im pren sa bra si le i -
ra já fez vá ri os co men tá ri os so bre in ge rên ci as do De -
par ta men to de Com ba te ao Nar co trá fi co nor -
te-americano nas ati vi da des da Po lí cia Fe de ral e do
pró prio se cre ta ri a do na ci o nal que cu i da des se as sun -
to. Tem-se no tí cia de que uma so li ci ta ção para con -
sul to res, me ros con sul to res, re ve lou-se, de po is, qua -
se como uma pe que na in ter ven ção mi li tar na ci da de
de Ta ba tin ga, fron te i ra bra si le i ra ama zô ni ca.

São vá ri os os co men tá ri os acer ca des sa pre o -
cu pa ção nor te-americana com a ques tão co lom bi a -
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na, com a sua guer ri lha, com o nar co trá fi co e com a
Amé ri ca La ti na.

Ontem, os te le jor na is nem de ram mu i to des ta -
que, mas fa la ram que um re pre sen tan te nor -
te-americano pre pa ra uma vi a gem para a Amé ri ca
La ti na, in clu si ve pas san do pelo Bra sil – e os ter mos
que fo ram usa dos no te le jor nal são tre men da men te
pre o cu pan tes –, para dis cu tir a in va são da Co lôm bia.
Men ci o na ram ain da o com pro mis so do Go ver no Me -
nem, que es pe ro não seja do fu tu ro go ver no que em
ou tu bro po de rá sur gir na que la na ção do sul da Amé ri -
ca, de que tro pas ar gen ti nas já es ta vam pron tas e
ofe re ci das para essa in va são.

Ora, não me move aqui qual quer vi são an ti a me -
ri ca na, cé le bres pa la vras de or dem con tra o im pe ri a -
lis mo, mas mu i ta ob je ti vi da de.

No Ori en te, uma cam pa nha in ter na ci o nal con tra 
o Sr. Sad dam Hus se in pro vo cou uma agres são des -
ca bi da, pró pria de um ter ro ris mo de es ta do, in de pen -
den te de sa ber se ha via ou não ar mas quí mi cas em
pre pa ra ção. Mas, numa ação po li ci a les ca, foi aque le
país bom bar de a do e até numa co i sa mu i to ri dí cu la,
tal vez para des vi ar a aten ção da opi nião pú bli ca nor -
te-americana em fun ção de um es cân da lo se xu al do
pre si den te da que le país.

Mais re cen te men te, por ques tões de et nia nos
Bál cãs, con fli to mi le nar, ti ve mos as cha ma das bom -
bas hu ma ni tá ri as so bre a Iu gos lá via, hoje um país
ocu pa do na re gião do Ko so vo.

Fa la-se há mu i to tem po de in ter na ci o na li za ção
da Ama zô nia, e essa ques tão é mu i to fron te i ri ça, no
sen ti do de es tar jun to da fron te i ra. É fun da men tal que
o País tome cons ciên cia. O Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so po si ci o nou-se con tra ri a men te,
mas de uma for ma mu i to tran qüi la e não mu i to afir ma -
ti va. Va mos con ti nu ar com a tran qüi li da de, mas pre ci -
sa mos ser mu i to afir ma ti vos.

Está sen do trans fe ri da para a Amé ri ca La ti na
toda essa idéia, não mais de con tro le, não mais de
su bor di na ção eco nô mi ca ou de in te gra ção, mas já de
in ter ven ção. Os anún ci os e pre nún ci os são mu i to evi -
den tes. Da qui a pou co, o mun do todo vai ver a guer ri -
lha da Co lôm bia como algo que co lo ca em ris co, não
ape nas as ins ti tu i ções co lom bi a nas, mas toda a de -
mo cra cia e a paz na re gião. É fá cil cri ar essa co mo -
ção in ter na ci o nal e re gi o nal, que pode ser a se nha, já
que con ta com al guns go ver nos, como o ar gen ti no,
numa po si ção de su bal ter ni da de to tal para que pos -
sam fa zer essa in ter ven ção.

É fun da men tal que o Bra sil te nha to tal e ple na
cons ciên cia des ses ris cos. Já es ta mos ven do a Po lí cia
Fe de ral bra si le i ra pro fun da men te su bor di na da nas

ques tões do nar co trá fi co, com pro ble mas já aflo ra dos
pelo Go ver no quan do quer de fi nir, con cre ta men te,
como se dará a re la ção na ques tão do nar co trá fi co com
as au to ri da des nor te-americanas. Hoje mes mo os jor -
na is no ti ci am que a Casa Mi li tar já dis cu te que or ga nis -
mo será res pon sá vel por isso. Ti ve mos até al guns en -
tre ve ros com a em ba i xa da nor te-americana.

O nar co trá fi co e a guer ri lha co lom bi a na, que pode 
le van tar pro ble mas pe las fron te i ras com a Ama zô nia,
são ques tões que po dem ser pe que nas, mas que in -
di cam a for ça e a ên fa se com que os Esta dos Uni dos
hoje co me çam a in ter vir jun to aos go ver nos do nos so
con ti nen te. É fun da men tal que te nha mos uma cla ra
de fi ni ção do Go ver no bra si le i ro; e para isso o Se na do
é o fó rum pró prio para dis cu tir ques tões de po lí ti ca  ex -
ter na.

A po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, sal vo al guns pe -
que nos se nões, vem se con du zin do, já há mu i to tem -
po, há dé ca das, pelo res pe i to à au to de ter mi na ção
dos po vos, pelo res pe i to às fron te i ras dos pa í ses – o
Bra sil há mu i to tem po não tem pro ble mas de fron te i -
ras, o Bra sil tem se pre o cu pa do com a for ma ção do
mer ca do re gi o nal, é lí der do Mer co sul. Essa po lí ti ca
ex ter na bra si le i ra pre ci sa ser bem re a fir ma da e para
isso o Se na do é o fó rum pró prio.

Encon tra-se em tra mi ta ção na Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal um re que ri men -
to do Se na dor Pe dro Si mon que con vo ca o Mi nis tro
Luiz Fe li pe Lam pre ia a com pa re cer a esta Casa.
Acho que não bas ta. Estou, por tan to, am pli an do o ci -
ta do re que ri men to. Te ría mos que con vo car tam bém – 
e são es ses os ter mos do meu re que ri men to – o Mi -
nis tro da De fe sa e os co man dan tes dos três ra mos
das For ças Arma das: Exér ci to, Ma ri nha e Ae ro náu ti -
ca. Po de mos pro mo ver uma au diên cia pú bli ca, in clu -
si ve aqui nes te ple ná rio, ou pode ela ser se cre ta, isso
vai de pen der dos con vi da dos. 

O Se na do e a opi nião pú bli ca bra si le i ra pre ci -
sam co me çar a se pre o cu par, por que se não, da qui a
pou co, va mos ter bom bas hu ma ni tá ri as nas ci da des
la ti no-americanas. Em nome do com ba te ao nar co trá -
fi co e de sua li ga ção com a guer ri lha – li ga ção que
não se sabe bem se exis te –, va mos ver a cla ra in ter -
ven ção nor te-americana en tre nós.

Sr. Pre si den te, peço que o re que ri men to de con -
vo ca ção faça par te do meu pro nun ci a men to par que
cons te dos Ana is da Casa.

Obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO FREIRE EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

388  ANAIS  DO SENADO FEDERAL AGOSTO  1999



REQUERIMENTO Nº

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos do art. 397, in ci so I do Re gi men to

Inter no des ta Casa, a con vo ca ção dos ex ce len tís si mos se nho res
Luiz Fe li pe Lam préia, Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res; Élcio
Alva res, Mi nis tro da De fe sa; Cle u ber Vi e i ra, Ge ne ral e Co man -
dan te do Exér ci to; Sér gio Cha gas Te les, Almi ran te-de-Esquadra
e Co man dan te da Ma ri nha; e Wal ter Wer ner Bra u er, Te nen -
te-Brigadeiro e Co man dan te da Ae ro náu ti ca para, em re u nião na
Co mis são de Re la ções Exte ri o res ou no Ple ná rio do Se na do, pú -
bli ca ou se cre ta a cri té rio dos con vi da dos, pres tar in for ma ções da 
po si ção bra si le i ra acer ca da ten ta ti va de re gi o na li za ção pe los
Esta dos Uni dos dos con fli tos in ter nos da Co lôm bia, bem como da 
in ge rên cia nor te-americana nos as sun tos in ter nos bra si le i ros re -
fe ren tes à po lí ti ca de com ba te ao nar co trá fi co.

Sala das Ses sões, de agos to de 1999. – Se na dor Ro ber to
Fre i re.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra como Lí der, por cin co mi nu tos, ao emi -
nen te Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
no bres Se na do res, es tu do re cen te da ONU re ve la uma
si tu a ção de ve ras pre o cu pan te com re fe rên cia à po pu la -
ção mun di al: a sua cur va de cres ci men to mos tra que o
pla ne ta, numa ava li a ção oti mis ta, terá, nos pró xi mos
qua ren ta anos, cer ca de oito bi lhões de pes so as.

Já atin gi mos a ci fra de seis bi lhões de pes so as.
Os pa í ses po bres têm re ve la do uma taxa de cres ci -
men to mais ele va da, en quan to que os pa í ses mais
de sen vol vi dos e mais ri cos, em sen ti do opos to, têm
con se gui do de ter esse cres ci men to exa cer ba do e, al -
guns, até re du zir sua taxa de cres ci men to.

Esse cres ci men to, Sr. Pre si den te, é de ve ras
pre o cu pan te, pois traz con si go al gu mas con se qüên -
ci as para os qua is pas so a lhes cha mar a aten ção.
Mes mo em uma pro je ção mais ró sea – diz a ma té ria
da Veja, re fe rin do-se ao es tu do pro mo vi do pela ONU
–, a pers pec ti va é qua se alar man te:

“Po pu la ção de ma is cria pres são cres cen te so -
bre os re cur sos na tu ra is, como as flo res tas e as re -
ser vas de água po tá vel; fal tam em pre gos; fa lham os
pro gra mas pú bli cos de sa ú de e tor na-se im pen sá vel
a Pre vi dên cia como a que exis te no Bra sil atu al men te
ga ran tin do apo sen ta do ri as; a po lu i ção au men ta; o
caos urba no se in ten si fi ca e os pa í ses su per po vo a dos,
em uma pa la vra, po dem tor nar-se in go ver ná ve is”.

A Veja faz uma re fe rên cia es pe ci al à Índia, que
atin ge, ago ra, a ci fra de um bi lhão de ha bi tan tes. Com 
o cres ci men to des con tro la do, cer ta men te ul tra pas sa -

rá, num es pa ço mu i to cur to de tem po, o país mais po -
pu lo so do pla ne ta, que é a Chi na – hoje com 1,25 bi -
lhão de ha bi tan tes. Os da dos so bre a Índia são de ve -
ras im pres si o nan tes: dos seus um bi lhão de ha bi tan -
tes, qui nhen tos mi lhões são de anal fa be tos. Ledo en -
ga no pen sar que as pres sões so ci a is des ses pa í ses
po bres não afe ta rão, fu tu ra men te, os pa í ses ri cos.

E, aqui, no Bra sil, onde a nos sa po pu la ção tam -
bém cres ce qua se em pro gres são ge o mé tri ca, as
pre o cu pa ções, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, não
po de ri am são di fe ren tes, no ta da men te as pre o cu pa -
ções com re la ção à ali men ta ção. A fome gras sa e au -
men ta no mun do, os es to ques de ali men tos pra ti ca -
men te ine xis tem e nós ain da es ta mos, aqui no Bra sil,
tra tan do sem o de vi do cu i da do, como foi co men ta do
aqui pe los Srs. Se na do res que me an te ce de ram em
ou tras opor tu ni da des, a agri cul tu ra bra si le i ra.

A po pu la ção ru ral bra si le i ra ain da é ex pres si va,
ape sar do acen tu a do êxo do ru ral que, ao lon go de dé -
ca das, vem acon te cen do no País – jus ta men te por -
que as eli tes bra si le i ras não têm dado ao ho mem do
cam po uma con di ção con dig na de vida, se me lhan te ao
que acon te ce com os ha bi tan tes das zo nas ur ba nas.

