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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca aos Srs. Se na do res que, so bre as suas 
ban ca das, en con tra-se, à dis po si ção de V. Exas., um
exem plar do Re la tó rio da Pre si dên cia re la ti vo aos tra -
ba lhos do Se na do Fe de ral re a li za dos em 1998.

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 Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 33/98-CAS

Bra sí lia, 25 de no vem bro de 1998

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91 do Re -

gi men to Inter no, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, que
esta Co mis são apro vou o Subs ti tu ti vo ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 167, de 1995, que “dis põe so bre a
re ti ra da de fa bri ca ção de mo de los de ve í cu los au to -
mo to res”, em re u nião de 11 de no vem bro de 1998;
que in clu í do em tur no su ple men tar na re u nião de 25
de no vem bro de 1998, foi de fi ni ti va men te ado ta do
sem Emen das.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is.

OF. Nº 56/1998/CCJ

Bra sí lia, 15 de de zem bro de 1998

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is co mu ni co a V. Exª que

em re u nião re a li za da nes ta data esta Co mis são apro -
vou, na for ma do Subs ti tu ti vo 1-CCJ, o PLS nº 241, de
1997, “dis põe so bre a dis cri mi na ção pra ti ca da con tra
ser vi do res anis ti a dos”.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre -
si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com re -
fe rên cia ao ex pe di en te que aca bam de se rem li dos, a
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que fo ram en ca mi -
nha dos à pu bli ca ção os pa re ce res das Co mis sões re -
fe ren tes às ma té ri as.

Nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, abrir-se-á o pra zo de cin -
co dias úte is para a in ter po si ção de re cur so por um
dé ci mo da com po si ção da Casa, para que o Pro je to
de Lei do Se na do nº 167, de 1995, seja apre ci a do
pelo Ple ná rio.

Co mu ni co ain da que, nos ter mos do art. 91, §§
3E a 5E do Re gi men to Inter no, fica aber to o prazo de
cin co dias úte is para a in ter po si ção de re cur so por um 

dé ci mo da com po si ção da Casa, para que o Pro je to
de Lei do Se na do nE 241, de 1997, seja apre ci a do
pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Foi en -
ca mi nha do à pu bli ca ção Pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos re fe ren te à Men sa gem nº 28,
de 1999, con clu in do pela apre sen ta ção do Pro je to de
Re so lu ção nº 3, de 1999, que au to ri za o Ban co Na ci o -
nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES a con tra tar ope ra ção de cré di to com o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, ten do
como ga ran ti do ra a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
no va lor equi va len te a até 1 bi lhão e 100 mi lhões de
dó la res nor te-americanos, de prin ci pal, des ti na da ao
fi nan ci a men to do Pro gra ma Glo bal de Fi nan ci a men to 
Mul tis se to ri al.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, f, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio a aber tu ra do pra zo de 5 
dias úte is para re ce bi men to de emen das pe ran te a
Mesa, nos ter mos do art. 235, II, d , do Re gi men to
Inter no, ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 61, de 1997
(nº 3.792/93, na Casa de ori gem), cu jos pa re ce res fo -
ram li dos an te ri or men te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia re ce beu, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, as se guin tes men sa gens:

– Nº 67, de 1999, de 1º do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca 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 24 mi lhões de dó la res nor -
te-americanos, de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -
vol vi men to – BID, des ti na da ao fi nan ci a men to do Pro -
gra ma de Apo io ao Fun do Na ci o nal do Meio Ambi en -
te, Fase II, Pri me i ra Eta pa; 

– Nº 68, de 1999, de 1º do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca 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 250 mi lhões de dó la res nor te-americanos, de
prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban -
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti na da
ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Me lho ra men to
de Ba ir ros Ha bi tar – Bra sil.

As ma té ri as vão à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que em vir tu de do ar -
qui va men to, nos ter mos do art. 332 do Re gi men to
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Inter no dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 176 a 180,
de 1996, que tra mi ta vam em con jun to com o Pro je to
de Lei do Se na do nº 23, de 1995, além do des pa cho
ini ci al da pro po si ção, man tém tam bém o des pa cho
pro fe ri do na ses são de 10 de se tem bro de 1996, que
en ca mi nhou a ma té ria à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que de cla ra pre ju di ca -
dos, nos ter mos do art. 334, I, do Re gi men to Inter no,
os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 7, de 1985, e
76, de 1992.

Com re fe rên cia ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 7, de 1985, será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Pre si -
den te da Re pú bli ca e à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que de ter mi nou o ar qui -
va men to das se guin tes ma té ri as:

Di ver sos nº 1, de 1995, do Con gres so Na ci o nal; 
Indi ca ção nº 1, de 1996; 
Con sul ta nº 1, de 1996, e 
Ofí ci os nºs S/16, de 1976, e S/1, de 1986.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ain da ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei do Se na do nº 45, de 1993, apre sen ta do como
con clu são dos tra ba lhos da Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to cri a da atra vés do Re que ri men to nº 376,
de 1992, con ti nu a rá tra mi tan do em ra zão da apre sen -
ta ção de re cur so apro va do pelo Ple ná rio para que,
an tes da de cla ra ção de sua pre ju di ci a li da de, seja ou -
vi da a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em de cor rên cia do
ar qui va men to, nos ter mos do art. 332 do Re gi men to
Inter no, do Pro je to de Lei do Se na do nº 175, de 1995,
que tra mi ta va em con jun to com o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 31, de 1996, res ta be le ce o des pa cho ini ci -
al da pro po si ção, pro fe ri do na ses são de 16 de maio
de 1996. 

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 31, de 1996, re tor -
na ao exa me das Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em de cor rên cia do
ar qui va men to, nos ter mos do art. 332 do Re gi men to
Inter no, do Pro je to de Lei do Se na do nº 109, de 1997,
que tra mi ta va em con jun to com o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 75, de 1997, res ta be le ce o des pa cho ini ci al da
pro po si ção, pro fe ri do na ses são de 15 de de zem bro
de 1997. 

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 75, de 1997, re tor -
na, as sim, ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia re ce beu da Pre fe i tu ra da Ci da de do Rio de Ja -
ne i ro o Ofí cio nº 33/99, do dia 2 do cor ren te, en ca mi -
nhan do 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 Mu ni cí pio, des ti na das
ao giro da sua dí vi da mo bi liá ria ven cí vel no pri me i ro
se mes tre de 1999.

O ex pe di en te ane xa do ao pro ces sa do da Re so -
lu ção nº 110, de 1998, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral o Ofí cio nº S/6, de 1999, do dia 5 do cor ren te,
en ca mi nhan do, para os fins pre vis tos no art. 52, X, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia da Lei Fe de ral nº 8.033, de 
12 de abril de 1990, do Pa re cer da Pro cu ra do ria Ge ral
da Re pú bli ca, da ver são do re gis tro ta qui gráfico do jul -
ga men to, bem como da cer ti dão de trân si to em jul ga -
do e do acór dão pro fe ri do por aque la Cor te, nos au tos 
do Re cur so Extra or di ná rio nº 225.272, que de cla rou a
in cons ti tu ci o na li da de dos in ci sos II e III do art. 1º da re -
fe ri da lei.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 158, de 1999, na ori -
gem, de 3 do cor ren te, pela qual o Pre si den te da Re -
pú bli ca so li ci ta seja des con si de ra da a Men sa gem nº
62, de 1999 (nº 132/99, na ori gem), em ra zão do can -
ce la men to de sua vi a gem à Ve ne zu e la.

O ex pe di en te será ane xa do à Men sa gem nº 62,
de 1999, que vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre -
si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 70, de 1999 (nº
166/99, na ori gem), de 8 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca co mu ni cou sua au sên -
cia do País no úl ti mo dia 9, quan do par ti ci pou, na
Bo lí via, de des cer ra men to da pla ca co me mo ra ti -
va da ina u gu ra ção do ga so du to Bra sil-Bolívia.

É a se guin te a men sa gem re ce bi da:

MENSAGEM Nº 70, DE 1999
(Nº 166/99, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País, por cur to
pe río do, no dia 9 de fe ve re i ro do cor ren te ano.
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Esta rei par ti ci pan do, na Bo lí via, da ce ri mô -
nia de des cer ra men to da pla ca co me mo ra ti va da
inaugura ção do ga so du to Bra sil-Bolívia.

Bra sí lia, 8 de fe ve re i ro de 1999. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so Na ci o -
nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.731-35, ado ta da em 11 de
fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do mes mo
mês e ano, que “Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo para o
pe río do de 1º de maio de 1996 a 30 de abril de 1997".

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e nos 
ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Fran ce li no Pe re i ra Bel lo Par ga
Hugo Na po leão Edi son Lo bão

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Mede i ros Vil mar Ro cha
José Car los Ale lu ia Ro ber to Argen ta

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Albé ri co Fi lho Jor ge Wil son

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Zé Indio Air ton Cas ca vel

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, fica
es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi ta ção da ma -
té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen das e

para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a ad mis si bi li da -
de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so Na ci o nal a
Me di da Pro vi só ria nº 1.732-49, ado ta da em 11 de fe ve re i ro
de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do mesmo mês e ano, que
“Dá nova re da ção aos arts. 6º e 9º da Lei nº 8.019, de 11 de
abril de 1990, que al te ra a le gis la ção do Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e nos ter -
mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº 1/89-CN, fica
as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re -
cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Jo nas Pi nhe i ro Hugo Na po leão
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Cé sar Ban de i ra Antô nio Ge ral do
Ursi ci no Qu e i roz La vo i si er Maia

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Ana Ca ta ri na Elci o ne Bar ba lho
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Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

José Li nha res Arnal do Fa ria de Sá

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.733-58, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o va lor to tal
anu al das men sa li da des es co la res e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cumbida de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Bel lo Par ga
Edi son Lo bão Fran ce li no Pe re i ra

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Paes Lan dim Be ti nho Ro sa do
José Lou ren ço Pe dro Pe dros si an

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Lé dio Rosa Ce zar Schir mer

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Au gus to Nar des José Li nha res

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Congres -
so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.734-24, ado -
ta da em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 
12 do mes mo mês e ano, que “Esta be le ce mul ta
em ope ra ções de im por ta ção e dá ou tras pro vi dên -
ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

José Agri pi no Ge ral do Althoff
Fre i tas Neto Hugo Na po leão

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim
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DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Mo re i ra Fer re i ra Ra i mun do Co lom bo
Ro ber to Argen ta Mus sa De mes

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Edi son Andri no Con fú cio Mou ra

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

João Piz zo lat ti João Men des

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.735-30, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Alte ra a re da ção dos arts.
14, 18, 34, 44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 de ju lho de 
1995, dos arts. 18, 19, 34, 35 e § 4º do art. 53 da Lei
nº 9.293, de 15 de ju lho de 1996, que dis põem, res pec -
ti va men te, sobre as di re tri zes para a ela bo ra ção da lei 
or ça men tá ria para os exer cí ci os de 1996 e 1997".

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Edi son Lo bão Hugo Na po leão
Bel lo Par ga Jo nas Pi nhe i ro

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias
Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha
PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Cos ta Fer re i ra Mus sa De mes
Mar con des Ga de lha La u ra Car ne i ro

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Bar bo sa Neto Gas tão Vi e i ra

Blo co (PT/PDT/PC do B)
Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Már cio Re i nal do Mo re i ra Pe dro Cor rêa

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) –  O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.736-33, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dá nova re da ção aos arts.
3º, 16 e 44 da Lei nº 4.771, de 15 de se tem bro de
1965, e dis põe so bre a pro i bi ção do in cre men to da
con ver são de áre as flo res ta is em áre as agrí co las na
re gião Nor te e na par te Nor te da re gião Cen -
tro-Oeste, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Ber nar do Ca bral Hugo Na po leão
Edi son Lo bão Jo nas Pi nhe i ro

277 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO 1999



PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Cel ci ta Pi nhe i ro Oscar Andra de
Ilde fon so Cor de i ro Lu ci a no Piz zat to

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Jor ge Cos ta Igor Ave li no

Blo co (PT/PDT/PC do B)
Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
João Tota Hugo Bi ehl

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.737-23, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o sa lá rio mí -
ni mo para o pe río do de 1º de maio de 1997 a 30 de
abril de 1998".

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Car los Pa tro cí nio

Jo nas Pi nhe i ro Ber nar do Ca bral

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

San tos Fi lho Val do mi ro Me ger
Ma no el Cas tro Fran cis co Gar cia

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Za i re Re zen de Wil son San tos

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
PPB

Eni val do Ri be i ro Anto nio Jo a quim Ara ú jo

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres -
so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.738-19, ado -
ta da em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia
12 do mes mo mês e ano, que “Cria o Fun do de Ga -
ran tia à Expor ta ção – FGE, e dá ou tras pro vi dên ci -
as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
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SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

José Agri pi no Bel lo Par ga
Hugo Na po leão Edi son Lo bão

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ro ber to Argen ta Ger vá sio Sil va
Ru bens Fur lan Jor ge Khoury

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Ger ma no Ri got to Edi son Andri no

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Her cu la no Anghi net ti Jú lio Re dec ker

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de]

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.739-18, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Alte ra dis po si ti vos da Lei nº

8.313, de 23 de de zem bro de 1991, e dá ou tras pro -
vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Áti la Lira Pa u lo Lima
Paes Lan dim Si las Câ ma ra

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Ma ria Elvi ra Inal do Le i tão

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
PPB

Cu nha Bu e no Jo ni val Lu cas Jú ni or

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.740-28, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “De fi ne di re tri zes e in cen ti -
vos fis ca is para o de sen vol vi men to re gi o nal e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Bel lo Par ga
José Agri pi no Fran ce li no Pe re i ra 

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Vil mar Ro cha Ce sar Ban de i ra
José Car los Ale lu ia Cos ta Fer re i ra

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Már cio Bit tar Alces te Alme i da

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

João Men des Si mão Ses sim

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.741-38, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a emis são de 
No tas do Te sou ro Na ci o nal – NTN des ti na das a au -
men to de ca pi tal do Ban co do Bra sil S.A., e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da R eso lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Fran ce li no Pe re i ra Hugo Na po leão
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Joel de Hol lan da Luiz Bar bo sa
Alme rin da de Car va lho Cos ta Fer re i ra

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni orA loy sio
Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Antô nio do Val le Ju ran dil Ju a rez

Blo co (PT/PDT/PCdoB)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
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PPB

Eni val do Ri be i ro Luís Car los He in ze

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 –  de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 –  ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.742-14, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a re gu la ção,
fis ca li za ção e su per vi são dos mer ca dos de tí tu los ou 
con tra tos de in ves ti men to co le ti vo, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Reso lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Jo nas Pi nhe i ro Ber nar do Ca bral
Hugo Na po leão Car los Pa tro cí nio

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias
Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Ri car do Fi ú za Ru bem Me di na
Air ton Ro ve da Pa u lo Bra ga

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni orA loy sio
Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Pe dro No va is Luiz Bit ten court

Blo co (PT/PDT/PCdoB)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Au gus to Fa ri as Zé Indio

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.743-12, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Res ta u ra a vi gên cia da Lei
nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe so -
bre a isen ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li -
za dos (IPI) na aqui si ção de au to mó ve is des ti na dos
ao trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros e ao uso de 
por ta do res de de fi ciên cia fí si ca, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Fran ce li no Pe re i ra Hugo Na po leão
Bel lo Par ga Jo nas Pi nhe i ro

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be ze ra ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dia

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

281 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO 1999



DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Pa u lo Octá vio Cle u ber Car ne i ro
José Car los Ale lu ia Áti la Lira

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Bar bo sa Neto Mar ce lo Cas tro

Blo co (PT/PDT/PCdoB)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fe ror

PPB

Fet ter Jú ni or Her cu la no Anghi net ti

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.744-10, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o sa lá rio mí -
ni mo a vi go rar a par tir de 1º de maio de 1998".

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Reso lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Djal ma Bes sa Hugo Na po leão
Fran ce li no Pe re i ra Jo nas Pi nhe i ro

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ja i me Fer nan des Fi lho Ja i ro Car ne i ro
Zezé Per rel la Dar ci Co e lho

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni orA loy sio
Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Osmar Ser ra glio Con fú cio Mou ra

Blo co (PT/PDT/PCdoB)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Eli seu Mou ra Pas tor Oli ve i ra Fi lho

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.745-12, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Alte ra a re da ção dos arts.
26, 27, 31, 44 e 59 da Lei nº 9.473, de 22 de ju lho
de 1997, que dis põe so bre as di re tri zes para a ela -
bo ra ção da lei or ça men tá ria de 1998".

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Djal ma Bes sa Hugo Na po leão
Fran ce li no Pe re i ra Jo nas Pi nhe i ro
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PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

José Lou re ço João Ri be i ro
Vic Pi res Fran co Val do mi ro Me ger

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Fer nan do Di niz Eu ler Mo ra is

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
PPB

Hugo Bi ehl Ro mel Ani zio

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.746-9, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dá nova re da ção ao art. 9º
da Lei nº 8.723, de 28 de ou tu bro de 1993, que dis -
põe so bre a re du ção de emis são de po lu en tes por
ve í cu los au to mo to res, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Reso lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Jo nas Pi nhe i ro Hugo Na po leão
Djal ma Bes sa Fran ce li no Pe re i ra

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro chaPPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ru bens Fur lan Si las Câ ma ra
José Car los Ale lu ia Ro dri go Maia

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Mar ce lo Te i xe i ra Mat tos Nas ci men to

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Nelo Ro dol fo Wag ner Sa lus ti a no

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até  26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con -
gres so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº
1.747-6, ado ta da em 11 de fe ve re i  ro de 1999
e pu bli ca da no dia 12 do mes mo mês e ano,
que “Au to r i  za o   Po der   Exe cu t i  vo a abrir  ao
Orça men to da Se gu r i  da de So c i  a l  da União,
em fa vor do   Mi nis té r io   do    Pla nejamento  
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e Orça men to, cré di to ex tra ordinário no valor d e R$ 
7.556.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lução nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res  Su plen tes
PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Áti la Lins Ra i mun do San tos
Cé sar Ban de i ra Antô nio Jor ge

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Pi nhe i ro Lan dim Teté Be zer ra

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Fet ter Ju ni or João Men des

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até  26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres -
so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.748-38, ado -
ta da em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no
dia 12 do mes mo mês e ano, que “Alte ra os arts.
2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de
de zem bro de 1993, que dis põe so bre a con tra ta -
ção por tem po de ter mi na do para aten der à ne ces -
si da de tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú bli -
co, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção 
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis -
ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Fran ce li no Pe re i ra José Agri pi no
Hugo Na po leão Edi son Lo bão

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do 1.Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Si l  va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Osval do Co e lho Ra i mun do San tos
Me de i ros Pa u lo Lima

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i  ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Arman do Mon te i ro Wal de mir Moka

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Air ton Cas ca vel Yvo nil ton Gon çal ves

FEVEREIRO 1999 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 284  



De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi ta -
ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até  26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.749-36, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Alte ra a le gis la ção do im -
pos to de ren da e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Fran ce li no Pe re i ra Car los Pa tro cí nio
Edi son Lo bão Hugo Na po leão

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Eli seu Re sen de Arol do Ce draz
Nice Lo bão Mus sa De mes

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Her mes Par ci a nel lo Antô nio do Val le

Blo co (PT/PDT/PC do B)
Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Jú lio Re dec ker Eli seu Mou ra

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres -
so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.750-47,
ado ta da em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da
no dia 12 do mes mo mês e ano, que “Dis põe so -
bre me di das com ple men ta res ao Pla no Real e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so -
lução nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis -
são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma -
té ria:

SENADORES
Ti tu la res Su plen tes

PFL
Edi son Lo bão Fran ce li no Pe re i ra
Bel lo Par ga Hugo Na po leão

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes
PFL

Jor ge Khoury Pa u lo Bra ga
Be ti nho Ro sa do Co ra u ci So bri nho

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Wal dir Schmidt Ri car do Ri que

Blo co (PT/PDT/PC do B)
Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Pa u lo de Alme i da João Piz zo lat ti
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De acor do com a Re so lu ção nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.751-62, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Orga ni za e dis ci pli na os
Sis te mas de Pla ne ja men to e Orça men to 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”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Bel lo Par ga Fran ce li no Pe re i ra
Hugo Na po leão Edi son Lo bão

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL
José Ro nal do Arol de de Oli ve i ra
Ger son Ga bri el li Edu ar do Paes

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Pi nhe i ro Lan dim Albé ri co Fi lho
Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Már cio Re i nal do Mo re i ra Ro ber to Ba les tra

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis -
são Mis ta

Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis -
são Mis ta

Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi -
men to de emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o
pa re cer so bre a ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres -
so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.752-33, ado -
ta da em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia
12 do mes mo mês e ano, que “Au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a abrir ao Orça men to Fis cal da União,
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to ex -
tra or di ná rio até o li mi te de R$ 106.000.000,00
(cen to e seis milhões de re a is), para os fins que es -
pe ci fi ca”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Edi son Lo bão Hugo Na po leão
Djal ma Bes sa Fran ce li no Pe re i ra

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Jor ge Khoury Pe dro Fer nan des
Ivâ nio Gu er ra Ma u ro Fe cury
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PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Pe dro Cha ves Pe dro Iru jo

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
PPB

Ro ber to Ba les tra José Te les

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.753-15, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Alte ra a le gis la ção do im -
pos to de ren da re la ti va men te à in ci dên cia na fon te
so bre ren di men tos de apli ca ções fi nan ce i ras, in clu -
si ve de be ne fi ciá ri os re si den tes ou do mi ci li a dos no
ex te ri or, à con ver são, em ca pi tal so ci al, de obri ga -
ções no ex te ri or de pes so as ju rí di cas do mi ci li a das no
País, am plia as hi póteses de op ção, pe las pes so as
fí si cas, pelo des con to sim pli fi ca do, re gu la a in for ma -
ção, na de cla ra ção de ren di men tos, de de pó si tos
man ti dos em ban cos no ex te ri or, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Fre i tas Neto José Agri pi no
Hugo Na po leão Car los Pa tro cí nio

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha
PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ro dri go Maia Cos ta Fer re i ra
Jo a quim Fran cis co Jor ge Khoury

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Pe dro No va is Nair Xa vi er Lobo

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Anto nio Jo a quim Ara ú jo Jú lio Re dec ker

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.754-14, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a sim pli fi ca ção
do ar qui va men to de atos nas Jun tas Co mer ci a is e do
pro testo de título de dí vi da de mi cro em pre sas e de
em pre sas de pe que no por te, e dá ou tras providên ci -
as.”

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Hugo Na po leão Bel lo Par ga
Ber nar do Ca bral Edi son Lo bão
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PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Co ra u ci So bri nho Ma luly Net to
José Melo Jor ge Khoury

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Alber to Mou rão Eu ler Mo ra is

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
PPB

Eni val do Ri be i ro Au gus to Nar des

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.755-11, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre ope ra ções fi -
nan ce i ras en tre o Te sou ro Na ci o nal e as en ti da des
que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran -
ças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so -
lu ção nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis -
são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma -
té ria:

SENADORES

Su plen tes Su plen tes
Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ciro No gue i ra Ra i mun do Co lom bo
Ma ga lhães José |Melo

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio  For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Jor ge Cos ta João Ma tos
Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
PPB

Ibe rê Fer re i ra Her cu la no Anghi net ti

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia  23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.756-10, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Insti tui o Pro gra ma Espe ci -
al de Fi nan ci a men to para com ba te aos efe i tos da
es ti a gem na área de atu a ção da Su pe rin ten dên cia
de De sen vol vi men to do Nor des te – SUDENE, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
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nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

La vo i si er Maia Ciro No gue i ra
José Car los Ale lu ia  Ro ber to Pes soa

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Arman do Abí lio Mar ce lo Cas tro

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Eni val do Ri be i ro Ibe rê Fer re i ra

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so

Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.757-51, ado ta da 
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12
do mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o pa ga -
men to dos mi li ta res e dos ser vi do res pú bli cos d
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, in clu si ve suas au tar qui -
as e fun da ções, bem como dos em pre ga dos das
em pre sas pú bli cas e das so ci e da des de eco no mia 
mis ta e de suas sub si diá ri as, e dá ou tras pro vi dên -
ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re vo lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Edi son Lo bão Hugo Na po leão
Djal ma Bes sa Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Arol de de Oli ve i ra Ro ber to Pes soa
Abe lar do Lu pi on Sér gio Bar cel los

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Ana Ca ta ri na Arman do Mon te i ro

Blo co (PTPDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
PPB

Jair Bol so na ro Ger son Pe res

De acor do com a Re so lu ção n. 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
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Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.758-9, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo
a abrir aos Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So -
ci al da União, em fa vor dos Mi nis té ri os do Pla ne ja -
men to e Orça men to, da Agri cul tu ra e do Abas te ci -
men to, e do Meio Ambi en te, dos Re cur sos Hí dri cos
e da Ama zô nia Le gal, cré di to ex tra or di ná rio no va lor 
de R$ 824.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Fre i tas Neto Bel lo Par ga
Edi son Lo bão Djal ma Bes sa

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção(PT/PDT/PSB/PPS) 

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

 Le o mar  Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Mus sa De mes Antô nio Ge ral do
Gil ber to Kas sab Ja i me Fer nan des Fi lho

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Már cio For tes Fer re i ra

Blo co (PMDB/PRONA)

Si las Bra si le i ro Már cio Bit tar

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do  Fer ro

PPB

Pas tor Ama ril do Nelo Ro dol fo

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.759-9, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Esta be le ce cri té ri os para a
con ces são de em prés ti mo, pela União, aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral, des ti na do ao res sar ci men to
par ci al das per das de cor ren tes da apli ca ção da Lei
nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996".

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim
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DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Cláu dio Ca ja do Cos ta Fer re i ra
Ger son Ga bri el li Pa u lo Bra ga

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Bar bo sa Neto Antô nio do Val le

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Ibe rê Fer re i ra Eu ri co Mi randa
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,

fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi ta -
ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até  26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-9 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.761-9, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a fis ca li za ção 
das ati vi da des re la ti vas ao abas te ci men to na ci o nal
de com bus tí ve is, de que tra ta a Lei nº 9.478, de 6
de agos to de 1997, es ta be le ce san ções ad mi nis tra ti -
vas e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Reso lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

José Agri pi no Ber nar do Ca bral
Car los Pa tro cí nio Fre i tas Neto

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Pa u lo Octá vio Ada u to Pe re i ra
Zezé Per rel la José Ro cha

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Edi son Andri no Ge o van Fre i tas

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Ro mel Ani zio José Ja ne ne

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia  23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até  26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.762-9, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a adoção de
me di das re la ci o na das com o Sis te ma Fi nan ce i ro
da Ha bitação – SFH, al te ra as Leis nºs 4.380, de
21 de agos to de 1964, 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.692, de 28 de ju lho de 1993, e dá ou tras 
pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so -
lução nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis -
são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma -
té ria:
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SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Fre i tas Neto Djal ma Bes sa
Ber nar do Ca bral Mo re i ra Men des

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Cé sar Ban de i ra Ursi ci no Qu e i roz
La u ra Car ne i ro João Ri be i ro

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Nor ber to Te i xe i ra José Cha ves

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Eli seu Mou ra Zé Índio

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.763-63, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre os tí tu los da

dí vi da pú bli ca de res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci -
o nal, con so li dan do a le gis la ção em vi gor so bre a
ma té ria”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lução nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias
Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res Su plen tes

PFL

Antô nio Jor ge Ciro No gue i ra
Abe lar do Lu pi on Ru bem Me di na

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú nior
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Her mes Par ci a nel lo José Cha ves

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
PPB

Almir Sá Eni val do Ri be i ro

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.764-33, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Alte ra dis po si ti vos das Leis
nºs 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, 8.427, de 27
de maio de 1992, e 9.126, de 10 de no vem bro de
1995, que dis põem, res pec ti va men te, so bre o cré di to
ru ral; so bre a con ces são de sub ven ção eco nô mi ca
nas ope ra ções de cré di to ru ral; au to ri za o Po der Exe -
cu ti vo a re ne go ci ar as obri ga ções fi nan ce i ras re la ti -
vas à li qui da ção de ope ra ções de Emprés ti mos do
Go ver no Fe de ral – EGF, ven ci das e pror ro ga das a
par tir de 1991; e a apli ca ção da Taxa de Ju ros de Lon -
go Pra zo – TJLP so bre em prés ti mos con ce di dos com
re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is e com re cur sos
das Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Jo a quim Fran cis co Ada u to Pe re i ra
José Ro cha Pa u lo Ma ga lhães

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Si las Bra si le i ro Fran cis tô nio Pin to

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Luís Car los He in ze Eni val do Ri be i ro

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.765-45, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Alte ra a le gis la ção re fe ren -
te ao Adi ci o nal ao Fre te para a Re no va ção da Ma ri -
nha Mer can te – AFRMM e ao Fun do da Ma ri nha
Mer can te – FMM, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Car los Pa tro cí nio

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim
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DEPUTADOS
Ti tu la res Su plen tes

PFL
Abe lar do Lu pi on Cle u ber Car ne i ro
Ja i me Mar tins Sér gio Bar cel los

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Mar ce lo Te i xe i ra Wil son San tos

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Si mão Ses sim Pa u lo de Alme i da

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.766-15, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dá nova re da ção ao art. 1º
da Lei nº 9.530, de 10 de de zem bro de 1997".

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Fre i tas Neto Hugo Na po leão
Ge ral do Althoff José Agri pi no

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res Su plen tes

PFL
Car los Mel les Antô nio Jor ge
Abe lar do Lu pi on Air ton Ro ve da

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Ola vo Ca lhe i ros Wal de mir Moka

Blo co (PT/PDT/PC do B)
Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Alci o ne Athay de João Men des

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) –  O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres -
so Na cional a Me di da Pro vi só ria nº  1.767-45,
ado ta da em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da 
no dia 12 do mes mo mês e ano, que “Dis põe so -
bre o nú me ro de car gos de Na tu re za Espe ci al,
de car gos do Gru po-Direção e Asses so ra men -
to Su pe ri o res e de Fun ções de Con fi an ça exis -
ten tes nos ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe -
de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Reso lu ção nº
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1/89-CN, f ica assim cons t i  tu  í  da a Co missão
Mista in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res Su plen tes

PFL
Leur Lo man to Ada u to Pe re i ra
Be ne di to Dias Lael Va rel la

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
João Ma ga lhães Inal do Le i tão

Blo co (PT/PDT/PC do B)
Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Ger son Pe res Tel mo Kirst

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.768-31, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a no va ção de

dí vi das e res pon sa bi li da des do Fun do de Com pen sa -
ção de Va ri a ções Sa la ri a is – FCVS; al te ra o De cre -
to-Lei nº 2.406, de 5 de ja ne i ro de 1988, e as Leis nºs
8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de mar ço de 1990, 5 de
de zem bro de 1990, e 28 de ju lho de 1993, res pec ti va -
men te; e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Cé sar Ban de i ra Pe dro Bit ten court
Arol do Ce draz Ra i mun do Co lom bo

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Sa ra i va Fe li pe Alces te Alme i da

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Ary Kara João Men des
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De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.769-54, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a par ti ci pa -
ção dos tra ba lha do res nos lu cros ou re sul ta dos da
em pre sa e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ma no el Cas tro Áti la Lins
Me de i ros Mo re i ra Fer re i ra

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Pi nhe i ro Lan dim Eu ní cio Oli ve i ra

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Yvo nil ton Gon çal ves Edmar Mo re i ra

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.770-45, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o Ca das tro
Infor ma ti vo dos cré di tos não qui ta dos de ór gãos e
en ti da des fe de ra is, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Pa u lo Ma ga lhães Ja i me Mar tins
Pe dro Bit ten court Ma u ro Fe cury
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PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Nair Xa vi er Lobo Do mi ci a no Ca bral

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Ro ber to Ba les tra Luiz Fer nan do

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.771-23, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a con ces são
de fi nan ci a men to vin cu la do à ex por ta ção de bens ou 
ser vi ços na ci o na is, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim
DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Pa u der ney Ave li no Ivâ nio Gu er ra
José Car los Ale lu ia Air ton Ro ve da

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Eu ler Mo ra is Jor ge Cos ta

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Au gus to Nar des João Piz zo lat ti

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.772-19, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Au to ri za a União a re ce ber
em va lo res mo bi liá ri os os di vi den dos e ju ros so bre o 
ca pi tal pró prio a se rem pa gos por en ti da des de cujo
ca pi tal o Te sou ro Na ci o nal par ti ci pe, e dá ou tras pro -
vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra
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PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res Su plen tes

PFL
Co ra u ci So bri nho José Car los Vi e i ra
Edu ar do Paes José Car los Cou ti nho

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Mil ton Mon ti Mo a cir Mi che let to

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
João Tota Ro bé rio Ara ú jo

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres -
so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.773-34, ado -
ta da em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no
dia 12 do mes mo mês e ano, que “Esta be le ce me -
ca nis mos ob je ti van do in cen ti var a re du ção da pre -
sen ça do se tor pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan -
ce i ra ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis -
ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra

Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ma no el Cas tro Dar ci Co e lho
Ja i me Fer nan des Pe dro Fer nan des

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Edi nho Bez Ri car do Ri que

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Eni val do Ri be i ro Pas tor Oli ve i ra Fi lho

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de signa ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para recebi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re -
cer so bre a ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 –  pra  zo no Con gres so Na c i  -

o  na l

O  S R .  P R E S I D E N T E  ( G e  r a l  d o
M e l o )  –  O  S e  n h o r  P r e  s i  d e n  t e  d a
R e  p ú  b l i  c a  e n  v i  o u  a o  C o n  g r e s  s o
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N a  c i  o  n a l  a  M e  d i  d a  P r o  v is ória nº
1.774-22,  ado  ta  da  em 11 de fe  ve  re  i  r o  de
1999 e pu bl i  cad a no dia 12 do mes mo mês e
ano, que “Acres ce e al te ra dis po si ti vos do De cre -
to-Lei nº 3.365, de 21 de ju nho de 1941, e da Lei
nº 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis -
ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Car los Mel les José Men don ça Be zer -ra
Abe lar do Lu pi on Arol do Ce draz

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Fran cis tô nio Pin to Gus ta vo Fru et

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Hugo Bi ehl Pas tor Ama ril do 

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres -
so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.775-8, ado -
ta da em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no
dia 12 do mes mo mês e ano, que “Esten de aos
ser vi do res pú bli cos ci vis do Po der Exe cu ti vo Fe -
de ral a van ta gem de vin te e oito vír gu la oi ten ta e
seis por cen to, ob je to da de ci são do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis -
ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Luiz Bar bo sa Antô nio Jor ge
Elton Ro nhelt Vil mar Ro cha

PSDB
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Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Ju ran dil Ju a rez Con fú cio Mou ra
Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
PPB

Ger son Pe res Jair Bol so na ro

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.776-8, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dá nova re da ção ao art. 57 
da Lei nº 4.878, de 3 de de zem bro de 1965, que dis -
põe so bre o re gi me ju rí di co pe cu li ar aos fun ci o ná ri -
os po li ci a is ci vis da União e do Dis tri to Fe de ral, e dá 
ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão .Fran ce lino Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ra i mun do San tos Oscar Andra de
Ney Lo pes Fran cis co Ro dri gues

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

The mís to cles Sam pa io Igor Ave li no

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
PPB

Ary Kara Wig ber to Tar tu ce
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,

fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi ta -
ção da ma té ria:

Dia – 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia – 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até – 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e – para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer 
so bre a ad mis si bi li da de

Até – 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.777-8, ado ta da em
11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do mes -
mo mês e ano, que “Dis põe so bre a re ne go ci a ção de
dí vi das no âm bi to do Pro gra ma de Cré di to Edu ca ti vo,
e de ter mi na ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra
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PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias
Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha
PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Nice Lo bão La u ra  Car ne i ro
Ja i ro Car ne i ro Pa u lo Lima

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Ma ria Elvi ra Rita Ca ma ta

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Au gus to Nar des Ibe rê Fer re i ra

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia- 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis -

são Mis ta
Até  17-2-99 – pra zo para re ce bi -

men to de emen das e – para a Co mis são Mis ta
emi tir o pa re cer  – so bre a ad mis si bi li da deA té –
26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até – 13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o -
nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O
Se nhor Pre s i den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con -
gres so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.778-8,
ado ta da em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da
no dia 12 do mes mo mês e ano, que “Esta be le ce 
pra zo de pres cri ção para o exer cí cio de ação pu -
ni ti va pela Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, di re ta 
e in di re ta, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De  aco r  do com as  in  d i  ca  ções  das l i  de  -
ran ças,  e  nos  te r  mos  dos  §§  4º  e  5º  do  ar t .
2º  da Re so  lu  ção nº  1 /89-CN, f ica assim cons -
ti tu í da a Co mis são Mis ta incum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

SENADORES
Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha
PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim
DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Cláu dio Ca ja do Sér gio Bar cel los
Ru bem Me di na José Melo

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Synval Gu az zel li Osmar Ser ra glio

Blo co (PT/PDT/PC do B)
Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Hercu la no Anghi net ti João Piz zo lat ti

De acor d o  c o m  a  R e  s o  l u  ç ã o  n º  1 ,  d e
1 9 8 9 - C N ,  f i c a  e s  t a  b e  l e  c i  d o  o  s e  g u i n  t e
c a  l e n  d á  r i o  p a r a  a  t r a  m i  t a  ç ã o  da  m até ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 24- 2 -99  –  i ns  ta  l a  ção  da  Co m i s  s ã o
M i s  t a

A té  17 -2 -99  –  p ra  z o  p a r a  r e  ce  b i  men  t o  
de  emend a s  e  p a r a  a  C o  m i s  s ã o Mis ta emi -
t ir  o pa re  cer  so bre a ad mis si  bi  l i  da de

Até 26-2-99 – pra zo f i  na l  da Co mis  são
Mis ta

Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na  ci  -
o  nal

O  S R .  P R E S I D E N T E    ( G e  r a l  d o
M e l o )  –  O    S e  n h o r     P r e  s i  d e n  t e    d a    
R e  p ú  b l i  c a     e n  v i  o u     a o     C o n  g r e s s o    
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N a  c i  o  n a l  a  M e d i da Pro vi só ria n º 1.779-7,
ado ta da em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli -
ca da no dia 12 do mes mo mês e ano, que
“Alte ra a Con so li da ção das Leis do Tra ba lho –
CLT, para dis por so bre o tra ba lho a tem po par ci -
al, a sus pen são do con tra to de tra ba lho e o pro -
gra ma de qua li fi ca ção pro fis si o nal, mo di fi ca as
Leis nºs 6.321, de 14 de abril de 1976, 6.494, de
7 de de zem bro de 1977, e 7.998, de 11 de ja ne i ro
de 1990, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res Su plen tes

PFL

Vil mar Ro cha Cé sar Ban de i ra
José Ro cha Aldir Ca bral

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Mú cio Sá Con fú cio Mou ra

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Wig ber to Tar tu ce Arnal do Fa ria de Sá

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres -
so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.780-6, ado -
ta da em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no
dia 12 do mes mo mês e ano, que “Alte ra a re da -
ção do art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de ou tu bro
de 1976, que dis põe so bre me di das de pre ven -
ção e re pres são ao trá fi co ilí ci to e uso in de vi do
de subs tân ci as en tor pe cen tes ou que de ter mi -
nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são
Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga 

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res Su plen tes

PFL
Aldir Ca bral Ja i me Mar tins
Vil mar Ro cha Rob son Tuma
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PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Sa ra i va Fe li pe Teté Be zer ra

Blo co (PT/PDT/PC do B)
Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Cel so Rus so man no Ary Kara

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.781-6, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o Pro gra ma
de Re vi ta li za ção de Co o pe ra ti vas de Pro du ção
Agro pe cuá ria – RECOOP, au to ri za a cri a ção do Ser -
vi ço Na ci o nal de Apren di za gem do Co o pe ra ti vis mo
– SESCOOP, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim
DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Abe lar do Lu pi on Paes Lan dim
Car los Mel les Ilde fon so Cor de i ro

PSDB
Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)
Si las Bra si le i ro Car los Dun ga

Blo co (PT/PDT/PC do B)
Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB
Dil ceu Spe ra fi co Ro ber to Ba les tra

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na cional a Me d i  da Pro v i  só r ia nº 1 .782-2,
ado ta da em 11 de fe ve re i  ro de 1999 e pu b l i  -
ca da no dia 12 do mes mo mês e ano,  que
“Dis põe so  bre a ad mi n is t ra ção dos re cur sos 
de ca  i xa do Te sou ro Na ci  o nal,  con so l i  da e
atu a l i  za a le gis la ção per t i  nen te ao as sun to
e dá ou t ras pro v i  dên c i  as” .