Eu co men ta va há pou co que in su mos dos mais co -
me zi nhos, que já exis tem à lar ga em di ver sos pa í ses e
no pró prio Bra sil, como a ener gia elé tri ca, não es tão à
dis po si ção de toda a po pu la ção bra si le i ra. Vá ri as re giões 
des se nos so imen so e que ri do Bra sil ain da não con tam
com as sis tên cia ao ho mem do cam po. Vá ri os pro du to res 
e mo ra do res da zona ru ral ain da não têm ener gia elé tri -
ca, Sr. Pre si den te, o que po de ria ate nu ar as di fi cul da des
que eles têm à no i te para se mo vi men tar em casa.

Mas não é só a ques tão da ilu mi na ção. O mes mo
ra ci o cí nio se apli ca para os bens que a ciên cia e a tec no -
lo gia po dem ofe re cer ao ci da dão, como o ar con di ci o na -
do, a ge la de i ra, a te le vi são, o rá dio, a pos si bi li da de de
apri mo rar o de sen vol vi men to de suas ati vi da des, quer na 
área agrí co la, quer na ati vi da de pes que i ra, quer na ati vi -
da de pe cuá ria, quer na ati vi da de flo res tal. Enfim, as ati vi -
da des li ga das ao ho mem do cam po ain da ca re cem de
uma as sis tên cia ade qua da, de uma es tru tu ra mí ni ma
que lhes per mi ta vi ver com dig ni da de, que lhes per mi ta,
efe ti va men te, dar a con tri bu i ção que o se tor pri má rio
pode dar ao País, já que está nes se se tor a nos sa vo ca -
ção eco nô mi ca na tu ral. De ve mos apro ve i tar o po ten ci al
agro pe cuá rio de que dis po mos.

Esse aler ta fe i to pela ONU di an te de uma cur va
cres cen te da po pu la ção mun di al deve tam bém ser ou vi -
do por nós. O cres ci men to des con tro la do da po pu la ção
cer ta men te afe ta rá a de man da de ali men tos exis ten te
no mun do, o que cer ta men te re per cu ti rá no Bra sil.
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Por tan to, Sr. Pre si den te, é im por tan te, é im pe ra -
ti vo que dis pen se mos uma aten ção toda es pe ci al ao
se tor agro pas to ril bra si le i ro. Veja a mo vi men ta ção que
es tão fa zen do os pro du to res, num re cla mo can den te,
em ra zão das cir cuns tân ci as em que vive o se tor. São
jus tas as re i vin di ca ções dos pro du to res – mal in ter pre -
ta das às ve zes por al guns se to res, mas jus tas –, por que 
as con di ções que lhes são ofe re ci das para pro du zir são, 
efe ti va men te, in com pa tí ve is com os ní ve is de ris co da
ati vidade e com os re sul ta dos que ela pro duz.

A po pu la ção cres ce de for ma as sus ta do ra e,
numa pro je ção oti mis ta, no cur to pra zo de qua ren ta
anos, es ta rá pro vo can do um ver da de i ro caos na ad -
mi nis tra ção de mu i tos pa í ses, com re fle xos na que les
onde esse cres ci men to não é tão gran de. Esse é um
pro ble ma que deve me re cer a aten ção de to dos.

Gos ta ria de fa zer, nes ta ma nhã, Sr. Pre si den te,
um re gis tro so bre essa ques tão e so bre a im por tân cia 
que o Bra sil deve dar à po pu la ção do meio ru ral, ao
pro du tor ru ral, que, com seu suor, com seu sa cri fí cio e 
o sa cri fí cio da sua fa mí lia, tem dado uma con tri bu i ção 
para a cons tru ção da gran de za do Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ade mir Andra -
de. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en tre os vá ri -
os gran des te mas que es tão a afli gir os bra si le i ros,
três se apre sen tam com ma i or ni ti dez.

O pri me i ro é a ques tão do de sen vol vi men to eco -
nô mi co, en tre va do por fa to res com ple xos, in ter nos e
ex ter nos, cuja raiz está nes sa eco no mia glo ba li za da
e de su ma na, fato que há anos vem im pe din do e blo -
que an do nos so cres ci men to e que re ve la sua face
mais hor rí vel e cru el quan do de sá gua no de sem pre -
go, na po bre za, na fome, na do en ça, na mi gra ção in -
ter na, na mor ta li da de em to das as fa i xas etá ri as e to -
das es sas ma ze las que de gra dam a con di ção humana.

O se gun do tema, in fe liz men te agre ga do ao pri -
me i ro, é a ques tão eco ló gi ca, com es pe ci al re fe rên cia 
ao tê nue e per fe i to equi lí brio da Ama zô nia, ob je ti vo
prin ci pal da luta de to dos nós que ha bi ta mos a re gião, 
bem como de uma gama in con tá vel de bra si le i ros
cons ci en tes do quão im por tan te é, para o Bra sil e o
mun do, a pre ser va ção e o uso ra ci o nal de tão di ver si -
fi ca do uni ver so de ri que zas na tu ra is.

O ter ce i ro tema, este mais afe i to a nós in ter na -
men te, exi ge uma po lí ti ca mais ra ci o nal, vol ta da para
uma me lhor dis tri bu i ção de ren da, onde to dos os bra -

si le i ros te nham par ti ci pa ção mais eqüi ta ti va na re par -
ti ção do bolo e re ce bam igual da de de tra ta men to.

As de si gual da des so ci a is, fru to das de si gual da -
des re gi o na is, não é mais to le rá vel num País con si de -
ra do a oi ta va eco no mia do mun do!

So bre esse tema, aliás, já há al gum tem po ve -
nho dis ser tan do.

Nós úl ti mos dias, após nos so Pre si den te Anto -
nio Car los Ma ga lhães ocu par esta tri bu na e fa zer um
ape lo à Na ção, de ca rá ter su pra par ti dá rio, no sen ti do
de se pro mo ve rem os me i os que dis si pem as de si -
gual da des, a fome e a mi sé ria de nos so con ví vio,
suas pa la vras res so a ram além des tas pa re des.

Qu i çá, além da mí dia e das in ter pre ta ções, ma -
te ri a li ze-se o an se io de S. Exª, pois que tam bém re fle -
te a von ta de da imen sa ma i o ria dos bra si le i ros, in sa -
tis fe i tos com o es ta do de an gús tia no qual vi ve mos,
que aden tra nos sos la res e gera ten são e vi o lên cia.

Mas, como bem diz o di ta do po pu lar, “Deus es -
cre ve cer to por li nhas tor tas” e tudo pa re ce se en ca i -
xar no mo men to cer to e na hora pre ci sa.

Hoje, tal vez por uma des sas es tra té gi as do des -
ti no, te mos a ale gria, a sa tis fa ção e a hon ra de ter na
Pre si dên cia da Co mis são de Orça men to do Con gres -
so o co le ga Se na dor Gil ber to Mes tri nho. Ho mem de
rara sen si bi li da de, in ve já vel sa ber, com pe tên cia com -
pro va da e po lí ti co com “P” ma i ús cu lo. Nin guém me -
lhor do que Mes tri nho para fa lar so bre a Re gião Ama -
zô ni ca, seus pro ble mas, po ten ci a li da des e tudo o que 
a ela pos sa di zer res pe i to.

Mes tri nho, para os que por ven tu ra não o co nhe -
cem – fato que par ti cu lar men te acho im pos sí vel –, so -
bre põe a sim ples con di ção do po lí ti co, do tra ba lha dor, 
para exal tar nos sa pró pria con di ção hu ma na. De uma 
sim pli ci da de ím par, pró pria dos que sa bem a que vi e -
ram, traz sem pre con si go a pla ci dez dos jus tos e a
con vic ção dos pre des ti na dos. Esco lhi do três ve zes,
atra vés do voto po pu lar, para go ver nar o Ama zo nas,
Gil ber to Mes tri nho tam bém já foi Pre fe i to de Ma na us
e De pu ta do Fe de ral por Ro ra i ma. Com me nos de 30
anos che gou ao po der, já nes sa ten ra ida de re co nhe -
ci do por seus con ter râ ne os como lí der in con tes te. O
seu tra ba lho des pren di do e sua ca pa ci da de de aglu ti -
nar idéi as e tor ná-las efe ti vas, con cre tas, em ações
con jun tas, co le ti vas, tor na ram-no um pa ra dig ma, um
guia, um lí der es pon tâ neo.

Pos so di zer, e o digo por de per to co nhe cê-lo,
que Gil ber to Mes tri nho, cuja li nha gem mis ci ge na o
san gue in dí ge na com a bra vu ra nor des ti na, ga nhou
no to ri e da de e es pa ço nas mí di as na ci o nal e in ter na ci -
o nal pela au ten ti ci da de e fir me za de suas po si ções.
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Com mu i to or gu lho, por tan to, é que vejo o co le -
ga à fren te da Co mis são de Orça men to.

Não es pe ro pri vi lé gi os, pois não é esse o es ti lo
do Se na dor. Mas es tou con vic ta de que cum pri rá
suas res pon sa bi li da des com a cons ciên cia de Mes tri -
nho e a sa be do ria de Sa lo mão.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB –  RR) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na do ra Mar lu ce Pin to?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Com
mu i to pra zer, Se na dor Ro me ro Jucá. Eu ain da ia fa lar
so bre a Mesa, onde, na Se gun da Vi ce-Presidência,
te mos tam bém um re pre sen tan te da Re gião Nor te.
Mas, com mu i to pra zer, con ce do-lhe a pa la vra.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB –  RR) – Gos ta ria de
jun tar as mi nhas pa la vras às de V. Exª no mo men to
em que sa ú da o ex-Governador e Se na dor Gil ber to
Mes tri nho na Pre si dên cia da Co mis são de Orça men -
to. Sem dú vi da al gu ma, essa foi uma in di ca ção ex tre -
ma men te acer ta da do PMDB, por que, como já tive
con di ção de di zer aqui, nes te ple ná rio, e que ro re pe -
tir, o Se na dor Gil ber to Mes tri nho, na Pre si dên cia da
Co mis são de Orça men to, é uma ga ran tia a mais de
que ire mos dis cu tir as ques tões dos des ní ve is re gi o -
na is, a ne ces si da de de alo car re cur sos para os pro -
gra mas so ci a is, para os pro gra mas de pro te ção ao
meio am bi en te, para os pro gra mas de aten ção às co -
mu ni da des in dí ge nas e às co mu ni da des ri be i ri nhas,
en fim, à po pu la ção que, de cer ta for ma, é mar gi na li -
za da do pro ces so de de sen vol vi men to, não só no
Nor te, mas tam bém no Cen tro-Oeste do Pre si den te
des ta ses são, Se na dor Car los Pa tro cí nio, e no Nor -
des te prin ci pal men te. Então, como mem bro da di re -
ção da atu al Co mis são de Orça men to, como Vi -
ce-Presidente da que la Co mis são, só te nho a di zer
que a fi gu ra e a his tó ria do Pre si den te Gil ber to Mes tri -
nho vão ser um pon to a mais para que nós, do Nor te,
dos Esta dos mais ne ces si ta dos, con si ga mos nos fir -
mar e nos cal car, na Co mis são de Orça men to, nes sa
dis cus são, im por tan te e di fí cil, mas im pres cin dí vel ao
País, para que pos sa mos di re ci o nar os re cur sos pú -
bli cos de mo cra ti ca men te, con se guin do apro vá-los na 
Co mis são de Orça men to e, de po is, no ple ná rio do
Con gres so Na ci o nal, a fim de que a sa ú de, a edu ca -
ção, a ge ra ção de em pre gos, en fim, o en fren ta men to
da ques tão so ci al pos sa ser equa ci o na do com me lho -
res re sul ta dos para os nos sos Esta dos. Qu e ro jun -
tar-me às pa la vras de V. Exª sa u dan do não só o Pre -
si den te Gil ber to Mes tri nho, mas tam bém o Vi -
ce-Presidente Jo va ir Aran tes, De pu ta do Fe de ral de
Go iás, o Vi ce-Presidente João Co ser, do PT, que tam -
bém faz par te des sa Co mis são, en fim, to dos os mem -
bros, como V. Exª, que tem sido uma lu ta do ra in can -