De acor do com as in d icações das li de ran -
ças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so -
lu ção nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis -
são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer sobre a ma -
té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga
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PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Eli seu Re sen de Ada u to Pe re i ra
Ru bem Me di na Áti la Lins

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Ger ma no Ri got to Her mes Par ci a nel lo

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Jo ni val Lu cas Jú ni or José Ja ne ne
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,

fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi ta -
ção da ma té ria:

Dia  23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até  26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.783-2, ado ta da
em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do 
mes mo mês e ano, que “Insti tui o Au xí lio-Transporte 
aos mi li ta res, ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos da
ad mi nis tra ção fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o -
nal da União, e re vo ga o § 1º do art. 1º da Lei nº
7.418, de 16 de de zem bro de 1985".

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

La u ra Car ne i ro Ciro No gue i ra
Affon so Ca mar go Expe di to Jú ni or

PSDB

Má rio Ne gro mon te Ani val do Vale
José de Abreu Ma ri sa Ser ra no

Blo co (PMDB/PRONA)

Sa ra i va Fe li pe Her mes Par ci a nel lo

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

José Te les Air ton Cas ca vel
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,

fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi ta -
ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia   24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até  17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so -
bre a ad mis si bi li da de

Até  26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR.  P R E S I D E N T E  ( G e  r a l  d o
M e l o )  –  O  S e  n h o r  P r e  s i  d e n  t e  d a  R e  -
p ú  b l i  c a  e n  v i  o u  a o  C o n  g r e s  s o  N a  c i  o  -
n a l  a  M e  d i  d a Pro vi só ria nº 1.784-2, ado tada
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em 11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli cada no dia 12 
do mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o re pas se
de re cur sos fi nan ce i ros do Pro gra ma Na ci o nal de Ali -
men ta ção Esco lar, ins ti tui o Pro gra ma Di nhe i ro Di re to 
na Esco la, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

José Melo Expe di to Jú ni or
Ra i mun do Co lom bo Antô nio Ge ral do

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Gas tão Vi e i ra João Ma tos

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Au gus to Nar des José Li nha res

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia  23-2-99  – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -
das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até  26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.798-1, ado ta da em 
11 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Acres ce e al te ra dis po si ti vos 
das Leis nºs 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, 8.437,
de 30 de ju nho de 1992, 9.028, de 12 de abril de
1995, 9.494, de 10 de se tem bro de 1997, e dá ou tras 
pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Reso lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Ber nar do Ca bral Hugo Na po leão
Djal ma Bes sa .Mo re i ra Men des

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Ney Lo pes Áti la Lins
Ja i ro Car ne i ro Co ra u ci So bri nho

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or
Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Ce zar Schir mer Pe dro Iru jo

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro
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PPB

Ri car do Bar ros Jair Bol so na ro

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia  23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até  17-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até  26-2-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  13-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.799-2, ado ta da
em 18 de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 19
do mes mo mês e ano, que “Alte ra dis po si ti vos da
Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, que dis põe so -
bre a or ga ni za ção 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”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Ber nar do Ca bral Djal ma Bes sa
Hugo Na po leão José Agri pi no

PMDB
Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Ino cên cio Oli ve i ra Abe lar do Lu pi on
José Car los Ale lu ia Arol de de Oli ve i ra

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Jú ni or

Aloy sio Nu nes Fer re i ra Már cio For tes

Blo co (PMDB/PRONA)

Pi nhe i ro Lan dim Hen ri que Edu ar do Alves

Blo co (PT/PDT/PC do B)

Mar ce lo Déda Fer nan do Fer ro

PPB

Ger son Pe res José Li nha res

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 23-2-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-2-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 24-2-99 – pra zo para re ce bi men to de emen -

das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de

Até 5-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  20-3-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se -
nhor Pre si dente da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.808, ado ta da em 9 
de fe ve re i ro de 1999 e pu bli ca da no dia 10 do mes -
mo mês e ano, que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a
abrir ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al da União,
em fa vor do Mi nis té rio do Pla ne ja men to e Orça men -
to, cré di to ex tra or di ná rio no va lor de R$
183.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Fre i tas Neto

PMDB
Ja der Bar ba lho Iris Re zen de
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Pa u lo Har tung Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Se bas tião Ro cha

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim
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REQUERIMENTO Nº 34, DE 1999 
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos dos Arts. 71 e 74, a, do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja cri a da
uma Co mis são Tem po rá ria com pos ta por sete Se na -
do res, com o pra zo de 120 dias, para acom pa nhar a
si tu a ção, as pro vi dên ci as e as cir cuns tân ci as das de -
li mi ta ções e de mar ca ções de re ser vas in dí ge nas em
Ro ra i ma, os con fli tos de cor ren tes e as im pli ca ções
para as co mu ni da des in dí ge nas, de ven do es pe ci fi ca -
men te:

1 – ava li ar as pro vi dên ci as ado ta das pela Fu nai, 
pela Po lí cia Fe de ral e pelo Go ver no do es ta do de Ro -
ra i ma e ou tras ins ti tu i ções na ci o na is e in ter na ci o na is,
pú bli cas ou pri va das, para as se gu rar os in te res ses do 
País, do Esta do de Ro ra i ma e das co mu ni da des in dí -
ge nas e do res tan te da po pu la ção;

2 – ana li sar as me di das to ma das e pro por a
ado ção de ações des ti na das a man ter a in te gri da de
dos ín di os e a har mo nia ne ces sá ria ao de sen vol vi -
men to do es ta do.

Sala das Ses sões, 23 de fe ve re i ro de 1999 –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº 35, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos ar ti gos 71, 74 e 75 do Re gi men -

to Inter no do Se na do Fe de ral, vi mos re que rer a cons -
ti tu i ção de Co mis são Tem po rá ria do Se na do Fe de ral,
com os ob je ti vos de:

1º – in ven ta ri ar as obras ina ca ba das em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, cus te a das to tal ou par ci al men te
pela União, ana li san do sua si tu a ção atu al;

2º – in ven ta ri ar, es pe ci fi ca men te, as obras re to -
ma das a par tir de no vem bro de 1995 (data do Re la tó -
rio Fi nal da Co mis são Tem po rá ria cri a da pelo Re que -
ri men to nº 651, de 1995), ana li san do sua si tu a ção
atu al;

3º – ava li ar a im ple men ta ção das me di das su -
ge ri das no mes mo Re la tó rio.

Su ge ri mos que a Co mis são ora re que ri da
deva ser com pos ta por sete Se nho res Se na do res ti -
tu la res e igual nú me ro de su plen tes, es ti man do-se
um pra zo de no ven ta dias para re a li za ção e con clu -
são de seus tra ba lhos em re la ção aos ob je ti vos pre -
vis tos.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te re que ri men to re pre sen ta a con ti nu i -
da de de ini ci a ti va ma te ri a li za da em 1995, quan do
uma co mis são tem po rá ria do Se na do Fe de ral pro mo -
veu uma pro fun da ava li a ção das obras ina ca ba das
no País, cus te a das to tal ou par ci al men te com re cur -
sos da União, cujo re la tó rio fi nal apon tou pro ble mas e 

so lu ções para os gra ves fa tos ali iden ti fi ca dos, re pre -
sen tan do um mar co para que no vos ca mi nhos fos -
sem tri lha dos quan to à ma té ria.

Na que la opor tu ni da de, di ver sas re co men da -
ções fo ram apre sen ta das e apro va das pela co mis -
são, no sen ti do de re a ti va ção de tais obras, de re a va -
li a ção de ce ná ri os e, prin ci pal men te, de acom pa nha -
men to e fis ca li za ção de tais obras, pelo Con gres so
Na ci o nal e pelo Tri bu nal de Con tas da União.

Pas sa dos mais de três anos, tor na-se im pres -
cin dí vel a ve ri fi ca ção do an da men to real das obras
pú bli cas bra si le i ras, tema cuja re le vân cia se acen tua
sig ni fi ca ti va men te na pre sen te con jun tu ra de cri se
na ci o nal, onde a qua li da de do gas to pú bli co é pi lar
ina li e ná vel do pre vis to pro ces so de ajus te fis cal. Nes -
te mo men to, em que são exi gi dos sig ni fi ca ti vos sa cri -
fí ci os adi ci o na is da so ci e da de bra si le i ra, em ter mos
de tri bu tos, é im pe ri o so o tra ta men to ri go ro so de to -
das as des pe sas pú bli cas, co i bin do os des per dí ci os,
as mal ver sa ções e as ir re gu la ri da des, para que se
pos sa de mons trar a se ri e da de im pres cin dí vel aos go -
ver nan tes no tra to da co i sa pú bli ca.

Impor tan te res sal tar que o re la tó rio fi nal da Co -
mis são Tem po rá ria de 1995 se trans for mou em peça
ím par e fer ra men ta de ex tre ma uti li da de na ava li a ção
das ques tões or ça men tá ri as dos úl ti mos anos, quan -
do se pode, de for ma cla ra e ob je ti va, pri vi le gi ar o an -
da men to e a re vi ta li za ção de obras e pro je tos já ini ci -
a dos, em vez de cri ar no vos com pro mis sos de in ves ti -
men tos, an tes que aque les ti ves sem sido con clu í dos
e se tor nas sem efe ti vos gerado res de pro gres so. Mu i -
tas emen das de par la men ta res fo ram apro va das ou re je -
i ta das por tal cri té rio, com pro van do a efi cá cia dos tra ba -
lhos re a li za dos pela ci ta da Co mis são.

Assim, nos mes mos mol des e com ob je ti vos de
con ti nu i da de e com ple men ta ri da de aos tra ba lhos re a li -
za dos em 1995, vi mos pro por aos ilus tres pa res uma
nova ro da da de ava li a ção do ce ná rio, com a pre ten são
de, ao fi nal dos tra ba lhos, im ple men tar, de for ma sis te -
má ti ca, jun to à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do
Se na do Fe de ral, o acom pa nha men to e a fis ca li za ção
das obras, ao lado de me ca nis mos le ga is e ope ra ci o na is
que ga ran tam a efi ciên cia, a efi cá cia e a qua li da de em
tais gas tos pú bli cos, ao en con tro dos ob je ti vos ma i o res
de pro mo ver o de sen vol vi men to na ci o nal.

Sala das Ses sões, 23 de fe ve re i ro de 1999. –Se -
na dor Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os re que -
ri men tos li dos vão a pu bli ca ção e se rão in clu í dos em
Ordem do Dia opor tu na men te.

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 Na bor Júnior.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os
Proje tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis -
sões com pe ten tes. 

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio

Alcân ta ra, por 20 mi nu tos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje es ta mos
efe ti va men te ini ci an do os tra ba lhos des ta 51ª Le gis -
la tu ra. Ontem ti ve mos a ses são so le ne de ins ta la ção
e nos sos tra ba lhos, ago ra, pas sam a se de sen vol ver
re gu lar men te, de acor do com o que pre ce i tua o nos so 
Re gi men to.

Co me ça mos esta nova Le gis la tu ra em um cli ma 
de per ple xi da de, de in cer te za, de in se gu ran ça e de
mu i ta dú vi da quan to ao fu tu ro do País e às ex pec ta ti -
vas da so ci e da de. 

De fato, a pró pria men sa gem do Pre si den te da
Re pú bli ca – pelo me nos nos tre chos que fo ram li dos
pelo 1º Se cre tá rio da Câ ma ra, De pu ta do Ubi ra tan
Agui ar – é che ia de afir ma ções que re ve lam as di fi cul -
da des que o País en fren ta para cum prir um pro gra ma
de cor re ção do dé fi cit pú bli co e de in ter na ci o na li za -
ção da eco no mia, in te gra ção de eco no mi as em res -
pe i to às no vas re gras de con vi vên cia in ter na ci o na is,
que fo ram es ta be le ci das a par tir da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio, e a ou tros tan tos ins tru men tos
que re gem as re la ções co mer ci a is e eco nô mi cas en -
tre os pa í ses. 

O Emba i xa dor Jó rio Da us ter, que re pre sen ta o
Bra sil jun to à União Eu ro péia, em Bru xe las, con ce deu 
uma en tre vis ta, há al guns dias, a um jor nal de gran de
cir cu la ção. Afir mou aqui lo que o Pre si den te da Re pú -
bli ca, de cer ta ma ne i ra, já ha via dito e que foi ob je to
de mu i to de ba te, de mu i ta dis cus são no ple ná rio do
Se na do – eu mes mo abor dei o tema al gu mas ve zes.
Numa lin gua gem mu i to di plo má ti ca, de nun ci ou o que
se cha ma ria de glo ba li za ção as si mé tri ca, ou seja, a
glo ba li za ção tem ca rac te rís ti cas que dão uma po si -
ção de van ta gem aos pa í ses que têm eco no mia mais
for te, mais po de ro sa, prin ci pal men te os Esta dos Uni -
dos e a União Eu ro péia. 

Ora, es ta mos as sis tin do ago ra mes mo a exem -
plos da qui lo que foi fa la do, com to das as ca u te las se -
mân ti cas, pelo Emba i xa dor: É evi den te que a des va -
lo ri za ção do real nos traz uma sé rie de pro ble mas,
uma sé rie de di fi cul da des – não pre ci so re pe ti-las
aqui –, mas ofe re ce ma i or opor tu ni da de para as po lí ti -
cas de ex por ta ção. E as sim, o que os Esta dos Uni dos
logo fa zem é cri ar di fi cul da des para a en tra da do aço
bra si le i ro sob vá ri os ar gu men tos. Se gun do cons ta, o
pró prio Mi nis tro Luiz Fe li pe Lam pre ia es ta ria co gi tan -

do es ta be le cer uma res tri ção vo lun tá ria à nos sa ex -
por ta ção. Ora, se fo mos obri ga dos, ao lon go des ses
qua tro anos, a cor tar cus tos, a me lho rar a com pe ti ti vi -
da de – o nos so em pre sa ri a do tra ba lhan do com ju ros
al tís si mos – a nos en qua drar mos na nova Lei de Pa -
ten tes, no cha ma do GATT, que cul mi nou com a cri a -
ção da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, quan do a
ad ver si da de nos ofe re ce uma opor tu ni da de de au -
men tar mos di vi sas à cus ta da ex por ta ção, os ame ri -
ca nos, sob vá ri os pre tex tos, bus cam di fi cul tá-la. Cito
o exem plo do aço, mas po de ría mos fa zê-lo em re la -
ção aos pro du tos agrí co las.

Se gun do os jor na is de hoje, a União Eu ro péia ofe re -
ce um sub sí dio de se te cen tos e cin qüen ta bi lhões para a
agri cul tu ra eu ro péia. Por tan to, é evi den te que essa re la -
ção é ex tre ma men te de si gual, des fa vo rá vel. Se va ler
“man da quem pode, obe de ce quem tem ju í zo”, não gos to, 
mas me calo.

Não sou mu i to fa vo rá vel à te o ria cons pi ra tó ria: pes -
so as se re u ni ram em Was hing ton, den tro de um ga bi ne te,
e re sol ve ram fa zer isso. Esse é um mo vi men to do ca pi tal,
das for ças eco nô mi cas. Mas ve jam bem, é pre ci so dis tin -
güir o que é o im pé rio da re a li da de, a for ça dos fa tos, con -
tra os qua is não há o que fa zer, e o que é pos sí vel a um
país fa zer, de fen den do os in te res ses do seu povo e da
sua so ci e da de. Por exem plo, na pri me i ra Re vo lu ção
Indus tri al, quan do veio a pri me i ra má qui na a va por, hou -
ve quem não gos tas se. Os tra ba lha do res se or ga ni za -
ram em um mo vi men to para que brar as má qui nas, o lu -
dis mo, por que te mi am per der o em pre go. Qu an do veio
a ener gia elé tri ca, pelo me nos um em pre go se aca bou,
o do acen de dor de lam piões. E as sim por di an te. Isso é
o que eu cha mo de im pé rio dos fa tos, con tra o qual não
há como se opor. É im pos sí vel para um país não ace i tar 
as má qui nas. Se ria como se um em pre sá rio não ace i -
tas se com pu ta do res em sua em pre sa, ape nas má qui -
nas de da ti lo gra fia. O que acon te ce ria? Com o tem po,
fal ta ri am fi tas para as má qui nas e não ha ve ria quem as
con ser tas se. Há realida des, por tan to, das qua is não po -
de mos fu gir.

Per gun to, den tro des se qua dro, qual a possi bi li da -
de de se man ter um mí ni mo do nos so in te res se, ape sar
des ses fa tos que nos im põem de ter mi nadas con du tas ou
de ter mi na das po lí ti cas. A meu ver, esta é a ques tão bá si ca,
fun da men tal: se pa rar aqui lo que é a re a li da de da evo lu ção
da Hu ma ni da de, do ca pi tal, dos ne gó ci os, do co mér cio, da -
qui lo que po de mos fa zer, como país, como uma na ção.

Apa ren te men te, as ex pe riên ci as por que es ta -
mos pas san do se re pe tem nos di ver sos pa í ses. A
Argen ti na já vi veu uma si tu a ção se me lhan te. Esses
de sen ten di men tos, por exem plo, en tre as pro vín ci as e
o Go ver no Fe de ral da que le País são aná lo gos aos
que es ta mos vi ven do aqui, en tre os Esta dos e  a
União. No meu modo de ver, algo está sen do con du
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zido de ma ne i ra ex tre ma men te in con veni en te. Não
pode ha ver Fe de ra ção, se não hou ver en ten di men to,
har mo nia en tre os Esta dos e a União. 

O Go ver no Fe de ral, as si nou, no ano pas sa do,
um acor do com o FMI, mas ago ra, pou cos me ses de -
po is, está re ven do. Isso quer di zer que os Esta dos
tam bém po dem ple i te ar um acor do. Cre io que a União
fez o que po dia fa zer na épo ca, trans for mou ju ros al tís -
si mos em ju ros de 6% ao ano, mas, por ou tro lado, os
ju ros su bi ram tre men da men te.

O Dr. Ro ber to Cam pos es cre veu um ar ti go, há
dias, me di an te o qual dis se que nos Esta dos Uni dos os 
Esta dos fa zem ques tão de não pe dir di nhe i ro em pres -
ta do à União. Só que ele es que ceu de di zer, por exem -
plo, que nos Esta dos Uni dos não exis te FEF. De onde
vem o di nhe i ro do FEF, o Fun do de Esta bi li za ção Fis -
cal? Em gran de par te vem dos Esta dos. Por tan to, é
evi den te que es sas re la ções são di nâ mi cas e de vem
ser har mo ni o sas, o que não quer di zer que os Esta dos
se sub me tam à União ou vi ce-versa. Se não hou ver
diá lo go, não há po lí ti ca. E sem po lí ti ca, como va mos
re sol ver essa si tu a ção que está aí se de se nhan do?
Daí por que, re pi to, esse mo de lo, pelo me nos até onde 
co nhe ce mos, não foi ca paz de so lu ci o nar pro ble mas
de al guns pa í ses. A Argen ti na ago ra já está pro pon do
a do la ri za ção na Amé ri ca do Sul, na Amé ri ca La ti na.
Isso pode ser tam bém, nes se mo men to que es ta mos
vi ven do, uma ten ta ti va de apres sar a for ma ção da
Alca, aban do nan do o diá lo go, o en ten di men to en tre
pa í ses, para tor ná-la uma re a li da de di an te de uma si -
tu a ção eco nô mi ca ex tre ma men te des fa vo rá vel para
nós.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – V. Exª me
per mi te um apar te?

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

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, é sem pre com mu i ta aten ção e en can -
ta men to que ouço seus pro nun ci a men tos nes ta Casa.
O que vou di zer ago ra não tem ab so lu ta men te nada de 
pes so al, por que re al men te va mos en go lin do os nos -
sos sa pos. Nós, da Opo si ção prin ci pal men te, não te -
mos mu i ta co i sa que fa zer aqui se não en go lir sa pos, e
isso não é mu i to agra dá vel, prin ci pal men te quan do
acon te ce por um pe río do mu i to lon go de tem po. Ago -
ra, fi nal men te tal vez pu dés se mos fa zer al gu mas co -
bran ças e pôr al guns pon tos nos is. Fo mos cha ma dos
de ca i pi ras, fo mos cha ma dos de ne o bo bos, quan do
aler tá va mos para o ab sur do de um país fa zer a va lo ri -
za ção exa ge ra da de sua mo e da para im por tar de tudo, 
a um pre ço mu i to ba i xo, aba i xan do as alí quo tas de im -
por ta ção e de i xan do que o nos so par que in dus tri al e

os nos sos em pre gos fos sem des tru í dos. Ago ra, quan -
do co lo ca mos a ca be ça de fora e co me ça mos a que rer 
ex por tar, per ce be mos que, se so mos ne o bo bos, al -
guns que se jul gam mu i to in te li gen tes e mu i to es per tos 
tal vez se jam neo-idiotas. Por quê? Por que não exis te
país al gum no mun do, e os Esta dos Uni dos já com pro -
va ram isso – V. Exª ci tou o exem plo do aço, o exem plo
das nos sas mas sa cra das la ran jas – que não pos sa pe -
ne trar nos Esta dos Uni dos se não pa gan do mais de
100% de alí quo ta, como acon te ce com os nos sos fran -
gos. Então, ago ra des co bri mos que não exis te ne o li -
be ra lis mo a não ser de ex por ta ção; ago ra des co bri -
mos que eles, que pre gam o ne o li be ra lis mo de ex por -
ta ção, re al men te não o pra ti cam. É o “faça o que digo
mas não faça o que faço”. Gos ta ria ape nas de fa zer
qua se que um de sa ba fo, que tan gen cia o dis cur so e se 
ins pi ra nele, mas que não con tém agres são pes so al
ou con tra po si ção em re la ção ao pro nun ci a men to de V. 
Exª, a quem mu i to pre zo e ad mi ro.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor La u ro Cam pos, sem pre com a sua
co e rên cia, com o modo mu i to afir ma ti vo de co lo car as
suas po si ções, de quem já ti ve mos a fe li ci da de de
gran je ar tam bém a ami za de pes so al. Agra de ço mu i -
to as re fe rên ci as, mas que ro di zer a V. Exª que esse
car dá pio de ba trá qui os não é pri va ti vo da Opo si ção.
Tam bém en go li mos os nos sos sa pos – e al guns até já
se can sa ram de en go li-los, como meu Co le ga, que ri do 
ami go, Se na dor Jef fer son Pé res. Tra ta-se de um car -
dá pio do mun do po lí ti co. De uma for ma ou de ou tra, to -
dos nos ser vi mos des sa es pé cie.

Gos ta ria de de i xar bem cla ro o se guin te: ao Pre -
si den te fal tou di zer em sua men sa gem – que achei in -
te res san te, mu i to re a lis ta – que o gran de pro ble ma
que es ta mos vi ven do no mun do hoje é o cha ma do
pen sa men to úni co. O au tor es pa nhol, Jo a quim Ste fa -
nia, es cre veu o li vro cha ma do Pen sa men to Úni co.
Então, tudo que se diga fora des se pen sa men to, é
bobo, ou é idi o ta, ou é atra sa do, ou é re tró gra do, ou é
utó pi co, ou é so nha dor, ou qual quer co i sa. O ní vel de
des qua li fi ca ção au men ta ou di mi nui de pen den do de
quem fala, por onde fala e do seu po der de li de ran ça.
Ago ra, es ta mos ven do que, à mar gem des se pen sa -
men to úni co, é evi den te que exis tem ou tras al ter na ti -
vas que não po dem ser des con si de ra das.

A Igre ja faz uma cam pa nha ago ra, “De sem pre ga do,
por quê?” Eu já vejo mu i tos di zen do que a Igre ja quer so lu -
ção para tudo. Nem é sua fun ção ter so lu ção para tudo. Mas
pode de nun ci ar isso, com o mu i tas cor ren tes da Igre ja de -
nun ci a ram o ar bí trio, a supres são das li ber da des. Não cabe
à Igre ja, nem a ou tras ins ti tu i ções, como a Ordem dos Advo -
ga dos, tra zer so lu ções, pois não é ela que está go ver nan do.
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A meu ver, é in cen su rá vel, en tre tan to, que apre sen -
tem e ex po nham o pro ble ma, que exi jam se jam as su -
mi das as res pon sa bi li da des, com a ten ta ti va de so lu -
ci o nar, se não o todo, par te do pro ble ma.

Na si tu a ção em que nos en con tra mos, tal vez o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que te nha di an te de si o seu
ma i or de sa fio como es ta dis ta, e o jul go pre pa ra do,
com pe ten te e sé rio. Inte gro o PSDB, apóio o seu Go -
ver no, e Sua Exce lên cia, até pela po si ção ins ti tu ci o -
nal que tem, é a úni ca pes soa que pode re al men te
con vo car o País, sem que isso sig ni fi que abrir mão de 
prer ro ga ti vas, idéi as e prin cí pi os para um mo vi men to
de mo bi li za ção na ci o nal, até com vis tas a me lho rar o
hu mor da po pu la ção. É im por tan te que se pro cu re no -
va men te mo vi men tar for ças que pos sam apre sen tar um 
ho ri zon te para o País.

No ter re no das ex por ta ções, do diá lo go com
os pa í ses de eco no mia mais de sen vol vi da, es ta -
mos sob a ame a ça de que o Pro ex, o Pro gra ma de
Estí mu lo às Expor ta ções, seja con si de ra do pela
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio um sub sí dio.
Por tan to, te ria que mu dar ou de i xar de fi nan ci ar es -
sas ex por ta ções pelo Pro ex, mas não se fala no
sub sí dio da União Eu ro péia e nem em ou tros.
Então, essa nova or dem eco nô mi ca não pode vir
ape nas para cris ta li zar de si gual da des que não têm
como ser ex pli ca das ou ace i tas, a não ser pela lei
do mais for te – man dou está man da do, não sen do
pos sí vel qual quer re a ção. Mas que rer en ve lo par
essa re a li da de num em bru lho de mo der ni da de, de
li ber da de de co mér cio e de mer ca do, de com pe ti ti -
vi da de é de ma is!

Ou tro pro ble ma é a ques tão da Embra er com a
Bom bar di er, em pre sas de fa bri ca ção de ae ro na ves,
pois es ta mos, no va men te, ame a ça dos de ver a
Embra er des clas si fi ca da como em pre sa que es ta ria
re ce ben do sub sí di os. É uma luta por um mer ca do im -
por tan te, onde o Bra sil já con se guiu, a du ras pe nas,
uma cer ta fa tia.

Por isso, ao con clu ir a mi nha pe que na in ter -
ven ção, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
ape nas de se jo mos trar como es ses fa tos têm di ver -
sos aspectos, que, nem sem pre, são aque les que
me re cem mais des ta que ou são do co nhe ci men to
mes mo de uma eli te, de uma clas se mais atu an te,
como é a clas se po lí ti ca. A clas se po lí ti ca te ria a obri -
ga ção de co nhe cer es ses fa tos, de in ter pre tá-los e
de fa zer com que o Go ver no en con tras se for mas de
re to mar o cresci men to, de di na mi zar a eco no mia, de
ga ran tir fa i xas de atu a ção, permi tin do-lhe ab sor ver as
exigên ci as do novo mun do que se for mou na eco no -
mia, nas tran sa ções co mer ci a is e as sim por di an te.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que tem esta gra -
vís si ma res pon sa bi li da de so bre seus om bros: mo bi li -
zar o País, já ago ra no iní cio do seu man da to, quan do
en fren ta gran des di fi cul da des, para re sis tir a es sas si -
tu a ções que nos são ex tre ma men te ad ver sas, in clu si -
ve nas pró pri as ne go ci a ções.

Nos Esta dos Uni dos, quan do o Pre si den te não
quer ou não pode fa zer al gu ma co i sa, ele diz que não
pode fa zê-lo por que tem o Con gres so. O Con gres so é
jus ta men te essa re pre sen ta ção do País e da so ci e da -
de para tam bém aju dar a im pri mir ru mos ad mi nis tra ti -
vos e na eco no mia do País. Nos sa fun ção é essa.

Não po de mos ser cen su ra dos em nada, por que
o Con gres so deu o que foi pe di do pelo Po der Exe cu ti -
vo, até com al gu ma res tri ção de po lí ti cos da base de
apo io do Go ver no. To da via, nas con di ções em que o
País se en con tra, deve ha ver en tre os Três Po de res
uma har mo nia, que não sig ni fi ca um sub me ter-se ao
ou tro, mas o es ta be le ci men to de ru mos co muns que
te nham um cer to con sen so, ca paz de nos unir e de
pro mo ver o cres ci men to e o bem-estar da nos sa po pu -
la ção. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao Sr. Se na dor Edi son Lo bão, por vin te mi -
nu tos.

O SR. EDISON LOBÃO  (PFL – MA. Pro nun cia o
seguin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a im pren sa ofe re ceu far to
no ti ciá rio so bre a úl ti ma re u nião da di re to ria do Bra des -
co, des ta can do a mu dan ça de no mes na sua di re ção.
Afas ta va-se da pre si dên cia do ban co o Sr. Lá za ro de
Mel lo Bran dão, su ce den do-o o Sr. Már cio Cypri a no. O
mes mo des ta que foi dado no passado, como se re cor -
da, quan do Lá za ro Bran dão su ce deu o fun da dor do
ban co, o sa u do so Ama dor Agui ar, cuja visão de ban -
que i ro vi to ri o so sem pre se equi pa rou à dos gran des
ases da ban ca in ter na ci o nal.

Essa re le vân cia dada aos pro ces sos su ces só ri -
os no Bra des co de ve-se às pe cu li a ri da des des sa ins ti -
tu i ção. Co me çou do nada, como tan tas ou tras, para al -
can çar cul mi nân ci as en tre as ins ti tu i ções fi nan ce i ras.
Da va-se como in subs ti tu í vel a no tá vel fi gu ra de Ama -
dor Agui ar, que, na sua le gen dá ria sim pli ci da de de ho -
mem in te gral men te de vo ta do ao tra ba lho, le vou adi an -
te seus ide a is de ho mem de ne gó ci os, co lo can do pru -
den te men te ti jo lo so bre ti jo lo em cada um dos seus
em pre en di men tos. Gra ças a sua hon ra dez e cor re ção
no tra to com cli en tes, pode as sis tir, ain da em vida, ao
re tum ban te su ces so das suas pro gra ma ções.

Mas Ama dor Agui ar, como se viu, não era in -
subs ti tu í vel. Enxerga va mais lon ge, com in ve já vel
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acu i da de, e de i xou-se su ce der por dis cí pu lo que lhe
se guiu os pas sos com vi são pró pria.

Lá za ro de Mel lo Bran dão man te ve na sede da
em pre sa, na Ci da de de Deus, em Osas co, na Gran de 
São Pa u lo, até mes mo o fa mo so “me são” – pe cu li a ri -
da de ex clu si va do Bra des co, que re ú ne na mes ma
sala, sem di vi só ri as, to dos os di re to res da em pre sa.
Con tu do, de via im por, como im pôs, os seus pró pri os
mé to dos de tra ba lho e de ori en ta ção às di re tri zes a
se rem se gui das pela or ga ni za ção, acom pa nhan do a
no tá vel evo lu ção dos ne gó ci os em um mun do in te i ra -
men te in for ma ti za do.

O êxi to al can ça do, que hoje co lo ca o Bra des -
co en tre um dos prin ci pa is con glo me ra dos fi nan ce i -
ros da Amé ri ca La ti na, de mons tra quão fir me e ta -
len to sa foi a ad mi nis tra ção Lá za ro Bran dão, que
ob te ve, no ano fin do, o ma i or lu cro já al can ça do na
his tó ria por em pre en di men tos da ini ci a ti va pri va da
bra si le i ra. 

Che gou, po rém, a hora de no vas mu dan ças,
tan to pela pró pria fi lo so fia fir ma da nos es ta tu tos da
ins ti tu i ção quan to pe las no vas re a li da des que vão
sen do atro pe la da men te ina u gu ra das pela cha ma da
glo ba li za ção.

Os ban cos trans for mam-se, no mun do mo der -
no, no prin ci pal ins tru men to dos ne gó ci os na ci o na is e
in ter na ci o na is. So mas fa bu lo sas de di nhe i ro – em
uma épo ca em que o di nhe i ro vai per den do na ci o na li -
da de – não se des lo cam, in ter na ou ex ter na men te,
so men te em ma lo tes fe cha dos guar da dos por se gu -
ran ças ar ma dos. O di nhe i ro mo vi men ta-se a um sim -
ples aper tar de bo tão, vi a jan do mi lha res de qui lô me -
tros em fra ções de mi nu tos. Entre as po pu la ções, pa -
ga-se ou re ce be-se com o cha ma do “di nhe i ro plás ti -
co”, que são os car tões de cré di to. Qu al quer pes soa
do povo, nos dias atu a is, pode mo vi men tar di nhe i ro,
no ban co da sua pre fe rên cia, atra vés de com pu ta do -
res re si den ci a is. No alto mun do dos ne gó ci os, as
tran sa ções são fe i tas por pro ces sos in cri vel men te
sim ples e rá pi dos, a cada dia cri an do-se me ca nis mos
que dão mais e mais ve lo ci da de às tra ta ti vas com bi -
na das. 

E, pre si din do todo esse pro ces so, es tão os ban -
cos co mer ci a is. Há os que so bre vi ve rão com tais
avan ços à mo der ni da de, e há os que in fe liz men te já
su cum bi ram ou vão su cum bir nas on das que os tra -
ga ram ou vão tra gar.

No Bra sil, te mos as sis ti do, sem apla u sos, ao
de sen ro lar des ses acon te ci men tos que en vol vem as
pra ças fi nan ce i ras de todo o mun do. Para aqui têm
mi gra do po de ro sos con glo me ra dos que, quan do não
ab sor vem, ame a çam os em pre en di men tos ban cá ri os 

na ci o na is. Tra zem tec no lo gia de pon ta e car te i ras re -
che a das de re cur sos em mo e da for te. 

É nes se cam po de ba ta lha da con cor rên cia que
se faz acir ra da como nun ca que se in se rem o Bra des co
e as de ma is ins ti tu i ções fi nan ce i ras ge nu i na men te bra -
si le i ras. Suas li de ran ças es tão aten tas à pre men te ne -
ces si da de de cons tan tes re no va ções de mé to dos, es -
tra té gi as e re cur sos hu ma nos que acom pa nhem as ful -
mi nan tes trans for ma ções no se tor. No Bra des co, se -
gun do a im pren sa, tor nou-se ób vio que as atu a is mu -
dan ças re fle tem o de se jo de re ju ve nes ci men to das
suas li de ran ças, cri an do-se me ca nis mos e es tí mu los
para o pre pa ro qua li fi ca do e a as cen são mais rá pi da
dos fun ci o ná ri os vo ca ci o na dos para as ta re fas que
emer gem das no vas cri a ções tec no ló gi cas.

“A bus ca por pro du ti vi da de e efi ciên cia é cons -
tan te”, dis se Lá za ro Bran dão numa en tre vis ta. De
suas de cla ra ções, de pre en de-se que o Bra des co,
ain da o lí der ab so lu to en tre os ban cos pri va dos bra si -
le i ros, per sis ti rá no es for ço para que não se lhe tire
esse ga lar dão.

E por isso re no va-se. A fa mo sa “gran de mesa”
co mum a to dos os di re to res so freu mo di fi ca ções,
dan do mais es pa ço para al guns. Lá za ro Bran dão, em
vez de apo sen tar-se, de ci diu re ser var-se, não obs -
tan te os seus 72 anos, para a pre si dên cia de um Con -
se lho de Admi nis tra ção re for mu la do, de di ca do in te i -
ra men te a tra çar as es tra té gi as do me lhor en ca mi -
nha men to dos ne gó ci os afe tos ao Bra des co. Me mó -
ria viva do ban co, co nhe ce dor das suas en tra nhas,
Lá za ro será o gran de con se lhe i ro, o guia de uma hol -
ding a in di car os pro ces sos que man te nham sua ins ti -
tu i ção em po si ção de des ta que num mun do glo ba li za -
do.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, Se na dor?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Pois
não. Ouço V. Exª com todo pra zer, Se na dor Bel lo
Par ga.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – No bre Se na dor
Edi son Lo bão, nes te mo men to em que V. Exª faz um
jus to e ade qua do elo gio ao Dr. Lá za ro Bran dão, que 
du ran te mu i to tem po foi o exe cu ti vo de ma i or au to ri -
da de no con jun to das ins ti tu i ções fi nan ce i ras do
Gru po Bra des co, é pró prio tra zer o meu apo io às suas
pa la vras. Lá za ro Bran dão é um bra si le i ro que en ri que ce
o País. Enri que ce-o como um ca pi tão do se tor fi nan ce i ro
que sou be le var o con glo me ra do Bra des co a uma po si -
ção de des ta que no seio da eco no mia na ci o nal. Mas é
jus to, prin ci pal men te, que seja as si na lada a cons ciên -
cia so ci al des se ilus tre ban que i ro. A ges tão de Lá zaro
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Bran dão no Bra des co am pli ou o seu pro gra ma de as -
sis tên cia so ci al, fa zen do-o pre sen te na re giões mais
afas ta das do País. Via de vo lu ção de re cur sos ame a -
lha dos pe las ope ra ções ban cá ri as do Bra des co, mu i -
to se fez em fa vor das co mu ni da des, às ve zes as co -
mu ni da des mais afas ta das da pe ri fe ria dos gran des
cen tros. Qu e ro di zer que esta não é só a mi nha pa la -
vra pes so al de ad mi ra ção àque le exe cu ti vo do se tor
ban cá rio, mas é tam bém a pa la vra de lou vor da co le ti -
vi da de ma ra nhen se. Lem bro a V. Exª, que na tu ral -
men te não ig no ra o as sun to, que o Bra des co, às suas 
pró pri as cus tas, ins ta lou duas es co las-modelos no
Ma ra nhão de 1º e 2º Gra us: uma na Ca pi tal do nos so
Esta do – na Ave ni da Mé di ci a ca mi nho do ae ro por to,
e a ou tra no Mu ni cí pio de Pi nhe i ro. Essas uni da des
es co la res hoje aju dam a in fân cia e a ju ven tu de ma ra -
nhen se a tri lhar os ca mi nhos da in for ma ção, do co -
nhe ci men to e da sa be do ria. De ma ne i ra que acho
ade qua do tra zer aqui o apo io da co le ti vi da de ma ra -
nhen se às pa la vras de V. Exª, nes te mo men to em
que faz o lou vor cor re to e ade qua do à pes soa de Lá -
za ro Bran dão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de -
ço-lhe, Se na dor Bel lo Par ga, a con tri bu i ção que traz a
este meu pro nun ci a men to, so bre tu do por que lem bra o
pa pel so ci al do Bra des co, cujo de sem pe nho pode ser
com pa ra do ao de pou cas ins ti tu i ções pri va das nes te
País, ha ven do-se com ex tre mo cu i da do e com todo o
êxi to en tre nós. 

Faço vo tos que o Bra des co pos sa pros se guir nes -
ta li nha, seja no cam po da eco no mia pro pri a men te dita,
seja na par te so ci al, por que num se tor e no ou tro o Bra -
des co ofe re ce li ções para as gran des cor po ra ções des -
te nos so País.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

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

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Meu caro Se -
na dor Edi son Lo bão, gos ta ria tam bém de me as so ci ar
às pa la vras de V. Exª quan do re gis tra a atu a ção do Dr.
Lá za ro de Mel lo Bran dão e a his tó ria de cres ci men to do
Bra des co. Este ban co, na ges tão de Ama dor Agui ar, de -
po is con so li da da pela ges tão de Lá za ro Bran dão, pas sou
por uma trans for ma ção, tor nan do-se, sem dú vi da ne nhu -
ma, um ban co de gran de pe ne tra ção po pu lar, dan do, in -
clu si ve, con di ção a que mu i tos bra si le i ros, pe que nos pou -
pa do res, ti ves sem o que po de mos cha mar de ci da da nia
fi nan ce i ra: ti ve ram aces so à ca der ne ta de pou pan ça, con -
ta cor ren te etc. O ban co ca pi la ri zou sua atu a ção por todo
o ter ri tó rio na ci o nal. É im por tan te, como dis se o Se na dor
Bel lo Par ga, re gis trar tam bém que essa agên cia fi nan ce i -

ra, que esse ban co que ga nha di nhe i ro com apli ca ções fi -
nan ce i ras, pre o cu pou-se tam bém em dar uma co no ta ção
so ci al à ins ti tu i ção, com a cri a ção da Fun da ção Bra des co,
cuja atu a ção se dá prin ci pal men te nas áre as de edu ca -
ção, de for ma ção téc ni ca e de as sis tên cia so ci al. Qu e ro,
por tan to, pa ra be ni zar V. Exª pela ex ce len te lem bran ça e
re gis trar tam bém as mi nhas pa la vras de apo io e de ad mi -
ra ção pela ges tão, pela atu a ção do ho mem em pre sa ri al,
do ho mem bra si le i ro Lá za ro de Mel lo Bran dão, que de i xa
a di re ção do ban co e, sem dú vi da, con ti nu a rá a con tri bu ir
no Con se lho para que a ins ti tu i ção con ti nue a ser uma das 
mar cas im por tan tes do Bra sil no sis te ma fi nan ce i ro mun -
di al. Meus pa ra béns pe las suas pa la vras.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – As pa la vras
de V. Exª são, sem dú vi da, as pa la vras do ex tre mo Nor te
bra si le i ro em apo io a essa ins ti tu i ção pri va da que é um
dos or gu lhos des ta Na ção.

Sr. Pre si den te, Lá za ro Bran dão foi bus car para su -
ce dê-lo um nome até en tão não es pe cu la do pela im pren -
sa, o de Már cio Cypri a no, que in gres sa ra no Bra des co
quan do este com prou o Ban co da Ba hia, em 1973, onde
Már cio in gres sa ra como es cri tu rá rio há seis anos e en tão
de sem pe nha va as fun ções de ge ren te de agên cia. Viu-se
em Már cio Cypri a no, como re gis trou a im pren sa, uma ex -
tra or di ná ria ha bi li da de no re la ci o na men to com cli en tes e
na li de ran ça de agên ci as.

Cre io, Sr. Pre si den te, que o Bra sil pre ci sa des ta car
per so na li da des como a de Lá za ro de Mel lo Bran dão. Nos
pa í ses cul tu ral men te adi an ta dos, nos qua is as mais far tas
in for ma ções che gam a to das as ca ma das do povo, as
per so na li da des es pe ci a is são cul tu a das como um edi fi -
can te exem plo a ser ofe re ci do às ge ra ções que se su ce -
dem.

Os ca mi nhos tri lha dos des de a ju ven tu de por es ses
pró-homens da ini ci a ti va pri va da – de in ces san te luta, de
per sis tên cia in dor mi da, ven cen do des con for tos e inu me -
rá ve is de sa fi os na bus ca do apri mo ra men to téc ni co e in te -
lec tu al, su pe ran do ten ta ções para man ter in to ca da a sua
cor re ção pro fis si o nal, mo ral e cris tã – trans for ma ram-se
em mo de los a se rem ab sor vi dos pe los mais jo vens.

Os jo vens que es tu da rem as bi o gra fi as de bra si -
leiros como Lá za ro Bran dão e de tan tos ou tros dos nos -
sos pró-homens, ha ve rão de con clu ir que os sa cri fí ci os
de les exi gi dos pela vida, como se fos se a paga para o
êxi to de seus por vi res, va lem a pena ser en fren ta dos.
Há o tem po para tudo, o tem po das di fi cul da des e o
tem po dos su ces sos, pa re cen do cer to que a vida, gui a -
da sob mis te ri o sos de síg ni os, ha bi tu al men te com pen sa 
os que sou be ram ad mi nis trar com pru dên cia e sa be do -
ria os di ver si fi ca dos perío dos que fo ram con fe ri dos às
suas exis tên ci as.
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O ex-presidente do Bra des co ini ci ou sua vida
pro fis si o nal nes sa ins ti tu i ção aos 16 anos de ida de.
Aos 37, já era um dos seus di re to res; aos 51, Di re tor
Vi ce-Presidente; e, aos 55 anos, as su miu a Pre si dên -
cia da Di re to ria, su ce den do a Ama dor Agui ar, fun da -
dor da ins ti tu i ção, ou tro gran de ho mem que mu i to or -
gu lho ca u sa à Na ção bra si le i ra.

Fá cil ima gi nar o rol de di fi cul da des que terá en -
vol vi do a jo vem ca be ça de um me ni no de de zes se is
anos para, ao lado do tra ba lho pro fis si o nal sob a fis -
ca li za ção de um pa trão ri go ro so, mas jus to, ven cer a
cada dia os tro pe ços para os seus es tu dos até di plo -
mar-se em Admi nis tra ção de Empre sas e Eco no mia.
De grau por de grau, as cen deu na car re i ra que es co -
lheu, ven do re co nhe ci dos os seus mé ri tos.

Assim tem sido o co ti di a no de Lá za ro de Mel lo
Bran dão, des de cedo vo ca ci o na do para os em pre en -
di men tos pri va dos, co nhe cen do-lhes os me ca nis -
mos, ace i tan do-lhes os ris cos e ten do so bre eles uma 
vi são que, mes cla da à sua mo de ra ção, as se gu ra ram
re no va dos êxi tos às de ci sões da ins ti tu i ção que ele
aju dou a man ter como uma das mais es tá ve is da
Amé ri ca La ti na.

É de res sal tar que, na vida des ses ho mens – se -
jam do Bra sil, se jam de ou tros pa í ses –, há ca rac te -
rís ti cas co muns a to dos eles: os que se fi ze ram por si
mes mos são pes so as de há bi tos ge ral men te sim ples
e pre o cu pam-se com os pro ble mas so ci a is. Há na -
ções em que mu i tas das suas prin ci pa is uni ver si da -
des, bi bli o te cas, pes qui sas e mu se us de arte so bre vi -
vem, e bem, com as do a ções re ce bi das des ses va -
rões exem pla res e em pre sa ri al men te bem su ce di dos, 
que des per tam a ad mi ra ção do seu povo pelo no tá vel
des pren di men to com que cum prem o que con si de -
ram um de ver de fi lan tro pia.

Entre nós, cabe à Fun da ção Bra des co, há lon -
gos anos, man ter es co las da me lhor qua li fi ca ção es -
pa lha das por todo o País, cu jas va gas são dis pu ta dís -
si mas por jo vens, na sua ma i o ria ca ren tes, que bus -
cam se guir exa ta men te a tri lha das ge ra ções pro fis si -
o nal men te bem su ce di das.

A ins ti tu i ção Bra des co, por tan to, além de ser um
agen te eco nô mi co ge ra dor de ri que za, que apóia fi nan ce i -
ra men te em pre en di men tos pro du ti vos e cria em pre gos
para mi lha res e mi lha res de bra si le i ros, não se omi te no
so cor ro a jo vens ca ren tes que que rem apren der e evo lu ir,
meta que vem de sa fi an do, in fe liz men te com pou co su ces -
so, as ad mi nis tra ções es ta ta is.

To dos nós, Sr. Pre si den te, te mos so fri do com o dra -
ma do de sem pre go em nos so País. Esse gra vís si mo pro -
ble ma so ci al está atin gin do não so men te aque les que não 
se qua li fi ca ram, mas to das as ca te go ri as da so ci e da de. E

agra va-se ain da mais com a im pos si bi li da de de o se tor
pú bli co ab sor ver, mes mo me di an te con cur sos, a gran de
mas sa que de se ja ria tra ba lhar a ser vi ço do Esta do. O em -
pre go pú bli co está vi ven do o seu oca so. O Esta do re -
duz-se, e, com ele, o nú me ro dos que po de ri am ser vi-lo
di re ta men te. É o ins tan te, pois, de se es ti mu lar, com to das 
as for ças pos sí ve is, es pe ci al men te pelo avan ço da glo ba -
li za ção, a ini ci a ti va pri va da, a pro ve do ra ade qua da para
os con tra tos de tra ba lho. Nes se con tex to es tão os ban cos, 
no ta da men te os na ci o na is, que têm os ins tru men tos para
o in cre men to dos ne gó ci os, fon te da ge ra ção de em pre -
gos.

O meu pro nun ci a men to hoje, Srªs e Srs. Se na do -
res, tem o ob je ti vo de res sal tar a per so na li da de de Lá za ro
de Mel lo Bran dão, no ins tan te em que ele se afas ta da
Pre si dên cia exe cu ti va do Bra des co, como um mo de lo que 
se ofe re ce aos jo vens bra si le i ros – o su ces so pes so al que
re sul ta de um tra ba lho sé rio, de quem su pe rou di fi cul da -
des para atin gir as cul mi nân ci as de uma car re i ra pro fis si o nal.

Mes mo aos 72 anos de ida de, Lá za ro Bran dão não
ab di ca do tra ba lho. Além da Pre si dên cia do Con se lho de
Admi nis tra ção do Bra des co, con ti nu a rá ofe re cen do sua
im por tan te par ti ci pa ção em co le gi a dos como mem bro do
Con se lho Di re tor da Fe de ra ção Bra si le i ra da Asso ci a ção
de Ban cos, do Con se lho de Admi nis tra ção do Fun do Ga -
ran ti dor de Cré di tos e, des de ju lho do ano pas sa do, Pre si -
den te do Con se lho de Admi nis tra ção da Com pa nhia Bra -
si le i ra de Se cu ri ti za ção.

É essa per so na li da de que, da tri bu na do Se na do,
te nho o gra to pra zer de apla u dir, cer to de que não de i xa rá
ja ma is de ofe re cer ao nos so País a co la bo ra ção que tem
pres ta do com as suas ações, suas ini ci a ti vas e seus con -
se lhos a tan tas au to ri da des que, mu i tas ve zes, bus cam
sua opi nião an tes de as su mi rem de ci sões da ma i or im por -
tân cia para a eco no mia bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, o Bra des co, pela sua di re to ria,
so bre tu do a que se re ti ra, ofe re ce-nos uma de mons -
tra ção de que ban co é uma ins ti tu i ção pri va da que
pode ter êxi to. No ano pas sa do, o ban co ofe re ceu aos
seus aci o nis tas o ma i or lu cro já ob ti do na his tó ria do
Brasil por uma ins ti tu i ção pri va da. Isso sig ni fi ca que, se os
ban cos so cor ri dos pelo Ban co Cen tral com o Pro er ti ves -
sem sido bem di ri gi dos, não te ri am su cum bi do, como
acon te ceu. Por tan to, que ins ti tu i ções vi to ri o sas como
essa sir vam de mo de lo para as fu tu ras ge ra ções de em -
pre sá ri os do País.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den 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,
Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 36, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -

men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Sr.
Sul li vam Sil ves tre ex-Presidente da Fu nai.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe -
sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia, à
Fu nai e ao Mi nis té rio da Jus ti ça.

Sala das Ses sões, 23 de fe ve re i ro de 1999. –
Ra mez Te bet.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esse
re que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi -
nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se -
na do res que o de se ja rem.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. 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 mor te trá gi ca
do Pre si den te da Fu nai, Dr. Su li vam Sil ves tre, em
aci den te aé reo, no dia 1º de fe ve re i ro, re pre sen tou,
sem dú vi da al gu ma, uma per da do lo ro sa para o
País e, em es pe ci al, para os po vos in dí ge nas. Jo -
vem de 36 anos, com uma car re i ra bri lhan te e pro -
mis so ra, Su li vam ali nha ra-se en tre os que de fen dem 
a vida. Pro mo tor pú bli co de Go iás aos 23 anos, Pro -
cu ra dor da Jus ti ça des se mes mo Esta do aos 33,
Su li vam ga nha ra des ta que por suas de fe sas em fa -
vor do meio am bi en te. Em 1997, con vi da do pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so para di ri gir
a Fu nai, con quis tou a con fi an ça dos po vos in dí ge -
nas por sua bon da de e pela am pla com pre en são
que ti nha des se pe cu li ar uni ver so.

Na ce ri mô nia de se pul ta men to do jo vem Pre si -
den te da Fu nai, ao lado de emi nen tes fi gu ras pú bli cas 
do ce ná rio na ci o nal, fi ze ram-se pre sen tes as mais di -
ver sas li de ran ças in dí ge nas, tes te mu nhan do, com seus 
ri tu a is de dan ça e can to, a dor que sen ti am pela per da
de um ami go, pela per da de um ho mem em que po di am 
con fi ar e que de sem pe nha va com es pí ri to fra ter no a
mis são de in ter lo cu tor e ad mi nis tra dor dos in te res ses
des se seg men to da so ci e da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na do
Fe de ral deve fa zer esse re gis tro, deve con sig nar esse
voto de pe sar pelo fa le ci men to do sa u do so Pre si den te
da Fu nai. 

Como ho mem do Cen tro-Oeste, que co nhe ceu o
seu aca len ta do ide al em de fe sa dos di re i tos das mi no ri -

as, es pe ci fi ca men te dos di re i tos da na ção in dí ge na no
Bra sil, de i xo re gis tra do pe ran te o Se na do da Re pú bli ca
que tal vez Mato Gros so do Sul te nha sido a pri me i ra
uni da de da Fe de ra ção a pres tar uma co mo vi da e sin ce -
ra ho me na gem ao go i a no Su li vam Sil ves tre. Em ver da -
de, na ca pi tal do nos so Esta do pas sou a exis tir o pri me i -
ro lo te a men to ur ba no in dí ge na com a cons tru ção, sob
os aus pí ci os da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal, di ri gi da por André
Puc ci nel li, ali a da à Rede Glo bo de Te le vi são de Cam po
Gran de e à Cons tru to ra Bi go lim, o pri me i ro lo te a men to
ur ba no in dí ge na no Bra sil.

Res pe i tan do a ar qui te tu ra in dí ge na, fo ram cons tru í -
das 108 ca sas – ver da de i ras ocas –, que abri gam mais de 
400 in dí ge nas. Foi cons tru í da tam bém uma es co la com
12 sa las de aula, qua dra de es por tes co ber ta e com
todo o con for to e in fra-estrutura in dis pen sá ve is ao fim a
que se des ti na. 

Por meio des sa es co la, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, Mato Gros so do Sul teve opor tu ni da de de
ren der esse tri bu to, essa ho me na gem sin ce ra e co mo -
ven te àque le que de di cou gran de par te de sua vida à
de fe sa dos po vos in dí ge nas, àque le que aca len ta va o
gran de ide al de ser vir ao seu País ser vin do a essa co -
mu ni da de. Su li vam ti nha den tro de si o ide al de jus ti ça. 

Nes sa so le ni da de re a li za da em Cam po Gran de, 
com a pre sen ça tam bém do Se na dor Ju vên cio da Fon -
se ca e do Mi nis tro da Jus ti ça, Re nan Ca lhe i ros, nos so
com pa nhe i ro no Se na do da Re pú bli ca, ti ve mos a
opor tu ni da de de en tre gar ao País esse lo te a men to
onde, re pi to, exis te essa es co la com o nome de Su li -
vam. Mas o Se na do da Re pú bli ca, que re pre sen ta a
Fe de ra ção bra si le i ra, tem de con sig nar esse voto de
pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do Pre si den te da Fu -
nai, Su li vam Sil ves tre, ho mem pú bli co que per deu a
vida no es plen dor de sua mo ci da de.

Sr. Pre si den te, peço que seja dado como lido este
meu pro nun ci a men to.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res.

SEGUE, NA ÍNTEGRA,
PRONUNCIAMENTO DO SR. RAMEZ
TEBET: 

A mor te do pre si den te da Fu nai, Su l i  vam
Sil ves tre, em um aci den te aé reo, no dia 1º de
fe ve re i ro, re pre sen tou uma per da do lo ro sa
para o país e, em es pe ci al,  para os po vos in dí -
ge nas. Jo vem de 36 anos, com uma car re i ra
bri lhan te e pro mis so ra, Su l i vam ali nha ra-se
en tre os que de fen dem a vida. Pro mo tor pú bl i  -
co de Go iás aos 23 anos, pro cu ra dor da Jus ti -
ça des se  mes mo Esta do aos 33, Su li vam ga -
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nha ra des taque por suas de fe sas em fa vor do
meio am bi  en te. Con vi da do, em 1997, pelo pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so para di ri gir a Fu -
nai, con quis tou a con fi an ça dos po vos in dí ge nas por
sua bon da de e pela am pla com pre en são que ti nha
des se pe cu li ar uni ver so.

Na ce ri mô nia de se pul ta men to do jo vem pre si -
den te da Fu nai, ao lado de emi nen tes fi gu ras pú bli cas 
do ce ná rio na ci o nal, fi ze ram-se pre sen te as mais di -
ver sas li de ran ças in dí ge nas, tes te mu nhan do em
seus ri tu a is de dan ça e can to a dor que sen ti am pela
per da de um ami go, pela per da de um ho mem em que 
po di am con fi ar e que de sem pe nha va com es pí ri to fra -
ter no a mis são de in ter lo cu tor e ad mi nis tra dor dos in -
te res ses des se seg men to da so ci e da de bra si le i ra.

A mor te de Su li vam, Sr. Pre si den te, re no va, no
ce ná rio das pre o cu pa ções na ci o na is, a dis cus são
dos te mas li ga dos à ques tão in dí ge na. Isso, no mo -
men to mes mo em que nos pre pa ra mos para co me -
mo rar os 500 anos do des co bri men to do Bra sil.

Essa é uma data im por tan te no ca len dá rio his -
tó ri co do país e inú me ras fes ti vi da des es tão sen do
pre pa ra das pelo go ver no e pela ini ci a ti va pri va da
para mar cá-la no co ra ção dos bra si le i ros. É por tan to
a hora pro pí cia para se de sen vol ver jun to à so ci e da de 
uma cam pa nha de cons ci en ti za ção so bre os di re i tos,
di fi cul da des e ne ces si da des dos po vos in dí ge nas,
am pli an do a com pre en são de to dos os bra si le i ros so -
bre as pe cu li a ri da des de suas vi das, de sua cul tu ra.

Sob esse pon to de vis ta, é pre ci so que se pro -
mo va uma am pla di vul ga ção so bre a ri que za da cul tu -
ra in dí ge na, va lo ri zan do a sua con tri bu i ção pra o con -
jun to da cul tu ra na ci o nal. Essa se ria uma das es tra té -
gi as a se rem uti lizadas para pos si bi li tar um au men -
to da auto es ti ma dos po vos in dí ge nas, de modo a
que se sin tam efe ti va men te in clu í dos no con tex to
da nos sa so ci e da de e pos sam con quis tar a ci da da -
nia a que fa zem juz.

Nes se sen ti do, faço aqui su ges tão à CNBB
para que apre sen te, no va men te, no pró xi mo ano,
os ín di os bra si le i ros como tema da sua Cam pa nha
de Fra ter ni da de. Não sim ples men te como ex clu í -
dos, como po bres, como so fre do res, mas como ci -
da dãos bra si le i ros, por ta do res de ca rac te rís ti cas
pró pri as, que de vem ser res pe i ta das e pre ser va -
das como pa tri mô nio da nos sa na ção. E, ape sar de 
não ser um es pe ci a lis ta da área, ouso su ge rir à
Rede Glo bo, tão en ga ja da que está na co me mo ra -
ção dos 500 anos do Descobri men to, que es tu de a
pos si bi li da de de de sen vol ver para o pró xi mo ano,
um pe que no, mas fre quen te pro gra ma, em que se
fo ca li za ri am len das in dí ge nas, mos tran do ao Bra sil

a be le za do sen ti men to, da ima gi na ção, da re li gi o -
si da de, das re la ções so ci a is e efe ti vas dos po vos
in dí ge nas.

A mi nha sen si bi li da de, se nhor pre si den te, diz
que um pro je to como esse, con ce bi do com a fi na li -
da de pri me i ra de es cla re cer a so ci e da de, te ria gran -
de Ibo pe. Por que co nhe ço um pou co do en can ta -
men to da tra di ção oral in dí ge na e sei que a ma gia
das suas his tó ri as está im preg na da na alma bra si -
le i ra.

Ao lado de ini ci a ti vas como essa, sin ge las,
mas de gran de al can ce so bre a so ci e da de, é pre ci -
so que o go ver no se de ci da a cum prir o ver da de i ra -
men te o pa pel que cons ti tu ci o nal men te deve exer -
cer so bre os po vos in dí ge nas do Bra sil.

Esti ma-se que, quan do do des co bri men to do
Bra sil, a po pu la ção lo cal era de apro xi ma da men te
6 mi lhões de pes so as. Hoje, os re ma nes cen tes
dos po vos in dí ge nas não pas sam de 230 mil in di ví -
du os. Essa é uma re a li da de cru el, pro va do des ca -
so e da in com pre en são de que fo ram ví ti mas os
na ti vos bra si le i ros.

Mas são 230 mil ín di os! Um nú me ro re la ti -
va men te pe que no de pes so as, em face da po pu -
la ção do País, mas sig ni fi ca ti vo em seu con te ú do 
so ci al. Uma mi no ria frá gil ante o mun do ci vi li za -
do, que pre ci sa da tu te la do es ta do para não su -
cum bir in te i ra men te, para não se ver de fi ni ti va -
men te ex tin ta.

Então, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do -
res, es ses ín di os são res pon sa bi li da de nos sa, de
to dos os bra si le i ros que so nham e lu tam por um
Bra sil me lhor, mais jus to e mais fra ter no.

Se são ape nas 230 mil ín di os no Bra sil, po -
de mos supor que se hou ver von ta de, se hou ver
de ci são, en con tra re mos os me i os de ofe re -
cer-lhes a con tra par ti da que me re cem pela es po -
li a ção a que fo ram sub me tidos du ran te es tes úl ti -
mos cinco sé cu los.

Con si de ran do a im por tân cia do tema e as
múl ti plas di fi cul da des que se an te põem à sa tis fa -
ção des se ob je ti vo, cre io ser che ga do o mo men to
de o Po der Exe cu ti vo cri ar uma Se cre ta ria Espe ci -
al para Assun tos dos Po vos Indí ge nas, li ga da à
pró pria Pre si dên cia da Re pú bli ca, ex tin guin do-se
a Fu nai. Não que isso re pre sen te um des pre zo ao
tra ba lho que vem sen do exe cu ta do pela Fun da ção
Na ci o nal do Índio, mas o re co nhe ci men to de que
esse ór gão aten deu às exi gên ci as de um tem po e
que, ago ra, é pre ci so, tam bém nes se as pec to, mo -
der ni zar a es tru tu ra go ver na men tal.
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A mi nha idéia so bre esse as sun to é que à Se -
cre ta ria Espe ci al para Assun tos dos Po vos Indí ge -
nas ca be ria a res pon sa bi li da de da de fi ni ção de po -
lí ti cas ge ra is, do apo io téc ni co es pe ci a li za do, da dis -
tri bu i ção das ver bas da União des ti na das ao se tor.
Mas, cada es ta do bra si le i ro te ria de or ga ni zar-se para 
aten der aos in dí ge nas de seu ter ri tó rio. Se ria a des -
cen tra li za ção, bus can do a des bu ro cra ti za ção e a
pos si bi li da de de uma ação mais di re ta so bre as co -
mu ni da des en vol vi das. Essa idéia pa re ce-me per ti -
nen te, Sr. Pre si den te, já que os di ver sos gru pos in dí -
ge nas es pa lha dos pelo Bra sil es tão em di fe ren tes es -
tá gi os de in ter câm bio com a so ci e da de do ho mem
bran co, exi gin do pro vi dên ci as di fe ren tes e mé to dos
pró pri os para que te nham res pe i ta dos os seus in te -
res ses e os seus va lo res cul tu ra is.

Como exem plo dos be ne fí ci os que po de ri am
ad vir de uma pro vi dên cia como essa, tomo a pre fe i tu -
ra de Cam po Gran de, a ca pi tal do meu es ta do, Mato
Gros so do Sul:

Ali, re u ni dos em uma fa ve la sur gi da em ter re no
per ten cen te à Fu nai, en con tra vam-se fa mí li as de ín -
di os, em sua ma i o ria do gru po Te re na. Esses ín di os,
em vis ta do aban do no em que se en con tra vam em
suas áre as de ori gem, bus ca ram a ci da de, fi can do
mar gi na li za dos do con tex to so ci al e vi ven do em si tu a -
ção ab so lu ta men te pre cá ria. Ape sar dis so, re cu sa -
vam a hi pó te se de re tor nar, jul gan do que ain da as -
sim, vi vi am me lhor. (E aqui abro um pa rên te sis, Sr.
Pre si den te, para di zer que se eles jul ga vam que vi vi -
am me lhor em con di ções tão cru éis, po de-se in fe rir as 
ra zões que, hoje, le vam tan tos ín di os ao su i cí dio,
num fe nô me no ex tra or di ná rio den tro do con tex to so -
ci al em que es tão in se ri dos).

Fren te ao fato con cre to de que fa mí li as de ín di -
os se en con tra vam e per ma ne ce ri am em Cam po
Gran de em si tu a ção de mi sé ria, o pre fe i to da ci da de,
André Puc ci nel li, re sol veu mu dar a si tu a ção. Obte ve
com o fa le ci do pre si den te da Fu nai, Sul li vam Sil ves -
tre, uma área onde, no dia 12 de fe ve re i ro, ina u gu -
rou-se o pri me i ro ba ir ro in dí ge na do Bra sil. Com um
in vestimen to pró prio da pre fe i tu ra de mais de meio mi -
lhão de re a is e com o apo io da ini ci a ti va pri va da (e aqui 
devo ci tar a con tri bu i ção do Gru po Zah ram de Co mu ni -
ca ção e da Bi go lim Ma te ri al de Cons tru ção), cons tru -
iu-se ali 108 ca sas de al ve na ria, com ar qui te tu ra ins pi -
ra da nas ocas tra di ci o na is e aten di das por água e es -
go to. São 108 fa mí li as in dí ge nas com nu me ro sas cri -
an ças, to ta li zan do apro xi ma da men te 600 pes so as,
que se vêem am pa ra das, Sr. Pre si den te.

Mas a Pre fe i tu ra de Cam po Gran de não se li mi -
tou a cons tru ir ca sas. Tam bém no dia 12 de fe ve re i ro,

ina u gu rou-se ali a Esco la Sul li vam Sil ves tre, em jus ta
ho me na gem àque le pre si den te da Fu nai que em pres -
tou sua con fi an ça e apo io à re a li za ção do pro je to. É
uma es co la dig na, com gi ná sio es por ti vo co ber to, com
am plas sa las de aula que se rão des ti na das, de dia, à
pré-escola e ao en si no fun da men tal e, à no i te, aos ín -
di os adul tos, de for ma a que pos sam re ce ber a ins tru -
ção que ne ces si tem para sua ca pa ci ta ção e so bre vi -
vên cia. Os pro fes so res se rão bi lin gües e mi nis tra rão
suas au las em te re na e em por tu guês, de modo a va lo -
ri zar a ba ga gem cul tu ral de seus alu nos. A es co la con -
ta ain da com uma bi bli o te ca e um cen tro de in for má ti ca 
para ini ci ar os es tu dan tes no mun do da ci ber né ti ca,
além de um play ground para os mais jo vens.

O Ba ir ro con ta rá, em bre ve, com um me mo ri al
in dí ge na. Além da fi na li da de pre cí pua, o pré dio do
me mo ri al ser vi rá como um cen tro de ar tes, onde os
in dí ge nas, em es pe ci al as mu lhe res, po de rão de -
sen vol ver suas téc ni cas de ar te sa na to e co mer ci a li -
zar os ob je tos de sua cri a ção, va lo ri zan do suas ra í -
zes, es ti mu lan do um tra ba lho con di zen te com a sua
cul tu ra e ga ran tin do re cur sos para a so bre vi vên cia.

Nes se as pec to, é im por tan te res sal tar que o Pre -
fe i to André Puc ci nel li, pre o cu pa do com a sub sis tên cia
dos ín di os e de ci di do a não to mar ati tu des pa ter na lis -
tas con de ná ve is, não en tre gou es sas ca sas de gra ça.
Cri ou um sis te ma em que os con tem pla dos com as
mo ra di as não po de rão, por cer to tem po, ven der suas
ca sas e pa ga rão por elas a quan tia de R$36,00 por
mês a se rem des con ta dos do sa lá rio mí ni mo que os
ho mens re ce be rão em paga de seu tra ba lho em uni da -
des da pre fe i tu ra de pro du ção de ti jo los.

Como se vê, Sr. Pre si den te, Se nho ras e Se nho -
res Se na do res, um pre fe i to sen sí vel e in te res sa do en -
con trou uma so lu ção úni ca para os in dí ge nas que se
en con tra vam em si tu a ção de mi sé ria em seu mu ni cí -
pio.

Tal vez seja, por tan to, mais ló gi co que o go ver -
no fe de ral di vi da com a fe de ra ção a res pon sa bi li da -
de do aten di men to aos po vos in dí ge nas do Bra sil.
Por que os go ver na do res dos Esta dos, os Pre fe i tos
Mu ni ci pa is co nhe cem de per to as pe cu li a ri da des
dos ín di os da sua área de atu a ção. O exem plo de
Cam po Gran de pro va que exis tem so lu ções e que
elas de vem ser en con tra das logo, para que o nos so
país não au men te de for ma ir re cu pe rá vel a dí vi da
so ci al que tem para com os na ti vos da nos sa ter ra.

É tem po, por tan to, de o Go ver no Fe de ral se
ma ni fes tar cla ra men te so bre essa ques tão, que
não pode se re su mir em de mar ca ção de ter ras e so -
lu ções pa li a ti vas. Te mos que de fi nir uma po lí ti ca que
res pe i te de fato os di re i tos hu manos dos po vos in dí -
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ge nas do Bra sil e os ca pa ci te para o ver da de i ro exer -
cí cio da ci da da nia, como ho mens com ple tos, fe li zes e 
ca pa zes de usu fru ir dos be ne fí ci os dos no vos tem -
pos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tes
pro nun ci a men to, no qual bus ca mos pen sar e le var à
dis cus são tema de tan ta im por tân cia para o Bra sil e
para a hu ma ni da de, tem o ob je ti vo prin ci pal de ho me -
na ge ar Sul li vam Sil ves tre, que de i xou um ras tro bri -
lhan te em sua pas sa gem pela ad mi nis tra ção pú bli ca,
ten do se dedicado com afin co e co ra gem às ques -
tões in dí ge nas. E, em bo ra com atra so, já que nos
en con trá va mos em pe río do de jus to re ces so, so li -
ci to à Mesa que faça en ca mi nhar à fa mí lia os vo -
tos de con do lên ci as do Se na do Fe de ral.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te -
bet, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
deixa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da 
pelo Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 
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 Ro me ro
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, tam bém que ro me as so ci ar à ho me na gem e en -
ca mi nhar fa vo ra vel men te ao re que ri men to, ten do em
vis ta o tra ba lho pro fí cuo e a de di ca ção do Dr. Su li vam Sil -
ves tre, que par tiu de for ma tão tris te e re pen ti na.

Fui Pre si den te da Fu nai e sei das di fi cul da des que 
o Dr. Su li vam en fren ta va. Na ver da de, como bom bra si -
le i ro, ele es ta va atu an do no sen ti do de pro te ger as co -
mu ni da des in dí ge nas. Inclu si ve, no meu Esta do de Ro -
ra i ma, es tá va mos jun tos bus can do a so lu ção para uma
pac tu a ção e para um en ten di men to da área Ra po sa e
Ser ra do Sol, que com cer te za, em sua ho me na gem,
será re de fi ni da e re sol vi da a con ten to.

Quero, por tan to, de i xar pa ten te a mi nha ho me na -
gem e o meu re co nhe ci men to ao gran de bra si le i ro que
foi o Dr. Su li vam Sil ves tre, ex-Presidente da Fu nai.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Em vo ta ção o re que ri men to.

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 Mesa cum pri rá a de li be ra ção do Ple ná rio, as so ci -

an do-se ao pe sar do povo de Go iás, de todo o Cen -
tro-Sul e dos ora do res que se ma ni fes ta ram pela dor que

pas sa ram com o fa le ci men to do ilus tre Pre si den te da
Fu nai.

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, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 37, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 281 do Re gi men to Inter no, re -

que i ro dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção de
avul sos do Pa re cer nº 57, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de 1999, que acres cen ta
pa rá gra fo úni co ao art. 98 e al te ra as alí ne as “i” do in ci so I 
do art. 102 e “c” do in ci so I do art. 105 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, a fim de que ma té ria cons te da Ordem do Dia da
pró xi ma ses são.

Sala das Ses sões, 23 de fe ve re i ro de 1999. – José
Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 
Em vo ta ção o re que ri men to que aca ba de ser lido.

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.
Apro va do o re que ri men to, a Pro pos ta de Emen da

à Cons ti tu i ção a que se re fe re cons ta rá da Ordem do Dia
de ama nhã para o pri me i ro dia de dis cus são, em pri me i -
ro tur no.

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, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 38, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
De con for  mi  da  de  com o  d is  pos  to  nos

Ar t i  gos  336 ,  b ,  com bi  na do com 338, I I ,  do
RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS nº 3, 
de 1999, ad vin do da apro va ção da Men sa  -
gem nº 28, de 1999, que “Pro põe ao Se na do
Fe de ral  se ja au to r i  za da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré  di to ex ter no, com ga ran t ia
da Re pú bl i  ca Fe de ra t i  va do Bra s i l ,  no va lor
equi va len te a até US$1,100,000,000.00
(Hum bi  lhão e cem mi lhões de dó la res nor  -
te-americanos),  de pr in ci pal, e n  t re o Ban co
Na ci  o nal de    De sen vol  v i  men to   Eco nô mi co
e So ci  al  – BNDES e o Ban co Inte ra me r i  ca no
de De sen vol  v i  men to – BID,      des t i  na da  ao
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f i  nan  c i  a  men to  do  Pro  g ra  ma G l o  bal  de  F i  -
nan  c i  a  men to  Mu l  t i s  se  t o  r i  a l ” .

Sala das Ses sões, 28 de ja ne i ro de 1999. – Pe -
dro Piva, Pre si den te – José Ro ber to Arru da – Fran ce -
li no Pe re i ra – Pe dro Si mon – Antô nio Car los Va la da -
res – Ger son Ca ma ta – Osmar Dias – Ade mir Andra -
de – Djal ma Bes sa – Fre i tas Neto – José Edu ar do Du -
tra – Jo nas Pi nhe i ro – Ro ber to Re quião – Ney Su as -
su na.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O re que ri men to lido será vo ta do após a
Ordem do Dia, con for me pre ce i tua o Re gi men to Inter -
no da Casa.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 39, DE 1999 

Se nhor Pre si den te,
Com base no art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de -

ral e do art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do, re -
que i ro se jam so li ci ta das ao Exmo. Sr. Mi nis tro da Fa -
zen da, as se guin tes in for ma ções re la ti vas às dí vi das
dos Esta dos para com a União:

a) qual o va lor da dí vi da his tó ri ca re ne go ci a da
Esta do por Esta do, no pro ces so de re cu pe ra ção das
dí vi das es ta du a is e em que da tas fo ram re pac tu a das;

b) qual o va lor da dí vi da atu a li za da de cada
Esta do a pre ços de ja ne i ro de 1999;

c) qual o per cen tu al de pa ga men to das par ce las
men sa is de aba ti men to da dí vi da por cada Esta do;

d) qual o pra zo de pa ga men to para cada Esta do
e qual a taxa de ju ros uti li za da no re fi nan ci a men to de
cada es ta do.

Jus ti fi ca ção

O País as sis te cho ca do à dis cus são so bre a
dívida dos Esta dos com as mais di fe ren tes ver sões com
cada par te apre sen tan do suas ra zões.

Ale gam al guns Go ver na do res que a dí vi da de seus 
Esta dos é im pa gá vel.

O Go ver no Fe de ral afir ma que o re fi nan ci a men to
das dí vi das por 30 anos com ju ros de 6% ao ano foi be -
né fi co para os Esta dos e que o mes mo foi apro va do pe -
las Assem bléi as Le gis la ti vas Esta du a is.

Ne ces sá rio se tor na ter co nhe ci men to da real si tu -
a ção da dí vi da de cada Esta do, seu va lor e o que foi re -
ne go ci a do, para que a so ci e da de bra si le i ra pos sa aqui la -
tar o que foi fe i to e o que pode vir a ser al te ra do para se
pôr fim a essa pen dên cia que de ses ta bi li za a eco no mia
na ci o nal e co lo ca o Bra sil em si tu a ção des con for tá vel no

ce ná rio in ter na ci o nal, afe tan do pro fun da men te a sua
cre di bi li da de.

Sala das Ses sões, 23 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 40, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 216 do Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce lên cia, as se -
guin tes in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da:

1 – Se o Se nhor Armi nio Fra ga Neto man te ve nos
úl ti mos dois anos re la ção pro fis si o nal com em pre sa do
me ga es pe cu la dor in ter na ci o nal Ge or ge So ros;

2 – Qual a re mu ne ra ção, di re ta e in di re ta, que per -
ce bia pela pres ta ção des ses ser vi ços pro fis si o na is;

3 – Se essa re la ção pro fis si o nal com pre en dia a
pres ta ção de con sul to ria com re fe rên cia a apli ca ção fi -
nan ce i ra do Se nhor Ge or ge So ros no mer ca do bra si le i -
ro;

4 – Se, nes se pe río do, o Sr. Armi nio Fra ga Neto
teve qual quer en tre vis ta com pes soa ofi ci al men te en vol -
vi da, di re ta ou in di re ta men te, na con du ção da po lí ti ca
mo ne tá ria e fi nan ce i ra do Bra sil.