sá vel na Co mis são de Orça men to, o Se na dor Car los
Pa tro cí nio, que pre si de esta ses são, tam bém é mem -
bro da Co mis são de Orça men to. Não te nho dú vi da de 
que, nes te ano, va mos po der no va men te dis cu tir
ques tões im por tan tes e tra zer para a Co mis são de
Orça men to o tema cen tral das dis cus sões do Con -
gres so Na ci o nal, qual seja, o en fren ta men to das
ques tões so ci a is e o com ba te à po bre za, bus can do
res ga tar a dig ni da de de mi lha res de bra si le i ros que,
in fe liz men te, vi vem hoje na po bre za ab so lu ta. Qu e ro
pa ra be ni zar V. Exª pelo dis cur so des ta ma nhã.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Agra -
de ço a V. Exª pelo apar te, que veio com ple men tar as
mi nhas pa la vras. Te nho con vic ção de que to dos nós,
não só os re pre sen tan tes da Re gião Nor te, mas to dos 
os 81 Se na do res que com põem o Se na do Fe de ral,
ire mos fa zer um tra ba lho con dig no, uma vez que este
ano sur giu esse pro je to ela bo ra do e apre sen ta do pelo 
Pre si den te des ta Casa e on tem hou ve a ins ta la ção da
co mis são es pe ci al en car re ga da de es tu dar as ca u sas e
bus car so lu ções para a po bre za, a mi sé ria e a fome no
Bra sil, no pra zo de 90 dias. Te nho cer te za, por tan to,
que não va mos re gi o na li zar o nos so tra ba lho e os nos -
sos dis cur sos na Co mis são de Orça men to, mas va mos
po der con tar com os Se na do res das ou tras re giões
para aca bar com es ses de se qui lí bri os re gi o na is. Exis -
tem re giões, como o Cen tro-Oeste, Re gião do Se na dor
Car los Pa tro cí nio, que ora pre si de esta sessão, que
tam bém pre ci sa de in cen ti vos.

Hoje, ouvi o dis cur so do Se na dor Ja der Bar ba -
lho, na con di ção de Lí der do PMDB, Par ti do ao qual
per ten ço, onde se re fe ria à de si gual da de que exis te
tam bém no se tor de ex por ta ção, na ma ne i ra como
são co bra dos os tri bu tos no nos so País e como são
da dos os in cen ti vos. O Esta do do Pará, que faz par te
da Re gião Nor te, de solo mu i to rico, é o se gun do
Esta do ex por ta dor da Fe de ra ção bra si le i ra. Não te -
mos nada con tra São Pa u lo, mas, como foi dito aqui,
o Esta do tem cres ci do mu i to. Não só por meio da ba -
lan ça co mer ci al, pois ou tros Esta dos vêm anu al men -
te ten do su pe rá vits em suas ba lan ças, e eles, que são 
de fi ci tá ri os, são os que re al men te apro ve i tam para
im por tar a me lhor ma té ria-prima para que suas in dús -
tri as pos sam, a cada ano, ter mais lu cros, ar re ba nhar
os lu cros do País. Além dis so, ex plo ram a nos sa
mão-de-obra, por que é pú bli co e no tó rio que os nor -
des ti nos, os nor tis tas mi gram, em gran de quan ti da de, 
para São Pa u lo em bus ca de em pre go, onde vi vem,
em sua gran de ma i o ria, de su bem pre go.

Te nho cer te za de que es sas de si gual da des se -
rão eli mi na das e de que con ta re mos com a co o pe ra -
ção unâ ni me des te Se na do, prin ci pal men te dos Se -
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na do res de São Pa u lo, que te rão cons ciên cia de que,
de vi do à vi o lên cia exis ten te na que le Esta do, não têm
mais como pro gre dir em prol do re tro ces so das re -
giões mais po bres.

Dando pros se gui men to ao meu dis cur so, Sr. Pre -
si den te, o con for to da re no va ção na Co mis são de Orça -
men to, se, de um lado, de i xa o pe sar de não mais con vi -
ver mos com fi gu ras emi nen tes, pes so as às qua is nos
uni mos por for tes la ços de ami za de, res pe i to e ad mi ra -
ção, por ou tro lado, dar-nos-á no vas opor tu ni da des de a 
ou tros co nhe cer e do mes mo modo ad mirar.

O con ví vio de mo crá ti co as sim se faz e não po -
de ria de i xar, nes ta opor tu ni da de, de exal tar a pos se
da nova Mesa Di re to ra e mem bros da Co mis são de
Orça men to, que, te nho cer te za, de di car-se-ão à boa
con du ção de nos sos tra ba lhos e, so bre tu do, à me lho -
ria e aper fe i ço a men to dos ins tru men tos de que dis po -
mos para o cum pri men to de nos sa mis são.

Não alu di rei a cada um dos no bres co le gas –
Se na do res, Se na do ras, De pu ta dos e De pu ta das –
que com põem a Co mis são. Mas que ro res sal tar os
no mes dos três Vi ce-Presidentes: De pu ta do Jo va ir
Aran tes, de Go iás; Se na dor Ro me ro Jucá, re pre sen -
tan te do nos so Esta do de Ro ra i ma; e João Co ser, do
Espí ri to San to, um ba ta lha dor, que, em bo ra mem bro
de um par ti do de opo si ção, é um gran de lu ta dor e um
gran de ami go de to dos que pre ci sam. Devo mu i tas
con si de ra ções ao De pu ta do João Co ser pe las ve zes
que en fren ta mos di fi cul da des na apro va ção de emen -
das para o nos so Esta do. S. Exª tem sido um lu ta dor in -
can sá vel por boas par ti ci pa ções nas ver bas do or ça -
men to para os Esta dos pe que nos. A to dos exal to e
apla u do, da mes ma for ma que a to dos, in clu in do aqui
os ser vi do res, de se jo an te ci pa da men te que, ao fi nal de
seus tra ba lhos, pos sam, com to tal acer to e jus ti ça, di zer 
em alto e bom som: mis são cum pri da!

Está na hora, en tão, de dar mos o pon ta pé ini ci al 
no pro ces so de er ra di ca ção da po bre za. Não va mos
aqui fi car a di zer o que já de ve ría mos ter fe i to; a ana li -
sar por que não o fi ze mos ou a va gar no ma ras mo das 
dis cus sões es té re is.

Va mos fa zer! Essa é a pa la vra-chave.
E va mos ini ci ar já, an tes que os ou tros pro je tos

e me i os se jam ela bo ra dos, co me çan do por uma mais
jus ta dis tri bu i ção dos re cur sos or ça men tá ri os. Va mos 
fa zer com que as re giões me nos fa vo re ci das tam bém
par ti ci pem, em igual da de de con di ções, nos gran des
pro je tos na ci o na is, que, ge ral men te, só pri vi le gi am os 
que já pos su em mais.

No vas di re tri zes, no vos con ce i tos, a prá ti ca em ba sada 
no prin cí pio de que to dos são igua is e me re cem igual tra -
ta men to deve ser uma má xi ma a ser pra ti ca da tam bém

quan do da dis tri bu i ção dos re cur sos. O bolo se faz com a
con tri bu i ção de to dos e a to dos deve ser re par ti do.

Por exem plo, não po de mos mais per mi tir que
um pro gra ma do vul to do Ca lha Nor te, como acon te -
ceu ano pas sa do, seja sim ples men te var ri do do Orça -
men to. Aliás, esse pro gra ma é mu i to bem co nhe ci do
pelo ilus tre Pre si den te da pre sen te ses são, Se na dor
Car los Pa tro cí nio, in te gran te da Co mis são de Orça -
men to, da qual fui Re la to ra. S. Exª, na con di ção de
Re la tor ad hoc, subs ti tu iu-me na vi a gem que foi re a li -
za da, pois, àque la épo ca, eu es ta va en fren tan do pro -
ble mas em Ro ra i ma e tive de me afas tar da re la to ria.
O Pro je to Ca lha Nor te não re ce beu ne nhum re cur so
no Orça men to. E, nes te par ti cu lar, digo, sem cons -
tran gi men to, que, se não fos se esta Se na do ra que
ora lhes fala, se ria zero a con tem pla ção do pro je to no
Orça men to de 1999. Fe liz men te, de po is de mu i ta luta
e da so li da ri e da de dos co le gas na Co mis são, con se -
gui mos, por meio de emen das, apro var R$5 mi lhões
dos R$16 mi lhões ini ci al men te re que ri dos. Ape nas
abri mos a ru bri ca para que este ano, cre io eu, o pró -
prio Mi nis tro da De fe sa, nos so ex-colega Se na dor
Elcio Alva res, fale com o Pre si den te e se jam en ca mi -
nha dos pro je tos de lei à Co mis são de Orça men to, a
fim de que pos sam com ple men tar os re cur sos ne ces -
sá ri os à con ti nu i da de do pro gra ma Ca lha Nor te. Na
ver da de, uma quan tia ir ri só ria, di an te de suas re a is
ne ces si da des, da gran de za do pro je to e de seu al -
can ce so ci al. Por isso, pre ci sa mos tra ba lhar para a
con ti nu i da de da que le pro gra ma, pois já ve ri fi ca mos
que, na Re gião Ama zô ni ca, os es tran ge i ros que rem
di tar nor mas quan do de ve ri am ser ou vi dos os Se na -
do res, os De pu ta dos e os po lí ti cos da que la re gião.

É pre ci so que ques tões ma i o res, lon ge do Pla -
nal to Cen tral e mais lon ge ain da dos ga bi ne tes mi nis -
te ri a is, se jam ava li a das com a efe ti va par ti ci pa ção
dos que re al men te co nhe cem do pro ble ma e es tão
ap tos a con tri bu í rem com a sua so lu ção. Caso es pe -
cí fi co, den tre mu i tos, são as ca u sas in dí ge nas –
ques tão que já foi apre sen ta da pelo no bre Se na dor
Ro me ro Jucá, em seu apar te –, um as sun to na tu ral e
cor ri que i ro em nos sa re gião, mas que ga nha con tor -
nos crí ti cos, às ve zes as sus ta do res, quan do ape nas
vis lum bra dos em ga bi ne tes ata pe ta dos ou são ava li a -
dos a dis tân cia dos re a is in te res sa dos.

Re cen te men te, um caso des ses, en vol ven do a
área Ra po sa Ser ra do Sol, em Ro ra i ma, as sun to so -
bre o qual me re fe ri des ta tri bu na, qua se re sul tou em
con fli to ge ne ra li za do, em vir tu de de uma por ta ria
equi vo ca da men te re di gi da. O en tão Mi nis tro Re nan
Ca lhe i ros, com dis cer ni men to e ha bi li da de, sou be a
tem po con tor nar a si tu a ção e os âni mos se es fri a ram.
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Ain da hoje al guns pro ble mas per sis tem e ca u sam
apre en são, fru tos des ses de sa cer tos e in ter fe rên ci as
per ni ci o sas, cuja prin ci pal fa lha foi exa ta men te a de
não se ou vir quem de fato de ve ria ser ou vi do.

Ou tro caso, en vol ven do a Re ser va São Mar cos,
no Mu ni cí pio de Boa Vis ta, ain da hoje é mo ti vo de in -
ten sa pre o cu pa ção por par te das au to ri da des cons ti -
tu í das no Esta do. Ofí cio que re ce bi do atu al Pre si den -
te da Assem bléia Le gis la ti va, De pu ta do Édio Vi e i ra
Lo pes – pes soa da mais alta com pe tên cia, lú ci da e
equi li bra da em seus ges tos e ações –, ex ter na a pre o -
cu pa ção da to ta li da de dos mem bros da que la Casa Le -
gis la ti va com as in to le rân ci as pra ti ca das por ONGs na
Re ser va São Mar cos. O De pu ta do Édio Vi e i ra Lo pes,
um de fen sor da so lu ção pa cí fi ca dos con fli tos, por meio
de so lu ções ne go ci a das, re je i ta com ve e mên cia a ação
des sas ONGs que, con for me es cre ve, dis se mi nam a
dis cór dia en tre ín di os e bran cos, cri an do di fí cil im pas se
na de so cu pa ção das áre as de mar ca das e ho mo lo ga -
das. Sua pre o cu pa ção, além de an te ver a pos si bi li da de
de de sa guar em con fli to ar ma do, tam bém está nos re -
fle xos ne ga ti vos que tal de sas tre pode ca u sar nos ce -
ná ri os po lí ti cos na ci o nal e in ter na ci o nal.

Ain da on tem, pas mem V. Exªs, tam bém re ce bi a
in for ma ção de que o Go ver no Fe de ral está pres tes a
as si nar um con vê nio com or ga ni za ções
não-governamentais, que pou co ou ne nhum co nhe ci -
men to têm da re a li da de dos ín di os ia no mâ mis, para cu i -
dar de sua sa ú de. Mais gra ve ain da é que a de nún cia
diz que são ONGs es tran ge i ras e que o cus to anu al da
pres ta ção dos ser vi ços gira em tor no de R$6 mi lhões. 

Faço um ape lo ao Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, que co nhe ce mos nes ta Casa como ho -
mem de gran de sen si bi li da de, para que tal con vê nio
não seja as si na do, e su gi ro que o con vê nio seja re a li -
za do com o Exér ci to bra si le i ro, para que essa as sis -
tên cia seja con cre ti za da pelo co man do do ba ta lhão
de fron te i ra exis ten te em Su ru cu cu, em de cor rên cia
de, há mu i tos anos, se rem exa ta men te aque les mi li -
ta res os que pres tam as sis tên cia aos ín di os ia no mâ -
mis. V. Exª viu em Su ru cu cu, re gião onde vive a co -
mu ni da de ia no mâ mi, que eles são re al men te os res -
pon sá ve is pela so bre vi vên cia da que les ín di os.

Por se tra tar de de nún cia pu bli ca da na im pren sa 
e, por tan to, sem qua is quer con fir ma ções ofi ci a is, já
agen dei au diên cia com S. Exª o Sr. Mi nis tro da Jus ti -
ça, por quem, sem dú vi da, se rei me lhor in for ma da.

Em prin cí pio, caso ver da de i ra tal no tí cia, de
pron to re ba to essa ati tu de, como an te ci po que tudo
fa rei para que tal si tu a ção não se con cre ti ze. E aqui
está ou tra re a li da de que pre ci sa ser ime di a ta men te
en fren ta da: é pre ci so dar ma i or au to no mia e des ti nar

mais re cur sos aos ór gãos com pe ten tes cri a dos para
cu i dar dos po vos in dí ge nas. É pre ci so uma ma i or in -
te gra ção en tre Go ver no Fe de ral, go ver nos es ta du a is
e exe cu ti vos mu ni ci pa is onde exis tam co mu ni da des
in dí ge nas. É pre ci so que um ma i or in ter câm bio se
faça nos cam pos da in for ma ção, dos re cur sos hu ma -
nos, ma te ri a is e fi nan ce i ros, para que ações mais rá -
pi das e efi ci en tes se jam efe ti va das. Tam bém isso já
en fo quei des ta tri bu na, mas em bre ve o fa rei no va -
men te. Às ve zes tam bém é pre ci so man ter ace sa a
cha ma dos ca sos a re sol ver.

O tem po é cur to, Sr. Pre si den te, para des fi lar o ro -
sá rio de pro ble mas, pro je tos e pro gra mas de nos sa re -
gião que, igual men te, não me re ce ram a de vi da aten ção,
seja por fal ta de re cur sos seja por sim ples des ca so.

Mas nós, que lá re si di mos e lá plan ta mos nos sas
es pe ran ças, não es que ce mos. Estou con fi an te. Não
de sa ni mo di an te dos obs tá cu los, que acho exis ti rem
ape nas para au men tar nos sa re sis tên cia e obs ti na ção.

A Re gião Nor te, a exem plo das ou tras re giões,
está mu i tis si ma men te bem re pre sen ta da no Con -
gres so Na ci o nal. E te mos nós, seus re pre sen tan tes,
de cor e sal te a do, to das as nos sas ne ces si da des, to -
dos os pro je tos viá ve is que re al men te po de rão pro -
mo ver o de sen vol vi men to, ge rar em pre gos e le var a
fe li ci da de ao nos so povo.

Con cla mo, pois, cada um dos re pre sen tan tes da 
Re gião Nor te, Se na do res, De pu ta dos, Go ver na do -
res, Pre fe i tos, Ve re a do res, Mes tres, Dou to res, Se cre -
tá ri os de Esta do, en fim, au to ri da des em to dos os ní -
ve is, e o povo de um modo ge ral, para que una mos os 
nos sos es for ços e idéi as em tor no de um ob je ti vo co -
mum. Que ela bo re mos nos sos pro je tos. Que fa ça -
mos par te des sa cor ren te que quer ex tir par a mi sé ria
e a po bre za des ta oi ta va eco no mia mun di al que está
sen tin do ver go nha e re vol ta di an te de tan ta in jus ti ça e 
de tan ta de si gual da de.

Sr. Pre si den te, meus no bres Pa res, se não
apro ve i tar mos o mo men to atu al, o mo men to em que a 
mí dia, em ní vel na ci o nal, está re al men te con tes tan do
as de si gual da des so ci a is no nos so País, ja ma is con -
se gui re mos oca sião tão pro pí cia para re al men te fa zer 
um tra ba lho com mu i ta le al da de, com mu i ta ho nes ti -
da de, com mu i to amor até, para tor nar este País um
país dig no, con di zen te com a sua di men são e com as
suas ri que zas na tu ra is. 

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

O SR. PRESIDENTE  (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro me ro
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB –  RR. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro tra zer à tri -
buna hoje, em rá pi das pa la vras, uma pre o cu pa ção que
en ten do ser de to dos os de mo cra tas do nos so con ti -
nen te. A im pren sa te le vi si va, hoje, pela ma nhã, anun ci -
ou que o Pre si den te da Ve ne zu e la, Hugo Cha vez, ha via 
de cre ta do es ta do de emer gên cia na que le país, sus pen -
den do os di re i tos de de ci são dos tri bu na is cons tituci o -
na is, in clu si ve do su pre mo tri bu nal da Ve ne zu e la.

Esse é um fato ex tre ma men te pre o cu pan te, es -
pe ci al men te para mim, que faço par te da Ban ca da
dos Se na do res do Esta do de Ro ra i ma, que tem fron -
te i ra com a Ve ne zu e la e, mais do que isso, tem uma
re la ção co mer ci al, cul tu ral e de ami za de bas tan te
pro fun da com aque le país. 

Esti ve vá ri as ve zes na Ve ne zu e la com o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, com o Pre si den te
José Sar ney, com o Pre si den te Ita mar Fran co, e pude,
em cada vi a gem, ve ri fi car o quão são com ple men ta res
as re la ções do Bra sil com aque le país. Com a no tí cia de 
hoje, em de cor rên cia da ele i ção de uma as sem bléia
cons ti tu in te na Ve ne zu e la, fi quei bas tan te pre o cu pa do,
pri me i ro, por que a Ve ne zu e la tem tra di ção de de mo cra -
cia na Amé ri ca La ti na, na Amé ri ca do Sul. A Ve ne zu e la,
com a his tó ria de Si món Bo lí var e suas lu tas – aliás, a
quem o pró prio Pre si den te Hugo Cha ves tem ci ta do
per ma nen te men te no seu dis cur so –, tem uma tra di ção
de de mo cra cia na Amé ri ca do Sul.

Enten do que re for mas pre ci sam ser fe i tas, não
só na Ve ne zu e la, mas em to dos os pa í ses da Amé ri ca 
do Sul. Está aí a Co lôm bia vi ven do mo men tos de ex -
tre ma di fi cul da de; es tão aí as mu dan ças que pre ci -
sam ser fe i tas no nos so pró prio País; está aí a Argen -
ti na bus can do mu dan ças; o Chi le já em pre en deu as
suas mudan ças; está aí o Peru com os pro ble mas com 
que tem con vi vi do. Mas tudo isso, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, deve ser fe i to sob o ar ca bou ço da
de mo cra cia, dos di re i tos cons ti tu ci o na is, en fim, da
pro te ção ao indi ví duo e aos di re i tos de cada um.

Vol to a di zer: é pre o cu pan te a si tu a ção da que le
país. Por tan to, faço um ape lo ao Ita ma raty e ao em -
ba i xa dor da Ve ne zu e la, para que acom pa nhem essa
si tu a ção, para que acom pa nhem, in clu si ve, os in te -
res ses de mi lha res de bra si le i ros que es tão ra di ca dos 
na que le país, a fim de que, efe ti va men te, o Go ver no
bra si le i ro pos sa co la bo rar com o go ver no da Ve ne zu -
e la nes se mo men to de tran si ção e de ins ta bi li da de
que aque le país co me ça a vi ver.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB –  RR) – Con ce -
do o apar te, com sa tis fa ção, à Se na do ra Mar lu ce Pinto.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – No bre
Senador Ro me ro Jucá, as so cio-me às pa la vras de
V. Exª e me co lo co à dis po si ção para acom pa nhá-lo
em uma vi si ta, pri me i ra men te, ao em ba i xa dor da Ve -
ne zu e la no Bra sil e, de po is, ao Ita ma raty, por que
pode ser mu i to pre ju di ci al ao nos so Esta do esse mo -
men to que hoje a Ve ne zu e la está vi ven do. O Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so in ves tiu na que la
li nha de trans mis são para que o Esta do de Ro ra i ma
re ce bes se a dis tri bu i ção da ener gia de Guri. Foi um
in ves ti men to mu i to alto e a par te do Bra sil já foi cum -
pri da, tan to em in ves ti men to quan to na exe cu ção da
li nha de trans mis são. A Ve ne zu e la já ex tra po lou até o
seu pra zo para que che gas se com a cons tru ção até a
fron te i ra do Bra sil no mar co BV-8. Não po de mos fi car
omis sos a esse as sun to, por que diz res pe i to di re ta -
men te ao nos so Esta do de Ro ra i ma; qual quer de ca -
dên cia na que le país vai re fle tir no Bra sil, e, pri me i ra -
men te, em Ro ra i ma. Con gra tu lo-me com V. Exª e es -
tou à dis po si ção, jun ta men te com os Se na do res e De -
pu ta dos de Ro ra i ma, para acom pa nhar de per to essa
si tu a ção. Mu i to obri ga da.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB –  RR) – Agra de -
ço o apar te de V. Exª. A nos sa pre o cu pa ção em re la -
ção a esse as sun to é mu i to gran de.

É bem ver da de que o Pre si den te Hugo Cha ves
es te ve no Bra sil, com o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que, e de mons trou a in ten ção de in clu si ve am pli ar as
re la ções co mer ci a is e de ami za de en tre os dois pa í -
ses, mas, efe ti va men te, não de i xa de ha ver, da nos sa 
par te, por en quan to, a pre o cu pa ção quan to aos ru -
mos de mo crá ti cos que a Ve ne zu e la po de rá tra çar a
par tir da de cre ta ção do es ta do de emer gên cia.

Vou mar car uma au diên cia com o Emba i xa dor
da Ve ne zu e la, para a qual V. Exª e o Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti es tão con vi da dos, bem como os De pu -
ta dos Fe de ra is, a fim de pro cu rar mos aju dar a Ve ne -
zu e la nes te mo men to. Enten do como im por tan tes as
mu dan ças cons ti tu ci o na is que a Ve ne zu e la de se ja fa -
zer, mas es sas mu dan ças de vem ser fe i tas den tro de
um Esta do de mo crá ti co de di re i to, com os di re i tos in -
di vi du a is e co le ti vos pre ser va dos.