Sala das Ses sões, 23 de fe ve re i ro de 1999. – Ro -
ber to Sa tur ni no.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 
Os re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa re que ri men to que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 41, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no dis pos to nos arts.

74, 75 do Regimen to  Inter no do Se na do Fe  -
de ra l ,  r e  que i  ro  a  c r i  a  ção de  co  mis  são tem -
po rá r ia ,  sob a de no mi  na ção de  “Co  mis são
Espe c i  a l  da Cr i  an ça e do Ado lescen te”, com -
pos ta por 9 (nove) mem bros,  ten do pra zo de
fun ci o na men to pre v is  to  até 15 de de zem bro
de 1999, com o ob je t i  vo de rea l i zar di ag nós ti -
co e aná li se da si tu a ção da cri an ça e do ado les -
cen te bra si le i ros, aná l i se e acom pa nhamento
das po lí ti cas a eles des ti na das, exa me da le gis la ção
perti nen te e apre sen ta ção de pro pos tas com vis tas à 
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su pe ra ção dos pro ble mas iden ti fi ca dos no de cor -
rer dos tra ba lhos.

Jus ti fi ca ção

Com fre qüên cia, a mí dia tem-se ocu pa do de
even tos re la ti vos a cri an ças e ado les cen tes que ex -
põem à opi nião pú bli ca a si tu a ção de ris co em que se
en con tra esse con tin gen te da po pu la ção bra si le i ra.
Res sal ta, em es pe ci al, a con di ção de ver da de i ro
aban do no em que se en con tram as me ni nas e me ni -
nos de rua, vi ven do na mi sé ria e sub me ti dos a toda
sor te de ex plo ra ção e vi o lên cia.

No tí ci as re cen tes dão con ta da exis tên cia de
nú me ro sig ni fi ca ti vo de cri an ça po bres cu jos pais, por
fal ta de me i os ou de in for ma ção, não re gis tram seu
nas ci men to nos car tó ri os a esse fim des ti na dos. Em
ou tras pa la vras, es ses bra si le i ros se quer pos su em
exis tên cia ofi ci al.

Pu bli ca ção re cen te do Fun do das Na ções Uni -
das para a Infân cia (UNICEF) in for ma que ha via, em
1995, 522 mil cri an ças tra ba lha do ras com ida des en -
tre 5 e 9 anos, 90% das qua is não re ce bi am qual quer
ren di men to. De ou tra par te, 3,6 mi lhões de cri an ças
en tre 10 e 14 anos eram tra ba lha do ras, o que re pre -
sen ta va pou co mais de uma em cada cin co cri an ças
bra si le i ras des sa fa i xa etá ria.

Ele va da pro por ção de cri an ças e ado les cen tes
tra ba lha do res não fre qüen ta a es co la ou, quan do o
faz, pos sui ren di men to es co lar bas tan te ba i xo. O can -
sa ço, a des mo ti va ção, os ris cos à sa ú de e os abu sos
a que é sub me ti do esse con tin gen te de mão de obra
con duz a um alto ín di ce de ab sen te ís mo, que, por sua 
vez, aca ba ge ran do o aban do no da es co la.

A exis tên cia de quan ti da de sig ni fi ca ti va de fa mí -
li as mo no pa ren ta is, em ge ral che fi a das com ex tre ma
di fi cul da de ex clu si va men te pela mãe, con tri bui para
que par ce la ex pres si va de cri an ças e jo vens viva em
con di ções par ti cu lar men te di fí ce is. Esse qua dro, de -
cer to, im pe de que mu i tas de las se quer te nham aces -
so à edu ca ção.

Ade ma is, o con si de rá vel nú me ro de me ni nos de 
rua, a pros ti tu i ção in fan to-juvenil e a vi o lên cia con tra
cri an ças e ado les cen tes – para ci tar al guns dos pro -
ble mas mais vi sí ve is – es tão a exi gir o en ga ja men to
de to dos para a de fe sa des se gru po, que neces si ta ur -
gen te men te de aten ção es pe ci al de toda a so ci e da de
bra si le i ra e, so bre tu do, do es ta do.

A Co mis são que ora pro po nho tem as fi na li da des 
nela ex pres sas, mas visa so bre tu do a le van tar a ban -
de i ra da cri an ça e do ado les cen te e fa zer de les ob je to
de pro fun da re fle xão. Te mos cons ciên cia da ca pa ci da -
de de res so nân cia do Con gres so Na ci o nal e de seu

po der de tor nar uma ca u sa de in te res se pú bli co ins -
tru men to do tra ba lho de toda a so ci e da de.

Exem plo re cen te da mo bi li za ção do povo bra si le -
i ro para com ba ter a mi sé ria ins pi ra-me a acre di tar na
pos si bi li da de de fa zer res so ar do Se na do Fe de ral a
pa la vra de or dem que ir ma ne a Na ção no es for ço con -
jun to para im pe dir que os ris cos a que es tão sub me ti -
dos cri an ças e ado les cen tes bra si le i ros ve nham a
com pro me ter o fu tu ro do País.

Se na do Fe de ral, 23 de fe ve re i ro de 1999. – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos (PFL –TO)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O re que ri men to lido será in clu í do em Ordem 
do Dia, opor tu na men te, nos ter mos do art. 255 do
Re gi men to Inter no.

Antes de pas sar ao item da Ordem do Dia, so li ci -
to aos Srs. Lí de res que en vi em, tão ra pi da men te quan -
to pos sí vel, os no mes dos mem bros das Co mis sões
Per ma nen tes. Se não for pos sí vel aos par ti dos in di car
os no mes para to das as Co mis sões, faço um ape lo
para que, pelo me nos, in di quem os no mes para a Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, a fim de que esta
pos sa se re u nir e es co lher o seu Pre si den te e fa zer a
ar güi ção do Sr. Armí nio Fra ga.

Já fiz esse ape lo on tem aos lí de res par ti dá ri os,
in clu si ve ao Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res, e to -
dos mos tra ram in te res se em re a li zar essa vo ta ção o
mais rá pi do pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

São li dos os se guin tes:

OF. 8/99

Bra sí lia, 30 de ja ne i ro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que a par tir des ta

data re as su mo o exer cí cio do man da to.
Sala das Ses sões, 30 de ja ne i ro de 1999. – Se -

na dor José Sar ney.
OF.1/99

Bra sí lia, 1º de fe ve re i ro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do Vos sa Exce lên cia, in for mo que 

a par tir des ta data de i xei de ser fi li a do ao Par ti do Pro -
gres sis ta Bra si le i ro (PPB), pas san do a in te grar o Par ti -
do da Fren te Li be ral (PFL).

Aten ci o sa men te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
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 de que o Sr. Armí nio Fra ga já co me teu um des li ze
ético que o Se na do re co men da que não se faça. O Se -
na do, des de que apro vou a cha ma da Lei da Qu a ren te -
na, há mais de dez anos, re co men da que um di re tor de 
ins ti tu i ção fi nan ce i ra como o Ban co Cen tral não pres te
ser vi ços à ini ci a ti va pri va da se não de cor ri do um pra zo
de dois anos. O Sr. Armí nio Fra ga já co me teu esse
des li ze, pois de i xou de ser Pre si den te do Ban co Cen -
tral para pres tar ser vi ços a um dos ma i o res fun dos de
in ves ti men tos de es pe cu la ção in ter na ci o nal, pou co
mais de dois me ses de po is de sua sa í da, quan do o Se -
na do já ha via apro va do o Pro je to de Lei do en tão Se -
na dor Ita mar Fran co, que pro i bia que isso ocor res se.
Então, há pela par te do Sr. Armí nio Fra ga um com por -
ta men to que o Se na do já con de nou, na me di da em
que apro vou a exi gên cia da cha ma da Lei da Qu a ren te -
na. 

Ade ma is, há todo um mis té rio na de sig na ção do
Sr. Armí nio Fra ga que pre ci sa ser le van ta do. Há um mis -
té rio tam bém so bre a de mis são de seu su ces sor, Sr.
Fran cis co Lo pes, cin co ou seis dias após a sua ar güi ção
e apro va ção pelo Se na do, tida essa como ab so lu ta men -
te es sen ci al, a pon to de Se na do res da Opo si ção te rem
vo ta do a fa vor dele, dada a sua re pu ta ção mo ral e pro fis -
si o nal. Como é que esse ho mem, após tão pou cos dias,
pôde ser de mi ti do sem que uma de mons tra ção da ra zão
mais subs tan ci al fos se ofe re ci da à Na ção e mu i to es pe -
ci al men te ao Se na do? Na vés pe ra da ar güi ção e da
apro va ção do nome do Sr. Fran cis co Lo pes, o Sr. Armí -
nio Fra ga teve um en con tro com as ma i o res au to ri da des
do País, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e o Mi nis tro
da Fa zen da. Será que nes se en con tro não foi co gi ta da a
sua de sig na ção para a Pre si dên cia do Ban co Cen tral?
Ele diz que não sa bia, que só sou be pou cos dias de po is,
no sá ba do. Esse en con tro deu-se numa quar ta-feira, em
jan tar no Pa lá cio, e so men te no sá ba do ele te ria sa bi do.
Eu, de mi nha par te, pen so que é um pou co in ve ros sí mil
essa afir ma ção. Mas, por ou tro lado, no dia da ar güi ção
do Sr. Fran cis co Lo pes, o Sr. Armí nio Fra ga, seu su ces -
sor, en con tra va-se tam bém com o nos so Pre si den te, em
sua casa, to man do o café da ma nhã.

O que de fato acon te ceu de tão ful mi nan te, com
tan ta ra pi dez, que de ter mi nou a subs ti tu i ção de um ho -
mem que tem o res pe i to na ci o nal? O Sr. Fran cis co Lo -
pes tem o res pe i to des te País pela sua vida pro fis si o nal e 
pela sua de di ca ção à ca u sa pú bli ca. Como pode ter sido
subs ti tu í do em pra zo tão bre ve e de for ma tão ful mi nan -
te?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 
O tem po de V. Exª está ter mi na do. Entre tan to, como V.
Exª ain da não abor dou a ma té ria em dis cus são, terá dois 
ou três mi nu tos para con clu ir.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB – RJ) –
Sr. Pre si den te, abor dei e tor na rei a repe tir. Di an te de tan -
tas in da ga ções e de tan tas in cer te zas, acre di to que não
de ve ría mos apro var essa men sa gem, essa pro gra ma -
ção já in te i ra men te su pe ra da. De ve ría mos, sim, cha mar
a esta Casa o Mi nis tro da Fa zen da e o Sr. Fran cis co Lo -
pes, an tes até de ou vir mos o Sr. Armí nio Fra ga, a fim de
que es ses fa tos se jam su fi ci en te men te es cla re ci dos,
para que se pos sa ana li sar uma nova pro gra ma ção fi -
nan ce i ra para o tri mes tre sub se qüen te, de vez que a
apre ci a ção des ta é ab so lu ta men te inó cua. Assim, o Se -
na do res guar da ria a sua cre di bi li da de e a sua se ri e da de
pe ran te a opi nião pú bli ca de não dar um voto de apro va -
ção a uma po lí ti ca que está in te i ra men te su pe ra da pe los
fa tos e pela re a li da de.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, es tou su ge rin do aos
no bres co le gas que não apro ve mos essa pro gra ma ção,
em si nal de res pe i to pela Insti tu i ção, que não deve se
pro nun ci ar so bre uma co i sa que já não exis te, que já está 
ul tra pas sa da pe los fa tos e pela re a li da de.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 

Con ti nua a dis cus são.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.
O as sun to é re la ti vo à pro gra ma ção mo ne tá ria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Para
dis cutir. Sem re vi são do ora dor.) – Sim, Sr. Pre si -
den te.

Con for me o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra -
ga teve a opor tu ni da de de ex por, es ta mos aqui
exa mi nan do o pro je to de de cre to le gis la ti vo, sendo
que a le gis la ção per ti nen te es ta be le ce um pra zo de 
dez dias úte is para que o Se na do se ma ni fes -
te em re la ção à ma té r ia. Em fun ção da mo di f i  -
ca ção tão s ig ni f i  ca t i  va que hou ve na po l í  t i  ca
mo ne tá r ia, so bre tu do em decor rên c ia da  mu  -
dan ça da  po  l í  t i  ca cam b i  a l ,  tem ra zão o Se -
na dor  R o  ber  to  Sa tu r  n i  no  Bra g a  quan do d i z
que essa ma té  r ia  de  ve  r ia  ser  ob je  to  de nova
ela bo ra ção por par te  do Min istro da Fa zen da 
e das au to ri da des mo ne tá r i  as, in clu si ve por
par te do Pre si den te do Ban co Cen tral,  um a
vez que, en tre os dias 12 e 15 de ja ne i ro, hou ve 
uma mu dan ça na po lí ti ca ca mil. Ago ra, ela é de
na tu re za in te i ra men te di fe ren te, até por que, na
m a  n h ã  de ho je,  US$ 1,00 v a l i a mais do
que R$2,00. Obvi  a  men te ,   e ssa    ques tão  tor
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na mu i to mais re le van tes os pro ble mas com que
aqui nos de pa ramos.

O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no men ci o nou os
acon te ci men tos que vi e ram à luz quan do o Pre si den -
te da Re pú bli ca, o Mi nis tro da Fa zen da e o Pre si den te 
in di ca do para o Ban co Cen tral re ce be ram, no Pa lá cio
da Alvo ra da, o di re tor-gerente do Fun do So ros, Sr.
Armí nio Fra ga, para uma con ver sa so bre a po lí ti ca
eco nô mi ca. To dos es ta mos nos per gun tan do se, na -
que la data, o Pre si den te da Re pú bli ca já ti nha a in ten -
ção de mu dar o nome do Sr. Fran cis co Lo pes, re -
cém-designado para a Pre si dên cia do Ban co Cen tral.

É mu i to in te res san te, Sr. Pre si den te, o fato men -
ci o na do pelo Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, de que, na
ma nhã do dia 28, o di re tor-gerente do Fun do So ros –
se gun do ele pró prio di vul gou e V. Exª tam bém – teve
uma con ver sa com V. Exª no café da ma nhã. Hou ve
quem na im pren sa ti ves se dito que V. Exª, Sr. Pre si -
den te, te ria ar ti cu la do a no me a ção do Sr. Armí nio
Fra ga. Como o Sr. Armí nio Fra ga es cla re ceu que só
veio a sa ber do con vi te para a Pre si dên cia do Ban co
Cen tral, por par te do Sr. Pe dro Pa ren te, no sá ba do,
dia 30, o que te ria ha vi do? São fa tos que me re cem
es cla re ci men to, por se rem de gran de in te res se do
Se na do Fe de ral. 

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, es ta mos en ca -
mi nhan do à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos re -
que ri men to de con vo ca ção do Mi nis tro Pe dro Ma lan,
para que S. Exª es cla re ça as ra zões da subs ti tu i ção
tão abrup ta do Sr. Fran cis co Lo pes, da de sig na ção do 
Sr. Armí nio Fra ga, bem como das mo di fi ca ções que
es tão sen do re a li za das no acor do do Go ver no bra si -
le i ro com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. De ve ría -
mos ou vir o Mi nis tro Pe dro Ma lan an tes da ar güi ção
do Sr. Armí nio Fra ga.

Para com ple tar es sas in for ma ções, de ve-se fa zer
um con vi te ao Sr. Fran cis co Lo pes para que, pe ran te a
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, es cla re ça da me -
lhor for ma pos sí vel as ra zões pe las qua is, no seu en ten der, 
ele foi subs ti tu í do an tes mes mo de as su mir for mal men te a
Pre si dên cia do Ban co Cen tral. 

Assim, Sr. Pre si den te, ava li a mos, como dis se o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, que essa pro po si -
ção não pode ria ser hoje apro va da da ma ne i ra como
aqui está. Essa é a razão por que con cor do com S. Exª
quan do re co men da a re je i ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 
Com a pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
para dis cu tir a pro gra ma ção mo ne tá ria do pri me i ro tri -
mes tre de 1999. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ape nas me so -
mar ao po si ci o na men to dos Se na do res Ro ber to Sa tur ni -
no Bra ga e Edu ar do Su plicy quan to ao an da men to des -
sa ma té ria. A meu ver, a ma té ria está fora de épo ca, pois
foi apre ci a da pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
no de cor rer do mês de ja ne i ro, jus ta men te quan do a cri -
se bra si le i ra es ta va em as cen dên cia e se agra va va a
cada dia – até hoje não há uma so lu ção para ela, nem
pre vi são de que a sa í da de dó la res do nos so País seja
es tan ca da num cur to pra zo. Assim, se ria de bom al vi tre e 
acon se lhá vel que o Se na do Fe de ral sus tas se o an da -
men to des sa ma té ria, até que hou ves se cer te za de que
essa po lí ti ca mo ne tá ria se ria re al men te im ple men ta da,
haja vis ta que, so men te de po is de sua apro va ção na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, o Bra sil veio a as si nar
o fa mo so acor do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
O nos so País, en tão, teve que se sub me ter à hu mi lha ção 
de ace i tar a im po si ção de ta xas de ju ros es cor chan tes,
pre ju di can do ain da mais a nos sa de bi li ta da eco no mia,
ge ran do de sem pre go, fe cha men to de em pre sas, sem
vis lum brar, em ne nhu ma hi pó te se, nos pro nun ci a men tos 
que a toda hora são fe i tos no rá dio ou na te le vi são por re -
pre sen tan tes da po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no, a ba i xa
dos ju ros. 

Ora, se é o Ban co Cen tral o ór gão des ti na do a tra -
çar subs tan ci al men te a po lí ti ca mo ne tá ria do nos so País
e, con for me afir mou o no bre Se na dor Sa tur ni no Bra ga,
com mu i ta pro pri e da de e vi são de fu tu ro, já que não há
uma cer te za da exis tên cia de uma po lí ti ca mo ne tá ria, por 
que apro var algo ine xis ten te, ar ti fi ci al, so men te para que
cons te dos Ana is da Casa? Quem sabe, para aten der as
apa rên ci as de que no Bra sil exis te uma po lí ti ca mo ne tá -
ria, que a cada dia muda, con for me a tem pe ra tu ra, con -
for me a fe bre, a ân sia, a am bi ção do FMI e dos ban cos a
ele co li ga dos, que têm o ob je ti vo pri ma ci al não de aju dar
o nos so País, mas de de sen vol ve rem con jun ta men te
uma ação vi san do, so bre tu do, ao lu cro! Enquan to isso, a
clas se bra si le i ra mais po bre é que está so fren do na pró -
pria car ne as con se qüên ci as des sa po lí ti ca in jus ta, cru el
e de su ma na, como, aliás, as si na lou, com mu i ta in te li gên -
cia e mu i ta sen si bi li da de so ci al e po lí ti ca, o Pre si den te do 
Con gres so Na ci o nal, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, em pro nun ci a men to his tó ri co re a li za do on tem.

De sor te, Sr. Pre si den te, que o mais acon se -
lhá vel ao Se na do, um órgão que está ad qui rin do res pe -
i ta bi li da de e pe ne tran do no seio da opi nião pú bli ca
a cada dia, não se ria nem re je i tar a ma té ria, mas
sus tá-la, sus pen dê-la, até que nós te nha mos a cer -
te za de uma po lí ti ca mo ne tá ria trans pa ren te, que
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nos as se gu re a tran qüi li da de de que o Bra sil ca mi nha
no rumo cer to na sua eco no mia.

Meu voto é para sus tar a ma té ria. Não sen do pos -
sí vel sua sus ta ção, vo ta rei con tra seu an da men to.

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

lhães) – Res pon de rei a V. Exª, a quem tan to pre zo,
após a vo ta ção da ma té ria e após con ce der a pa la vra
ao no bre Se na dor Ro ber to Fre i re.

Está en cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
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, com os vo tos con tra dos Se na do res

Ro ber to Fre i re, La u ro Cam pos, Ma ri na Sil va, Edu ar -
do Su plicy, Anto nio Car los Va la da res, José Edu ar do
Du tra, Ro ber to Sa tur ni no, He lo i sa He le na e Tião Vi a -
na.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 64, 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 16, de 1999.

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 16, de 1999, que
apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao pri me i ro
tri mes tre de 1999.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de fe ve re i ro
de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Na bor Jú ni or – Ge ral -
do Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 64, DE 1999

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la -
ti va ao pri me i ro tri mes tre de 1999 .

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re -

la ti va ao pri me i ro tri mes tre de 1999, com es ti ma ti vas
das fa i xas de va ri a ção dos prin ci pa is agre ga dos mo -
ne tá ri os, nos ter mos da Men sa gem Pre si den ci al nº 30, 
de 1999 (nº 1.643, de 1998, na ori gem).

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 a re da ção fi nal.
As Srªs e 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 Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 

– Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do Dia.
Antes de con ce der a pa la vra ao Se na dor Ro ber -

to Fre i re, res pon do ao no bre Se na dor Anto nio Car los
Va la da res. Re al men te, ao fi nal, V. Exª dis se que vo ta -
ria con tra se a ma té ria não fos se sus ta da. Até ago ra a
ma té ria não pode ser sus ta da, mes mo por que o Blo co
da Opo si ção pe diu que hou ves se uma re u nião da Co -
mis são, no pe río do em que es tá va mos em re ces so,
para que esse as sun to fos se vo ta do ime di a ta men te.
Con se qüen te men te, ba se a do até no Blo co, não pos so
aten der V. Exª.

Com a pa la vra o Se na dor Ro ber to Fre i re.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.

Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pelo as sun to
que en vol ve, eu fiz a ques tão de or dem por es cri to.
Está ba se a da no art. 403 e se guin tes do Re gi men to
Inter no, que re me te como com pe tên cia da Pre si dên cia 
da Casa im pug nar pro po si ções que lhe pa re çam con -
trá ri as à Cons ti tu i ção, às leis ou a este Re gi men to. E
que ro de fen der a tese de que essa ma té ria, a men sa -
gem in di can do o Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra -
sil, vai de en con tro às leis que tra tam da de sig na ção
des sa au to ri da de.

Não tra go ne nhu ma abs tra ção éti ca, mu i to me -
nos me pro po nho a uma cru za da mo ra lis ta. O que me
move é a de fe sa do es pa ço pú bli co e do in te res se do
País.

O fun da men to é que o Sr. Armí nio Fra ga não tem 
con di ções de com ple men tar a exi gên cia de um re qui -
si to bá si co para de ter mi na das au to ri da des: a ili ba da
re pu ta ção.

Qu an do eu dis se que fala de in te res se pú bli co,
apre sen to as pri me i ras jus ti fi ca ti vas para um fato pú bli -
co e no tó rio de que é a pro mis cu i da de que mar ca a re -
la ção do Ban co Cen tral do Bra sil e as ban cas fi nan ce i -
ras na ci o nal e in ter na ci o nal.

Essa ins ti tu ição nas ceu e cres ceu for te men te
con ta mi na da pelo in te res se fi nan ce i ro pri va do,
onde em não ra ros mo men tos o in te resse pú bli co de
de fe sa da mo e da, e prin ci pal men te da fis ca li za ção do
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sis te ma fi nan ce i ro, fo ram ofus ca dos, quan do não su bal -
ter ni za dos.

Além do mais, o Ban co Cen tral pas sou a cons ti tu -
ir-se em uma es pé cie de ce le i ro, com al guns des ses em 
bre ves ma tu ra ções, e de po is se trans for man do em mi li -
o ná ri os ban que i ros, agen tes fi nan ce i ros pri va dos e pro -
mis so res con sul to res de mer ca do. Essa é uma tris te
his tó ria; teve apo ge us e con ti nua nes se seu pe río do.
Tal vez pu dés se mos ci tar no mes, mas não que ro co me -
ter in de li ca de za, ou não sei se de li ca de za, pois pos so
es que cer de al guns.

Não foi por ou tra ra zão que há pelo me nos 10
anos este Con gres so dis cu te um pro je to de lei, já apro -
va do no Se na do, de au to ria do en tão Se na dor Ita mar
Fran co, que cri a va me ca nis mos para evi tar essa dis tor -
ção. Tal vez isso já va les se para pelo me nos não ace i tar -
mos, por que já de fi ni mos a qua ren te na. Nos ter mos do
pro je to, não é qua ren te na a pos te ri o ri so men te; mas,
tam bém, com an te ri o ri da de. E aqui o Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no lem brou que o Sr. Armí nio Fra ga foi di ri gen te
do Ban co Cen tral e não cum priu ne nhu ma qua ren te na,
e ime di a ta men te após foi con tra ta do pela Fun da ção do
Sr. Ge or ge So ros, para o fun do de apli ca ção.

Acre di to que os re cen tes epi só di os ge ra do res
pela pre sen te cri se eco nô mi ca aju dam a dis cu tir, tal vez, 
o fu tu ro do Ban co Cen tral. Te nho como po si ção que
para evi tar esse des ca la bro é fun da men tal pri vi le gi ar-se 
o ser vi ço pú bli co e de fi nir que os car gos de di re ção do
Ban co Cen tral, mes mo que ad mi tin do-se tam bém para
eles a qua ren te na, se jam de ser vi do res pú bli cos lato
sen su, for man do, emu lan do, qua li fi can do para que pu -
dés se mos de fen der, efe ti va men te, o que sig ni fi ca o es -
pa ço e os in te res ses pú bli cos. Se exis tis sem es ses cri -
té ri os, pro va vel men te, hoje, não es ta ría mos dis cu tin do
o nome de Armí nio Fra ga, e mu i to me nos o Ban co Cen -
tral es ta ria re ce ben do in di ca ções para suas di re to ri as
de re pre sen tan tes ine quí vo cos do sis te ma pri va do fi -
nan ce i ro, e não es ta ría mos cor ren do ris co – não sei se
o ris co já exis te – de trans for mar mos essa ins ti tu i ção
numa su cur sal da ban ca pri va da na ci o nal e in ter na ci o -
nal. Co lo co uma ques tão acer ca des se flu xo fi nan ce i ro,
em fun ção de es tar mos vi ven do pro fun das trans for ma -
ções, a re vo lu ção tec no-científica, o proble ma das co -
mu ni ca ções; sa be mos que uma des sas ca rac te rís ti cas é 
a vo la ti li da de do mer ca do fi nan ce i ro, o di nhe i ro é cada
vez mais vir tu al e, a con ti nu ar li vre, ten de a ig no rar go ver -
nos e na ções. Sa be mos da rede, sa be mos das dis cus -
sões das in for ma ções, da ques tão dos se gre dos, toda di -
fi cul da de que essa nova re a li da de do mun do im pli ca. E
sa be mos tam bém que es sas cri ses fi nan ce i ras não são
ape nas pro ble mas dos cha ma dos pa í ses emer gen tes, a
es pe cu la ção não der ru bou ape nas a mo e da ta i lan de sa,

a ma la ia, o peso me xi ca no ou o ru blo rus so, qua se que
co lo cou na lona a li bra es ter li na. E em to dos es ses epi só -
di os o Sr. Ge or ge So ros foi apon ta do como res pon sá vel,
o mes mo So ros que por gos tar mu i to da Fran ça, con for -
me afir mou, não fez o mes mo com o fran co fran cês. Não
te mos o di re i to, por tan to, de ser mos in gê nu os e pen sar
que por ter mos um ope ra dor ver de-amarelo, pas sou a
mor rer de amo res pelo Bra sil e se omi tiu de pra ti car qual -
quer es pe cu la ção na fa tí di ca sex ta-feira, 29 de ja ne i ro.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, fren te
às re cen tes cri ses ocor ri das na Amé ri ca La ti na, até não
tão re cen tes, como foi a do Mé xi co, de fen deu uma nova
or dem in ter na ci o nal, pe diu, in clu si ve, ma i or con tro le dos
flu xos fi nan ce i ros in ter na ci o na is. O dis cur so, in fe liz men -
te, caiu no va zio, e caiu no va zio tam bém o dis cur so de V. 
Exª, Sr. Pre si den te, quan do na aber tu ra do Con gres so
tam bém se po si ci o nou con ta a es pe cu la ção e es pe cu la -
do res.

Uma ou tra re a li da de é a ques tão da sim bo lo gia, a
sim bo lo gia que a mí dia trans mi te pela re vo lu ção das co mu -
ni ca ções, não ape nas trans mi te re a li da de e in for ma os fa -
tos, gera tam bém, pela sua ima gem, fa tos. Os bo a tos do
sis te ma fi nan ce i ro são, evi den te men te, mu i tas ve zes, cri a -
dos ar ti fi ci al men te para a au fe ri ção de lu cros da es pe cu la -
ção – não va mos nos es que cer da sex ta-feira fa tí di ca, 29
de ja ne i ro – da es pe cu la ção da mo ra tó ria, es pe cu la ção da
mudança das re gras eco nô mi cas; tudo o que ti ve mos, in -
clu si ve com uma pe que na cor ri da aos ban cos.

Uma ou tra ques tão que le van to, e com toda res sal -
va de que sem pre ana li sei com re ser va e nun ca em bar -
quei com aque les con sul to res in ter na ci o na is que gos tam 
de dar pal pi te na eco no mia bra si le i ra. Mas é in te res san -
te, não pela de nún cia da in for ma ção pri vi le gi a da, mas é
in te res san te por al gu mas das con clu sões do Sr. Krug -
mam acer ca do fato, que não des men te, em bo ra peça
des cul pa, e que o Go ver no bra si le i ro pre ten de com isso
trans for mar exa ta men te na sua gran de arma para di zer
que não exis te ne nhum pro ble ma em re la ção à in di ca ção 
do Sr. Armí nio Fra ga. Ele diz algo que é im por tan te se le -
var em con ta:

“...Espe ci al men te em épo cas ins tá ve is
como a atu al, a ame a ça da es pe cu la ção
com mo e das e dí vi das na ci o na is, ba se a das
em in for ma ções pri vi le gi a das, é ex tre ma -
men te real. Na ver da de, isso acon te ce o
tem po todo e os go ver nos pre ci sam fa zer o
pos sí vel e o im pos sí vel para evi tar até mes -
mo a apa rên cia de qual quer con fli to de in te -
res se.”

E é interes san te ana li sar mos as de cla ra ções de 
al guns gran des in ves ti do res, in clu si ve de fun dos,
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bonds – onde se deu a gran de es pe cu la ção com os
tí tu los bra si leiros – como o Sr. Si mon Tre a cher, ad mi nis -
tra dor de um fundo bonds de pa í ses emer gen tes: 

“A no me a ção de Fra ga fez-nos er guer
o so bro lho, prin ci pal men te por que foi fe i ta
em se gui da a co men tá ri os de So ros pela
im pren sa, de cla ran do que o real esta sub va -
lo ri za do. É pre o cu pan te de po is do anún cio
da no me a ção, ru mo res no mer ca do dêem
con ta de que esse mes mo fun do es te ja ven -
den do os tí tu los bra si le i ros.”

Há um co men tá rio fa mo so de um po lí ti co mi ne i -
ro – e Mi nas está tão pre sen te em nos sa agen da na ci -
o nal por con ta da cri se de re la ci o na men to com o Go -
ver no Fe de ral –, José Ma ria Alckmin, que di zia que o
que vale não é o fato e sim a ver são. E a ver são do
mer ca do não guar da ne nhu ma re la ção com o pro pa -
la do bom com por ta men to do Sr. Armí nio Fra ga; ao
con trá rio.

Eu gos ta ria de, nes te mo men to, fa zer uma di -
gres são. Ontem o Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
fez um cha ma men to que acre di to se ria im por tan te
todo País co me ças se a dis cu tir. Não foi o pri me i ro,
mas, como mem bro do Par ti do da base de sus ten ta -
ção do Go ver no Fe de ral – cla ro que, como Pre si den -
te do Con gres so, S. Exª tem man ti do uma po si ção
não de base de sus ten ta ção, mas de re pre sen ta ção
des ta Casa –, fa lou on tem da in ter fe rên cia in de vi da e
abu si va do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Eu que ria
fa zer um li ge i ro co men tá rio para di zer que não é ne -
nhum es quer dis ta que está hoje – e não é o caso mu i -
to me nos do Pre si den te do Con gres so Na ci o nal – lu -
tan do no mun do para que se mude a es tru tu ra do pró -
prio Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. São vá ri os con -
sul to res, ana lis tas, eco no mis tas. Mais do que isso, a
his tó ria re cen te é de fra cas sos do Fun do Mo ne tá rio
na aju da de pa í ses emer gen tes. 

Ca be ria ao Go ver no bra si le i ro – e era uma po si -
ção de es ta dis ta do Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do -
so, da qual Sua Exce lên cia cada vez se dis tan cia mais – 
a de tal vez lu tar in ter na ci o nal men te para mu dar a agen -
da nes se mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal e não se
sub me ter a esse re ce i tuá rio do Fun do Mone tá rio e dis -
cu tir, in clu si ve, sua res tru tu ra ção.

Tal vez, pelo peso que o Bra sil tem, pelo po ten ci -
al da sua eco no mia e pelo que nós so mos, esse se ria
o pas so ade qua do. Mas, in fe liz men te, não pa re ce
que isso está nos nos sos ho ri zon tes. E o Go ver no
bra si le i ro não le vou em con si de ra ção ne nhum des ses 
fa tos na in di ca ção do Sr. Armí nio. E aí vem o cer ne da 
nos sa ar gu men ta ção. Incum be pri va ti va men te ao

Ban co Cen tral, en tre ou tras atri bu i ções, efe tu ar o
con tro le de ca pi ta is es tran ge i ros; ser de po si tá rio das
re ser vas ofi ci a is de ouro e mo e da es tran ge i ra; pro -
mo ver, como agen te do Go ver no Fe de ral, a co lo ca -
ção de em prés ti mos in ter nos e ex ter nos; atu ar no
sen ti do de fun ci o nar e re gu lar o mer ca do cam bi al;
emi tir a mo e da.

Essas atri bu i ções, evi den te men te, não se co a -
du nam para se rem ge ri das por quem é um re co nhe ci -
do ope ra dor in ter na ci o nal de es pe cu la ção fi nan ce i ra,
num pas se de má gi ca, que, in clu si ve, na fa tí di ca sex -
ta-feira, 29 de ja ne i ro, ope ra va um fun do hed ge nos
Esta dos Uni dos, es pe cu lan do con tra a nos sa mo e da;
e, um dia de po is, foi con vi da do para ser Pre si den te
do Ban co Cen tral do Bra sil.

Não se dis cu te ho nes ti da de. Não co nhe ço nada
que o de sa bo ne. Até por que, se ti ves se, não es ta ria
dis cu tin do essa ques tão de or dem, es ta ria, tal vez,
bus can do a Po lí cia Fe de ral, tal como foi fe i to, de uma
for ma ab sur da, inu si ta da, in sen sa ta, com um guar da -
dor de ma las no Ae ro por to do Ga leão. Aque le es ta va
de ses tru tu ran do a es ta bi li da de mo ne tá ria, es pe cu -
lan do. E a gra va ta que foi usa da foi a da vi o lên cia po li -
ci al.

Dis se o jor na lis ta Elio Gas pa ri: “É do an dar de
ba i xo” O do an dar de cima es ta va em Nova Ior que, no 
mes mo dia, ope ran do uma mesa de hed ge. E ti nha
vin do uma se ma na an tes ao Bra sil, sa ba ti na do que
foi no Pa lá cio do Pla nal to, num jan tar pri va do, pela
equi pe eco nô mi ca. E es te ve tam bém com o Sr. Pre si -
den te do Con gres so, num café da ma nhã. E no in ter -
reg no de uma se ma na, e uma se ma na gra vís si ma
para a so ci e da de bra si le i ra, não ape nas para a sua
eco no mia, es ta mos aí en fren tan do toda uma sé rie de
con se qüên ci as.

A Cons ti tu i ção Fe de ral exi ge re qui si tos, não
re gu la men ta dos ain da, mas re cep ci o na dos por lei
an te ri or, que va lem para a in di ca ção do Pre si den -
te do Ban co Cen tral, que são dois: no tá vel sa ber
e ili ba da re pu ta ção. Que fi que logo cla ro que ili -
ba da re pu ta ção não se con fun de com abs tra ção
mo ra lis ta, com dis cus são de vida pri va da nem de 
ho nes ti da de, por que isso são pres su pos tos para
toda e qual quer ati vi da de, par ti cu lar mente no
ser vi ço pú bli co. Qu an do acres cen to es sas duas é
pela ou tra qua li fi ca çã o, algo que tem a ver com
con ce i to so ci al. Não é um con ce i to de hon ra -
dez pes so al. Para que se te nha exa ta no ção de
que não é cru za da mo ra lista, que não se res trin -
ge a uma dis cus são ape nas éti ca, mas se res -
trin ge em sa ber – e esse é o ob je ti vo – qual é a
fun ção de um Ban co Cen  t ra l  e  qua l  é a pes soa in 
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di ca da para exer cer a mais alta fun ção pú bli ca 
no cam po mo ne tá rio de um país. Esses dois
re qui si tos es tão des de a lei que cri ou  o Ban co
Cen tral do Bra sil. O no tá vel sa ber pa re ce-me que o
Sr. Amí nio Fra ga tem. Tem até de ma is, por que ge rou
in clu si ve o so fis ma de que, quan do o in di ca ram, dis -
se ram que ele sa bia tão bem o que sig ni fi ca va es pe -
cu la ção, esse ver da de i ro cas si no em que se trans for -
mou o flu xo in ter na ci o nal, que era mu i to bom que o
co lo cás se mos no Ban co Cen tral. Eu até, num cer to
ar rou bo de pri me i ro mo men to, co me ti um si lo gis mo
até in de li ca do. Disse que era a mes ma co i sa que cha -
mar mos um ban di do que co nhe ce mu i to bem o mun do
do cri me para ser o ho mem da nos sa se gu ran ça pú bli -
ca. Foi in de li ca do, não ti nha nada a ver com a pes soa,
mas era evi den te men te bem ade qua do para trans for -
mar mos, se qui sés se mos, ad in fi ni tum, exem plos
des se tipo: ma de i re i ro, tre men da men te co nhe ce dor
das nos sas flo res tas, se ria o Pre si den te do Iba ma. E
por aí po de ría mos ir ad in fi ni tum. 

A dis cus são não era essa, não que ro co lo cá-la
nes ses ter mos. Mas, que ro ape nas di zer que a fun -
ção de Pre si den te do Ban co Cen tral de um país é in -
com pa tí vel para quem pra ti ca, mes mo que den tro da
ló gi ca do mer ca do – e não está aqui fa lan do quem
fica ima gi nan do ou so nhan do a su pe ra ção do ca pi ta -
lis mo, em bo ra te nha so nha do mu i to e ain da pre ten do
vol tar a so nhar, des de que se co me ce a dis cu tir ba ses 
de re a li da de ma i or – a es pe cu la ção. É in com pa tí vel
por con ta de um con ce i to so ci al, de uma fama que ele
tem de ser o ges tor de um Ban co Cen tral de um País. 