Encer ro a mi nha par ti ci pa ção, lem bran do que
as re la ções do Bra sil com a Ve ne zu e la tem au men ta -
do, in clu si ve com re sul ta do su pe ra vi tá rio na ba lan ça
co mer ci al da Ve ne zu e la, exa ta men te por con ta do in -
cre men to da com pra de pe tró leo por par te do Bra sil.
Mais do que isso, a Pe tro brás dis cu te hoje com a
PDVSA a pos si bi li da de de união para cri ar uma em -
pre sa pe tro lí fe ra dos dois pa í ses a fim de atu ar em
de ter mi na das re giões do mun do.
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Assim, te mos a es tra da BR-174 as fal ta da, fru to
de um acor do in ter na ci o nal do Bra sil com a Ve ne zu e -
la, a Li nha de Guri está sen do con clu í da do lado do
Bra sil e que ro dar a no tí cia que, no pró xi mo mês, a
Ele tro nor te, de po is de um ex ce len te e com pe ten te
tra ba lho de obras, es ta rá ener gi zan do a obra do lado
bra si le i ro. A Li nha de Guri, a li nha de trans mis são en -
tre Boa Vis ta e a fron te i ra com Pa ca ra i ma está pra ti -
ca men te con clu í da e, no pró xi mo mês, será ener gi za -
da. Do lado ve ne zu e la no, as obras es tão atra sa das,
in clu si ve o con tra to da Ve ne zu e la com as em pre i te i -
ras aca ba de ser se gu ra do com o Ci ti bank, exa ta men -
te para se bus car re cur sos para a exe cu ção des sa
obra – esse é mais um pon to de pre o cu pa ção para o
qual te mos que bus car uma so lu ção ime di a ta.

Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na do ra Mar lu ce
Pin to. Nós, par la men ta res de Ro ra i ma e da Ama zô nia,
pre o cu pa mo-nos es pe ci al men te com essa si tu a ção da
Ve ne zu e la e va mos so li ci tar ao Ita ma raty que acom pa -
nhe e tome pro vi dên ci as no sen ti do de pro te ger os in te -
res ses dos bra si le i ros que atu am hoje na Ve ne zu e la. 

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ade mir Andra de. 

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, vou tra -
tar de dois as sun tos. Estou apre sen tan do, nes te ins -
tan te, um pro je to de lei que re gu la men ta a apo sen ta -
do ria de to dos os fun ci o ná ri os pú bli cos que tra ba lham
em au tar qui as, se jam fe de ra is, es ta du a is ou mu ni ci pa -
is, sob con di ções in sa lu bres, pe no sas ou pe ri go sas.
Enten do es tar fa zen do jus ti ça ao pro por uma ma ne i ra
toda es pe ci al de pro mo ver a sua apo sen ta do ria. 

Essa apo sen ta do ria es ta va pre vis ta no § 1°, do
art. 40 da Cons ti tu i ção de 1988. Na ver da de, nós es -
ta mos apre sen tan do este pro je to com mu i to atra so.
Entre tan to não exis te ne nhum ou tro pro je to na Casa
ou na Câ ma ra dos De pu ta dos que tra te des sa ma té -
ria. São, por tan to, onze anos de pro fun da in jus ti ça
que nós, Par la men ta res, fi ze mos com to dos os fun ci -
o ná ri os pú bli cos do nos so País, que tra ba lham sob
con di ções pe no sas, in sa lu bres ou pe ri go sas. 

A emen da que mo di fi cou a Pre vi dên cia So ci al
man te ve essa con di ção no pa rá gra fo 4º do art. 40 –
an te ri or men te ela es ta va no pa rá gra fo 1º do art. 40 –,
de for ma que cabe pron ta men te uma re gu la men ta ção 
por par te des ta Casa, por que os fun ci o ná ri os pú bli -
cos, de uma ma ne i ra ge ral, fo ram tão pe na li za dos,
cul pa dos de to das as des gra ças e de to das as ca la mi -
da des – es tão, in clu si ve, há cin co anos sem au men to

– mas, fe liz men te, foi man ti do esse pon to na re for ma
pre vi den ciária.

O pa rá gra fo 4º do art. 40 de ter mi na que: ”É ve -
da da a ado ção de re qui si tos e cri té ri os di fe ren ci a dos
para con ces são de apo sen ta do ri as aos abran gi dos
pelo re gi me de que tra ta o ar ti go, res sal va dos os ca -
sos de ati vi da des exer ci das ex clu si va men te sob con -
di ções es pe ci a is que pre ju di quem a sa ú de ou a in te -
gri da de fí si ca, de fi ni dos em lei com ple men tar.”

Assim, es tou apre sen tan do um pro je to de lei
com ple men tar, que tra ta es pe ci fi ca men te dos fun ci o -
ná ri os pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is que
tra ba lham sob es sas con di ções.

Qu e ro res sal tar que os tra ba lha do res da ini ci a ti -
va pri va da, no re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al, já
têm ga ran ti do esse di re i to a uma apo sen ta do ria com
me nor tem po de ser vi ço – al guns, com 25 anos; ou -
tros, com 20 anos e há ca sos até com 15 anos. Então, 
se esse di re i to exis te e está sen do res pe i ta do no que
se re fe re aos tra ba lha do res da ini ci a ti va pri va da que
in te gram o re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al, não há
por que não o fa zer tam bém com re la ção aos fun ci o -
ná ri os pú bli cos. É isso que es ta mos fa zen do nes te
mo men to. Este Pro je to tem três ane xos que tra tam da 
clas si fi ca ção dos agen tes no ci vos à sa ú de e, em
cada um des ses agen tes, é de ter mi na do o tem po de
apo sen ta do ria. Ele re pe te, em gran de par te, aqui lo
que já fun ci o na no re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al.

Agra de ce mos à as ses so ria da Casa e a nos sa
pró pria as ses so ria pela ela bo ra ção de um tra ba lho
tão bem fun da men ta do e tão bem de ta lha do so bre a
ma té ria. Espe ro que nós pos sa mos cor ri gir essa la cu -
na que exis te na le gis la ção bra si le i ra e fa zer jus ti ça
aos fun ci o ná ri os pú bli cos bra si le i ros que tra ba lham
sob con di ções pe ri go sas, per mi tin do a eles o mes mo
di re i to dos ou tros tra ba lha do res, ou seja, uma apo -
sen ta do ria com me nor tem po, de vi do às con di ções
em que tra ba lham. Espe ro ter o apo io dos Par la men -
ta res no Se na do Fe de ral, na Câ ma ra dos De pu ta dos
e a san ção do Pre si den te da Re pú bli ca.

Um ou tro as sun to de que que ro tra tar, Sr. Pre si -
den te, é o jul ga men to que se ini ci a rá na pró xi ma se -
gun da-feira – e con ta rá, in clu si ve, com a pre sen ça do
Mi nis tro da Re forma Agrá ria e do Pre si den te do
INCRA – dos sol da dos que par ti ci pa ram da cha ci na de
Eldo ra do dos Ca ra jás, quan do, há cer ca de três anos,
exa ta men te no dia 17 de abril, hou ve um con fron to en -
tre po li ci a is mi li ta res e tra ba lha do res ru ra is sem-terra,
do qual re sul tou a mor te de 19 tra ba lha do res.

Em pri me i ro lu gar, res sal to a im por tân cia des se
jul ga men to. Cre io que é um pon to po si ti vo, ape sar de
tan to tem po, jul gar aque les que co me te ram cri me
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con tra tra ba lha do res ru ra is. Pen so que é uma ação
po si ti va do Ju di ciá rio do meu Esta do efe ti var esse jul -
ga men to. Entre tan to, eu gos ta ria que os cri mi no sos
da cha ci na de Co rum bi a ra, ocor ri da em Ron dô nia,
tam bém fos sem jul ga dos, as sim como os cri mi no sos
da cha ci na que ocor reu no Go ver no de São Pa u lo,
quan do era Go ver na dor Luiz Antô nio Fle ury Fi lho.
Cen to e cin qüen ta e seis de ten tos fo ram as sas si na -
dos na in va são de um pre sí dio, e até hoje os cul pa dos 
não fo ram pu ni dos por te rem co me ti do um cri me tão
vi o len to, tão bár ba ro con tra os di re i tos hu ma nos.

Eu gos ta ria que as cha ci nas do nos so País ti -
ves sem uma con clu são e um jul ga men to, como está
acon te cen do no Esta do do Pará. 

Po rém, res sal vo um erro do Ju di ciá rio. Na ver -
da de, hou ve evi den te men te um con fron to. Deve ter
ha vi do ex ces sos da Po lí cia Mi li tar, o que re sul tou na
mor te de 19 tra ba lha do res ru ra is, mas há res pon sá -
ve is ma i o res por esse con fron to. Os res pon sá ve is
ma i o res são o Go ver na dor do Esta do do Pará, Almir
Ga bri el; o Se cre tá rio de Se gu ran ça, Set te Câ ma ra, e
o pró prio Co man dan te da Po lí cia Mi li tar. Afi nal de
con tas, fo ram es ses se nho res que de ram as or dens
para que a Po lí cia Mi li tar do Pará ti ras se, a qual quer
cus to e por qual quer meio, os tra ba lha do res que es ta -
vam obs tru in do uma ro do via no Pará. A obs tru ção era 
a ne ces si da de que es ses tra ba lha do res ti nham de
trans por te e de ali men ta ção para che ga rem até a ca -
pi tal do nos so Esta do e con cre ti za rem as suas re i vin -
di ca ções. Hou ve aí uma de ter mi na ção do Go ver na -
dor no sen ti do de que es ses tra ba lha do res fos sem re -
ti ra dos de qual quer ma ne i ra. Isso acon te ceu, e o re -
sul ta do ge rou a mor te de 19 pais de fa mí lia. 

La men ta vel men te, o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça isen tou de cul pa o Go ver na dor do Esta do, o Se cre -
tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca, que ain da é o mes mo, e o 
pró prio Co man dan te da Po lí cia Mi li tar à épo ca. 

Ora, con si de ro que es ses fa tos acon te cem por -
que, no Bra sil, so men te quem paga são os pe que nos. 
Só há jul ga men to, só há ca de ia, só há pri são para
aque les que re al men te são po bres. Os ri cos e os po -
de ro sos não che gam até a ca de ia; se che gam, saem
dela em mu i to pou co tem po. 

La men to pro fun da men te – e aqui que ro cri ti car
– que o jul ga men to es te ja sen do re a li za do ape nas
para os sol da dos que par ti ci pa ram da que la cha ci na e
da que le con fron to. Enten do que é uma tre men da in -
jus ti ça não es ta rem tam bém no ban co dos réus o Go -
ver na dor do Pará, o Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca
e o Co man dan te da Po lí cia Mi li tar do Esta do. Pior ain -
da é que o jul ga men to é pú bli co e, como man da a lei,
em um jul ga men to pú bli co a po pu la ção tem o di re i to

de par ti ci par e de as sis tir. Os ad vo ga dos de de fe sa e
de acu sa ção ar ro la ram o Go ver na dor do Esta do
como tes te mu nha nes se jul ga men to, que, no meu en -
ten di men to, de ve ria es tar no ban co dos réus. E o que
en ten do como mais ab sur do é que o Ju di ciá rio do
meu Esta do con ce deu o di re i to ao Go ver na dor de ser
ou vi do na sua re si dên cia ofi ci al. Quer di zer, o Pre si -
den te do Tri bu nal, os ju ra dos, os ad vo ga dos e os pro -
mo to res vão ter que se des lo car até a casa do Go ver -
na dor do Esta do para ou vi-lo, e o pú bli co não po de rá
as sis tir à par ti ci pa ção do atu al Go ver na dor.

Em ne nhum mo men to – não que ro ser ra di cal
es pe ci fi ca men te em re la ção ao Go ver na dor – cre io
que ele teve a in ten ção de que ocor res sem as mor tes
no con fron to. Mas não se pode exi mir a sua res pon -
sa bi li da de no sen ti do de que, como Che fe de Esta do
e como um ho mem que de ve ria ter pre pa ro para co -
man dar, po de ria pre ver o que acon te ce ria. Sa ben do
que os âni mos es ta vam exal ta dos e que aque les po li -
ci a is mi li ta res do Pará não têm pre pa ro para esse tipo
de en fren ta men to, sim ples men te man dou que re ti ras -
sem os tra ba lha do res de qual quer ma ne i ra. Não que -
ro cul pá-lo por an te ce dên cia, mas cre io que é um erro 
do Ju di ciá rio de i xá-lo fora do jul ga men to. 