O Se na do bra si le i ro e a Pre si dên cia do Se na do
te ri am to das as con di ções de, con si de ran do es ses re -
qui si tos e mes mo en ten den do que o re qui si to do no -
tá vel sa ber está pre en chi do, como o re qui si to da ili ba -
da re pu ta ção lhe fal ta, ar qui var a pre sen te in di ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª en ca mi nha a ques tão de or dem à
Mesa?

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Cla ro, Pre si den te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pois não, Se na dor.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ape nas para um bre ve es cla re ci men to. Qu an do V. Exª, 
res pon den do ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
men ci o nou que o Blo co de Opo si ção ha via sus ci ta do
que tra ba lhás se mos no pe río do en tre 1º e 22 de fe ve -

re i ro para o exa me da su ces são do Pre si den te do Ban -
co Cen tral, uma vez que to dos fi ca mos sur pre en di dos
pelo afas ta men to de Fran cis co Lo pes, cujo nome foi
vo ta do e ace i to pela ma i o ria dos Se na do res no dia 28
de ja ne i ro. Nos dias 1º e 2 de fe ve re i ro, nós, do Blo co
de Opo si ção, ava li a mos que era im por tan te que o Se -
na do Fe de ral exa mi nas se a ques tão, não es tá va mos
tra tan do do pro je to re la ti vo à pro gra ma ção mo ne tá ria,
mas sim de toda a su ces são do Ban co Cen tral, que,
ago ra, foi ob je to da ques tão de or dem do Se na dor Ro -
ber to Fre i re. Eu gos ta ria ape nas de es cla re cer esse
pon to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Estou em con di ções de res pon der ao ilus tre Se na dor 
Ro ber to Fre i re.

O Se na dor Ro ber to Fre i re faz a de fe sa da po si -
ção que de se ja que o Se na do ado te, di zen do que um
dos re qui si tos, re pu ta ção ili ba da, o in di ca do não tem.
Ao mes mo tem po, re gi men tal men te, de cla rou que a Pre -
si dên cia não o de ve ria aco lher. A Pre si dên cia não pen sa
como o Se na dor Ro ber to Fre i re, mas além de não pen -
sar, numa de mons tra ção de apre ço a S. Exª, ou viu os
mem bros da Mesa, e to dos es tão de acordo com o meu
pon to de vis ta de que se tra ta de ju í zo de va lor do Se -
na dor Ro ber to Fre i re e, que, con se qüen te men te, não
po de ria ser en dos sa do pelo Se na do, à ex ce ção do Se -
na dor Ade mir Andra de, que con cor da in te i ra men te
com V. Exª.

Nes ses ter mos, a Mesa re cu sa a ques tão de or -
dem de V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra,
pela or dem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srs. Se na do res, é pos sí vel que o Se na do ve nha a se
de pa rar com si tu a ções se me lhan tes a essa. Não vou
re cor rer da po si ção de V. Exª ao Ple ná rio, mas se ria in -
te res san te uma con sul ta à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do para que ela in ter pre te
o con ce i to de re pu ta ção ili ba da es cri to na Cons ti tu i -
ção. A meu ver, ao in tro du zir essa ex pres são na Cons -
ti tu i ção, o Cons ti tu in te não o fez ape nas para in se rir
mais duas pa la vras em re la ção es pe ci fi ca men te ao
Ban co Cen tral, ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e à Advo -
ca cia-Geral da União. 

Se ria im por tan te que a Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do pro du zis se um
pa re cer a res pe i to do que ela en ten de so bre  re pu ta -
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ção ili ba da, para que pu des se nor te ar ou tros pro ces sos 
que en vol vem essa ques tão.

Faço uma con sul ta for mal à Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do a esse res pe i to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Infe liz men te, V. Exª não pode fa zê-lo, mas, como Pre si -
den te, pos so e aco lho a con sul ta de V. Exª re di ge, e eu
fa rei como se fos se mi nha e a en ca mi nha rei à Co mis são. 
V. Exª terá aten di do o seu ple i to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 33, de
1999, lido no Expe di en te, de au to ria da Se na do ra Emi -
lia Fer nan des e de ou tros Srs. Se na do res, so li ci tan do
a re a li za ção de ses são so le ne no Con gres so Na ci o nal
para o dia 10 de mar ço, co me mo ra ti vo ao Dia Inter na -
ci o nal da Mu lher. 

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.
Des de já, fica con vo ca da a ses são do Con gres so 

para o dia 10 de mar ço pró xi mo, a re a li zar-se às 10 ho -
ras, no ple ná rio do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 38, de
1999, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Re so lu ção nº 3, que au to ri za o Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES – a
con tra tar ope ra ção de cré di to com o Ban co Inte ra me ri -
ca no de De sen vol vi men to – BID –, no va lor equi va len -
te a até US$1.100 bi lhão, des ti na dos ao fi nan ci a men to 
do pro gra ma glo bal de fi nan ci a men to mul tis se to ri al.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –SE) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra
pelo Blo co. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, quan do este re -
que ri men to foi vo ta do na Co mis são de Eco no mia, eu o 
as si nei. Hou ve um acor do – era a úl ti ma re u nião da le -
gis la tu ra – para que se pu des se vo tá-lo ain da na le gis -
la tu ra an te ri or. Como não foi vo ta do, acre di to que ele
per de o sen ti do, e eu gos ta ria de jus ti fi car. Cre io que o
Se na do de ve ria de ba ter esse as sun to com mais cu i da -
do, in clu si ve na pró pria Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos. Tra ta-se de um em prés ti mo de US$1.100 bi -
lhão do BNDES jun to ao BID, des ti na do ao fi nan ci a -

men to do pro gra ma glo bal de fi nan ci a men to mul tis se -
to ri al.

Na le gis la tu ra pas sa da, tan to na Co mis são de
Eco no mia quan to nes te ple ná rio, tive a opor tu ni da de
de apre sen tar al guns da dos so bre as ope ra ções de
cré di to do BNDES. Como exis tem vá ri os Se na do res
no vos, vou re pe tir es ses da dos, que, a meu ver, de ve -
ri am me re cer uma re fle xão por par te des ta Casa. Este
po de ria ser um ins tru men to po de ro so de de sen vol vi -
men tos re gi o na is e de in cen ti vo ao em pre go no nos so
País, que é o BNDES, a par tir do seu pró prio nome:
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So -
ci al.

Fiz um re que ri men to de in for ma ções ao Sr. Mi -
nis tro da Fa zen da a res pe i to das ope ra ções de cré di to
do BNDES a par tir de 1995, a sua dis tri bu i ção, tan to
por Esta dos e por re giões como por ca te go ria de em -
pre sas. Os da dos, Sr. Pre si den te, são sur pre en den tes. 
Sa be mos que vi ve mos num País de pro fun das de si -
gual da des re gi o na is, e um ban co como o BNDES não
de ve ria ser ape nas um bal cão, onde as em pre sas ou
os se to res bus cas sem in ves ti men tos que nor te as sem
a sua ação ape nas pe las leis de mer ca do. De ve ria ser
um ins tru men to que pos si bi li tas se, de acor do com seu
pró prio nome, o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.

Ve jam a evo lu ção, do pon to de vis ta per cen tu al,
das ope ra ções de cré di to do BNDES, em pri me i ro lu -
gar, em re la ção às Re giões do Bra sil: a Re gião Nor te,
em 1995, re ce beu o cor res pon den te a 3,15% do to tal
de re cur sos; em 1996, 2,12%; em 1997, 1,96%; em
1998, até o mês de ju nho, 1,14%.

A Re gião Nor des te, que de ve ria ter ma i o res in -
cen ti vos e in ves ti men tos por par te do BNDES, re ce -
beu, em 1995, 14,03%; em 1996, 13,68%; em 1997,
13,35%; em 1998, 10,69%.

A Re gião Sul re ce beu, em 1995, 24,67%; em
1996, 24,90%, em 1997, 20,13%; em 1998, 15,28%.

A Re gião Su des te, que é a mais de sen vol vi da do
nos so País, em 1995, re ce beu 48,54%; em 1996,
53,88%; em 1997, 56,14%; em 1998, 63,17%.

Po dem per gun tar o se guin te, Se na dor José
Alen car: isso que ocor reu com a Re gião Su des te foi
por ca u sa de Mi nas Ge ra is? Não, por que Mi nas Ge ra is 
fi cou mais ou me nos no mes mo pa ta mar, va ri an do de
10,66% para um per cen tu al pou co su pe ri or a 12%. O
Rio de Ja ne i ro, por exem plo, pas sou de 10,33% para
10,14%. São Pa u lo pas sou, em 1995, de 25,76% para
39,14%.

Na re u nião da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, o Se na dor Pe dro Piva ale gou que São Pa u lo re -
pre sen ta 42% da eco no mia.
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Ora, se é ta re fa do BNDES di re ci o nar seus in -
ves ti men tos, res pe i tan do a dis tri bu i ção re gi o nal do
nos so de sen vol vi men to, en tão, não tem sen ti do o
BNDES, que pas sa a sig ni fi car ape nas mais um ban co
que vai fi nan ci ar exa ta men te aque les se to res e aque las
re giões onde já há de sen vol vi men to.

Po rém, tão gra ve quan to isso, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, é o que acon te ce em re la ção a ta ma -
nho de em pre sa. Qu an do se fala na ne ces si da de de
ação no sen ti do de di mi nu ir o de sem pre go – e sa be mos
que no País as mi cro e pe que nas em pre sas são res pon -
sá ve is pela ge ra ção do ma i or nú me ro de em pre gos –,
ve jam a evo lu ção das ope ra ções de cré di to do BNDES
por em pre sa, em re la ção ao seu ta ma nho:

– em 1995, as mi cro e pe que nas em pre -
sas re ce be ram 12%; as mé di as e gran des,
78%; pes so as fí si cas, 8%; e Admi nis tra ção
Pú bli ca Di re ta, 2%;

– em 1996, as mi cro e pe que nas em pre -
sas pas sa ram para 9%; as mé di as e gran des,
79%;

– em 1997, as mi cro e pe que nas pas sa -
ram para 5%; as mé di as e gran des, 85%;

– em 1998, de ja ne i ro a ju nho, as mi cro
e pe que nas em pre sas re ce be ram 2% do to tal
de ope ra ções do BNDES, en quan to as mé di as 
e gran des, 92%.

Esses nú me ros de mons tram que cabe ao Se na -
do Fe de ral es ta be le cer uma dis cus são mais apro fun da -
da e mais sé ria so bre esse ins tru men to, que po de ria,
sim, ser um po de ro so ins tru men to de in cen ti vo ao de -
sen vol vi men to e de di mi nu i ção das de si gual da des; até
por que o BNDES é um ban co que dis põe de re cur sos
vul to sos, os qua is, in fe liz men te, es tão sen do apli ca dos
des sa for ma por um Go ver no que se in ti tu la so ci al de -
mo cra ta.

Nes se sen ti do, en ca mi nha mos con tra este re que ri -
men to de ur gên cia, até para pos si bi li tar um de ba te, já in -
for mal men te acer ta do com a com po si ção pas sa da da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que na tu ral men te
pre ci sa rá ser for ma li za do a par tir de sua ins ta la ção, qual
seja, a con vo ca ção do Pre si den te do BNDES, a fim de
que ele ex pli que es ses nú me ros, que são ofi ci a is, e pos -
sa mos de ba tê-los.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 
Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do con tra os vo tos dos Srs. Se na do res Jef -
fer son Pé res, La u ro Cam pos, Anto nio Car los Va la da res,

Edu ar do Su plicy, José Edu ar do Du tra, Ger son Ca ma ta,
Ro ber to Sa tur ni no, Ge ral do Cân di do, Tião Vi a na, He lo i -
sa He le na e Ade mir Andra de.

A ma té ria a que se re fe re o re que ri men to fi gu ra rá
na Ordem do Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná -
ria, nos ter mos do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 
Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Com a pa la vra a Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE. 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, este é um mo -
men to de gran de im por tân cia na mi nha vida. Mar ca meu
pri me i ro ato pú bli co como Se na do ra, cum prin do o man -
da to que hon ro sa men te o povo ser gi pa no me con fi ou.
Sou, pela gra ça de Deus e pela von ta de do povo do meu
Esta do, a pri me i ra Se na do ra ele i ta na his tó ria de Ser gi -
pe, um Esta do ain da po bre, lo ca li za do na so fri da re gião
do Nor des te bra si le i ro. Ade ma is, as su mo este man da to
num ins tan te ex trema men te gra ve da vida na ci o nal, quan -
do nos so País en fren ta uma das ma i o res, se não a ma i or
das cri ses eco nô mi cas da nos sa his tó ria. Cri se que vem se
so mar a um qua dro so ci al dra má ti co, onde os ten ta mos
uma das mais cru éis con cen tra ções de ren da do mun do
mo der no e que, ao in vés de me lho rar, vem se agra vando
ao lon go das úl ti mas dé ca das. Por ou tro lado, con vi ve -
mos com uma ter rí vel de si gual da de re gi o nal, onde a ren -
da per ca pi ta dos nor des ti nos re pre sen ta 1/3 da ren da do 
Cen tro-Sul.

Por tudo isso, sei das es pe ran ças que o povo da
mi nha ter ra de po si tou em mim ao me con ce der seu voto
para re pre sen tá-lo na Câ ma ra Alta. Qu e ro, por tan to, di -
zer aos ser gi pa nos que de di ca rei o me lhor da mi nha
men te e a to ta li da de das mi nhas for ças para co la bo rar na
cons tru ção de uma so ci e da de bra si le i ra mais de sen vol vi -
da e, so bre tu do, mais jus ta.

Sou mem bro do Par ti do da Fren te Li be ral, mais do
que isso, or gu lho-me de ter sido fun da do ra do PFL ao lado
do meu ma ri do, o en tão Go ver na dor João Alves Fi lho, do
no bre Pre si den te des ta Casa, do Vi ce-Presidente da Re pú -
bli ca, Mar co Ma ci el, dos Se na do res Hugo Na po leão e
José Agri pi no, bem como de tan tos ou tros va lo ro sos lí -
de res po lí ti cos na ci o na is.

Na que le ins tan te, es cre ve mos uma pá gi na de co -
ra gem e pa tri o tis mo da his tó ria po lí ti ca na ci o nal. Afi nal,
fo mos o par ti do de ci si vo para a re de mo cra ti za ção ple na
do Bra sil.

Recente men te, vivi um tes te ex tre ma men te di -
fí cil du ran te a úl ti ma ele i ção. Em Ser gi pe, o PFL se
viu obri ga do a lu tar pra ti ca men te sozinho, quan do
os de ma is gran des par ti dos resolve ram apo i ar os  can -
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di da tos ofi ci a is. Numa dis pu ta ex tre ma men te de si gual, o
iso la men to do PFL foi de tal or dem que, para de fen der
nos sas idéi as e não pre sen ci ar a ex tin ção do nos so Par -
ti do no Esta do, as su mi mos eu e meu es po so as can di da -
tu ras ma jo ri tá ri as – João Alves Fi lho, can di da to ao Go -
ver no, e eu, ao Se na do.

Pois bem; não bas tas sem nos sas imen sas di fi -
cul da des, ain da ti ve mos toda a má qui na fe de ral a
ser vi ço da can di da tu ra dos nos sos ad ver sá ri os e, o
que é mais gra ve, o apo io os ten si vo do pró prio Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ao can di da to
do PSDB. O Esta do foi inun da do por out do ors do
Pre si den te abra çan do seu cor re li gi o ná rio lo cal, além 
de os pro gra mas ele i to ra is di vul ga rem men sa gens
do Pre si den te, te cen do loas a fa vor do nos so ad ver -
sá rio. Para com ple tar, todo o pro gra ma “Pé na
Estra da”, com co mí ci os ele trô ni cos do can di da to
Fer nan do Hen ri que Car do so, foi co or de na do ex clu -
si va men te pelo PSDB es ta du al, pro cu ran do-se pas -
sar a idéia de que seus can di da tos eram os pre fe ri -
dos do Pre si den te.

Não obs tan te, ain da que nos con tra pon do à
jus ta re vol ta de mu i tos dos nos sos cor re li gi o ná ri os,
pela for ma in jus ta e des le al como fo mos tra ta dos,
vo ta mos, por uma ques tão de co e rên cia par ti dá ria, a 
fa vor da can di da tu ra de Fer nan do Hen ri que Car do -
so. Já dei, por tan to, em con di ções ex tre ma men te
ad ver sas, pro vas de mi nha fi de li da de par ti dá ria.

Nes ta Casa, pre ten do tra ba lhar se guin do as ori -
en ta ções par ti dá ri as ema na das do Lí der, Se na dor
Hugo Na po leão. Assim o fa rei, ex ce to quan do fe ri rem
minhas ques tões de cons ciên cia ou quan do con fli ta -
rem com as idéi as que têm nor te a do mi nha vida pú -
bli ca. Nes se con tex to, in cluo mi nhas pro fun das di -
ver gên ci as com al guns as pec tos es sen ci a is da po lí -
ti ca eco nô mi ca ora em vi gor. É ver da de que re co -
nhe ço e apla u do a es ta bi li da de al can ça da pelo Pla -
no Real, na bri lhan te der ro ta so bre uma in fla ção, que 
já pa re cia ine xo ra vel men te ar ra i ga da na so ci e da de
bra si le i ra. Sa be-se que, num pro ces so in fla ci o ná rio,
os ri cos, in te i ra men te, e a clas se mé dia, em par te, se 
pro te gem dos seus efe i tos gra ças ao ar ca bou ço pro -
te tor das ca der ne tas de pou pan ça, le tras de câm bio,
RDBs, en tre ou tros. Con tu do, as ca ma das mais po -
bres, na fa i xa do sa lá rio mí ni mo, não têm como se pro te -
ger e as sis tem im po ten tes a de fa sa gem dos seus sa lá ri os,
des va lo ri za dos em 40%, 50% e até 80%, como vi mos há
bem pou cos anos no País. Não há, por tan to, como su bes ti -
mar os efe i tos be né fi cos do Pla no Real, par ti cu lar men te na
sua fase ini ci al, quan do fun ci o nou como um fa tor ine quí vo -
co de re dis tri bu i ção de ren das, atra in do mi lhões de bra si le i -

ros, que es ta vam in te i ra men te ali ja dos de nos sa eco -
no mia, para o mer ca do do con su mo.

Por iro nia, o gran de su ces so ini ci al do Pla no e os
apla u sos unâ ni mes da Na ção in du zi ram a um gran de equí -
vo co: tra tar o com ba te à in fla ção como um fim em si mes -
mo e não como uma eta pa, ain da que im por tan tís si ma,
para im plan ta ção de um mo de lo de de sen vol vi men to na ci -
o nal que im pli cas se no cres ci men to da nos sa eco no mia
com o con se qüen te for ta le ci men to do nos so par que in dus -
tri al e da nos sa agri cul tu ra, além da vi go ro sa ge ra ção de
em pre gos para o nos so povo. 

Mas, de sa for tu na da men te, o que cons ta ta mos nes se 
pe río do do Pla no Real foi uma fase de su ca te a men to da
em pre sa na ci o nal, es ma ga da, de um lado, pela ple to ra dos 
ju ros mais ele va dos do mun do e, do ou tro, pela aber tu ra
es can ca ra da do nos so mer ca do. As con se qüên ci as es tão
aí, à vis ta de to dos: a des na ci o na li za ção sem pe i as do nos -
so par que in dus tri al, o cres ci men to bru tal do en di vi da men to 
das em pre sas que re sis ti ram ven der ao ca pi tal es tran ge i ro
o seu con tro le aci o ná rio e, por fim, o de sem pre go cres cen -
te, al can çan do ín di ces re cor des. Pa ra le la men te, inú me ras
em pre sas na ci o na is – al gu mas, mo de los de efi ciên cia – fo -
ram ad qui ri das por em pre sas es tran ge i ras.

Ca be-me res sal tar que não te nho que da al gu ma
nem sim pa tia pela xe no fo bia e que sou a fa vor de se in cen -
ti var o in gres so do ca pi tal es tran ge i ro no País, mas ape nas
quan do ele vem para in ves tir no nos so se tor pro du ti vo, não
se li mi tan do a com prar as nos sas me lho res em pre sas ou
in ves ti rem ma ci ça men te no se tor es pe cu la ti vo. É pre ci so
re i te rar, aqui, a ad ver tên cia que lí de res em pre sa ri a is, da es -
ta tu ra de Antô nio Ermí rio de Mo ra es e Eu gê nio Sta ub (Pre -
si den te do Insti tu to de Estu dos para o De sen vol vi men to
Indus tri al), vêm re pe tin do à exa us tão: “não exis te na ção
de sen vol vi da, com uma só li da eco no mia, se não pos su ir
em pre sas for tes”. Ao con trá rio, se re mos sem pre um País
de pe ri fe ria, ali ja do dos cen tros de pes qui sas de pon ta e
do ver da de i ro de sen vol vi men to.

Por ou tro lado, nes tes úl ti mos cin co anos, en quan to
nos sa dí vi da ex ter na cres cia em pro gres são arit mé ti ca,
nos sa dí vi da in ter na au men ta va a ín di ces ge o mé tri cos.
Enquan to isso, o fan tas ma do de sem pre go ron da va os la -
res do nos so ope ra ri a do – e já hoje al can ça mos ín di ces re -
cor des de 8% em nos sa taxa de de sem pre go. Se gun do re -
cen te pes qui sa for mu la da pela CNI – com pe ten te men te
pre si di da pelo Se na dor Fer nan do Be zer ra –, caso não haja
uma pro fun da re ver são em nos sa eco no mia, al can ça re -
mos, em bre ve, o ex plo si vo pa ta mar de 12% de de sem pre -
go.

Mas, en fim, o que acon te ceu para que num pe río -
do tão cur to se acu mu las sem nu vens tão som bri as so bre 
a eco no mia bra si le i ra?

FEVEREIRO 1999 ANAIS  DO SENADO FEDERAL  455  



Ocor re que os for mu la do res do Pla no Real não
sou be ram apro ve i tar o in du bi tá vel êxi to ini ci al com a
der ru ba da da in fla ção e au men to da ren da real de mi -
lhões de bra si le i ros das fa i xas C e D, para con so li da -
rem um mo de lo de de sen vol vi men to au -
to-sustentável, apro van do, no Con gres so Na ci o nal,
as me di das es sen ci a is. Obsti na da men te, ba se a ram
todo o Pla no no bi nô mio ju ros al tos e ta xas de câm bio
fa vo re ci das e sa cri fi ca ram tudo no al tar da pre ser va -
ção da es ta bi li da de eco nô mi ca. Para tan to, foi im -
plan ta do um rí gi do mo de lo mo ne ta ris ta, e, sob o pre -
tex to de não per mi tir o au men to dos pre ços no mer ca -
do in ter no, fo ram der ru ba das as bar re i ras al fan de gá -
ri as, inun dan do o nos so mer ca do de pro du tos im por -
ta dos, in clu si ve das quin qui lha ri as mais su pér flu as.
Des sa ma ne i ra, cri a va-se um cli ma qua se unâ ni me
de eu fo ria na ci o nal: nas clas ses mais po bres, por as -
cen de rem ao so nha do mer ca do de con su mo, ao tem -
po em que se mas sa ge a va o ego das clas ses mé dia e 
alta, des lum bra das com o con su mo de pro du tos im -
por ta dos, os mais so fis ti ca dos. Nes se pro ces so es -
que ceu-se de um fa tor es sen ci al: a pro te ção das em -
pre sas na ci o na is. Nos sa aber tu ra eco nô mi ca foi fe i ta
de for ma in tem pes ti va, numa in sa na ra pi dez, sem o
ne ces sá rio pla ne ja men to es tra té gi co e sem a in dis -
pen sá vel ne go ci a ção com as na ções para as qua is
abría mos o nos so am bi ci o na do mer ca do in ter no. Por
exem plo, se abri mos o mer ca do para a Ford nos ven -
der os seus Ta u rus, os Esta dos Uni dos de ve ri am abo -
lir a taxa al fan de gá ria de 50% do nos so suco de la ran -
ja; se a Chrysler que ria nos ven der os seus Che ro ke -
es, em com pen sa ção, o nos so aço de ve ria en trar no
mer ca do ame ri ca no sem pa gar so bre ta xas de até
80%. Na ver da de, não es ta ría mos ino van do as re gras 
do mer ca do in ter na ci o nal, mas se guin do inú me ros
ou tros exem plos bem-sucedidos, numa re la ção de
tro ca. 

Nada dis so, po rém, foi fe i to, nem mes mo cri a da
uma mo der na le gis la ção “an ti-dumping” para pro te -
ger o nos so par que in dus tri al de prá ti cas des le a is.
Ape nas para com pa rar: se gun do a Ce pal, o mer ca do
norte-americano é pro te gi do por dez mil me ca nis mos
de de fe sa para a em pre sa na ci o nal. Tra ta-se de um pro -
te ci o nis mo su per so fis ti ca do, en co ber to sob o man to re -
tó ri co do li vre mer ca do. To dos os pa í ses do Pri me i ro
Mun do exer cem a pro te ção dos seus pre ci o sos mer ca -
dos, seja por meio de me ca nis mos mais so fis ti ca dos,
como nos Esta dos Uni dos, seja por in ter mé dio de uma le -
gis la ção mais rí gi da, como na União Eu ro péia, seja pelo
uso de leis dra co nianas, como as que pro te gem a fe cha -
dís si ma eco no mia ja po ne sa, o mais her mé ti co mer ca do do
Pri me i ro Mun do.

Nós, bra si le i ros, in ge nu a men te – para não di zer in -
com pe ten te men te –, re sol ve mos pra ti car o la is sez-faire , le -
van do à fa lên cia inú me ras em pre sas na ci o na is, in ca pa zes,
sem as ne ces sá ri as me di das de pro te ção, de con cor rer
com o cha ma do mer ca do glo ba li za do. E não se tra ta de fal -
ta de com pe tên cia para con cor rer em pé de igual da de, mas 
da sua ab so lu ta in ca pa ci da de, pe las dis tor ções do cus to
Bra sil. Como po de mos, por exem plo, con cor rer com os ja -
po ne ses em pro du tos ele trô ni cos, quan do pa ga mos ju ros
de 40% ao ano, e os ni pô ni cos ape nas 2%? Isso para não
fa lar a res pe i to de di fe ren ças igual men te ex pres si vas quan -
do se com pa ram as le gis la ções tri bu tá ri as e tra ba lhis tas
dos dois pa í ses.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – V. Exª
me con ce de um apar te?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) –
Pois não, Exce lên cia.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – Se na -
do ra Ma ria do Car mo, Ser gi pe sabe da dis tân cia abis sal
que nos se pa ra no cam po da po lí ti ca. Eu pre ten dia fa zer
um apar te me ra men te pro to co lar de bo as-vindas a V. Exª
como re pre sen tan te ele i ta do povo ser gi pa no para o Se na -
do, mas não pos so de i xar de re gis trar que con cor do com
boa par te do pro nun ci a men to que V. Exª vem fa zen do até o 
mo men to. Vá ri as das pon de ra ções, dos ques ti o na men tos
que V. Exª faz no seu pro nun ci a men to já fo ram fe i tos, nes ta 
Casa, por Par la men ta res dos mais di ver sos Par ti dos e
sem pre fo ram clas si fi ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca
ou pela cú pu la go ver nan te des te País como ma ni fes ta ção
de “fra cas so ma nia”, de re cal que de der ro ta dos nas ele i -
ções e co i sas do gê ne ro. V. Exª, como afir mou, vo tou no
Pre si den te da Re pú bli ca, como po lí ti ca fi li a da ao PFL, que
é o Par ti do da sua base de sus ten ta ção. Mas que ro lou var
o pro nun ci a men to de V. Exª, um pro nun ci a men to co ra jo so,
mu i to cla ro e que, es pe ro, ve nha a nor te ar a atu a ção de V.
Exª nes ta Casa, na tu ral men te, se guin do a ori en ta ção par ti -
dá ria, como V. Exª mes mo dis se, ten do uma ação dis ci pli -
na da, mas le van tan do es sas pon de ra ções tão im por tan tes. 
Espe ra mos que, nes ta Le gis la tu ra, tais pon de ra ções
ve nham a ser fe i tas por um ma i or nú me ro de par la -
men ta res de par ti dos da base go ver nis ta, para que o
Se na do não se com por te como mero ca rim ba dor,
como acon te ceu na le gis la tu ra pas sada; como uma
Casa onde o Go ver no con se guia apro var o que
que ria e  da for ma que que ria. Espe ro, tam bém,
que o exem plo que V. Exª está dan do nes te mo -
men to se con cre ti ze nos seus vo tos e ações e
ins pi re os ou tros Se na do res da base go ver nis -
ta, do PFL, ou de qual quer outro par ti do. Se for
man ti da a po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no da for  -
ma como vem sen do aplicada nes ses quatro anos
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tu a ção na ci o nal e cer ta men te, tan to quan to nós, 
as pi ra en con trar sa í das para uma cri se que ame a ça
es ma gar-nos a to dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pou -
cos anos, um país tam bém la ti no en fren ta va uma
enor me cri se. Saía da es cu ri dão de uma di ta du ra te -
ne bro sa que du ra ra mais de 40 anos e cuja ori gem foi
uma cru el guer ra ci vil que di vi diu ir mãos e ma tou mi -
lhões de seus fi lhos. Con fir man do a tese de que é nas 
cri ses que os ho mens se agi gan tam e par tem para
gran des de ci sões, a Espa nha, a par tir do Pac to de
Mon cloa, al can çou a união na ci o nal, na bus ca de um
pla no eco nô mi co, so ci al e po lí ti co que trans for ma ria
pro fun da men te a na ção es pa nho la, le van do-a em
pou cos anos a des fru tar os pri vi lé gi os de ser um dos
prin ci pa is pa í ses do Pri me i ro Mun do – a pro pó si to,
esse país é gran de in ves ti dor no Bra sil.

Ora, se os es pa nhóis con se gui ram su ces so em
cir cuns tân ci as bem mais ad ver sas, por que não po -
dem tam bém fa zê-lo os bra si le i ros? Cla ro que po de -
mos. De pen de de to dos, mas prin ci pal men te de nós
que fa ze mos par te do Con gres so Na ci o nal e cons ti tu -
í mos a eli te po lí ti ca na ci o nal, a quem cabe a prin ci pal
res pon sa bi li da de nes se pro ces so.

Srªs e Srs. Se na do res, quan do Sa lo mão foi un -
gi do Rei e Deus lhe per gun tou o que de se ja va re ce -
ber, pe diu: “um co ra ção sá bio ca paz de es cu tar para
go ver nar seu povo e para dis cer nir en tre o bem e o
mal”.

Que pe di ria eu, se me fos se pos sí vel es co lher?
Ser vir ao meu povo, que con fi ou em mim, nos li mi tes
das mi nhas for ças e da mi nha in te li gên cia.

Que pe di do fa ria a clas se po lí ti ca, se lhe fos se
as se gu ra da a mes ma opor tu ni da de? Cre io que pe di -
ria para nos su pe rar mos a nós mes mos e não fa lhar -
mos ao povo bra si le i ro, nes ta de ci si va hora da ver da -
de.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
No bre Se na do ra Ma ria do Car mo, an tes que V. Exª
ter mi ne seu pro nun ci a men to, pe ço-lhe um apar te.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sim, 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 do ra, em pri me i ro lu gar, que ro pa ra be ni -
zar-lhe pelo dis cur so que mar ca sua es tréia nes ta
Casa. Igual men te, che go ao Se na do Fe de ral vin do de 
um Esta do ain da em de sen vol vi men to, o To can tins. E
que ro, no bre Se na do ra, igual men te aos Se na do res
que me an te ce de ram e que lhe apar te a ram, mar car
aqui a nos sa po si ção. Antes de per ten cer mos a uma
base go ver nis ta, per ten ce mos a uma base po pu lar.

Vi e mos a esta Casa ma ni fes tar o le gí ti mo in te res se
da nos sa po pu la ção e o in con for mis mo, que que ro in -
cor po rar ao seu pro nun ci a men to, di an te de me di das
como a anun ci a da na data de hoje e am pla men te di -
vul ga da pela im pren sa na ci o nal, qual seja, o cor te
que o Go ver no Fe de ral vem efe tu an do na ver ba para
a ces ta bá si ca e para a me ren da es co lar. Não será
des ta for ma que o País ha ve rá de en con trar o ca mi -
nho para re sol ver seus pro ble mas mais gra ves. Por -
tan to, no bre Se na do ra, nós que co nhe ce mos a tra di -
ção e o tra ba lho do ex-Governador João Alves,
ex-Ministro, ho mem de lar ga tra di ção e de re le van tes
ser vi ços pres ta dos à Na ção, que ro di zer que nós,
mem bros do mes mo Par ti do, o Par ti do da Fren te Li -
be ral, che ga mos a esta Casa, igual men te, com a po -
si ção de dar a nos sa con tri bu i ção, cri ti can do, se for o
caso, como o fiz nes ta opor tu ni da de em re la ção aos
cor tes efe tu a dos na ces ta bá si ca e na me ren da es co -
lar, pois não será este o ca mi nho que nos per mi ti rá
ver este País re er guer-se. Pa ra be ni zo-a e peço que
V. Exª in cor po re ao seu dis cur so a mi nha in dig na ção
com re la ção a es sas me di das que o Go ver no Fe de ral
vem to man do. Mu i to obri ga do.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Mu i to obri ga da, Se na dor. Espe ro que esta Casa
tome uma po si ção cla ra, por que não é pos sí vel que o
cas ti go ve nha com o cor te na me ren da es co lar. Sa be -
mos que a me ren da es co lar é o gran de mo ti vo de os
pais man da rem seus fi lhos para a es co la. Sem esse
in cen ti vo, fica mu i to mais di fí cil a si tu a ção da edu ca -
ção no Bra sil.

Mu i to obri ga da.
Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ria do Car mo

Alves, 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. Ro nal do Cu nha Lima, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Con ce do a pa la vra ao 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, de se jo ini ci al men te,
afir mar a hon ra que sin to em re pre sen tar o povo acre -
a no no Se na do Fe de ral; povo que me con fi ou a mis -
são de re pre sen tá-lo du ran te a 51ª Le gis la tu ra que se 
ini cia. Sen do esta a Casa dos gran des de ba tes do Le -
gis la ti vo e dos pro ble mas do Bra sil que ro de i xar cla ra
a mi nha in ten ção de ofe re cer tudo o que es ti ver ao
meu al can ce para hon rar e qua li fi car o man da to que
me foi con fi a do pelo va lo ro so povo do Acre.

Acre di to ser a gra ti dão uma das ma i o res vir tu -
des a ser cul ti va da pelo ser hu ma no. Faço, por tan to
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ques tão de de di car todo o êxi to des te man da to
aos fa mi li a res e com pa nhe i ros de lon ga ca mi nha da,
fa to res de ter mi nan tes para mi nha che ga da a este ní -
vel de res pon sa bi li da de pú bli ca. Des ta co de modo
es pe ci al a fi gu ra de meu pai, Sr. Wildy Vi a na das Ne -
ves, cu jos exem plos de hu mil da de, so li da ri e da de,
sin ce ri da de e ho nes ti da de fo ram os pi la res fun da -
men ta is de per so na li da de que pude her dar. Ele de di -
cou vin te e oito anos de sua vida pú bli ca ao Acre e ao
Bra sil, atra ves san do os anos ses sen ta, se ten ta e oi -
ten ta, ten do sido ve re a dor, pre fe i to, de pu ta do es ta du -
al e, por dois man da tos, de pu ta do fe de ral.

Mes mo ten do fe i to par te dos par ti dos tra di ci o na is,
meu pai sem pre es ti mu lou in ces san te men te o avan ço
qua li fi ca do do com pro mis so efe ti vo com um novo mo de -
lo de so ci e da de, de mo crá ti co e jus to, além de ha ver con -
tri bu í do para a con quis ta ma i or da nos sa ge ra ção po lí ti -
ca: a de ver o nos so País com os olhos da li ber da de.

Re gis tro tam bém, de modo es pe ci al, mi nha gra ti -
dão ao Par ti do dos Tra ba lha do res, o que ri do PT, cujo
pro je to de so ci e da de foi o ve tor de mi nha mi li tân cia po lí ti -
ca, ini ci a da em 1981. O PT do Acre e os de ma is par ti dos
pro gres sis tas ten tam con tri bu ir para o avan ço da luta de -
mo crá ti ca com a pre sen ça dig ni fi can te da nos sa ad mi rá -
vel Se na do ra Ma ri na Sil va, além de mi nha pes soa e dos
De pu ta dos Fe de ra is Níl son Mou rão, Mar cos Afon so e
Sér gio Bar ros, que in te gram o nos so blo co po lí ti co da
Fren te Po pu lar do Acre. Te nho gran de or gu lho em re gis -
trar, tam bém, a so be ra na e le gí ti ma vi tó ria e pos se do
meu caro ir mão e atu al Go ver na dor do Acre, en ge nhe i ro
flo res tal Jor ge Vi a na, cu jas re fe rên ci as éti ca e po lí ti ca já
ex tra polam nos sa fron te i ra acre a na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui ele i to
com a res pon sa bi li da de prin ci pal de de fen der um mo -
de lo de sa ú de jus to, so li dá rio e co e ren te para o nos so
País e, de modo es pe ci al, para a re gião ama zô ni ca.
Sou mé di co e de di quei os úl ti mos 13 anos da mi nha
vida ao tra ba lho in ces san te em hos pi ta is pú bli cos ou fi -
lan tró pi cos. Tes te mu nhei os gran des so fri men tos que
os po bres des te País pas sam nas uni da des de sa ú de.
Tes te mu nhei e de nun ci ei cen te nas, tal vez mi lha res de
mor tes evi tá ve is, que se gu ra men te não te ri am ocor ri do
se ti vés se mos um mo de lo ge ren ci al ade qua do, su bor di -
na do a prin cí pi os cla ros de res pon sa bi li da de, so li da ri e -
da de, qua li fi ca ção e sen so de pri o ri da de, além de re cur -
sos bá si cos de tra ba lho. Te nho a con vic ção – e la men to
di zê-lo – de que a área na qual mais se fe rem os di re i tos 
hu ma nos, no Bra sil, é a da sa ú de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a po lí ti ca
de sa ú de des te País tem-se su je i ta do a in fluên ci as na -
tu ra is quan to à re la ção Esta do-sociedade, de modo es -
pe ci al no que diz res pe i to aos sis te mas de pro te ção so -

ci al. A par tir dos anos 40, au men tou a res pon sa bi li da de
dos de no mi na dos pa í ses de sen vol vi dos com as po lí ti -
cas pú bli cas, des ta can do-se ma i or res pon sa bi li za ção
dos Esta dos com a sa ú de pú bli ca. Tal pe río do con so li -
dou o cha ma do Wel fa re Sta te, que co in ci diu com o
cres ci men to da eco no mia mun di al. A par tir des se
exem plo, foi pro gre din do a am pli a ção dos ser vi ços pú -
bli cos de pro te ção e as sis tên cia à sa ú de, no Bra sil, até
con sa grar mos um mo de lo mais cla ro e nor ma ti vo, no
ano de 1975, com a cri a ção do Sis te ma Na ci o nal de Sa -
ú de.

Daí em di an te, em que pese o con sis ten te de ba te
apon ta do como ne ces sá rio pe los téc ni cos da sa ú de co -
le ti va, deu-se um des vir tu a men to do em pre go dos re -
cur sos pú bli cos do se tor, que pas sa ram a aten der mais
aos in te res ses de mer ca do, de modo es pe ci al dos se to -
res que ha vi am in flu en ci a do for te men te um mo de lo
hos pi ta lo cên tri co, de re pas se e pros pe ri da de dos pres -
ta do res de ser vi ços pri va dos. A cor ro são ma i or do ali -
cer ce do sis te ma de sa ú de e pro te ção ocor reu com a
pro gres si va uti li za ção dos re cur sos pre vi den ciá ri os
para ou tras fi na li da des, como as cha ma das “gran des
obras” dos anos 70 e 80. Como afir ma a so ció lo ga Eli -
za beth Bar ros, ci tan do Re i nhardt, “...o que às ve zes é
con si de ra do um pro gres so das ciên ci as so ci a is pode
não ser nada mais do que o tri un fo de uma ide o lo gia so -
bre ou tra”.

É bem ver da de que ocor re ram mu dan ças nos in -
di ca do res de sa ú de nos úl ti mos 30 anos. Me lho rou a
nos sa ex pec ta ti va de vida, hou ve re du ção da mor ta li da -
de in fan til, as do en ças imu no pre ve ní ve is so fre ram for te
im pac to. Esse pro gres so es te ve atre la do, evi den te men -
te, à ex pan são dos mo de los de pro te ção co le ti va que se 
tor na ram for tes no ce ná rio in ter na ci o nal, com ên fa se às
ações da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, da Orga ni za -
ção Pan-americana de Sa ú de e do Fun do das Na ções
Uni das para a Infân cia. Mal gra do esse su ces so, o fato é 
que a aná li se des ses mes mos da dos, fe i ta se pa ra da -
men te por re giões e por clas ses so ci a is, re ve la o agra -
va men to das de si gual da des que fa zem do Bra sil, en tre
to dos os pa í ses do mun do, o mais in jus to, o de ma i or
dis tân cia en tre os ex tre mos da es ca la so ci al.

A cri se do Esta do, re sul tan te das di fi cul da des eco -
nô mi cas en fren ta das mais agu da men te pe los pa í ses
em de sen vol vi men to des de o iní cio dos anos 80, acen -
tu ou essa ten dên cia ao pro vo car a re tra ção re la ti va dos
in ves ti men tos pú bli cos nas áre as so ci a is. A evo lu ção do 
gas to go ver na men tal em sa ú de fi cou lon ge de acom pa -
nhar o cres ci men to ve ge ta ti vo da po pu la ção e isso se
fez sen tir mais du ra men te por aque les que não têm al -
ter na ti va à bus ca de aten di men to na su ca te a da rede
pú bli ca.
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É ver da de, por ou tro lado, que a pre sen ça va lo -
ro sa de par te da pes qui sa de pon ta per mi te-nos
apre sen tar com or gu lho mem bros da co mu ni da de ci -
entífi ca bra si le i ra, como é o caso dos mem bros da
So ci e da de Bra si le i ra de Car di o lo gia, na con so li da da
po si ção de re fe rên cia mun di al na área ci rúr gi ca e de
trans plan tes, em que des ta co a pre sen ça de um hon -
ra do acre a no cha ma do Dr. Adib Ja te ne. La men ta vel -
men te, po rém, os in di ca do res de sa ú de re cen tes de
nos so Bra sil nos agri dem. Se gun do do cu men to re -
cen te do atu al Go ver no, “no Bra sil, a cada mi nu to,
mor re uma cri an ça com me nos de um ano de ida de,
em fun ção da fal ta de edu ca ção sa ni tá ria, fal ta de sa -
ne a men to bá si co, fal ta de as sis tên cia nu tri ci o nal, fal -
ta de as sis tên cia à sa ú de. Por es sas mes mas ra zões, 
a cada dois mi nu tos mor re uma cri an ça com me nos
de cin co anos de ida de”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o gran de
de ba te em bus ca do mo de lo ide al de pro mo ção, re cu -
pe ra ção e as sis tên cia à sa ú de tem sido ár duo e cons -
tan te, de mons tran do a pro fun da con vic ção dos sa ni -
ta ris tas, bem como a as pi ra ção do povo bra si le i ro por
um mo de lo éti co, hu ma nis ta e efi ci en te. A Car ta
Cons ti tu ci o nal de 1988 é um mar co das con quis tas
po pu la res em de fe sa des se mo de lo. A im plan ta ção
do Sis te ma Úni co de Sa ú de, ga ran tin do a de fe sa dos
prin cí pi os fun da men ta is da uni ver sa li da de, eqüi da de, 
hi e rar qui za ção e des cen tra li za ção do sis te ma tem
sido o ve tor do mo de lo que de ve mos se guir, em que
pe sem os ajus tes de per cur so que se fa zem ne ces sá -
ri os.

O Mi nis té rio da Sa ú de tem de fen di do esse mo -
de lo, aten den do às pres sões po pu la res, téc ni cas e
po lí ti cas. No en tan to, em face das in jus tas re ce i tas
ne o li be ra is, tem sido ne ga ti va men te in flu en ci a do pe -
las te ses do “Esta do mí ni mo”. Tem-se de i xa do con -
fun dir, por exem plo, en tre a de fe sa da ne ces sá ria
des cen tra li za ção e a in tro du ção da in de se ja da des -
res pon sa bi li za ção. Essa con fu são se com pro va nas
fra gi li da des da im plan ta ção do SUS. Tem ha vi do
trans fe rên cia de ela bo ra ções, nor ma ti za ções e exe -
cu ções para Esta dos e Mu ni cí pi os, vá ri os dos qua is
de mons tram ain da não es ta rem sen si bi li za dos e mu i -
to me nos pre pa ra dos para a exe cu ção das me di das
sa ni tá ri as que se apre sen tam como ina diá ve is. Di ver -
sas uni da des fe de ra das es tão alhe i as aos prin cí pi os
de ges tão, como qua li da de, or ga ni za ção, efi ciên cia,
hi e rar qui za ção e pri o ri da de.

Tal vez por isso ain da te nha mos que con vi ver com
600 mil ca sos de ma lá ria ao ano – de modo es pe ci al na
Ama zô nia –, com cen te nas de mi lha res de ca sos das he -
pa ti tes B, C, D e ou tras, com a tu ber cu lo se se re a fir man -

do como um gra ve pro ble ma so ci al, com a den gue se
pro pa gan do sem con tro le como uma le gí ti ma ar ma di lha
epi de mi o ló gi ca, já nos ame a çan do con cre ta men te com
ca sos de den gue he mor rá gi ca, com a han se nía se ain da
nos afli gin do com mi lha res de ca sos – em bo ra já pu des -
se ser uma mar ca de or gu lho do Bra sil, caso ti ves se sido
eli mi na da –, com a le ish ma ni o se, com as ver mi no ses,
com as an ti gas e co nhe ci das do en ças res pi ra tó ri as e di -
ar réi cas que, anu al men te, ce i fam tan tas vi das.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te-me V.
Ex.ª um apar te, no bre Se na dor?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Com mu i to
pra zer, ilus tre Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor Tião
Vi a na, gos ta ria de apar te ar V. Ex.ª jus ta men te nes se tó -
pi co do seu pro nun ci a men to. Antes de fa zer as con si de -
ra ções que de se jo, po rém, sa ú do sua pre sen ça na tri bu -
na abor dan do as sun to de tal en ver ga du ra e fa zen do,
com mu i ta pro pri e da de, um re tra to da sa ú de bra si le i ra –
que não é o que de se ja mos. Infe liz men te, tra ta-se de um
re tra to feio! Pre ci sa mos me lho rá-lo, re to cá-lo. No to can te 
ao que aca bou de fa lar so bre o Sis te ma Úni co de Sa ú de, 
digo que, para 1999, hou ve um pas so mu i to im por tan te,
dado pela Co mis são Mis ta de Orça men to e pelo Con -
gres so Na ci o nal. Fo ram alo ca dos R$350 mi lhões na pro -
pos ta or ça men tá ria para este ano, san ci o na da há pou co
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, sem ve tos nes se par ti cu -
lar, para fe li ci da de nos sa, o que be ne fi ci ou vin te e uma
uni da des da Fe de ra ção bra si le i ra. Re al men te, o Sis te ma 
Úni co de Sa ú de – esta é a co la bo ra ção mo des ta que
pres to ao seu mag ní fi co pro nun ci a men to – de mons tra o
qua dro de de si gual da des pro fun das do País, onde o ci -
da dão dos gran des cen tros, mais avan ça dos, vale mais
do que os ci da dãos dos Esta dos mais ne ces si ta dos e
mais po bres des te País. Então, foi gra ças ao Con gres so
Na ci o nal, à luta tra va da na Co mis são Mis ta de Orça men -
to que já de mos um pas so no se tor de sa ú de para di mi -
nu ir mos essa de si gual da de. Só fi ca ram de fora dos be -
ne fí ci os des ses 350 mi lhões as seis Uni da des da Fe de -
ra ção mais bem aqui nho a das. As ou tras 21 Uni da des da
Fe de ra ção, in clu si ve o Esta do que V. Exª re pre sen ta
nes ta Casa, fo ram mais bem aqui nho a dos. Eu que ria fa -
zer este re gis tro ape nas ao pro nun ci a men to de V. Exª e,
no mais, for mu lar vo tos para que a sa ú de do Bra sil pos sa 
efe ti va men te me lho rar. É este o tra ba lho que te mos que
fa zer. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço ao 
ilus tre Se na dor. 

To das es sas en fer mi da des, so ma das às de ge ne -
ra ti vas e ocu pa ci o na is, po de ri am ser vir de pa râ me tro
emer gen ci al  para  o mo de lo de co-responsabilidade
en tre o Mi nis té rio   da   Sa ú de,   os    Esta dos    e    os
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Mu ni cí pios em cima de um novo pac to fe de ra ti vo, que 
sig ni fi cas se, na área da sa ú de, a mu dan ça efe ti va
dos in de se já ve is in di ca do res. 

Alguns po de ri am nos ar güir, Sr. Pre si den te, que
o gran de fa tor li mi tan te é a fal ta de re cur sos. Res pe i to 
tal ar gu men ta ção, mas não cre io que o deva ser con -
si de ra da como ab so lu ta. Pois ve jam o exem plo do
Re i no Uni do que in ves te em um mo de lo es ta tal 5.2%
do seu PIB em sa ú de e al can ça ad mi rá ve is apro va -
ções e in di ca do res, com pa rá ve is a al guns me lho res
aos dos di ver sos pa í ses da Eu ro pa Oci den tal. Por ou -
tro lado, os Esta dos Uni dos gas tam 11.7% do seu PIB 
com sa ú de num mo de lo es sen ci al men te pri va ti za do e 
al can ça di ver sos in di ca do res e re sul ta dos em mu i to
in fe ri o res ao do mo de lo in glês. 

O SUS pode e, se Deus qui ser, vai se afir mar
como um dos me lho res mo de los de sa ú de já de se -
nha do para o Pla ne ta. No en tan to, para al can çar mos
essa re fe rên cia, é ina diá vel que se de i xe de lado a ex -
ces si va aten ção aos as pec tos nor ma ti vos, re gu la do -
res e fis ca li za do res res tri tos ao con tro le de re cur sos e 
que se pas se a dar per ma nen te aten ção à in te gral
cor res pon sa bi li za ção en tre o Mi nis té rio da Sa ú de, os
Esta dos e os Mu ni cí pi os. O sis te ma pre ci sa ba se ar
suas con quis tas na ava li a ção am pla dos re sul ta dos.
So men te as sim po de re mos di zer com or gu lho que
não es ta mos su bor di na dos a um mo de lo de ges tão
car to ri al, mas que dis po mos de um sis te ma jus to am -
pa ra do na equi da de. A ob ses são com a efi ciên cia e a
qua li da de têm es con di do, no fun do, um pla no cu i da -
do so de des res pon sa bi li za ção do Po der Pú bli co e de
con ten ção de gas tos.

É evi den te que, para se fa lar em sa ú de, é pre ci -
so con si de rar suas ca u sas e suas con se qüên ci as,
ten do cla re za do seu sen ti do ab so lu to, mas sem o
des vin cu lar de sua pró pria de fi ni ção de es tar a pes -
soa hu ma na in te gra da à vida em so ci e da de, sen do
bem re ce bi do des de o nas ci men to, na ju ven tu de e,
aci ma de tudo, na se gu ran ça de en ve lhe cer com dig -
ni da de. Não se pode tam pou co des con si de rar o
aces so ao em pre go, à ren da e ao sa ne a men to bá si co 
como bens in dis pen sá ve is em in di ca do res da qua li -
da de de vida. Apro ve i to para re cor dar que a Cam -
panha da Fra ter ni da de des te ano tem como tema cen tral 
o de sem pre go e a in ter pre ta ção ci da dã de suas ca u sas.
Os mi lhões de de sem pre ga dos es tão sen do pri va dos do
aces so aos bens bá si cos como a sa ú de, a edu ca ção, a
mo ra dia, os ali men tos e o la zer, to dos ele men tos es sen -
ci a is da ci da da nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho como
ber ço a Re gião Ama zô ni ca, com or gu lho, a ci da de de
Rio Bran co, Acre. Re a fir mo que nos sa re gião é a úl ti ma

fron te i ra de ex pan são das en fer mi da des tro pi ca is. Te -
mos a ame a ça cons tan te da ma lá ria, das he pa ti tes, da
le ish ma ni o se, da fe bre ama re la, das ar bo vi ro ses, da to -
xo plas mo se, da pa ra coc ci di o do mi co se, da do en ça de
Jor ge Lobo, da cro mo mi co se e das de ma is do en ças fún -
gi cas e de tan tas ou tras, adap tá ve is ao nos so cli ma e ao
nos so modo de in te ra ção com o meio am bi en te.

Os ín di ces de co ber tu ra va ci nal dos nos sos Esta -
dos po bres es tão mais pa re ci dos com os da Áfri ca do
que com o Bra sil. No Acre, al can ça mos ape nas 49% da
co ber tu ra va ci nal para té ta no, dif te ria e co que lu che. A
mor ta li da de pe ri na tal foi apon ta da como a se gun da ca u -
sa de mor te no ano de 1996, se gun do o pró prio sis te ma
de in for ma ção so bre mor ta li da de do Mi nis té rio da Sa ú de. 
Em 1998 hou ve mu ni cí pio acre a no que re gis trou um ín -
di ce de co ber tu ra va ci nal or bi tan do em tor no de 1.85%
para po li o mi e li te e 2% para tu ber cu lo se. La men to in for -
mar aos se nho res que ne nhum dos ges to res da sa ú de
pú bli ca do Acre, na que le ano, fez qual quer ma ni fes ta ção
crí ti ca em fun ção des sa gra ve e pre o cu pan te si tu a ção.

Gos ta ria de de i xar como con vi te à re fle xão, em
nome e em ho me na gem aos mem bros do Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na e to dos os mé di cos do nos so País, a
fra se en con tra da no ad mi rá vel li vro in ti tu la do A Pes te, de
Albert Ca mus: “... Como o se nhor apren deu tan to, Dou -
tor?” Res pos ta: “Com so fri men to, meu fi lho...” Foi o so fri -
men to dos hu mil des, com quem con vi vi uma gran de li -
ção e um for tís si mo mo ti va dor da de di ca ção de vida, que 
di vi do com os que bus cam uma nova ma ne i ra de con si -
de rar e con vi ver com a pes soa hu ma na, em bus ca de
uma nova idéia de fe li ci da de.

A Ama zô nia é nos so ma i or pa tri mô nio. É um lu gar
be lís si mo, que re ú ne um povo ami go, aco lhe dor e ca paz
de tra çar seu pró prio des ti no. É úni ca, com suas pe cu li a -
ri da des cul tu ra is e re gi o na is e seu imen su rá vel pa tri mô -
nio ge né ti co, o qual te nho tido a ou sa dia de anun ci ar
como o di a man te ver de do pró xi mo mi lê nio. O Acre está
lo ca li za do jun to à nas cen te de vá ri os rios ama zô ni cos,
que for mam o ber ço da for ma ção de nos sas ci da des,
como os be los Rios Acre, Xa pu ri, Pu rus, Ca e té, Ma ca uã, 
Yaco, Envi ra, Ta ra u a cá, Muru, Ju ruá, Moa e ou tros. Não
se jus ti fi ca por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que não pos sa mos ter ou tros in di ca do res so ci a is
após tan tos anos de co ra gem para so bre vi ver e lu tar por
uma Ama zô nia nos sa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a de fe sa
da vida, como dom de Deus, in te gra a es sên cia do
Cris ti a nis mo. É nos so de sa fio, como cri a tu ras de
Deus do ta das de cons ciên cia, de fen der esse dom, e
as pro fis sões li ga das à sa ú de têm um pa pel fun da -
men tal a exer cer no en fren ta men to des se de sa fio,
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es pe ci al men te a sa ú de públi ca, por ser di ri gi da a
todo o povo, in clu in do, sem dis tin ção, ri cos e po bres.

O povo acre a no bem gos ta ria de di zer ao Bra sil
in te i ro que so mos fe li zes, con vi ve mos com um mo de -
lo de de sen vol vi men to sus ten tá vel, in te li gen te, jus to,
que abo mi na a ga nân cia, a ir ra ci o na li da de de ex plo -
ra ção de nos sos re cur sos na tu ra is e que está de fato
com pro me ti do a di mi nu ir a dis tân cia en tre ri cos e po -
bres.

Esse com pro mis so com a me lho ria das con di -
ções de vida do imen so con tin gen te de po bres e mi -
se rá ve is de nos so País não é so men te ques tão pes -
so al ou de pro gra ma par ti dá rio, em bo ra fi gu re, de
fato, em po si ção de des ta que na li nha de atu a ção que 
ado tei como po lí ti co do PT e no pro gra ma do Par ti do
dos Tra ba lha do res. Mais que isso, tra ta-se de um dos
“ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil”, ex pres so no in ci so III do art. 3º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral. É, por tan to, no cum pri men to de uma
obri ga ção cí vi ca, bem como de um de ver de cons -
ciên cia que pre ten do atu ar nes se sen ti do aqui no Se -
na do Fe de ral. Sem pre no sen ti do de uma con tri bu i -
ção cons tru ti va e ao mes mo tem po con se qüen te,
para a ela bo ra ção e im ple men ta ção de uma po lí ti ca
mais jus ta e efe ti va para a sa ú de pú bli ca de nos so
País.

Gos ta ria de fi na li zar com as pa la vras de San to
Agos ti nho: “cada uma das cri a tu ras, se pa ra da men te,
é boa – a que eu acres cen ta ria, hu mil de men te, é bela
– po rém, con si de ra das em con jun to, não são só
boas, mas até mu i to boas”. Eu, na mi nha sim pli ci da -
de, ain da di ria: Não são só be las, mas até mu i to be -
las. “Um cor po for ma do de mem bros to dos be los é
mu i to mais belo que cada um de seus mem bros, de
cuja co ne xão har mo ni o sa men te se for ma o con jun to,
pos to que, tam bém, cada mem bro se pa ra da men te
tem uma be le za pe cu li ar.”

Que o fu tu ro nos re ser ve a sen si bi li da de por
par te do Go ver no Fe de ral, para que as po lí ti cas pú bli -
cas re gi o na is se jam ver ten te do co nhe ci men to ci en tí -
fi co, e para que haja ver da de i ro es tí mu lo à cons tru -
ção de um mo de lo de sa ú de exem plar para o Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per mi -

ta-me um apar te, Se na dor Tião Vi a na?
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Pois não.

Con ce do o apar te a V. Exª.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Para

cum pri men tá-lo e sa u dá-lo tam bém, em nome do
Par ti do dos Tra ba lha do res, e aqui cum pri men tá-lo
por este pro nun ci a men to em que V. Exª traz o seu co -

nhe ci men to como mé di co, co nhe ce dor dos pro ble -
mas da sa ú de pú bli ca bra si le i ra, com um di ag nós ti co
tão apro fun da do em que, ao mes mo tem po, re la ci o na 
a ne ces si da de pre men te de es tar mos re sol ven do os
pro ble mas do de sem pre go, os pro ble mas so ci a is,
como algo fun da men tal para que pos sa a ma i o ria do
povo bra si le i ro po der ter aces so a me lho res con di -
ções de sa ú de. V. Exª, ao des cre ver as di fi cul da des e
os pro ble mas de sa ú de do Bra sil e tam bém do Acre,
ao in di car a ne ces si da de pre men te de nós le var mos
adi an te a prá ti ca do Sis te ma Úni co de Sa ú de, e, so -
bre tu do, es tar pre ve nin do os pro ble mas para que ne -
nhu ma cri an ça, hoje, es te ja su je i ta às con di ções de
mor ta li da de in fan til que V. Exª apon tou e a to das as
do en ças. V. Exª aqui mos trou as ra zões pe las qua is o
povo do Acre o trou xe para o Se na do Fe de ral para
que, ao lado da Se na do ra Ma ri na Sil va, dos seus co -
le gas na Câ ma ra dos De pu ta dos e tam bém de seu ir -
mão, que vem go ver nan do com tan ta dig ni da de e cri -
a ti vi da de o Esta do do Acre, pos sa aqui hon rar o seu
povo com este man da to no Se na do Fe de ral. Meus
cum pri men tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, e nos
ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea b, do Re gi men to
Inter no, con ce do a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor
Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como Lí -
der, pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, tomo a pa la vra, nes te mo men -
to, para re gis trar a gran de per da so fri da por Mi nas
Ge ra is e pelo Bra sil com o fa le ci men to do gran de his -
to ri a dor mi ne i ro Fran cis co Iglé si as, no úl ti mo do min -
go, em Belo Ho ri zon te. O pro fes sor Iglé si as, se pul ta -
do on tem em meio a ma ni fes ta ções de pe sar da fa mí -
lia, dos ami gos, alu nos, ad mi ra do res, po lí ti cos, de i xa
uma obra mag ní fi ca para a his to ri o gra fia bra si le i ra.

O pro fes sor Fran cis co Iglé si as foi, sem dú vi da,
um dos ma i o res in te lec tu a is que nos sa ter ra ofe re ceu
à hu ma ni da de. Tes te mu nham seu va lor obras como
Tra je tó ria Po lí ti ca do Bra sil e Três Sé cu los de Mi nas.
Mas seus in te res ses e sua cul tu ra não se li mi ta vam à
His tó ria. Iam da Li te ra tu ra à Eco no mia, da Fi lo so fia à
So ci o lo gia e a tudo quan to in te res sas se à va lo ri za ção 
do co nhe ci men to e do ser hu ma no.

Re fe rên cia para vá ri as ge ra ções de in te lec tu a -
is mi ne i ros, Fran cis co Iglé si as de i xa uma la cu na im -
pre en chí vel nos me i os cul tu ra is e ci en tí fi cos da His -
tó ria. Em re co nhe ci men to à sua enor me ca pa ci da de
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de en ten der e des cre ver o pro ces so de evo lu ção da
humani da de, em suas vá ri as fa ce tas, foi o úni co his -
to ri a dor bra si le i ro con vi da do pela Unes co para uma
se gun da re vi são da mo nu men tal obra His tó ria Ge ral
da Hu ma ni da de, obra que, in fe liz men te, não pôde ver 
pu bli ca da.

Em uma en tre vis ta, o gran de pro fes sor de fi nia
as sim o pró prio ofí cio: “O his to ri a dor pre ci sa ver o
pas sa do não como um pas sa do, mas como um pre -
sen te. Só a sig ni fi ca ção his tó ri ca con tri bui para uma
ver da de i ra mu dan ça. Assim, nada é tão im por tan te
para a His tó ria como a di a lé ti ca. Se na Ge o gra fia o
es pa ço é es sen ci al, na His tó ria é a tem po ra ne i da de
que co man da o co nhe ci men to”.

Mi nas, o Bra sil e a hu ma ni da de per dem um
gran de ho mem, que de i xa obras pós tu mas, en tre elas 
Tra je tó ria Po lí ti ca do Bra sil – II Par te, com sua vi são
so bre os úl ti mos 25 anos da his tó ria bra si le i ra. Nos
dois to mos, Fran cis co Iglé si as re tra ta ana li ti ca men te
o de sen vol vi men to po lí ti co bra si le i ro des de o des co -
bri men to até o gol pe mi li tar de 1964. Essa obra vai se
jun tar a ou tras, como Po lí ti ca Eco nô mi ca do Go ver no
Pro vin ci al Mi ne i ro, A Re vo lu ção Indus tri al e His tó ria e
Ide o lo gia, en tre ou tros.

Com es sas cre den ci a is é que Fran cis co Iglé si as 
vi nha se po si ci o nan do fir me men te con tra os ex ces -
sos do ne o li be ra lis mo na pri ma zia dos ga nhos ma te ri -
a is so bre os va lo res ma i o res da hu ma ni da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to há
ain da a se fa lar da im por tân cia des se gran de bra si le i -
ro, mas, de vi do à exi güi da de do tem po e di an te da
pro fun di da de e ex ten são de sua obra, li mi to-me nes te 
mo men to a re gis trar, pe sa ro sa men te, a per da que to -
dos so fre mos, mas cer tos de que sua obra e seu
exem plo se per pe tu am en tre nós.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro sa u -
dar, com um gran de abra ço ala go a no, a to dos que, de 
for ma he rói ca, ain da re sis tem no ple ná rio até o tér mi -
no da ses são. Sa ú do meus com pa nhe i ros do Par ti do
dos Tra ba lha do res, in clu si ve o nos so Lí der na Câ ma -
ra dos De pu ta dos, Mar ce lo Deda, os com pa nhe i ros
Se na do res do Blo co de Opo si ção e to das as for ças
po lí ti cas que re pre sen tam o Bra sil nes ta Casa.

Qu e ro agra de cer a aten ção da 1ª Se cre ta ria e
da Di re to ria Ge ral do Se na do, que têm en vi da do es -
for ços para nos pro por ci o nar me lho res con di ções de
tra ba lho. E que ro es pe ci al men te agra de cer a ge ne ro -

sa dis po ni bi li da de de mons tra da pe los ser vi do res
des ta Casa Le gis la ti va, tan to os que es tão à dis po si -
ção do nos so ga bi ne te e da Li de ran ça do PT, bem
como nos de ma is se to res, fun ci o ná ri os que têm ofe -
re ci do com pe tên cia e ca pa ci da de de tra ba lho para
nos aju dar nes ta nova eta pa de nos sas vi das.

Nes ta mi nha pri me i ra opor tu ni da de na tri bu na,
pen sei em de ba ter vá ri os dos te mas que re pre sen tam 
o de ses pe ro de mi lha res de bra si le i ros di an te do fra -
cas so do ne o li be ra lis mo. Pen sei em fa lar so bre esse
con jun to de po lí ti cas mer can ti lis tas que li qui da o di re i -
to dos po vos à edu ca ção, à sa ú de, à cul tu ra, à ciên cia 
e tec no lo gia, cri an do um mo de lo de sas tro so, que
pode até le var as for ças es pe cu la ti vas ao êx ta se, mas 
que sem dú vi da li qui da e leva à mi sé ria a gran de ma i -
o ria do povo bra si le i ro. Po rém, com cer te za, como in -
fe liz men te este ain da é um ano de pro fun da cri se, te -
re mos mu i to tem po para re a li zar esse de ba te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te
meu pri me i ro pro nun ci a men to, te nho a obri ga ção de
fa zer uma ho me na gem, uma de cla ra ção de amor à
mi nha que ri da Ala go as, a essa ter ra em que nas ci e
que me ele geu. Sei o quan to o povo de Ala go as so -
freu para que eu es ti ves se aqui. Um povo que en fren -
tou de ca be ça er gui da a pis to la gem, a vi o lên cia, a
ver go nho sa se du ção do di nhe i ro fá cil e me trou xe até
aqui. Por tan to, te nho a obri ga ção de fa zer uma ho me -
na gem à mi nha Ala go as.

Sin to-me hon ra da de ser ala go a na, por que co -
nhe ço pro fun da men te as mu lhe res e ho mens de bem
e de paz da mi nha ter ra, que são a ma i o ria e não com -
pac tu am, em ne nhum mo men to, com a meia dú zia de 
de lin qüen tes que man cham a ima gem de Ala go as pe -
ran te a Na ção bra si le i ra.

Nós, a gi gan tes ca ma i o ria dos ala go a nos, so -
mos de paz, por que te mos a mais ab so lu ta cer te za,
a cla ra com pre en são de que os úni cos que pre ci sam
da ar ro gân cia e da tru cu lên cia são os me dío cres ho -
men zi nhos de alma pe que na, que pen sam que se fa -
zem res pe i tar por meio do gri to, da bala, da in to le -
rân cia e do abu so de po der. Esses ja ma is se rão res -
pe i ta dos ver da de i ra men te em Ala go as, nem em ne -
nhum es pa ço des te Bra sil, nem mes mo na cú pu la de 
qual quer po der que seja. Gra ças a Deus, não re pre -
sen to essa mi no ria de ala go a nos que sem pre se
ima gi nou gran de, po de ro sa, ina tin gí vel, por que ti nha 
nas mãos o di nhe i ro sujo da cor rup ção, o po der po lí -
ti co e a es tru tu ra co var de do cri me or ga ni za do para
lhe dar sus ten ta ção. Esses eu não re pre sen to. Te -
nho pro fun do alí vio em não re pre sen tar tam bém a
eli te eco nô mi ca e  po lí ti ca  de  Ala go as,   que  des man- 
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te lou o Esta do, pro mo veu fome, mi sé ria e so fri men -
to, uma eli te per ver sa, fria, in sen sí vel, ir res pon sá vel,
in com pe ten te, cí ni ca, de ma gó gi ca e sa que a do ra dos
co fres pú bli cos. Esses eu não re pre sen to.

E é por isso que te nho a ma ra vi lho sa sen sa ção
em re pre sen tar a ma i o ria do povo ala go a no, o povo
hu mil de, tra ba lha dor, ho nes to, che io de fé em Deus e
com mu i ta co ra gem e es pe ran ça.

Sei que, re pre sen tan do a gran de ma i o ria da po -
pu la ção, re pre sen to as ví ti mas da an gús tia e da tris -
te za nas Ala go as. Te nho de re lem brar os nos sos mor -
tos e as nos sas tra gé di as para que eles não se jam es -
que ci dos e para que as suas tra je tó ri as de vida se jam
de vi da men te res pe i ta das pela Na ção bra si le i ra.

Re pre sen to o de ses pe ro dos ser vi do res pú bli -
cos ala go a nos, ví ti mas da de mis são em mas sa, por -
que Ala go as já cum priu o ri dí cu lo “de ver de casa”, a
fa mo sa can ti le na do mo de li to ne o li be ral. Ala go as já
de mi tiu em mas sa e não re sol veu os nos sos pro ble -
mas.

O Go ver no Fe de ral, quan do pro pôs a Ala go as o
ajus te fis cal e o con tra to de re ne go ci a ção das dí vi -
das, pro te geu a cor rup ção de for ma ver go nho sa e
acor dos imo ra is ab so lu ta men te in cons ti tu ci o na is, dis -
pon do-se sim ples men te a des man te lar aque le Esta -
do.

O Sol da do Le an dro é um exem plo de ser vi dor
pú bli co e de uma das tra gé di as dos ser vi do res em
Ala go as. De po is de ma tar seus fi lhos e sua es po sa,
co me teu su i cí dio com um pa pe lu cho na mão que pro -
me tia di nhe i ro pela sua de mis são vo lun tá ria. Gri ta va
den tro de casa, en quan to as sas si na va a sua fa mí lia,
com a pro mes sa de um di nhe i ro que nun ca pôde re -
ce ber.

São mu i tas ou tras as tra gé di as fa mi li a res do
nos so Esta do de Ala go as, ocor ri das com ser vi do res,
pen si o nis tas, apo sen ta dos, de sem pre ga dos. Tudo
isso re pre sen ta o re sul ta do da ir res pon sa bi li da de de
uma eli te fra cas sa da.

Re pre sen to o Ve re a dor Re nil do, ho mos se xu al,
as sas si na do pela hi po cri sia de um po der po lí ti co que
ousa de fi nir no seu li vri nho fal so mo ra lis ta uma úni ca
for ma de amar. Re nil do e tan tas ou tras pes so as, ví ti -
mas do pre con ce i to, fo ram hu mi lha das, tor tu ra das, co me -
te ram su i cí di os ou fo ram as sas si na das.

Re pre sen to as ví ti mas da co var dia do cri me or ga ni -
za do, as li de ran ças sin di ca is, po lí ti cas, in dí ge nas, re li gi o -
sas, os sem-terra, os sem-teto, as nos sas cri an ças de rua. 
O ser vi dor pú bli co Síl vio Vi a na, exem plo de ho nes ti da de,
cuja úni ca ati vi da de pro fis si o nal foi o com ba te ao pa ra í so
fis cal de usi ne i ro, à so ne ga ção, com a ga ran tia da mo ra li -

da de ad mi nis tra ti va, foi as sas si na do co var de men te. Nos -
sos co ra ções ala go a nos ain da cho ram Di mas Olan da,
Ander son, Isa bel le, Chi co, Jo nil son, Íta la, Ceci Cu nha e
tan tos e tan tos ou tros, pela ver go nho sa e de plo rá vel im -
pu ni da de e pela mal di ta imu ni da de par la men tar – es con -
de ri jo per fe i to de ban di do en gra va ta do.

Re pre sen to tam bém as cen te nas de mu lhe res anô -
ni mas que ocu pa ram es pa ço na mí dia, mor ren do ou des -
ma i an do de dor nas por tas das ma ter ni da des fe cha das.
As cri an ças ala go a nas não são fri as es ta tís ti cas ofi ci a is.
São his tó ri as de vida que es tão sen do des tru í das. Não
con se guem nem ser como nos sos fi lhos, não con se guem
ser cri an ças, pois es tão no tra ba lho es cra vo dos ca na vi a -
is, no ser tão, com um cor dão zi nho ve lho, es ti ra dos nos
res tos de es tra da, im plo ran do mi ga lhas para so bre vi ver.
As cri an ças nos si na is pe dem para ser vis tas; com uma
arma, pe dem para ser res pe i ta das.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – Se na do -
ra He lo i sa He le na, V. Exª traz um âni mo a esta Casa, traz
es pe ran ça até a nós mes mos, que já es ta mos aqui há al -
gum tem po e que, du ran te qua tro anos, vi mos o Con gres -
so Na ci o nal e a mí dia bra si le i ra con ven cer o povo e os
con gres sis tas de que o Go ver no fa zia tudo cer to, e esse
Con gres so fez ab so lu ta men te tudo o que o Go ver no quis.
Gra ças a Deus te mos um novo Con gres so e pes so as
com a sua ju ven tu de, com a sua co ra gem, com a sua de -
ter mi na ção. V. Exª che ga ao Se na do da Re pú bli ca com
for ça e com gar ra. O povo de Ala go as sou be es co lher
bem. O povo de Ala go as sou be li ber tar-se. Ani ma-nos a
pre sen ça de V. Exª e de va lo ro sos no vos Se na do res, as -
sim como os dis cur sos como o da Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves, de Ser gi pe. Con gra tu lo-me com sua his tó ria 
e com sua luta po lí ti ca. Fo mos ad ver sá ri os em al gum mo -
men to, mas hoje es ta mos de mãos da das nes se pro ces -
so. Te nho cer te za de que V. Exª tra rá ao Se na do Fe de ral o 
en tu si as mo e a gar ra, que con ta gi a rão mu i tos de nós – al -
guns já aco mo da dos, ou tros ace i tan do a si tu a ção. Pre ci -
sa mos de pes so as como V. Exª nes ta Casa. Per ma ne ci
em ple ná rio ape nas para ou vir seu pri me i ro dis cur so no
Se na do da Re pú bli ca. Peço des cul pas por tê-la in ter rom -
pi do. Pelo iní cio do seu pro nun ci a men to, sin to que V. Exª
tra rá mu i tas co i sas boas para to dos nós, para o povo de
Ala go as, para os nos sos tra ba lha do res bra si le i ros, para o
Bra sil. Mu i to obri ga do.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – Mu i to
obri ga da, Se na dor Ade mir Andra de.

Re pre sen to cri an ças que nas ce ram como eu:
po bres e ca rim ba das no nas ci men to para  a mi sé ria
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e a exclu são. São pou cas as que con se guem so bre -
vi ver a essa pe re gri na ção hu mi lhan te. São pou cas as 
que não vão às ruas ven der o cor po por um pra to de
co mi da ou par tir para a mar gi na li da de e para as dro -
gas, como úl ti mo re fú gio.

Por toda essa his tó ria de re sis tên cia do povo
das Ala go as, sin to-me pro fun da men te hon ra da, com -
pa nhe i ros da im pren sa, de re pre sen tar o povo ala go -
a no, os so bre vi ven tes, os que apren de ram com o so -
fri men to, meu que ri do com pa nhe i ro Tião.

Dom Hél der di zia que o povo apren de pelo co -
nhe ci men to ou pelo so fri men to. O povo de Ala go as
teve rou ba do, pela eli te fra cas sa da, o di re i to de ter
aces so ao co nhe ci men to. Mas cer ta men te ne nhum
ou tro povo so freu tan to, foi tão mas sa cra do em sua
au to-estima, em sua dig ni da de como o nos so for te,
dig no e ge ne ro so povo das Ala go as.

Ala go as es pe ra mu i to do Se na do. Ala go as es -
pe ra que o Se na do cum pra com sua obri ga ção cons -
ti tu ci o nal. Ala go as es pe ra que o Se na do abra suas
por tas para fa zer o gran de de ba te so bre a cri se dos
Esta dos. Ala go as es pe ra de to dos nós o que o Bra sil
tam bém es pe ra: éti ca na po lí ti ca.

Como cris tã, aten do à de no mi na ção éti ca do
meu que ri do Dom Pe dro Ca sal dá li ga, que di zia que
por mais que se que i ra tra ba lhar te o ri ca men te a éti ca, 
sem dú vi da, éti ca na po lí ti ca é ver go nha na cara e
amor no co ra ção. É isso que Ala go as e o Bra sil es pe -
ram de to dos nós. (Pal mas.)