Con de no ain da mais ago ra o erro de fa zer com que 
ele, sen do cha ma do como tes te mu nha, faça com que o
júri se des lo que para ou vi-lo, e o jul ga men to seja re a li za -
do na sua casa. Isso é um pri vi lé gio que con tra diz a lei e
um pri vi lé gio ina ce i tá vel, no nos so pon to de vis ta. 

Qu e re mos de i xar a nos sa ma ni fes ta ção, o nos -
so po si ci o namen to con trá rio a essa con ces são fe i ta
pelo Ju di ciá rio do Esta do do Pará. Mas es pe ro que o
jul ga men to trans cor ra nor mal men te, que as cul pas se -
jam re al men te efe ti va das, que os cri mi no sos se jam
pu ni dos e que, no fu tu ro, acon te ça o que está acon te -
cen do hoje, quan do se re a briu o in qué ri to do caso Rio
Cen tro. Dois mi li ta res, a man do das For ças Arma das,
pre ten di am ex plo dir uma bom ba na que le ato que fa la -
va em de mo cra cia, na luta pela de mo cra cia no nos so
País. E a bom ba ex plo diu no colo de um dos milita res. 

Na épo ca, as For ças Arma das con clu í ram o in -
qué ri to di zen do que o ci da dão que es ta va com a bom -
ba que ex plo diu no seu colo so freu um aten ta do da
Esquer da. Ima gi nem os se nho res! Mas, na épo ca, foi
exa ta men te isso o que acon te ceu.

Pas sa dos vá ri os anos, o in qué ri to está sen do
re a ber to, e os cul pa dos, evi den te men te, ha ve rão de
pa gar por aque le cri me. É o que es pe ro, no fu tu ro,
com re la ção à ques tão do jul ga men to que está ocor -
ren do no Esta do do Pará; que não ape nas os PMs,
que en tra ram na que le con fron to e que ter mi na ram
as sas si nan do 19 tra ba lha do res, pa guem pelo cri me,
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mas que tam bém aque les que o or de na ram te nham a
sua par ce la de res pon sa bi li da de de ter mi na da pela
Jus ti ça. É essa a nos sa ex pec ta ti va, se não ago ra,
pelo me nos no fu tu ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. (Pa u sa.)

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. Ade mir Andra de, 2º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. Primeiro 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 485, DE 1999

Cria a Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le
Inter no, ór gão vin cu la do à Pre si dên cia da
Re pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É cri a da a Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le 

Inter no – SEFECI-PR, ór gão cen tral do Sis te ma de
Con tro le Inter no do Po der Exe cu ti vo, vin cu la do à Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

§ 1º A Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no
tem por ob je ti vo a co or de na ção, a su per vi são, a nor -
ma ti za ção e o con tro le das ati vi da des de fis ca li za ção: 
con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal, pa tri -
mo ni al e de au di to ria dos ór gãos da ad mi nis tra ção di -
re ta, in di re ta e fun da ci o nal do Po der Exe cu ti vo.

§ 2º A fis ca li za ção se exer ce rá no to can te aos
as pec tos de le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, 
apli ca ção das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas.

Art. 2º À Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no
in cum be:

I – ava li ar o cum pri men to das me tas pre vis tas
no pla no plu ri a nu al, a exe cu ção dos pro gra mas de
go ver no e dos or ça men tos da União;

II – com pro var a le ga li da de e ava li ar os re sul ta -
dos, quan to à efi cá cia e efi ciên cia da ges tão or ça men -
tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al, nos ór gãos e entida des
da ad mi nis tra ção fe de ral, bem como da apli ca ção de re -
cur sos pú bli cos por en ti da des de di re i to pri va do;

III – exer cer o con tro le das ope ra ções de cré di to,
ava is e ga ran ti as, bem como dos di re i tos e ha ve res da
União;

IV – apo i ar o Con tro le Exter no no exer cí cio de
sua mis são cons ti tu ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Os res pon sá ve is pelo Con tro le 
Inter no, ao to ma rem co nhe ci men to de qual quer ir re -
gu la ri da de ou ile ga li da de, dela da rão ciên cia ao Tri -
bu nal de Con tas da União, sob pena de res pon sa bi li -
da de so li dá ria.

Art. 3º A es tru tu ra bá si ca da Se cre ta ria Fe de ral
de Con tro le Inter no será de fi ni da pelo Po der Exe cu ti -
vo, que dis po rá, ain da, so bre ou tras ma té ri as ne ces -
sá ri as à exe cu ção des ta lei.

Art. 4º O Se cre tá rio Fe de ral de Con tro le Inter no
será no me a do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, na for -
ma do dis pos to na alí nea f, in ci so III, do art. 52 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para man da to de dois anos,
per mi ti da a re con du ção.

 Pa rá gra fo úni co. Os ti tu la res das Sub se cre ta ri -
as se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
por in di ca ção do ti tu lar da Se cre ta ria.

Art. 5º O Qu a dro de Pes so al da Se cre ta ria Fe de -
ral de Con tro le Inter no será com pos to pe los car gos,
ocu pa dos ou va gos, in te gran tes da es tru tu ra do atu al
Sis te ma de Con tro le Inter no do Po der Exe cu ti vo.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Em 25 de ou tu bro de 1991, sub me ti a esta Casa
pro je to de lei de mi nha au to ria, com este mes mo pro -
pó si to, e que to mou o nº 350/91. Em 10 de mar ço de
1995 – iní cio da 50ª Le gis la tu ra _, vol tei a apre sen -
tá-lo, quan do re ce beu o nº 52, de 1995. No va men te,
ve nho a sub me tê-lo ao exa me de meus pa res, por en -
ten der que con ti nu am vá li dos os ar gu men tos apre sen -
ta dos, já na pro pos ta ini ci al, co lo ca dos nes tes ter mos:

“Cons tan tes e su ces si vas acu sa ções re ca em
so bre vá ri os ad mi nis tra do res da es fe ra do Exe cu ti vo,
sus pe i to de mal ver sa ção e apro pri a ção in dé bi ta dos
di nhe i ros pú bli cos, sem que se apu re a ver da de so -
bre tais acu sa ções e se puna, exem plar men te, os cul -
pa dos, como de se es pe rar de um Go ver no que – res -
pal da do no ma i or con tin gen te de vo tos já ve ri fi ca do
em nos sa his tó ria – veio para com ba ter to das as ma -
ze las da Admi nis tra ção Pú bli ca, em es pe ci al os ines -
cru pu lo sos de toda es pé cie que se lo cu ple tam dos re -
cur sos ar re ca da dos de con tri bu in tes que su por tam
uma das mais pe sa das car gas tri bu tá ri as do mun do.

O Pre si den te da Re pú bli ca se ele geu sob a égi -
de do com ba te aos “ma ra jás” de to dos os ma ti zes e,
ao cabo, o que se viu até ago ra, é que pu ni dos fo ram
so men te aque les que sem pre o fo ram, ime re ci da -
men te: os que vi vem de seu tra ba lho, du pla men te
atin gi dos nos seus ga nhos seja pelo ar ro cho sa la ri al,
seja pela carga tri bu tá ria ex ces si va como con tri bu in tes
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ca ti vos que não so ne gam im pos tos, como é sa bi do que
mu i tos fa zem.

Não cre io que ao Exe cu ti vo fal tem von ta de e
mes mo de ter mi na ção de com ba ter os es cân da los
que vêm a lume com fre qüên cia qua se diá ria. Tam -
bém não ima gi no que sua ocor rên cia e a im pu ni da de
de seus pro ta go nis tas se jam atri bu í ve is ao Pre si den -
te da Re pú bli ca e à equi pe de go ver no, onde, se há fi -
gu ras de ap ti dão du vi do sa, há ou tras de com pro va da
com pe tên cia e ine gá vel ido ne i da de, re cru ta das, in -
clu si ve, na ór bi ta do Le gis la ti vo.

Sen do as sim, é de se in da gar o que fal ta ao go -
ver no para por co bro a tan tos des man dos pra ti ca dos
e que ain da se pra ti cam. De mi nhas in da ga ções ocor -
reu-me que tal vez fal te ao Exe cu ti vo a im ple men ta -
ção de um me ca nis mo ade qua do à fis ca li za ção dos
atos de seus pre pos tos.

 Esse ins tru men to é o Con tro le Inter no, ins ti tu to
exis ten te des de 1964, uma das úl ti mas leis san ci o na -
das pelo Pre si den te João Gou lart, ape a do do Go ver no,
dias de po is, pe los mi li ta res, exa ta men te, sob pre tex to –
que iro nia! – do com ba te à sub ver são e... à cor rup ção!

Atra vés des ses anos to dos, o Con tro le Inter no 
pas sou por pe río dos de ma i or ou me nor pre e mi nên -
cia, se gun do os hu mo res das ad mi nis tra ções que
se su ce de ram, pas san do da es tru tu ra do Mi nis té rio
da Fa zen da para o do Pla ne ja men to e des te para
aquele.

Co in ci den te men te ou não, tal vez seja, a fase
atu al a de me nor pres tí gio da ins ti tu i ção, des de que,
pelo De cre to nº 99.244, teve suas atri bu i ções as so ci -
a das a ou tras de na tu re za e ob je ti vos di fe ren tes den -
tro de um mes mo ór gão da es tru tu ra do Mi nis té rio da
Eco no mia Fa zen da e Pla ne ja men to: a Se cre ta ria da
Fa zen da Na ci o nal. A fun da ção, aí, per deu o ne ces sá -
rio des ta que e pres tí gio para atu ar como ór gão cen -
tral do Con tro le Inter no de todo o Po der Exe cu ti vo.

A Cons ti tu i ção de 1988 in cor po rou o ins ti tu to do
Con tro le Inter no e o es ten deu à ór bi ta de cada um dos 
três Po de res, con fe rin do-lhes, por tan to, pres tí gio e
im por tân cia ade qua dos ao cum pri men to da trans cen -
den te mis são que lhe re ser vam o art. 74 e seus in ci -
sos e pa rá gra fos da Car ta Mag na. Ao im ple men tá-lo,
fal tou ao Exe cu ti vo, a sen si bi li da de para atri bu ir-lhe
sta tus ade qua do.

Com este pro pó si to, es tou sub me ten do a esta
Casa pro je to de lei cri an do a Se cre ta ria Fe de ral de
Con tro le Inter no, como ór gão vin cu la do à Pre si dên cia 
da Re pú bli ca, e que cons ti tu i rá o ór gão cen tral do Sis -
te ma de Con tro le Inter no do Po der Exe cu ti vo.

Tal pro je to, se aco lhi do, irá con fe rir ao Con tro le
Inter no da que le Po der sta tus e as ne ces sá ri as in de -

pen dên cia e isen ção para de sem pe nhar, com ple ni tu -
de, suas fun ções cons ti tu ci o na is ca pi tu la das nos dis -
po si ti vos an tes ci ta dos.

Des te modo, ga nha rá o Po der Exe cu ti vo, que
dis po rá de ins tru men to há bil para fis ca li zar in actu a
cor re ção dos atos ad mi nis tra ti vos de seus agen tes,
pre ve nin do des vi os, mal ver sa ções, en fim, ga ran tin do 
a mo ra li da de da Admi nis tra ção Pú bli ca. Ga nha rá o
Le gis la ti vo, que, por in ter mé dio do Tri bu nal de Con tas 
da União, exer ce as fun ções cons ti tu ci o na is de fis -
ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra -
ci o nal e pa tri mo ni al da União e das en ti da des da
ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, me di an te con tro le
ex ter no. Ga nha so bre tu do, a Na ção, pela mo ra li za -
ção de seus ser vi ços, pela eco no mia de me i os e
pela apli ca ção ade qua da de seus re cur sos em be -
ne fí cio de to dos."

O me ca nis mo do Con tro le Inter no do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral está, hoje, re gu la do pela Me di da
Pro vi só ria nº 1.893, que, em 28-7-99, al can çou sua
68ª edi ção, tra tan do-se de me ca nis mo pre cá rio, por -
quan to “pro vi só rio”, há 5 anos e 8 me ses.

Sala das Ses sões, 13 de agos to de 1999. – Se -
na dor Pe dro Si mon.

 LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

SEÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

Art. 52. (*) Com pe te pri va ti va men te ao Se na do
Fe de ral:

I – pro ces sar e jul gar o Pre si den te e o Vi -
ce-Presidente da Re pú bli ca nos cri mes de res pon sa -
bi li da de e os Mi nis tros de Esta do nos cri mes da mes -
ma na tu re za co ne xos com aque les;

II – pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e o Advo -
ga do-Geral da União nos cri mes de res pon sa bi li da de;

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:

a) ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;

b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in -
di ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
d) pre si den tes e di re to res do Ban co Cen tral;
e) Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca;
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;

....................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.893-68, 
DE 28 DE JULHO DE 1999

Orga ni za e dis ci pli na os Sis te mas de
Pla ne ja men to e de Orça men to Fe de ral, de
Admi nis tra ção Fi nan ce i ra Fe de ral, de Con ta bi -
li da de Fe de ral e de Con tro le Inter no do Po der
Exe cu ti vo e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 99.244, DE 10 DE MAIO DE 1990

Dis põe so bre a re or ga ni za ção e o fun -
ci o na men to dos ór gãos da Pre si dên cia da
Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

(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 486, 
DE 1999 – (COMPLEMENTAR)

Re gu la men ta o § 4º do art. 40 da
Cons ti tu i ção, dis pon do so bre a con ces são
de apo sen ta do ria a ser vi do res pú bli cos, nos 
ca sos de ati vi da des exer ci das ex clu si va -
men te sob con di ções es pe ci a is que pre ju di -
quem a sa ú de ou a in te gri da de fí si ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei com ple men tar re gu la men ta o § 4º 

do art. 40 da Cons ti tu i ção, dis pon do so bre a apo sen -
ta do ria es pe ci al dos ser vi do res ti tu la res de car gos
efe ti vos da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, in clu í das suas au tar qui as e fun da -
ções, a ser con ce di da nos ca sos de ati vi da des exer ci -
das ex clu si va men te sob con di ções es pe ci a is que pre -
ju di quem a sa ú de ou a in te gri da de fí si ca.

Art. 2º A apo sen ta do ria es pe ci al será de vi da,
uma vez cum pri do o tem po mí ni mo de 10 (dez) anos
de efe ti vo exer cí cio no ser vi ço pú bli co e 5 (cin co)
anos no car go efe ti vo em que se dará a apo sen ta do -
ria, in de pen den te men te de ida de, ao ser vi dor que ti -
ver tra ba lha do su je i to a con di ções es pe ci a is que pre -
ju di quem a sa ú de ou a in te gri da de fí si ca, du ran te 15
(quin ze), 20 (vin te) ou 25 (vin te e cin co) anos, con for -
me o agen te no ci vo re la ci o na do no Ane xo I des ta lei
com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. Os pro ven tos de apo sen ta do -
ria es pe ci al se rão cal cu la dos na for ma do es ta be le ci -
do pe los §§ 2º e 3º do art. 40 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º A apo sen ta do ria es pe ci al so men te será
con ce di da na hi pó te se de o ser vi dor ter exer ci do, du -
ran te os 15 (quin ze), 20 (vin te) ou 25 (vin te e cin co)
anos men ci o na dos no art. 2º, tra ba lho per ma nen te e
ha bi tu al, não oca si o nal nem in ter mi ten te, su je i to a
con di ções es pe ci a is que pre ju di quem a sa ú de ou a
in te gri da de fí si ca, as sim en ten di das as que o ex po -
nham aos agen tes no ci vos quí mi cos, fí si cos, bi o ló gi -
cos ou as so ci a ção de agen tes pre ju di ci a is à sa ú de ou 
à in te gri da de fí si ca, re la ci o na dos no Ane xo I.

§ 1º Con si de ra-se tem po de tra ba lho, para efe i -
to de apo sen ta do ria es pe ci al, os pe río dos cor res pon -
den tes as fé ri as e as li cen ças mé di cas de cor ren tes do 
exer cí cio des sas ati vi da des.

§ 2º A com pro va ção da efe ti va ex po si ção do se -
gu ra do aos agen tes no ci vos será fe i ta pelo ór gão ou
en ti da de onde o ser vi dor ti ver exer ci do a ati vi da de,
com base em la u do téc ni co de con di ções am bi en ta is
do tra ba lho ex pe di do por mé di co do tra ba lho ou en -
ge nhe i ro de se gu ran ça do tra ba lho.

§ 3º Na hi pó te se de aver ba ção de tem po para
fins de apo sen ta do ria, cabe ao ser vi dor apre sen tar ao 
ór gão ou en ti da de con ce den te da apo sen ta do ria es -
pe ci al os la u dos, men ci o na dos no pa rá gra fo an te ri or,
for ne ci dos por ou tros ór gãos ou en ti da des pú bli cas,
bem como cer ti dão for ne ci da pelo ges tor do re gi me
ge ral de pre vi dên cia so ci al, re fe ren te a tem po de tra -
ba lho su je i to a con di ções es pe ci a is que pre ju di quem
a sa ú de ou a in te gri da de fí si ca.

Art. 4º O tem po de tra ba lho exer ci do sob con di -
ções es pe ci a is con si de ra das pre ju di ci a is à sa ú de ou
à in te gri da de fí si ca, in clu si ve no âm bi to do re gi me ge -
ral de pre vi dên cia so ci al, será so ma do ao tem po de
tra ba lho exer ci do em ati vi da de co mum, para fins de
con ces são de apo sen ta do ria por in va li dez, por ida de
ou por tem po de con tri bu i ção, após a res pec ti va con -
ver são e ob ser va do o tem po mí ni mo a con ver ter exi -
gi do, con for me o es ta be le ci do no Ane xo II.

Pa rá gra fo úni co. Para o ser vi dor que hou ver
exer ci do, in clu si ve no âm bi to do Re gi me Ge ral de
Pre vi dên cia So ci al, su ces si va men te duas ou mais ati -
vi da des su je i tas a con di ções es pe ci a is pre ju di ci a is à
sa ú de ou à in te gri da de fí si ca, sem com ple tar em qual -
quer de las o pra zo mí ni mo exi gi do para a apo sen ta -
do ria es pe ci al, os res pec ti vos pe río dos se rão so ma -
dos após con ver são, con for me o Ane xo III.

Art. 5º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Des de a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988,
os ser vi do res pú bli cos que exer cem as suas ati vi da -
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des em con di ções que pre ju di cam a sa ú de vêm sen -
do im pe di dos de exer ce rem o seu di re i to a apo sen ta -
do ri as es pe ci a is em ra zão da ine xis tên cia de re gu la -
men ta ção da ma té ria.

Tra ta-se de in jus ti ça fla gran te que está a exi gir
cor re ção há mu i to tem po, uma vez que os se gu ra dos
do Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al – RGPS vêm
exer cen do, nor mal men te, esse di re i to.

A si tu a ção tor na-se mais gra ve com a pro mul ga -
ção da Re for ma da Pre vi dên cia – a Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 20, de 1998 –, que tor nou mu i to mais rí gi das
as nor mas para a apo sen ta do ria dos ser vi do res pú bli -
cos. Res sal te-se, in clu si ve, que a ci ta da emen da,
bus can do apro xi mar as nor mas de apo sen ta do ria do
RGPS e aque las dos ser vi do res pú bli cos, al te rou a
re da ção do dis po si ti vo que tra ta va da ma té ria, de for -
ma a tor ná-lo ab so lu ta men te si mi lar àque le que dis -
põe so bre o tema des ti na do aos se gu ra dos do Insti tu -
to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS.

Assim, com vis tas a su prir essa la cu na, apre -
sen ta mos a pre sen te pro po si ção, re gu la men tan do o
§ 4º do art. 40 da Cons ti tu i ção e dis pon do so bre a
con ces são de apo sen ta do ria es pe ci al aos ser vi do res
ti tu la res de car gos efe ti vos da União, dos Esta dos, do 
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu í das suas au -
tar qui as e fun da ções, nos ca sos de ati vi da des exer ci -
das ex clu si va men te sob con di ções es pe ci a is que pre -
ju di quem a sa ú de ou a in te gri da de fí si ca.

Efe ti va men te, a pre sen te pro po si ção visa ado -
tar, para os ser vi do res pú bli cos, os mes mos cri té ri os
vi gen tes para a apo sen ta do ria es pe ci al do RGPS.
Tra ta-se, pa re ce, do mí ni mo que deve ser as se gu ra -
do aos ser vi do res pú bli cos que têm a sua sa ú de de te -
ri o ra da no exer cí cio de ati vi da des in sa lu bres.

Vale ob ser var que, con tra ri a men te ao que se
po de ria ima gi nar, não se tra ta de ma té ria de ini ci a ti va
pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca. Tra ta-se, aqui, de
ana li sar se a lei com ple men tar pre vis ta no art. 40, § 4º, da
Lei Ma i or é da União, com abran gên cia na ci o nal, ou de
cada ente fe de ra ti vo, em seu res pec ti vo ní vel de Go ver no. 
Tal de fi ni ção, além da abran gên cia da lei em tela, tem con -
se qüên cia so bre a ini ci a ti va do di plo ma le gal. Caso se tra -
te de leis a se rem edi ta das pe los di ver sos en tes fe de ra ti -
vos, a lei com ple men tar fe de ral, ex vi do art. 61, § 1º, II, c,
da Car ta Mag na, se ria de ini ci a ti va pri va ti va do Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, uma vez que dis po rá so bre ser -
vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os. No caso de tra -
tar-se de lei edi ta da pela União, de âm bi to na ci o nal, não
há com pe tên cia pri va ti va.

Se o dis po si ti vo es ta be le ces se que os cri té ri os para
apo sen ta do ria es pe ci al do ser vi dor fos sem de fi ni dos em
lei, sem qua li fi cá-la, não ha ve ria dú vi da de que a ma té ria

se ria re gu la da pela União, pe los Esta dos, pelo Dis tri to
Fe de ral e pe los Mu ni cí pi os, para as suas res pec ti vas
Admi nis tra ções, já que estari am dis pon do so bre di re i tos 
dos seus ser vi do res pú bli cos. Nes te caso, in clu si ve, po -
de ria cons tar das leis que apro vas sem os re gi mes ju rí -
di cos dos ser vi do res dos di ver sos en tes fede ra ti vos.

No entanto, o cons ti tu in te teve o cu i da do de de ter -
mi nar que a re gu la men ta ção fos se ob je to de lei com ple -
men tar. De acor do com o “Vo ca bu lá rio Ju rí di co” de DE
PLÁCIDO E SILVA, lei com plemen tar é “aque la que
com ple men ta o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal”.

CELSO RIBEIRO BASTOS, em seu “Lei com ple -
men tar; te o ria e co men tá rio”, p. 52, ex pli ca que “as ma -
té ri as de leis com ple men ta res fe de ra is são de fi ni das
na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca en quan to as Cons ti tu i -
ções Esta du a is se in cum bem de de fi nir as ma té ri as
pró pri as de leis com ple men ta res es taduais”.

Nes te sen ti do, uma aná li se sis te má ti ca da Car ta
de 1988 nos in di ca que, em to dos os mo men tos em que 
o cons ti tu in te fe de ral re fe riu-se, ge ne ri ca men te, a lei
com ple men tar, pre ten deu ele, como não po de ria de i xar
de ser, tra tar das leis que com ple men ta vam a Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

Con fi ram-se os arts. 7º, I, 14, § 9º, 18, §§ 2º e 3º, 21,
IV, 22, pa rá gra fo úni co, 23, pa rá gra fo úni co, 43, § 1º, 45,
§ 1º, 49, II, 59, pa rá gra fo úni co, 79, pa rá gra fo úni co,
84, XXII, 93, 121, 131, 134, pa rá gra fo úni co, 142, § 1º,
146, 148, 153, VII, 154, I, 155, X, a e XII, 156, III, 161,
163, 165, § 9º, 166, § 6º, 169, 184, § 3º, e 192. Qu an -
do o cons ti tu in te fe de ral tra tou de leis com ple men ta -
res es ta du a is, ele foi ex pres so nes te sen ti do, nos
arts. 18, § 4º, 25, § 3º, e 128, §§ 4º e 5º.