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, cum pri men to-a por seu dis cur -
so. V. Exª traz a san ta in dig na ção, pró pria de uma mu -
lher do Par ti do dos Tra ba lha do res, que, há mu i to tem -
po, por meio de seu tra ba lho, vem re per cu tin do as co -
i sas boas pro ve ni en tes das Ala go as. Cer ta men te,
esse gri to é dado com mu i ta ener gia pela cri an ça que
vai ao si nal, pela mu lher que en fren ta tan tas di fi cul da -
des, pelo ser vi dor pú bli co que se vê ame a ça do por
es sas de mis sões, mu i tas ve zes sem uma ex pli ca ção
cla ra, o que de i xa de fa zer sen ti do para a pes soa que
pro cu rou de di car a sua vida a um ser vi ço pú bli co sé -
rio e que, de re pen te, vê-se des pe di da. Enfim, V. Exª
está tra zen do aqui uma von ta de de co la bo rar para po -
der mos cri ar uma na ção jus ta. Por tan to, que ro dar-lhe as 
bo as-vindas ao nos so Par ti do dos Tra ba lha do res e ao
Se na do Fe de ral.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) – V.
Exª me per mi te um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – Com 
pra zer, ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) – No -
bre Se na do ra He lo i sa He le na, per mi ta-me tam bém in -
cor po rar ao seu dis cur so o apar te de um Se na dor de um
Par ti do di fe ren te, o Par ti do da Fren te Li be ral, o qual in te -
gro, es tre an te que sou nes ta Casa, como V. Exª. No bre
Se na do ra, sem dú vi da al gu ma, ha ve re mos e po de re mos 
dis cor dar quan to aos ca mi nhos, às idéi as e às pos sí ve is
so lu ções, mas, cer ta men te, ne nhum de nós dis cor da rá
quan do o as sun to for a im pu ni da de. Ne nhum de nós, no -
bre Se na do ra, de i xa de se emo ci o nar quan do, nes ta
Casa, as sis te à sua es tréia emo ci o na da, em que V. Exª
traz a voz do povo ala go a no, que to dos nós ad mi ra mos
mu i to. Por tan to, sin ta tam bém de nos sa par te, da mi nha
par te pes so al men te – eu, re pre sen tan te do Esta do do
To can tins –, a so li da ri e da de às suas pa la vras. Te nho o
mes mo sen ti men to de po der re pre sen tar o povo do meu
Esta do, para jun tos fa zer mos algo por um País me lhor.
Mu i to obri ga do.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – Mu i -
to obri ga da, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – Con -
ce do o apar te ao meu que ri do Se na dor José Edu ar do
Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, V. Exª es tréia na tri bu na com a se -
gu ran ça de uma ve te ra na, em um dis cur so emo ci o na do
e emo ci o nan te, que pode sur pre en der al guns, mas não
sur pre en de aque les que têm o pra zer e a hon ra de co -
nhe cer V. Exª há mais tem po, como é o meu caso. V. Exª
fez um dis cur so duro, mas ab so lu ta men te re a lis ta e, ao
mes mo tem po, ca paz de ex pres sar a do çu ra e a ge ne ro -
si da de que são ca rac te rís ti cas de V. Exª. V. Exª che ga ao 
Se na do com a ex pe riên cia de mi li tan te dos mo vi men tos
so ci a is, de Vi ce-Prefeita de Ma ce ió e de De pu ta da Esta -
du al. Com cer te za, ape nas essa amos tra com que, na
tar de de hoje, V. Exª nos brin dou já de mons tra que o Blo -
co da Opo si ção tem mais uma guer re i ra e uma Se na do -
ra que, sem dú vi da al gu ma, irá con tri bu ir, com sua com -
pe tên cia e de for ma de ci si va, com a atu a ção da Esquer -
da, da Opo si ção, nes ta Casa. Seja bem-vinda! Um abra -
ço e pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to!

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor José Edu ar do Du tra.
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O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di -
do. (Pa u sa.)

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
abor dar, nes te pro nun ci a men to, um as sun to que já foi 
tra ta do pelo Se na dor Tião Vi a na: a ques tão do de -
sem pre go no Bra sil e a Cam pa nha da Fra ter ni da de
da CNBB.

Há 35 anos, a Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos
do Bra sil, CNBB, vem re a li zan do a Cam pa nha da Fra -
ter ni da de. Nes te ano, o tema é “A fra ter ni da de e os
de sem pre ga dos”, e o lema é “Sem tra ba lho... por
quê?”. Ao lon go do pe río do da Qu a res ma, a cam pa -
nha pro põe uma re fle xão so bre um dos prin ci pa is pro -
ble mas so ci a is: o de sem pre go.

O tex to-base da Cam pa nha da Fra ter ni da de
lem bra-nos que, se o de sem pre go é um dos prin ci pa -
is ma les da so ci e da de in dus tri al, essa ques tão não é
nova em nos so País. Há mu i to tem po, par te da po pu -
la ção eco no mi ca men te ati va do Bra sil vive de so cu pa -
da. Des de a ex plo ra ção do pau-brasil, a eco no mia
bra si le i ra é or ga ni za da por pou cos com a ex clu são de 
mu i tos. A no vi da de da si tu a ção é o seu agra va men to,
ali men tan do o nú me ro de de sem pre ga dos em to das
as clas ses so ci a is e mais ain da en tre os po bres.

Se gun do o re la tó rio “O Empre go no Mun do”, da
Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho, pu bli ca do
pela OIT em 1997, o mun do tem um bi lhão de pes so -
as de sem pre ga das ou su bem pre ga das, o que re pre -
sen ta cer ca de 30% da for ça de tra ba lho.

No Bra sil, des de a im plan ta ção do Pla no Real, o 
de sem pre go vem al can çan do ní ve is alar man tes. Só
na Gran de São Pa u lo, se gun do da dos do Di e e se,
cer ca de 1,6 mi lhão de tra ba lha do res es tão sem em -
pre go. Um nú me ro bas tan te re ve la dor, já que a ma i o -
ria de nos sas ca pi ta is não tem um con tin gen te po pu -
la ci o nal des sa or dem.

O se tor ban cá rio foi um dos mais afe ta dos pela
ex tin ção de pos tos de tra ba lho. Enquan to os ban que i -
ros ti ve ram a be nes se do Pro er, os ban cá ri os vi ram
aca bar qua se 200 mil em pre gos, en tre 1994 e 1998.

Pa ra do xal men te, en quan to cres ce o de sem pre -
go, per sis te ou au men ta o tra ba lho es cra vo, prin ci pal -
men te no Nor te e no Cen tro-Oeste do País, se gun do
da dos da Co mis são Pas to ral da Ter ra.

Ou tras ques tões pre o cu pan tes são apon ta das
pelo IBGE: a ju ven tu de é res pon sá vel pela me ta de da 
taxa to tal de de sem pre go; mais de três mi lhões de cri -
an ças en tre 10 e 14 anos tra ba lham, numa ida de que
de ve ri am es tar na es co la. Além dis so, ne gros e mu -
lhe res con ti nu am com um ní vel de em pre go de cer ca
de 20% me nor do que a po pu la ção bran ca e os ho -
mens.

A re vo lu ção tec no ló gi ca que vi ve mos foi apro -
pri a da pelo ca pi tal fi nan ce i ro, que vem se so bre pu -
jan do aos Esta dos na ci o na is, di tan do, in clu si ve, as
suas po lí ti cas eco nô mi cas. No caso bra si le i ro, an tes
de res ga tar a dí vi da da Na ção com os 40 mi lhões de
mi se rá ve is que vi vem aba i xo da li nha de po bre za e de 
di re ci o nar a po lí ti ca eco nô mi ca para pri o ri zar a área
so ci al, o Pro fes sor Car do so, Pre si den te do Bra sil,
mais uma vez se cur va aos in te res ses da co mu ni da de 
fi nan ce i ra in ter na ci o nal, no me an do o Sr. Armí nio Fra -
ga para a Pre si dên cia do Ban co Cen tral.

Esse novo ros to do sis te ma ca pi ta lis ta, o cha -
ma do pro je to ne o li be ral, é iní quo. A sua ini qüi da de
con sis te em co lo car o di nhe i ro, sob a for ma de ca pi tal
fi nan ce i ro, no cen tro e aci ma do pró prio ser hu ma no.

Os mo vi men tos so ci a is e os par ti dos pro gres sis -
tas têm apre sen ta do pro pos tas con cre tas para re sol -
ver, se não para mi no rar, o pro ble ma do de sem pre go.
Apon ta rei al gu mas de las: a re du ção da jor na da de
tra ba lho sem re du ção de sa lá ri os – o avan ço tec no ló -
gi co nos dá a pos si bi li da de de tra ba lhar me nos para
que to dos te nham em pre go; a cri a ção de agên ci as
para de sem pre ga dos por in ter mé dio de par ce ria en -
tre o Mi nis té rio do Tra ba lho e os sin di ca tos, para or -
ga ni zar ban co de da dos, fa ci li tar o pa ga men to do se -
gu ro de sem pre go e ofe re cer qua li fi ca ção pro fis si o nal; 
re du ção ou ex tin ção das ho ras-extras.

Se gun do da dos do Di e e se, en tre 1985 e 1996,
um mi lhão e meio de no vos em pre gos de i xa ram de
ser cri a dos de vi do a um vo lu me de 265 mi lhões de
ho ras-extras tra ba lha das.

Ou tra re i vin di ca ção da so ci e da de bra si le i ra é a
exe cu ção real de uma re for ma agrá ria, não a re for ma
agrá ria vir tu al do Mi nis tro Jung mann, mas uma po lí ti -
ca que dê ter ra, fi nan ci a men tos, in su mos e in -
fra-estrutura para os as sen ta dos. Com isso, re sol ve -
ría mos o pro ble ma de cer ca de 4 mi lhões de fa mí li as
e es ta ría mos ba ra te an do e co lo can do mais co mi da
na mesa do povo bra si le i ro.

É bom lem brar ain da que a Cam pa nha da Fra -
ter ni da de 99 se in se re nos pre pa ra ti vos do Ano do Ju -
bi leu, o ano 2000, quan do além da Igre ja Ca tó li ca, di -
ver sas ins ti tu i ções, en ti da des   e   per so na li da des  es -
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ta rão re a li zan do uma cam pa nha pelo per dão das dí vi -
das dos pa í ses po bres, uma das prin ci pa is ca u sas do
de sem pre go.

O Rio de Ja ne i ro vai dar iní cio, em nos so País, a 
este mo vi men to. Entre os dias 19 e 21 de abril es ta rá
sen do re a li za do o I Tri bu nal Inter na ci o nal da Dí vi da
Exter na, quan do a so ci e da de bra si le i ra vai jul gar esta
dí vi da tão im pa gá vel quan to ile gí ti ma. Ati vi da des com 
essa acon te ce rão no mun do in te i ro, e com mais ên fa -
se no pró xi mo ano. 

O ques ti o na men to da dí vi das das na ções po -
bres é o ques ti o na men to das ma ze las do sis te ma ca -
pi ta lis ta, o que de mons tra a con ti nu i da de da his tó ria,
e a pos si bi li da de da cons tru ção de uma so ci e da de
em que a dig ni da de da pes soa hu ma na seja um va lor
mais im por tan te que os di ta mes do mer ca do e o lu cro
im pro du ti vo do ca pi tal es pe cu la ti vo. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –

Con ce do a pa la vra ao 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, Srªs e Srs. Se na do res, em pri -
me iro lu gar gos ta ria de ma ni fes tar a mi nha dis cor dân -
cia com re la ção à ma ne i ra com que o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so on tem re fe riu-se ao Go ver na -
dor Ita mar Fran co. Ain da que não te nha no mi na do es -
pe ci fi ca men te o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, cla ra -
men te fez uma re fe rên cia a S. Exª, o que aca bou fa zen -
do com que mu i tos jor na is hoje re gis tras sem a alu são
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so como uma
com pa ra ção de Ita mar Fran co a Sil vé rio dos Reis, pes -
soa que tem, para to dos os bra si le i ros que co nhe cem a
his tó ria do Bra sil, a ima gem efe ti va men te de al guém
que, em fun ção de in te res se pes so al, re vol veu tra ir
seus com pa nhe i ros que lu ta vam pela in de pen dên cia do 
Bra sil, so bre tu do, a fi gu ra de Ti ra den tes. 

Ora, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
afir mou: “Há mu i ta gen te cuja cor da na mão é de Sil vé -
rio dos Reis, não de Ti ra den tes. Não tem co ra gem de
en fren tar os pro ble mas e bus ca re fú gio em fal si da des.” 

Por que será que os que es ta vam ali em Vi tó ria do 
Espí ri to San to, ou vin do o Pre si den te, to dos os jor na lis -
tas – a Impren sa – hoje re sol ve ram di zer que a re fe rên -
cia era es pe cí fi ca ao Go ver na dor de Mi nas Ge ra is? 

Sr. Pre si den te, pa re ce-me que esta ques tão está
indo além da con ta. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, nes te caso, quis como que en tor nar ain da
mais o cal do, en ve ne nar ain da mais sua re la ção com a
pes soa que, to dos sa be mos, afi nal de con tas, com Sua
Exce lên cia con vi veu aqui no Se na do Fe de ral de 1982

até que de i xas se o Se na do Fe de ral, quan do Ita mar o
de i xou em 1990. Pelo me nos por oito anos eles aqui
con vi ve ram, e os Ana is do Se na do Fe de ral es tão a de -
mons trar que, na ma i or par te das lu tas, dos ide a is, na
luta pela de mo cra ti za ção do País, am bos es ta vam de
acor do. Em se gun do lu gar, quan do foi Pre si den te Ita -
mar Fran co, es co lheu-o para ser seu Mi nis tro das Re la -
ções Exte ri o res e, pos te ri or men te, para ser seu Mi nis tro 
da Fa zen da o hoje Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so. E tan tas ve zes di a lo ga ram como pes so as que se
res pe i ta vam, como pes so as que eram ami gas, que tra -
ça ram ide a is co muns para este País. E quan do, re ce -
beu o apo io do Pre si den te Ita mar Fran co para ser ele i to
Pre si den te, ele i to o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, o de sig nou para ser seu Emba i xa dor em Por tu gal
e na OEA. 

Ape nas, por tan to, para re cor dar: pes so as que agi -
ram em co mum por tan to tem po, que tan tas ve zes di a -
lo ga ram, um com o ou tro, de for ma fran ca, res pe i to sa,
por que ago ra es tão che gan do a este pon to? Por que
será que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ain -
da não te le fo nou di re ta men te para o Go ver na dor Ita mar 
Fran co, cha man do-o para con ver sar?", “Va mos nos en -
con trar olho no olho para co lo car es tas di fe ren ças de
lado?”

O an tes Pre si den te da Re pú bli ca, hoje Go ver na -
dor Ita mar Fran co, ex pli ci tou nas suas úl ti mas en tre vis -
tas, como, por exem plo, na con ce di da ao jor na lis ta Bo -
ris Ca soy no do min go úl ti mo, a sua ava li a ção de que o
ges to de ve ria vir pri me i ro de quem está no alto, de
quem está em cima hoje, ou seja, res pe i tan do a con di -
ção de Pre si den te de Fer nan do Hen ri que Car do so,
qua se faz a su ges tão: por que o ges to pri me i ro não vem 
do Pre si den te?

E por que este não o faz? Por que pre ci sa ago ra
com pa rar Ita mar Fran co com Jo a quim Sil vé rio dos
Reis? Será que a sua ati tu de de di zer que está com di fi -
cul da des de pa gar tem algo a ver com tra i ção? Pa re -
ce-me cla ra men te que não. E o Pre si den te da Re pú bli -
ca ain da não res pon deu com cla re za, com a de vi da
edu ca ção, àqui lo que ex pli cou o Go ver na dor Ita mar
Fran co, já ex pos to em inú me ras en tre vis tas, in clu si ve
aos Go ver na do res, aos Se na do res que ti ve ram opor tu -
ni da de de ou vi-lo pes so al men te. Logo que S. Exª as su -
miu o Go ver no de Mi nas Ge ra is, es pan ta do com a si tu -
a ção fi nan ce i ra que lhe fora de i xa da pelo Go ver na dor
Edu ar do Aze re do, so li ci tou ao Se cre tá rio de Fa zen da,
Ale xan dre de Pa u la Du pey rat Mar tins, que sua pri me i ra
ini ci a ti va e pro vi dên cia fos se um te le fo ne ma ao Mi nis tro 
da Fa zen da, Pe dro Ma lan, que por sua vez ha via sido
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Pre si den te do Ban co Cen tral, quan do Ita mar Fran co
ocu pou a Pre si dên cia da Re pú bli ca. Por tan to, uma pes -
soa que de ve ria ter pelo me nos uma re la ção de res pe i to
e até de ami za de com o Go ver na dor e com o seu co le ga
de equi pe de Go ver no, por que Ale xan dre Du pey rat ha via 
sido Mi nis tro da Jus ti ça quan do Pe dro Ma lan era Pre si -
den te do Ban co Cen tral. Se gun do me foi ex pli ca do em
de ta lhes pelo Se cre tá rio Ale xan dre Du pey rat, que teve a
gen ti le za de me fa zer um vi si ta em São Pa u lo, de po is
que te le fo nou não re ce beu o te le fo ne ma de vol ta. Em pri -
me i ro lu gar, por in ter mé dio de sua se cre tá ria, dis se que
não po de ria aten der. De po is, na par te da tar de do pri me i -
ro dia útil de go ver no, quem li gou de vol ta foi o Se cre tá -
rio-Executivo Pe dro Pa ren te e a este foi dito pelo Se cre -
tá rio Ale xan dre Du pey rat, que o Go ver na dor Ita mar
Fran co ti nha ne ces si da de ur gen te de uma con ver sa so -
bre as sun to gra ve com o Mi nis tro Pe dro Ma lan, en tre tan -
to, esse não quis con ver sar.

Na quar ta-feira, con for me Ita mar Fran co re la tou a
Bo ris Ca soy num pro gra ma de do min go à no i te, ele re ce -
beu um fax do Se cre tá rio-Executivo Pe dro Pa ren te, em
que cons ta va uma nota en vi a da à im pren sa pelo Mi nis tro 
Pe dro Ma lan, e, ao mes mo tem po di zen do que ele, Pe -
dro Pa ren te, se en con tra va à dis po si ção para qual quer
es cla re ci men to ao Se cre tá rio Ale xan dre Du pey rat.

Ora, Se na do ra Ma ria do Car mo, te mos de con vir
que não se tra ta de um pro ce di men to en tre pes so as que
fo ram co le gas de equi pe de Go ver no. Por que ra zão
isso? Po der-se-á en tão ex pli car que há ou tros mo ti vos,
mas a cada dia se su ce dem de sen ten di men tos. O Mi nis -
tro Pi men ta da Ve i ga foi a Belo Ho ri zon te, mas como há
uma his tó ria de de sa ven ças e de sen ten di men tos en tre
eles – in clu si ve o Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga tem uma his -
tó ria de pro ces sos mú tu os, de ações mú tu as en tre ele
pró prio e o vi ce-governador –, o Go ver na dor Ita mar
Fran co não se sen tiu tão à von ta de para re ce ber a pa la -
vra do emis sá rio do Pre si den te.

Fico no va men te pen san do: por que será que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so li gou nada me -
nos do que cin co ve zes para a re si dên cia de Lula, seu
prin ci pal ad ver sá rio nas ele i ções de de zem bro úl ti mo?
Sua Exce lên cia fa lou com um fi lho de Lula, de po is fa lou
com ou tro, fa lou duas ve zes com Ma ri sa, até que Lula
che gou em casa e con ver sou com o Pre si den te. Fa la -
ram-se por te le fo ne e, de po is, pes so al men te. Então, se,
com o prin ci pal ad ver sá rio das ele i ções, o Pre si den te
sou be ser in sis ten te para con ver sar por te le fo ne e lhe pe -
dir que vi es se a Bra sí lia para en con trá-lo, por que não
age des sa for ma com aque le que foi seu co le ga no Se -
na do, de quem foi Mi nis tro e a quem no me ou Emba i xa -
dor; não pode ha ver um diá lo go?

O Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães dis se on -
tem que é pre ci so que mu de mos a pa u ta, por que há dois
me ses só se fala nes se de sen ten di men to. Mas para que
se mude a pa u ta, para que haja uma pa u ta po si ti va,
faz-se ne ces sá rio um ges to de es ta dis ta por par te do
Pre si den te da Re pú bli ca, um ges to que sig ni fi que um
pas so no sen ti do de um diá lo go com a Opo si ção, com os 
Go ver na do res que lhe fa zem opo si ção, por que é mais
do que jus to que pos sa ha ver di ver gên ci as.

Os sete Go ver na do res re u ni ram-se em Belo Ho ri -
zon te a con vi te de Ita mar Fran co e, de po is, em Por to Ale -
gre, a con vi te de Olí vio Du tra, re di gi ram do cu men tos
com crí ti cas e su ges tões ao Go ver no, por ou tro lado, o
Pre si den te da Re pú bli ca re sol veu sus pen der a li be ra ção
de ver bas para Mi nas Ge ra is e para o Rio Gran de do Sul, 
por que não ter um ges to de gran de za?

Te nho cer te za, Se na dor José Alen car, de que é
mu i to mais fá cil su pe rar esse pro ble ma do que, por
exem plo, su pe rar um imi nen te ris co de guer ra em Ko so -
vo. Nem sei se a essa al tu ra já não hou ve ex plo sões,
mas há es for ços pela paz na que le lu gar.

Se não to mar mos cu i da do – o Se na do tam bém
tem res pon sa bi li da des nes se sen ti do –, se não aler tar -
mos o Pre si den te da Re pú bli ca de que se ria mais ade -
qua do pro por um ca mi nho, essa si tu a ção po de rá che gar
a uma ex plo são.

Gos ta ria de trans mi tir a to dos os co le gas do Se na -
do o que hoje os 14 Se na do res do Blo co de Opo si ção,
re u ni dos, ava li a mos: é mu i to im por tan te que pos sa mos
ou vir os Go ver na do res de Esta do. Na Le gis la tu ra pas sa -
da, o Blo co de Opo si ção apre sen tou um re que ri men to
con vi dan do os Go ver na do res, mas os par ti dos da base
go ver na men tal ava li a ram que não era ca bí vel na que le
mo men to ou vi-los. Ago ra, na Le gis la tu ra que se ini cia,
ten do ha vi do a re no va ção de um ter ço do Se na do, que -
re mos pro por no va men te que pos sa mos ou vir os Go ver -
na do res so bre a ques tão do pac to fe de ra ti vo, das pro po -
si ções apre sen ta das por to dos os Srs. Go ver na do res, in -
clu in do os da Opo si ção.

Ti ve mos no tí cia de que o PMDB re ce be rá, na pró -
xi ma se ma na, o Go ver na dor Ita mar Fran co. Trans mi -
to-lhes que nós do Blo co da Opo si ção tam bém gos ta ría -
mos de ou vi-lo, as sim como gos ta ría mos de ou vir tam -
bém os Go ver na do res da Opo si ção, Anthony Ga ro ti nho,
Olí vio Du tra e Ro nal do Les sa, de sig na dos para re pre -
sen tar o gru po dos 7. Ava li a mos que se ria pró prio que o
Se na do ou vis se os Go ver na do res que são o su por te do
Go ver no, aque les que são de ou tros par ti dos, que fa zem
opo si ção ao Go ver no por que é nos sa res pon sa bi li da de
co la bo rar para que haja uma so lu ção.

Sr. Pre si den te, que ro ain da re gis trar ofí cio que
en ca mi nhei, hoje, ao Ve re a dor Arman do Mel lão,
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Pre si dente da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Pa u lo, com os
os se guin tes ter mos:

“O aten ta do con tra o Sr. Afon so José da Sil va,
Pre si den te da Asso ci a ção dos Ca me lôs Inde pen den -
tes do Brás, cons ti tui ato de ex tre ma gra vi da de, so -
bre tu do em fun ção das de nún ci as que ele ha via for -
mu la do a res pe i to de pro ce di men to de fis ca is da mu -
ni ci pa li da de que es ta vam re co lhen do re cur sos ile gal -
men te jun to aos ven de do res am bu lan tes.

Ve nho trans mi tir à Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Pa u lo a ne ces si da de ur gen te de se re a li zar a Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to para apu rar, da for ma
mais isen ta e ri go ro sa pos sí vel, os fa tos re la ci o na dos
à ma ne i ra como os fis ca is, ad mi nis tra do res e ou tros
se or ga ni za ram para acha car co mer ci an tes, am bu -
lan tes e ci da dãos pa u lis ta nos em ge ral.

De to dos os seg men tos da ci da de, ve nho re ce -
ben do men sa gens no sen ti do de aler tar os ve re a do -
res so bre a im por tân cia de ins ta u ra rem essa CPI. Po -
dem es tar cer tos os ve re a do res que, por mais di fí cil e
de li ca da que seja essa ta re fa, a po pu la ção de São
Pa u lo con si de ra uma ques tão de hon ra a apu ra ção
des ses fa tos e dos res pon sá ve is en vol vi dos nes ses
epi só di os, in clu in do o aten ta do con tra o Sr. Afon so
José da Sil va, para que haja o res ga te es sen ci al na
bus ca da éti ca na vida po lí ti ca bra si le i ra."

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos

ter mos do dis pos to no § 3º do art. 118 do Re gi men to
Inter no, re a briu, a par tir de hoje, o pra zo para apre -
sen ta ção de emen das, pe ran te à Mesa, às se guin tes
ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 1999 (nº
1.064/91, na ori gem), que re gu la men ta o § 4º do art.
199 da Cons ti tu i ção Fe de ral, re la ti vo à co le ta, pro ces -
sa men to, es to ca gem, dis tri bu i ção e apli ca ção de san -
gue, seus com po nen tes e de ri va dos, es ta be le ce o or -
de na men to ins ti tu ci o nal in dis pen sá vel à exe cu ção
ade qua da des sas ati vi da des e dá ou tras pro vi dên ci -
as; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 89, de
1998-Complementar, de au to ria do Se na dor Ro me ro
Jucá, que mo di fi ca a Lei Com ple men tar nº 82, de 27
de mar ço de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do 
dis pos to no § 3º do art. 118 do Re gi men to Inter no, re -

a briu, a par tir de hoje, o pra zo para in ter po si ção de re -
cur so ao Pro je to de Lei do Se na do nº 127, de 1998,
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que acres cen -
ta dis po si ti vo ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, que re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas para li ci ta -
ções e con tra tos na Admi nis tra ção Pú bli ca e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
O Sr. Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos 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. Exª será aten di do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – O Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou
apre sen tan do na data de hoje um re que ri men to pe -
din do a cri a ção da Co mis são Espe ci al da Cri an ça e
do Ado les cen te.

Pre ten do com esta ini ci a ti va, Sr. Pre si den te, es -
ta be le cer um foro es pe ci al es pe cí fi co para a ques tão
da Cri an ça e do Ado les cen te no nos so País. Pre ten -
do mais: que esta Co mis são seja um ca nal per ma -
nen te en tre to das as en ti da des na ci o na is e in ter na ci -
o na is, go ver na men ta is ou não, que re pre sen tam to -
dos os seg men tos da nos sa so ci e da de para pro mo -
ver mos um gran de de ba te so bre o pe sa de lo do aban -
do no da cri an ça e do ado les cen te e suas con se qüên -
ci as para o fu tu ro da nos sa Na ção.

Acho de se já vel re u nir, nes ta Co mis são, todo o
acer vo per ten cen te às di ver sas Co mis sões que já tra -
ba lha ram nes te as sun to, aqui no Se na do Fe de ral e
na Câ ma ra dos De pu ta dos. Pre ten do, ain da, bus car
nas ex pe riên ci as já de sen vol vi das por Esta dos e Mu -
ni cí pi os ou por ou tras en ti da des, as so lu ções e al ter -
na ti vas para o en fren ta men to da ques tão.

Pos so tes te mu nhar a esta Casa que nós, lá no
To can tins, te mos em an da men to pro gra mas re co nhe -
ci dos pela nos sa co mu ni da de e pela UNICEF, como o 
Pro je to “Ami gos do Meio Ambi en te”, em Pal mas, e o
Pro je to “Pi o ne i ros Mi rins”, que aten dem a mais de
trin ta mil cri an ças, em to dos os Mu ni cí pi os do Esta do
e que po de rão ins pi rar pro gra mas como es tes para o
País in te i ro.

Por esta ra zão é que es pe ro po der con tar com o
apo io dos meus no bres Pa res, da Pre si dên cia e de to -
dos os par ti dos re pre sen ta dos nes ta Casa, para im -
plan tar mos a Co mis são Espe ci al da Cri an ça e do
Ado les cen te. Com ini ci a ti va des sa en ver ga du ra, será
pos sí vel apre sen tar mos para o Go ver no Fe de ral e
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para a so ci e da de não ape nas uma so lu ção, mas sim
um novo tra ta do nas re la ções de nos sa so ci e da de
para com a in fân cia e a ado les cên cia no Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
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 or di ná ria
de li be ra ti va de ama nhã, a re a li zar-se às 14h30min., a 
se guin te

ORDEM DO DIA
– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do Re -
que ri men to nº 37, de 1999 – art. 281 do Re gi men to
Inter no)

Pri me i ro dia de dis cus são, em pri me i ro tur no, da 
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de 1999 (nº
526/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que acres cen ta pa rá gra fo
úni co ao art. 98 e al te ra as alí ne as i do in ci so I do art.
102 e c do in ci so I do art. 105 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(cri a ção ju i za dos es pe ci a is – ha be as cor pus tri bu nal
su pe ri or STF e tri bu nal es ta du al STJ), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 57, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça.

– 2 –
MENSAGEM Nº 221, DE 1998

 Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 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 Joel de Hol lan da, so bre a Men sa -
gem nº 221, de 1998 (nº 983/98, na ori gem), pela qual 
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Se nhor Cláu dio Ma ria Hen ri que
do Cou to Lyra, Mi nis tro de Se gun da Clas se do Qu a -
dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para, cu -
mu la ti va men te com a fun ção de Emba i xa dor do Bra sil 
jun to à Re pú bli ca Co o pe ra ti vis ta da Gu i a na, exer cer
a de Emba i xa dor do Bra sil jun to a Gra na da.

– 3 –
MENSAGEM Nº 227, DE 1998

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -

mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon, so bre a Men sa gem nº 
227, de 1998 (nº 973/98, na ori gem), pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se -
na do o nome da Se nho ra The re za Ma ria Ma cha do
Qu in tel la, Mi nis tra de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per -

ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para, cu mu la ti va -
men te com a fun ção de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à 
Fe de ra ção da Rús sia, exer cer a de Emba i xa do ra do
Bra sil jun to à Re pú bli ca do Ca sa quis tão.

– 4 –
MENSAGEM Nº 247, DE 1998

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 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 Lú dio Co e lho, so bre a Men sa gem
nº 247, de 1998 (nº 1.347/98, na ori gem), pela qual o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra -
ção do Se na do o nome do Se nhor Ri car do Drum -
mond de Mel lo, Mi nis tro de Se gun da Clas se do Qu a -
dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer -
cer a fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli -
ca da Ni ca rá gua.

– 5 –
MENSAGEM Nº 26, DE 1999

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -

mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer nan des, so bre a Men -
sa gem nº 26, de 1999 (nº 1.624/98, na ori gem), pela
qual o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome da Se nho ra Gil da Ma -
ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra de Pri me i ra Clas se do 
Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para
exer cer a fun ção de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Gu a te ma la.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 36 mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
23-2-99

Ter ça-feira
11h30min – Ce ri mô nia de Ina u gu ra ção da Eclu -

sa e 
da Usi na Hi dro e lé tri ca Enge nhe i ro Sér gio Mot ta

                            Ro sa na, São
Pa u lo

15h30min – Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do
Se na do Fe de ral
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Ata da 2ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 24 de fe ve re i ro 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 e Le o mar Qu in ta ni lha.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 77 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DE
MINAS E ENERGIA

Nº 17/99, de 5 do cor ren te, en ca mi nhan do as in -
for ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 609, de 1998 
do Se na dor Ernan des Amo rim.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao re que ren te, e ane xa das ao Pro -
ces so Di ver sos nº 19, de 1998, que es ta va
com a tra mi ta ção in ter rom pi da.

O re que ren te vai ao Arqui vo.

O pro ces so Di ver sos nº 19, de 1998,
vol ta à sua tra mi ta ção nor mal e será en ca mi -
nha do à Co mis são de Assun tos So ci a is.

OFÍCIOS

DO MINISTRO DE ESTADO DO
ORÇAMENTO E GESTÃO

Nº 37/99, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan do a res -
pos ta aos que si tos 1 e 2 do Re que ri men to nº 570, de
1998, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, e es cla re cen do que
as in for ma ções re fe ren tes aos itens 3,4,5 e 6, de ve rão
ser so li ci ta das à Pre si dên cia do Ban co do Nor des te.

Nº 38/99, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan do as in -
for ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 586, de 1998 
do Se na dor Ernan des Amo rim.

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.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Expe di -

en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a

mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pelo Sr. 
1E Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 42, DE 1999 – COMPLEMENTAR

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 69, de
23 de ju lho de 1991, que “dis põe so bre as
nor mas ge ra is para a or ga ni za ção, o pre pa -
ro e o em pre go das For ças Arma das”, para
cri ar bri ga da es pe ci al de com ba te a in cên -
dio flo res tal nas re giões ama zô ni ca e Cen -
tro-Oeste:

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 9º da Lei Com ple men tar nº 69, de

23 de ju lho de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

Art. 9º Ca bem às For ças Arma das as
se guin tes atri bu i ções sub si diá ri as:

1 – como atri bu i ção ge ral: co o pe rar
com o de sen vol vi men to na ci o nal e de fe sa
ci vil e do meio am bi en te;(NR)

1-A – como atri bu i ções par ti cu la res do
Exér ci to:

a) con tri bu ir para a for mu la ção e con -
du ção da po lí ti ca am bi en tal, es pe ci al men te
de pre ven ção e com ba te a in cên di os na flo -
res ta ama zô ni ca e na ve ge ta ção do cer ra do
do Cen tro-Oeste;

b) man ter, equi par e ope rar a Bri ga da
Espe ci al de Com ba te a Incên dio Flo res tal,
cri a do por esta Lei Com ple men tar e se di a da 
na Ama zô nia Le gal.

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

Art. 2º Esta Lei Comple men tar en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O mun do in te i ro as sis te es tar re ci do ao dra ma
do in cên dio que está con su min do par te sig ni fi ca ti va 
da ve ge ta ção do Esta do de Ro ra i ma, a fe tan do, in -
clu si ve, os ha bi tan tes das zo nas ur ba nas e das co -
mu ni da des in dí ge nas que ali re si dem.

Os me i os de co mu ni ca ção de mas sa mun di a is
ins ti gam a cons ciên cia eco ló gi ca da hu ma ni da de na
bus ca de uma so lu ção para esse pro ble ma que trans -
cen de os li mi tes da pre o cu pa ção na ci o nal.

Não fal ta ram crí ti cas in ter nas e ex ter nas às au -
to ri da des bra si le i ras, que de mo ra ram a ava li ar a di -
men são e a gra vi da de das que i ma das de Ro ra i ma,
pois, so men te quan do o fogo cha mou a aten ção da im -
pren sa in ter na ci o nal vi e ram à tona as re cor ren tes
preo cu pa ções da di plo ma cia e dos mi li ta res bra si le i -

ros com a ame a ça da in ter na ci o na li za ção da Ama zô -
nia.

De ve mos re co nhe cer que o in cên dio na flo res ta
de Ro ra i ma é uma de mons tra ção ine quí vo ca de que
fal tam ao Go ver no bra si le i ro con di ções ope ra ci o na is e
téc ni cas para in ter vir em tra gé di as eco ló gi cas des sa
en ver ga du ra.

Com o in tu i to de evi tar que os ecos sis te mas
ama zô ni co e do cer ra do bra si le i ros ve nham a ser ame -
a ça dos no va men te, apre sen ta mos este pro je to de lei
com ple men tar para do tar o País de me i os ade qua dos
para ga ran tir a de fe sa da fa u na e da flo ra da re gião
ama zô ni ca e do Cen tro-Oeste con tra as ca la mi da des
am bi en ta is de cor ren tes de in cên di os em lar ga es ca la.

Enten de mos que as For ças Arma das são a ins ti -
tu i ção que me lhor pode con tri bu ir para do tar aque las
re giões bra si le i ras de uma bri ga da de com ba te ao in -
cên dio flo res tal, em ra zão de sua dis ci pli na mi li tar e
pre sen ça fí si ca em pra ti ca men te todo o re côn di to ter ri -
tó rio ama zô ni co.

Ade ma is, o Mi nis té rio da De fe sa a ser cri a do com 
a fu são dos atu a is Mi nis té ri os mi li ta res pre vê, em seu
or ga no gra ma, um ór gão de de fe sa do meio am bi en te,
no mes mo ní vel or ga ni za ci o nal em que se si tu am as
For ças Arma das, a Se cre ta ria de Assun tos Estra té gi -
cos (SAE) e a Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia
(ABIM), con for me ma té ria pu bli ca da na Fo lha de S.Pa -
u lo em sua edi ção de 31 de mar ço de 1989 (p.10, Ca -
der no1 – Bra sil)

Para tan to, faz-se ne ces sá rio mo di fi car a Lei
Com ple men tar nº 69, de 1991, para atri bu ir às For ças
Arma das pa pel sub si diá rio na de fe sa am bi en tal, ca -
ben do es pe ci fi ca men te às suas for ças ter res tres in te -
gran tes do Exér ci to, mor men te as que atu am na Ama -
zô nia e no Cen tro-Oeste, cons ti tu ir uma bri ga da es pe -
ci al de com ba te a in cên dio flo res tal.

Com esse in tu i to, ela bo ra mos este pro je to de lei
com ple men tar que acre di ta mos con tar com a aco lhi da
de nos sos pa res, já que me di das des se jaez con tam
com a apro va ção da opi nião pú bli ca na ci o nal e in ter na -
ci o nal.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 69,
DE 23 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre as nor mas ge ra is para a
or ga ni za ção, o pre pa ro e o em pre go das
For ças Arma das.

....................................................................................
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CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Com ple men ta res

Art. 9º Ca bem às For ças Arma das as se guin tes
atri bu i ções sub si diá ri as:

I – como atri bu i ção ge ral: co o pe rar com o de sen -
vol vi men to na ci o nal e a de fe sa ci vil;

II – como atri bu i ções par ti cu la res da Ma ri nha:
a) ori en tar e con tro lar a Ma ri nha Mer can te e suas 

ati vi da des cor re la tas, no que in te res sa à de fe sa na ci o -
nal;

b) pro ver a se gu ran ça da na ve ga ção aqua viá ria;
c) con tri bu ir para a for mu la ção e con du ção de

po lí ti cas na ci o na is que di gam res pe i to ao mar; e
d) im ple men tar e fis ca li zar o cum pri men to de leis

e re gu la men tos, no mar e águas in te ri o res; e
III – como atri bu i ções par ti cu la res da Ae ro náu ti ca:
a) ori en tar, co or de nar e con tro lar as ati vi da des

de Avi a ção Ci vil;
b) pro ver a se gu ran ça da na ve ga ção aé rea;
c) con tri bu ir para a for mu la ção e con du ção da

Po lí ti ca Ae ro es pa ci al Na ci o nal;
d) es ta be le cer, equi par e ope rar, di re ta men te ou

me di an te con ces são, a in fra-estrutura ae ro es pa ci al; e
e) ope rar o Cor re io Aé reo Na ci o nal.

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

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 43 DE 1999

Re vo ga o art. 2º, da Lei nº 9.192, de 21 
de de zem bro de 1995, que al te ra dis po si ti vos 
da Lei nº 5.540, de 28 de no vem bro de 1968, 
que re gu la men tam o pro ces so de es co lha
dos di ri gen tes uni ver si tá ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica re vo ga do o art. 2º, da Lei nº 9.192, de

21 de de zem bro de 1995.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.
Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 9.192, de 21 e de zem bro de 1995, ao al -
te rar o art. 16, da Lei nº 5.540, de 28 de de zem bro de
1968, que dis ci pli na o pro ces so de es co lha dos di ri -
gen tes uni ver si tá ri os, dis põe, em seu art. 2º, que a re -
con du ção per mi ti da ao mes mo car go é ve da da aos
que já es ti ves sem exer cen do car gos de re i to res, vi -
ce-reitores de uni ver si da des, di re tor e vice de uni da -

des uni ver si tá ri as e de es ta be le ci men tos iso la dos de
en si no su pe ri or, na data da sua pu bli ca ção.