Essa idéia fica, ain da, re for ça da quan do se ima gi na
a ab so lu ta in con ve niên cia de uma nor ma que re gu la men -
te a ma té ria em tela não ser na ci o nal men te uni fi ca da, o
que con du zi ria a sé ri as di fi cul da des em sua im plan ta ção e 
po de ria le var a tra ta men to não iso nô mi co, fe rin do um dos
prin cí pi os fun da men ta is do nos so Di re i to Cons ti tu ci o nal.

Assim, o art. 40, § 4º, da Cons ti tu i ção da União exi -
ge lei com ple men tar, edi ta da pela União Fe de ral, para a
sua efi cá cia. A esta lei com ple men tar não se apli ca o dis -
pos to no art. 61, § 1º, II, c, por tra tar-se de nor ma que re -
gu la men ta a apo sen ta do ria es pe ci al de to dos os ser vi do -
res pú bli cos e não ape nas dos da União e dos Ter ri tó ri os, 
o que per mi te a sua apre sen ta ção por par la men tar.

Do ex pos to, es ta mos cer to que a pre sen te pro -
po si ção não con tém qual quer ví cio de in cons ti tu ci o -
na li da de for mal e, mais im por tan te, re pre sen ta o fim
de uma dis cri mi na ção in jus ti fi cá vel a que vêm sen do
sub me ti dos os ser vi do res pú bli cos bra si le i ros.

Sala das Ses sões, 13 de agos to de 1999. – Se -
na dor Ade mir Andra de.
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O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Os
pro je tos que aca bam de ser li dos se rão pu bli ca dos e
re me ti dos à Co mis são Com pe ten te.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr.
Primeiro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa -
tro cí nio.

É lido o se guin te:

OF/GAB/I/Nº 891

Bra sí lia, 12 de agos to de 1999

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia os no mes dos

De pu ta dos do PMDB que com po rão a Co mis são Mis -
ta des ti na da a emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só -
ria nº 1.915-1, de 29 de ju lho de 1999, em subs ti tu i ção 
aos an te ri or men te in di ca dos.

Ti tu la res Su plen tes
Zé Índio Wal dir Schmidt
Osmâ nio Pe re i ra Alces te Alme i da

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged -
del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Se rão 
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr.
Primeiro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa -
tro cí nio.

É lido o se guin te:

OF/GAB/I/Nº 892

Bra sí lia, 12 de agos to de 1999

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Alces te Alme i da pas sa a in te grar, na qua li da de de Su -
plen te, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do
Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – A
Pre si dên cia de sig na o De pu ta do Alces te Alme i da
para in te grar, como Su plen te, a Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, de
acor do com o ofí cio que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Os
Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos e Ma u ro
Mi ran da en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu -
bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no. 

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, in du bi ta -
vel men te, a si tu a ção eco nô mi ca dos de no mi na dos
pa í ses emer gen tes, como é o caso do Bra sil, não é
das mais fa vo rá ve is, e as no tí ci as que vêm de nos sos
vi zi nhos não são exa ta men te al vis sa re i ras.

Mas com o imen so po ten ci al que este País dis -
põe, não te mos dú vi das de que qua is quer di fi cul da -
des, por ma i o res que se jam, po dem ser su pe ra das,
par ti cu lar men te com a im plan ta ção de me di das po si -
ti vas, cons tru ti vas e cri a ti vas.

Nos so Esta do do To can tins, nes se as pec to,
está dan do um im por tan te exem plo a todo o País,
pois, sem em bar go de to dos os evi den tes óbi ces que
en fren ta mos, con ti nua cres cen do e atra in do in ves ti -
men tos na ci o na is e es tran ge i ros.

Após ne go ci a ções que fo ram de fla gra das em
1997, o Go ver no do Esta do foi ci en ti fi ca do, no úl ti mo
mês de ju lho, que a Chi na Na ti o nal Arts & Crafts Cor -
po ra ti on (vin cu la da à Yu e jin Mo tors Group Cor po ra ti -
on), da Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, bre ve men te es -
ta rá ins ta lan do uma mon ta do ra de ca mi nhões em
Ara gua í na, no nor te do To can tins.

O in ves ti men to ini ci al será de 2,4 mi lhões de dó -
la res, de ven do ser pro du zi dos de 300 a 400 ve í cu los
por mês, com ca pa ci da de de car ga de três e qua tro
to ne la das. E até o fi nal do pró xi mo ano, a mon ta do ra
de ve rá ul tra pas sar a mar ca de 2.000 ve í cu los/ano.

O To can tins, con so li dan do a par ce ria com os
chi ne ses, de ve rá, tam bém, em bre ve, con tar com in -
dús tri as de má qui nas de cos tu ra, mon ta do ras de mo -
tos e bi ci cle tas e uma gran de te ce la gem.

Além dis so, um gru po em pre sa ri al pa u lis ta de -
ve rá, bre ve men te, mon tar um es ta le i ro no To can tins,
e a pri me i ra em bar ca ção já de ve rá es tar pron ta no
pró xi mo mês de de zem bro, com in ves ti men to to tal
es ti ma do em cen to e vin te mi lhões de re a is.

São no tí ci as das mais po si ti vas que vêm de
uma das re giões mais po bres do Bra sil, que só co me -
çou a de sen vol ver-se após sua as cen são à con di ção
de Esta do, e que pro va que é pos sí vel, até, “ti rar-se
le i te das pe dras” quan do há cri a ti vi da de e a co lo ca -
ção do in te res se pú bli co aci ma de tudo.

É o re gis tro que gos ta ría mos de fa zer e que, es -
pe ra mos, ser vi rá de alen to e ins pi ra ção para to das as
Uni da des da Fe de ra ção.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te os tra ba -
lhos da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, to mei a ini -
ci a ti va de in clu ir nas Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as de nos sa Car ta Mag na, dis po si ti vo obri -

408  ANAIS  DO SENADO FEDERAL AGOSTO  1999



gan do, pelo pe río do de quin ze anos, a apli ca ção nas
Re giões Cen tro-Oeste e Nor des te, de 20% e 50%,
res pec ti va men te, de to dos os re cur sos ins cri tos no
Orça men to da União para o item ir ri ga ção.

De po is de qua se onze anos des sa con quis ta,
ape sar de ain da não ter mos ob ti do os re sul ta dos ide -
a is, man te nho a con vic ção de que essa ini ci a ti va, que 
tive a hon ra de de fen der, foi mais do que acer ta da e
jus ta. Assim, mes mo fal tan do ain da cer ca de três
anos para ter mi nar a sua vi gên cia, re sol vi to mar a de -
ci são de apre sen tar nova pro pos ta no sen ti do pror ro -
gá-la por mais dez anos.

Por tan to, é jus ta men te por esse mo ti vo que ocu -
po hoje a tri bu na des ta Casa para co mu ni car aos no -
bres co le gas Se na do res e Se na do ras, a apre sen ta -
ção des sa ma té ria e so li ci tar mais uma vez o apo io de 
to dos para a sua rá pi da tra mi ta ção e con se qüen te
apro va ção.

Para um en ten di men to mais de ta lha do so bre
a ques tão, a pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
que tra go à con si de ra ção das duas Ca sas que for -
mam o Con gres so Na ci o nal, visa al te rar o ar ti go 42
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as, pror ro gan do por dez anos, a apli ca ção, por par -
te da União, de per cen tu a is mí ni mos, do to tal dos
re cur sos des ti na dos à ir ri ga ção, nas Re giões Cen -
tro-Oeste e Nor des te. Com isso, nós não cor re re -
mos o ris co de ver di mi nu í do o flu xo des ses re cur -
sos, para be ne fí cio de ati vi da de agrí co la das duas
re giões. 

Sr. Pre si den te, te nho ple na con vic ção de que
exis tem, re al men te, dois Nor des tes, e que um de les
ne ces si ta da aten ção dos po de res pú bli cos e de in -
ves ti men tos ga ran ti dos para o seu de sen vol vi men to.
Além dis so, to dos nós sa be mos que na que la vas ta re -
gião, o sé cu lo XXI con vi ve de ma ne i ra es qui si ta com
os có di gos de hon ra, com as cren ças ar ra i ga das, com 
o mis ti cis mo, com os su pos tos mi la gres di vi nos, com
os “paus de ara ra”, que ain da cru zam as pre cá ri as es -
tra das le van do cam po ne ses para as fe i ras, bói as fri as 
para as plan ta ções, ro me i ros para as fes tas san tas e
fla ge la dos para as fren tes de tra ba lho. Assim, o Nor -
des te do sé cu lo XXI, com suas Uni ver si da des al ta -
men te avan ça das, com seus cen tros de pes qui sas
que de sen vol vem tec no lo gi as de úl ti ma ge ra ção, com 
suas pra i as so fis ti ca das e ar qui te tu ra de van guar da,
não con se gue es con der a mi sé ria cho can te, os mo -
cam bos, bar ra cos e fa ve las, o anal fa be tis mo, a pro -
mis cu i da de, a vi o lên cia, a tris te za da pros ti tu i ção de
cri an ças, as con se qüên ci as da seca in ter mi ná vel, as
do en ças en dê mi cas, as al tas ta xas de mor ta li da de in -
fan til e os co me do res de de tri tos, os cha ma dos “ho -

mens ga bi rus”, que vi vem da so bra so ci al e do lixo
das ci da des. Nas re giões atin gi das pe las se cas, ho -
mens, mu lhe res e cri an ças tam bém in clu em em suas
re fe i ções o “ca lan go”, pe que no ani mal pa ren te da la -
gar ti xa.

O Nor des te mi se rá vel re pre sen ta 53% da po -
bre za ab so lu ta do Bra sil. A tí tu lo de exem plo, mais de
24 mi lhões de nor des ti nos vi vem com uma ren da fa -
mi li ar men sal per ca pi ta in fe ri or à me ta de de um sa lá -
rio mí ni mo. Em ter mos de mor ta li da de in fan til, de des -
nu tri ção, de anal fa be tis mo e de con cen tra ção de ren -
da, os in di ca do res com pa ram-se fa cil men te aos dos
pa í ses mais po bres do pla ne ta. Nas áre as con si de ra -
das pro ble má ti cas, que são aque las atin gi das por lon -
gas es ti a gens, os in di ca do res so ci a is são equi va len -
tes aos do Ha i ti e dos pa í ses mais mi se rá ve is da Áfri -
ca.

Em mi nha opi nião, o fu tu ro e o bem-estar de sua 
po pu la ção de pen dem es tre i ta men te de in ves ti men tos 
pro du ti vos em pro je tos pri o ri tá ri os e com re tor no ga -
ran ti do a mé dio pra zo. Por tan to, a não exis tên cia des -
ses re cur sos ou a sua má apli ca ção, sig ni fi ca rá mais
mi sé ria, mais di fi cul da de, mais atra so e mais pre ju í zo
para o País como um todo.

A re gião do Vale do São Fran cis co, é o ma i or
exem plo do su ces so da agri cul tu ra com alta pro du ti vi -
da de, qua li da de, re tor no ga ran ti do e lu cros cres cen -
tes em ter ras ir ri ga das. Há 25 anos mais ou me nos, a
re gião era cas ti ga da pela seca e a agri cul tu ra pra ti -
ca da era ape nas uma ru di men tar ati vi da de de sub -
sis tên cia. Hoje, cos tu ma-se fa lar das áre as ru ra is li -
de ra das por Pe tro li na e Ju a ze i ro, como a Cali fór nia
bra si le i ra.

Gos ta ria de fi na li zar di zen do que as Re giões
Centro-Oeste e Nor des te pro gre di ram bas tan te
com o sis te ma de ir ri ga ção e po de rão pro gre dir
ain da mu i to mais se fi car mos aler tas no sen ti do da
de fe sa des se tipo de in ves ti men to pú bli co. Por to -
das es sas ra zões, cre io que são mais do que ló gi -
cas a de fe sa que faço da Emen da Cons ti tu ci o nal
que ora tra go ao co nhe ci men to de to dos os par la -
men ta re s. 

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 28 mi nu tos.)
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