Ora, tal res tri ção im pos ta pela ci ta da nor ma le gal
não tem sen ti do, con fi gu ran do uma ex ce ção dis cri mi -
na tó ria con tra os bons di ri gen tes uni ver si tá ri os que fi -
cam im pe di dos de con ti nu ar pres tan do bons ser vi ços
à en ti da de que hoje co man dam, só pelo fato de es ta -
rem no exer cí cio do car go na que le dia.

Numa épo ca em que já foi apro va da a pos si bi li -
da de de re e le i ção em to dos os ní ve is do Po der Exe cu -
ti vo, in clu si ve para o Pre si den te da Re pú bli ca, é in con -
ce bí vel que se man te nha dis po si ti vo tão ana crô ni co na 
le gis la ção que tra ta da es co lha dos di ri gen tes uni ver si -
tá ri os.

Estas as ra zões pe las qua is se im põe a re vo ga -
ção do ci ta do dis po si ti vo, ob je ti vo do pro je to de lei que
te nho a hon ra de sub me ter aos meus ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.540, de
28 de no vem bro de 1968, que re gu la men tam 
o pro ces so de es co lha dos di ri gen tes uni ver -
si tá ri os.

....................................................................................
Art. 2º A re con du ção pre vis ta no pa rá gra fo úni co

do art. 16 da Lei nº 5.540, de 28 de no vem bro de 1968,
a que se re fe re o ar ti go 1º des ta lei, será ve da da aos
atu a is ocu pan tes dos car gos ex pres sos no ci ta do dis -
po si ti vo.
....................................................................................

LEI Nº 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Fixa nor mas de or ga ni za ção e fun ci o -
na men to do en si no su pe ri or e sua ar ti cu la -
ção com a es co la mé dia, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................
Art. 16. A no me a ção de Re i to res e Vi ce-Reitores de

uni ver sidades e Di re to res e Vi ce-Diretores de uni -
da des uni ver si tá ri as ou es ta be le ci men tos iso la -
dos far-se-á com ob ser vân cia dos se guin tes prin cí pi -
os:

I – O Re i tor e o Vi ce-Reitor de uni ver si da de ofi -
ci al se rão no me a dos pelo res pec ti vo Go ver no e es -
co lhi dos de lis tas de no mes in di ca dos pelo Con se lho 
Uni ver si tá rio ou col egi a do equi va lente.
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II – Qu an do, na ad mi nis tra ção su pe ri or uni ver si -
tá ria, hou ver ór gão de li be ra ti vo para as ati vi da des de
en si no e pes qui sa, prin ci pal men te se cons ti tu í do de
ele men tos es co lhi dos pe los De par ta men tos, a lis ta a
que se re fe re o item an te ri or será or ga ni za da em re u -
nião con jun ta des se ór gão e do Con se lho Uni ver si tá -
rio ou co le gi a do equi va len te.

III – O Re i tor e o Di re tor de uni ver si da de, uni da -
de uni ver si tá ria ou es ta be le ci men to iso la do de ca rá -
ter par ti cu lar, se rão es co lhi dos na for ma dos res pec ti -
vos es ta tu tos e re gi men tos.

IV – O Di re tor de uni da de uni ver si tá ria ou es ta be -
le ci men to iso la do, quan do ofi ci al, será es co lhi do con for -
me es ta be le ci do pelo res pec ti vo sis te ma de en si no, sal -
vo nos ca sos pre vis tos no § 1º des te ar ti go.

§ 1º Os Re i to res, Vi ce-Reitores, Di re to res e Vi -
ce-Diretores das ins ti tu i ções de en si no su pe ri or, man -
ti das pela União, sal vo o dis pos to no § 2º des te ar ti go, 
se rão in di ca dos em lis tas de seis no mes pe los res -
pec ti vos co le gi a dos e no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca.

§ 2º Será de qua tro anos o man da to dos Re i to -
res, Vi ce-Reitores, Di re to res e Vi ce-Diretores, ve da do 
o exer cí cio de dois man da tos con se cu ti vos.

§ 3º VETADO.
§ 4º Ao Re i tor e ao Di re tor ca be rá ze lar pela ma -

nu ten ção da or dem e dis ci pli na no âm bi to de suas atri -
bu i ções, res pon den do por abu so ou omis são.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 44, DE 1999

Pro í be a ex por ta ção de ma de i ra em
tora, pran cha, ou não aca ba da e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da a ex por ta ção de ma de i ra em

tora, pran cha, ou não aca ba da, ex tra í da da Ama zô nia Le -
gal.

Art. 2º Fi cam fi xa dos os se guin tes per cen tu a is da
ex por ta ção de que tra ta o art. 1º, para cum pri men to des ta
lei:

I – no pri me i ro ano, após a en tra da em vi gor des ta
lei, po de rão ser ex por ta dos os mes mos quan ti ta ti vos de
ma de i ra re fe ren tes ao ano an te ri or;

II – no se gun do ano, a ex por ta ção não po de rá ul tra -
pas sar se ten ta por cen to do que foi ex por ta do no pri me i ro
ano;

III – no ter ce i ro ano, qua ren ta por cen to do pri me i ro
ano;

IV – no quar to ano, dez por cen to; e
V – a par tir do quin to ano, a pro i bi ção será to tal.
Art. 3º Aos in fra to res, pes so as fí si cas ou ju rí di cas,

será apli ca da a ma i or mul ta pre vis ta na le gis la ção per ti -
nen te, sem pre ju í zo da apre en são da ma de i ra e da ação
pe nal a que res pon de rão os res pon sá ve is pela ex por ta -
ção ile gal.

Art. 4º Esta lei será re gu la men ta da pelo Po der Exe -
cu ti vo, num pra zo de cen to e vin te dias após a sua en tra da 
em vi gor

Art. 5º. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu bli -
ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

Os ní ve is de des ma ta men to das flo res tas na ci o na is
atin gi ram pa ta ma res in sus ten tá ve is e inad mis sí ve is, e, em 
gran de par te, po dem ser cre di ta dos à ação ne fas ta das
ma de i re i ras, prin ci pal men te in ter na ci o na is, que, se apro -
ve i tan do da vul ne ra bi li da de do Po der Pú bli co para com -
ba tê-las, têm pro mo vi do a de vas ta ção de nos sas flo res -
tas, sem dó nem pi e da de, de modo cres cen te e ga lo pan -
te.

Isto, além de pre ju di car nos so meio am bi en te, de di -
la pi dar nos sas ri que zas ve ge ta is, des per ta crí ti cas de go -
ver nos de ou tros pa í ses, au men tan do, ain da mais, a co bi -
ça pela Ama zô nia e sua con se qüen te in ter na ci o na li za ção.

Pre o cu pa do com a si tu a ção, te nho a hon ra de
subme ter à apre ci a ção de meus ilus tres pa res pro je to de
lei que pro í be a ex por ta ção da ma de i ra em tora, em
pran cha, ou não aca ba da, ao mes mo tem po em que dis -
põe so bre a pu ni ção dos res pon sá ve is pela ex por ta ção
de fe sa.

Por ou tro lado, dá um pra zo de cin co anos para
que se cum pra, gra du al men te, os di ta mes do pro je to
que, te nho cer te za, se trans for ma do em lei, dará um bas -
ta a esta es po li a ção à ri que za na ci o nal.

Sala das Ses sões, 23 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
ca ben do a esta úl ti ma de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 45, DE 1999

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar uma
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de
Can tá no Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º – Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
cri ar uma Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio
de Can tá no Esta do de Ro ra i ma;

Art. 2º – O Po der Exe cu ti vo pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção ado ta rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para
a im plan ta ção da es co la men ci o na da no art. 1º até o
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao da apro va ção da pre -
sen te lei;

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

Art. 4º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Inves tir na edu ca ção é, sem ne nhu ma dú vi da, o
ca mi nho mais se gu ro para as se gu rar o de sen vol vi men -
to de um povo, de uma re gião, de um país. O Esta do
deve cada vez mais bus car de so cu par-se de ou tros en -
car gos para pro mo ver uma edu ca ção cada vez melhor
e mais pró xi ma dos que dela ne ces si tam.

No caso es pe cí fi co da nos sa pro po si ção, o que
se pre ten de é le var aos jo vens re si den tes em mu ni cí -
pi os de ati vi da des es sen ci al men te agro pe cuá ri as da
Ama zô nia, no Esta do de Ro ra i ma, a opor tu ni da de de
aces so a um en si no pro fis si o na li zan te de boa qua li -
da de, que re sul ta rá no sur gi men to de mão de obra
téc ni ca in du zi do ra de ma i or pro du ção e me lhor qua li -
da de de vida para fi lhos de pe que nos agri cul to res e
pe cu a ris tas da que la dis tan te Uni da de da Fe de ra ção.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 46, DE 1999

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar uma
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de
Nor man dia no Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º – Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar 

uma Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de Nor -
man dia no Esta do de Ro ra i ma;

Art. 2º – O Po der Exe cu ti vo pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção ado ta rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a
im plan ta ção da es co la men ci o na da no art. 1º até o
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao da apro va ção da pre -
sen te lei;

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

Art. 4º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Inves tir na edu ca ção é, sem ne nhu ma dú vi da, o
ca mi nho mais se gu ro para as se gu rar o de sen vol vi men to 
de um povo, de uma re gião, de um país. O Esta do deve
cada vez mais bus car de so cu par-se de ou tros en car gos
para pro mo ver uma edu ca ção cada vez me lhor e mais
pró xi ma dos que dela ne ces si tam.

No caso es pe cí fi co da nos sa pro po si ção, o que
se pre ten de é le var aos jo vens re si den tes em mu ni cí pi -
os de ati vi da des es sen ci al men te agro pe cuá ri as da
Ama zô nia, no Esta do de Ro ra i ma, a opor tu ni da de de
aces so a um en si no pro fis si o na li zan te de boa qua li da -
de, que re sul ta rá no sur gi men to de mão de obra téc ni -
ca in du zi do ra de ma i or pro du ção e me lhor qua li da de
de vida para fi lhos de pe que nos agri cul to res e pe cu a -
ris tas da que la dis tan te Uni da de da Fe de ra ção.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 47, DE 1999

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar uma
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de
Ui ra mu tã no Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º – Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar 

uma Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de Ui ra -
mu tã no Esta do de Ro ra i ma;

Art. 2º – O Po der Exe cu ti vo pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção ado ta rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a
im plan ta ção da es co la men ci o na da no art. 1º até o
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao da apro va ção da pre -
sen te lei;

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

Art. 4º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Inves tir na edu ca ção é, sem ne nhu ma dú vi da, o
cami nho mais se gu ro para as se gu rar o de sen vol vi men to 
de um povo, de uma re gião, de um país. O Esta do deve
cada vez mais buscar de so cu par-se de ou tros en -
car gos para pro mo ver uma edu ca ção cada vez
melhor e mais pró xi ma dos que dela neces si tam.

No caso es pe cí fi co da nos sa pro po si ção, o que se  
pre ten de   é   le var   aos jo vens  re si den tes em muni
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cípios de ati vi da des es sen ci al men te agropecuá -
rias da Ama zô nia, no Esta do de Ro ra i ma, a opor tu ni da -
de de aces so a um en si no pro fis si o na li zan te de boa
qua li da de, que re sul ta rá no sur gi men to de mão de obra
téc ni ca in du zi do ra de ma i or pro du ção e me lhor qua li da -
de de vida para fi lhos de pe que nos agri cul to res e pe cu -
a ris tas da que la dis tan te Uni da de da Fe de ra ção.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 48, DE 1999

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar uma
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de
Alto Ale gre no Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º – Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar 

uma Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de Alto
Ale gre no Esta do de Ro ra i ma;

Art. 2º – O Po der Exe cu ti vo pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção ado ta rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a
im plan ta ção da es co la men ci o na da no art. 1º até o
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao da apro va ção da pre -
sen te lei;

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

Art. 4º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Inves tir na edu ca ção é, sem ne nhu ma dú vi da, o
ca mi nho mais se gu ro para as se gu rar o de sen vol vi -
men to de um povo, de uma re gião, de um país. O Esta -
do deve cada vez mais bus car de so cu par-se de ou tros
en car gos para pro mo ver uma edu ca ção cada vez me -
lhor e mais pró xi ma dos que dela ne ces si tam.

No caso es pe cí fi co da nos sa pro po si ção, o que
se pre ten de é le var aos jo vens re si den tes em mu ni cí pi -
os de ati vi da des es sen ci al men te agro pe cuá ri as da
Ama zô nia, no Esta do de Ro ra i ma, a opor tu ni da de de
aces so a um en si no pro fis si o na li zan te de boa qua li da de,
que re sul ta rá no sur gi men to de mão de obra téc ni ca in -
du zi do ra de ma i or pro du ção e me lhor qua li da de de vida
para fi lhos de pe que nos agri cul to res e pe cu a ris tas da -
que la dis tan te Uni da de da Fe de ra ção.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 49, DE 1999

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar uma
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de
Mu ca jaí no Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º – Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar

uma Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de Mu ca -
jaí no Esta do de Ro ra i ma.

Art. 2º – O Po der Exe cu ti vo atra vés do Mi nis té rio
da Edu ca ção ado ta rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para
a im plan ta ção da Esco la men ci o na da no art. 1º até o
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao da apro va ção da pre -
sen te lei.

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

Art. 4º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

Inves tir na edu ca ção é, sem ne nhu ma dú vi da, o ca -
mi nho mais se gu ro para as se gu rar o de sen vol vi men to de
um povo, de uma re gião, de um país. O Esta do deve cada
vez mais bus car de so cu par-se de ou tros en car gos para
pro mo ver uma edu ca ção cada vez melhor e mais pró xi ma
dos que dela ne ces si tam.

No caso es pe cí fi co da nos sa pro po si ção, o que se
pretende é le var aos jo vens re si den tes em mu ni cí pi os de
ati vi da des es sen ci al men te agro pe cuá ri as da Ama zô nia, no 
Esta do de Ro ra i ma, a opor tu ni da de de aces so a um en si no 
pro fis si o na li zan te de boa qua li da de, que re sul ta rá no sur gi -
men to de mão-de-obra técnica in du zi do ra de ma i or pro -
du ção e me lhor qua li da de de vida para fi lhos de pe que -
nos agri cul to res e pe cu a ris tas da que la dis tan te Uni da de
da Fe de ra ção.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 1999

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar uma
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de
São João do Ba li za no Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º – Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a 

cri ar uma Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí -
pio de São João do Ba li za no Esta do de Ro ra i ma.

Art. 2º – O Po der Exe cu ti vo atra vés do Mi nis té -
rio da Edu ca ção ado ta rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as
para a im plan ta ção da es co la men cionada no
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art. 1º até o exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao da
apro va ção da pre sen te lei.

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

Art. 4º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Inves tir na edu ca ção é, sem ne nhu ma dú vi da, o
ca mi nho mais se gu ro para as se gu rar o de sen vol vi men -
to de um povo, de uma re gião, de um país. O Esta do
deve cada vez mais bus car de so cu par-se de ou tros en -
car gos para pro mo ver uma edu ca ção cada vez me lhor
e mais pró xi ma dos que dela ne ces si tam.

No caso es pe cí fi co da nos sa pro po si ção, o que se 
pre ten de é le var aos jo vens re si den tes em mu ni cí pi os
de ati vi da des es sen ci al men te agro pe cuá ri as da Ama -
zô nia, no Esta do de Ro ra i ma, a opor tu ni da de de aces so 
a um en si no pro fis si o na li zan te de boa qua li da de, que
re sul ta rá no sur gi men to de mão-de-obra téc ni ca in du zi -
do ra de ma i or pro du ção e me lhor qua li da de de vida
para fi lhos de pe que nos agri cul to res e pe cu a ris tas da -
que la dis tan te Uni da de da Fe de ra ção.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 51, DE 1999

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar uma 
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de 
Ca ra ca raí no Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º – Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri -

ar uma Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de
Ca ra ca raí no Esta do de Ro ra i ma;

Art. 2º – O Po der Exe cu ti vo pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção ado ta rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para
a im plan ta ção da es co la men ci o na da no art. 1º até o
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao da apro va ção da pre -
sen te lei;

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

Art. 4º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Inves tir na edu ca ção é, sem ne nhu ma dú vi da, o
ca mi nho mais se gu ro para as se gu rar o de sen vol vi men -
to de um povo, de uma re gião, de um país. O Esta do
deve cada vez mais bus car de so cu par-se de outros en -

car gos para pro mo ver uma edu ca ção cada vez me -
lhor e mais pró xi ma dos que dela ne ces si tam.

No caso es pe cí fi co da nos sa pro po si ção, o que
se pre ten de é le var aos jo vens re si den tes em mu ni cí -
pi os de ati vi da des es sen ci al men te agro pe cuá ri as da
Ama zô nia, no Esta do de Ro ra i ma, a opor tu ni da de de
aces so a um en si no pro fis si o na li zan te de boa qua li -
da de, que re sul ta rá no sur gi men to de mão de obra
téc ni ca in du zi do ra de ma i or pro du ção e me lhor qua li -
da de de vida para fi lhos de pe que nos agri cul to res e
pe cu a ris tas da que la dis tan te Uni da de da Fe de ra ção.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 1999

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar uma 
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de 
Ca ro e be no Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º – Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri -

ar uma Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de
Ca ro e be no Esta do de Ro ra i ma;

Art. 2º – O Po der Exe cu ti vo pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção ado ta rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para
a im plan ta ção da es co la men ci o na da no art. 1º até o
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao da apro va ção da pre -
sen te lei;

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

Art. 4º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Inves tir na edu ca ção é, sem ne nhu ma dú vi da, o ca mi -
nho mais se gu ro para as se gu rar o de sen vol vi men to de um
povo, de uma re gião, de um país. O Esta do deve cada vez
mais bus car de so cu par-se de ou tros en car gos para pro mo ver
uma edu ca ção cada vez me lhor e mais pró xi ma dos que dela
ne ces si tam.

No caso es pe cí fi co da nos sa pro po si ção, o que se pre -
ten de é le var aos jo vens re si den tes em mu ni cí pi os de ati vi da -
des es sen ci al men te agro pe cuá ri as da Ama zô nia, no Esta do de 
Ro ra i ma, a opor tu ni da de de aces so a um en si no pro fis si o na li -
zan te de boa qua li da de, que re sul ta rá no sur gi men to de mão
de obra téc ni ca in du zi do ra de ma i or pro du ção e me lhor qua li -
da de de vida para fi lhos de pe que nos agri cul to res e pe cu a ris tas 
da que la dis tan te Uni da de da Fe de ra ção.

FEVEREIRO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 478  



Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 1999

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar uma 
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de 
Ana uá no Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º – Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri -

ar uma Esco la Agro téc ni ca Fe de ral no Mu ni cí pio de
Ana uá no Esta do de Ro ra i ma.

Art. 2º – O Po der Exe cu ti vo atra vés do Mi nis té -
rio da Edu ca ção ado ta rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as 
para a im plan ta ção da es co la men ci o na da no art. 1º
até o exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao da apro va ção
da pre sen te lei.

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

Art. 4º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Inves tir na edu ca ção é, sem ne nhu ma dú vi da, o
ca mi nho mais se gu ro para as se gu rar o de sen vol vi men -
to de um povo, de uma re gião, de um país. O Esta do
deve cada vez mais bus car de so cu par-se de ou tros en -
car gos para pro mo ver uma edu ca ção cada vez me lhor
e mais pró xi ma dos que dela ne ces si tam.

No caso es pe cí fi co da nos sa pro po si ção, o que
se pre ten de é le var aos jo vens re si den tes em mu ni cí -
pi os de ati vi da des es sen ci al men te agro pe cuá ri as da
Ama zô nia, no Esta do de Ro ra i ma, a opor tu ni da de de
aces so a um en si no pro fis si o na li zan te de boa qua li -
da de, que re sul ta rá no sur gi men to de mão-de-obra
téc ni ca in du zi do ra de ma i or pro du ção e me lhor qua li -
da de de vida para fi lhos de pe que nos agri cul to res e
pe cu a ris tas da que la dis tan te Uni da de da Fe de ra ção.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

OF/GAB/I/Nº 136

Bra sí lia, 24 de fe ve re i ro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que os De pu ta dos 

João Men des e João Ma tos pas sam a in te grar, res pec -
ti va men te, na qua li da de de Ti tu lar e de Su plen te, a Co -
mis são Mis ta des ti na da a exa mi nar e emi tir pa re cer
so bre a Me di da Pro vi só ria nº 1.808, de 9 de fe ve re i ro
de 1999, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

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.

OF/GAB/I/Nº 137

Bra sí lia, 24 de fe ve re i ro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que os De pu ta dos 

Mú cio Sá e João Co la ço pas sam a in te grar, res pec ti va -
men te, na qua li da de de Ti tu lar e de Su plen te, a Co mis -
são Mis ta des ti na da a exa mi nar e emi tir pa re cer so bre
a Me di da Pro vi só ria nº 1.810, de 9 de fe ve re i ro de
1999, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

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.

OF/GAB/Nº 138

Bra sí lia, 24 de fe ve re i ro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que os De pu ta dos 

Juran dil Ju a rez e Arman do Mon te i ro pas sam a in te -
grar, res pec ti va men te, na qua li da de de Ti tu lar e de
Su plen te, a Co mis são Mis ta des ti na da a exa mi nar e
emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 1.809, de
9 de fe ve re i ro de 1999, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.

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.

OF.PSDB/Nº 175/99

Bra sí lia, 23 de ja ne i ro 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 Má rio Ne gro mon te e
José de Abreu, como mem bros ti tu la res, e Ani val do

479 ANAIS  DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO 1999



Vale e Ma ri sa Ser ra no, como mem bros su  plen -
tes , 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 Mis ta des ti na da a ana li -
sar a MP nº 1783-2/99.

Aten ci o sa men te,
De pu ta do Aé cio Ne ves, Lí der do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se rão fe -

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

do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su -

as su na, por vin te mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, mi nha in ter ven -
ção na tar de de hoje tem por ob je to um tema re cor -
ren te na mi nha atu a ção nes ta Casa: o Nor des te, os
nor des ti nos e a crô ni ca fal ta de água.

Vou di vi di-la em duas par tes dis tin tas: a pri me i -
ra, uma abor da gem rá pi da, mas nem por isso su per fi -
ci al, que con tem pla uma so lu ção es tru tu ral da ma té -
ria; na se gun da, arei um de ta lha men to de ques tões
con jun tu ra is atu a li za das, de modo a pro por me di das
vol ta das às ur gên ci as im pos ter gá ve is, como a ga ran -
tia da so bre vi vên cia hoje, an tes de qual quer vis lum -
bre de pre o cu pa ção com o ama nhã, tão gra ve é a si -
tu a ção dos nos sos ir mãos que vi vem nes sa re gião
es que ci da por Deus.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, os re pre -
sen tan tes da re gião nor des ti na nes ta Casa – en tre os
qua is te nho a hon ra de me in clu ir – com par ti lham a
pre o cu pa ção cons tan te com o de sen vol vi men to
dessa por ção bra si le i ra que cor res pon de, apro xi -
ma da men te, a um quin to do ter ri tó rio na ci o nal,
con tri bu in do, na mes ma pro por ção, para o to tal da
área agri cul tá vel do nos so País.

Pre o cu pa mo-nos cons tan te men te com a re -
gião, por ela abri gar um dos ma i o res bol sões de
po bre za do he mis fé rio oci den tal, onde vi vem cer ca 
de 30% da po pu la ção bra si le i ra.

Sa be mos to dos que pou co re sul ta do ob ti ve -
ram as po lí ti cas in ter ven ci o nis tas, frag men ta das
em ações des con ti nu a das e dis per sas.

Os mé to dos de in ter ven ção até en tão apli ca -
dos ti ve ram como ob je ti vo con tor nar ou mi ni mi zar
os efe i tos das se cas fre qüen tes que de sor ga ni zam 
a fra gi li za da es tru tu ra de pro du ção da área, mas
não lo gra ram re sol ver a ques tão bá si ca, que se re -
su me na dis po ni bi li da de de água em quan ti da de,
qua li da de e opor tu ni da de.

Nes se con tex to está in se ri da a zona se -
mi-árida, onde o fla ge lo da seca de sen ca de ia de -
se qui lí bri os em pro por ções gi gan tes cas. As chu -
vas, além de es cas sas, são ex tre ma men te ir re gu -
la res quan to à dis tri bu i ção tem po ral e es pa ci al. O
agri cul tor da re gião é ver da de i ra men te um már tir.

Além de não con tar com água em dis po ni bi li -
da de su fi ci en te no solo, tem ain da que en fren tar
per ver sos ca pri chos da na tu re za, pois ora o pe río -
do chu vo so se an te ci pa, ora se atra sa, ora con cen -
tra-se em al guns pou cos dias do ano.

No en tan to, ape sar de ad ver so, esse cli ma é
fa vo rá vel para al gu mas ati vi da des eco nô mi cas,
em es pe ci al a prá ti ca da agri cul tu ra ir ri ga da, que já 
mos trou re sul ta dos ex ce len tes na pro du ção de fru -
tas, por exem plo.

Para isso, con tu do, é ne ces sá rio in cre men tar
a dis po ni bi li da de de água na re gião. Sem água, Sr. 
Pre si den te, é im pos sí vel ob ter da ter ra se quer um
grão, um fru to, uma raiz! 

Te mos que bus car in ces san te men te al ter na ti -
vas de co le ta e ar ma ze na men to de água para o se -
mi-árido, se qui ser mos de sen vol ver a re gião e eli -
mi nar a po bre za crô ni ca do povo que nela ha bi ta.

Re le gar essa gen te à di ver si da de do cli ma e
às agru ras da es cas sez de água é com pac tu ar
com um ver da de i ro ato de fra tri cí dio.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a
Com pa nhia de De sen vol vi men to do Vale do São
Fran cis co, Co de vasf, ela bo rou uma es tra té gia téc -
ni ca e po lí ti ca para pro mo ver a mu dan ça do per fil
so ci o e co nô mi co da re gião. Tra ta-se do Pla no de
De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São 
Fran cis co e do Se mi-Árido Nor des ti no.

Ele con sis te, ba si ca men te, na in te gra ção e
na co or de na ção das di ver sas ações es tru tu ra do -
ras pro gra ma das pe los vá ri os seg men tos do Go -
ver no, com ên fa se nas áre as ener gé ti ca, agro pe -
cuá ria, hí dri ca e de trans por te, con ci li a das com
as ações dos se to res de sa ú de, edu ca ção, sa ne a -
men to, meio am bi en te, ciên cia e tec no lo gia. 

Cu i da do sa men te ela bo ra do para dar res pos -
ta de fi ni ti va ao gran de de sa fio na ci o nal de pro mo -
ver o de sen vol vi men to sus ten ta do da re gião, o
Pla no tem como ob je ti vos, en tre ou tros:

– o ge ren ci a men to do po ten ci al hí -
dri co, para pro du zir ener gia elé tri ca, per -
mi tir a ir ri ga ção e ou tros usos; 

– o for ta le ci men to da in fra-estrutura 
em re giões me nos fa vo re ci das;
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– a pre ser va ção am bi en tal com a
ma nu ten ção da bi o di ver si da de;

– a me lho ria do ní vel de vida da po pu la -
ção com a cri a ção de mi lhões de em pre gos.

Per ce be-se que o Pla no está fun da men ta do no 
for ta le ci men to da in fra-estrutura bá si ca e na uti li za -
ção e trans for ma ção dos re cur sos na tu ra is, ten do
como prin cí pio o po ten ci al hí dri co da re gião, em es -
pe ci al o do rio São Fran cis co – abro um pa rên te se
para aler tar que o rio São Fran cis co re pre sen ta 60% 
das águas do Nor des te.

Para dis po ni bi li zar água para a re gião, foi con -
ce bi do um Sis te ma de Dis tri bu i ção e Cap ta ção de
Água para Uso Múl ti plo, com pos to por um con jun to de
re ser va tó ri os in ter li ga dos por ca na is, em ní vel que cap -
tam as pre ci pi ta ções lo ca is e per cor rem mais de 8.400
qui lô me tros, dis po ni bi li zan do água para os Esta dos do
Pi a uí, Per nam bu co, Ba hia, Ser gi pe, Ala go as, Pa ra í -
ba, Rio Gran de do Nor te e Ce a rá.

Esse Sis te ma está em per fe i ta ar ti cu la ção com o
Pro je to Pró-água, já em exe cu ção, e com o Pro gra ma
de Irri ga ção do Vale do São Fran cis co. Além da ir ri ga -
ção, o Sis te ma per mi ti rá, tam bém, o for ne ci men to de
água para ou tros usos eco nô mi cos e so ci a is.

Po de mos ver, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na -
do res, que a pre mis sa bá si ca des se Pla no da Co de -
vasf é a ga ran tia do su pri men to hí dri co.

Como o rio São Fran cis co não ofe re ce a va zão
ex ce den te ne ces sá ria, vão ser bus ca das ou tras fon -
tes de água, que se rão trans por ta das para a Ba cia
do São Fran cis co, onde es tão pre vis tas obras de ar -
ma ze na men to e re gu la ri za ção no seu cur so su pe ri or 
e aflu en tes. Não há, por tan to, ris co de se com pro me -
ter o se tor elé tri co.

Ca na is co nec ta dos ao rio São Fran cis co vão
abas te cer os prin ci pa is re ser va tó ri os pla ne ja dos e
cons tru í dos no se mi-árido. Com isso, pre vê-se a dis -
tri bu i ção de água em quan ti da de e qua li da de, pos si -
bi li tan do o abas te ci men to hu ma no, ani mal e o de -
sen vol vi men to de ati vi da des pro du ti vas.

De ve-se res sal tar a con cor dân cia do Pla no
com as re co men da ções da co mu ni da de in ter na ci o -
nal, no que tan ge à pre ser va ção do meio am bi en te.

Afi nal, não mais se pode con ce ber o de sen vol -
vi men to de uma re gião como o Vale do São Fran cis -
co sem es tar ga ran ti da a pro te ção dos re cur sos hí -
dri cos, da qua li da de da água e dos ecos sis te mas
aquá ti cos.

A Co de vasf ava lia a pro pos ta como am bi ci o sa,
tan to pela sua di men são ge o grá fi ca e hu ma na, quan to

pe los re cur sos e com pro mis sos que exi ge. Mas ga -
ran te que ela é viá vel, es tru tu ra do ra e mo der na.

Não te mos dú vi da de que dela po de rão re sul tar 
be ne fí ci os con cre tos para to dos os Esta dos en vol vi -
dos e, por ex ten são, para o de sen vol vi men to do Bra -
sil em seu todo.

Qu e ro, no en tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs.
Se na do res, ex pres sar mi nha pre o cu pa ção par ti cu lar 
com os efe i tos que o Pla no da Co de vasf pos sa ter na 
Pa ra í ba, Esta do que te nho a hon ra de re pre sen tar
no Se na do da Re pú bli ca.

Sa be mos que a Pa ra í ba re gis tra os mais ba i -
xos ín di ces de de sen vol vi men to hu ma no e con di -
ções de vida. A ex tre ma ca rên cia vi gen te no Esta do
exi ge das au to ri da des cons ti tu í das ações pre ci sas e
efi ca zes em prol do res ga te da qua li da de de vida de
seu povo.

É fun da men tal, nes se sen ti do, que o Pla no de
De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do rio São
Fran cis co e do Se mi-Árido Nor des ti no con tem ple
pre fe ren ci al men te as áre as me nos fa vo re ci das de
seu en tor no, como o é o Esta do da Pa ra í ba, e con tri -
bua fir me men te para fo men tar a ge ra ção de ren da e
a di fu são de bens de con su mo jun to à sua po pu la -
ção. Essa é a mi nha ex pec ta ti va.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, fe i tas
es tas con si de ra ções que tra tam de so lu ções de na -
tu re za es tru tu ral, gos ta ria de con tar com a aten ção
de V. Exªs para o gra vís si mo qua dro de se nha do na
re gião, es pe ci al men te, na Pa ra í ba, em Per nam bu co
e no Ce a rá, nos úl ti mos dias, do qual é com pro van te
in ques ti o ná vel o ra ci o na men to de água para con su -
mo hu ma no em Re ci fe, onde es ta mos ten do ra cio na -
men to de água, João Pes soa, ca pi tal do meu Esta -
do, na Zona da Mata, que nun ca acon te ceu. Estou
com 57 anos, nun ca ti nha vis to isto ocor rer na Pa ra -
í ba e em Cam pi na Gran de, a mi nha ci da de na tal,
onde tam bém há ra ci o na men to há me ses.

A seca não aca bou, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. 
Se na do res, e as chu vas ain da são ir re gu la res e es -
cas sas, não co brin do to dos os mu ni cí pi os cas ti ga -
dos pela lon ga es ti a gem, frus tran do o so nho do
plan tio bre ve, ga ran ti dor do ali men to ne ces sá rio à
ma nu ten ção da vida.

Para acen tu ar esse qua dro crí ti co, o pro gra ma
de ajus te em im ple men ta ção re du ziu qua se à me ta de
os re cur sos or ça men tá ri os para a dis tri bu i ção de ces -
tas bá si cas às fa mí li as ca ren tes, além de ter re ti ra do
o com ple men to de me ren da es co lar que era as se gu -
ra do a cada alu no do en si no fun da men tal nos 1.350
mu ni cí pi os aten di dos pelo Co mu ni da de So li dá ria.
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Se gun do a di re ção da Co nab*, ór gão exe cu tor
do Pro dea – Pro gra ma de Dis tri bu i ção de Esto ques
de Ali men tos –, os re cur sos des ti na dos à aqui si ção
das ces tas bá si cas ca í ram de R$97 mi lhões, em
1998, para R$48,4 mi lhões nes te ano, sen do es pe ra -
da a re du ção do aten di men to po pu la ci o nal na pro por -
ção do cor te do or ça men to.

Além dis so, os mu ni cí pi os aten di dos pelo Co -
mu ni da de So li dá ria não vão mais re ce ber os R$0,20
diá ri os para ofe re cer me ren da es co lar a cada alu no
ma tri cu la do no en si no fun da men tal.

O re pas se por alu no nes ses mu ni cí pi os, os mais 
po bres do País, foi re du zi do para R$0,13, mes mo va -
lor que era re pas sa do aos mu ni cí pi os que não fa zi am
par te do pro gra ma.

Pre o cu pa-nos, igual men te, a pro xi mi da de do
tér mi no das fren tes de emer gên cia, cuja pror ro ga ção, 
até o iní cio de mar ço, não de ve rá ofe re cer os re cur -
sos ne ces sá ri os para es pe rar a che ga da das águas
em to dos os mu ni cí pi os em quan ti da de e re gu la ri da -
de su fi ci en tes para se me a du ra das no vas sa fras e as
res pec ti vas co lhe i tas, sem as qua is a so bre vi vên cia
se ria in vi a bi li za da.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, quem
as sis tiu ao no ti ciá rio de on tem, na TV Glo bo, viu que
es ta mos ten do um sur to de có le ra na Pa ra í ba, bem
como em ou tros Esta dos nor des ti nos, sen do que este 
sur to de có le ra de ve-se prin ci pal men te à qua li da de
da água.

No ti cia-se que cho ve no Nor des te, mas nós,
que es ta mos na Pa ra í ba, sa be mos que ape nas al -
guns mu ni cí pi os re ce be ram, até ago ra, essa chu va: o 
Ca ri ri, o Cu ri ma taú. Ontem mes mo o pre fe i to de Pi an -
có, no Vale do Pi an có, fa lou-me so bre a afli ção: fal ta
água em toda re gião. E bas ta di zer que em João Pes -
soa, nos sa ca pi tal, está ha ven do res tri ção ao con su -
mo de água, bem como em Re ci fe, Per nam bu co e
Cam pi na Gran de. Po rém, quan do a TV no ti cia que
está cho ven do no Nor des te, as au to ri da des de Bra sí -
lia acre di tam que é ver da de e ces sam ou di mi nu em
os re cur sos.

Não que ría mos, de ma ne i ra al gu ma, de pen der
de fren tes de emer gên cia, pois elas cri am ví ci os, per -
mi tin do in clu si ve a cor rup ção. Hoje mes mo al mo cei
com o Pro cu ra dor-Geral do meu Esta do, que me dis -
se es tar in di ci an do cer ca de 15 pre fe i tos que des vi a -
ram re cur sos das fren tes de tra ba lho. Não que ría mos
fren tes de tra ba lho; mas re gu la ri da de da água para
de sen vol ver o nos so tra ba lho. Não que re mos es mo -
la, mas o di re i to de po der tra ba lhar, o di re i to que todo
bra si le i ro deve ter. Cada ci da dão, pai de fa mí lia, deve
ter o di re i to de ver o seu fi lho sen do ali men ta do pelo

seu tra ba lho, pelo suor do seu ros to, e não es ta mos
ven do isso.

Pe di mos que as au to ri da des, an tes de di mi nu í -
rem os re cur sos, pro cu rem ve ri fi car na fon te que mu -
ni cí pi os não têm água. São mu i tos: na Pa ra í ba, há fal -
ta de água para be ber. Co me çou a cho ver em al guns
mu ni cí pi os; es pe ra mos em Deus que to dos te nham
chu va, mas, por hora, não é o que está ocor ren do. No
en tan to, do cen tro-oeste até o sul, acre di ta-se que o
Nor des te já su pe rou a seca.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ao en cer -
rar o meu pro nun ci a men to, gos ta ria de apre sen tar – e
esta é a base prin ci pal do meu dis cur so – um re que ri -
men to so li ci tan do a re a ti va ção da co mis são tem po rá ria
des te Se na do da Re pú bli ca des ti na da a ve ri ficar os efe -
i tos pro du zi dos pela seca no Nor des te.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT-AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) – Com mu -
i ta sa tis fa ção, Se na do ra He lo i sa He le na.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT-AL) – Se na dor
Ney Su as su na, que ro so li da ri zar-me com o pro nun -
ci a men to de V. Exª, até por que to dos nós, nor des ti -
nos, cer ta men te já vi ven ci a mos a an gús tia que o co -
ti di a no da seca traz a mi lha res de bra si le i ros. Des de 
as nos sas infân ci as sem pre es cu ta mos fa lar nes se
pro ble ma, às ve zes até can ta do em ver so e pro sa, ge -
ral men te nos dis cur sos ele i to ra is. Qu an do vejo as
ima gens que pas sam na te le vi são, que V. Exª tam -
bém vê e com as qua is se emo ci o na como nor des ti -
no, fico pro fun da men te ir ri ta da, mu i to ma chu ca da e
in dig na da, por que essa si tu a ção não é nova, sen do
mu i tas ve zes es con di da nos mo men tos ele i to ra is.
Sin ce ra men te, gos ta ria mu i to de ter vis to toda a cru -
el da de por que pas sa o Nor des te, por que pas sa o
ser tão, dis cu ti da nos de ba tes ele i to ra is das cam pa -
nhas à Pre si dên cia da Re pú bli ca. A si tu a ção do
Nor des te não é no vi da de. Exis tem es tu dos, pes qui -
sas e tec no lo gi as, tan to pro du zi dos pelo se tor pú bli -
co no Bra sil como in ter na ci o nal men te, para ga ran tir
al ter na ti vas para o de sen vol vi men to eco nô mi co,
apro ve i ta men to dos nos sos re cur sos hí dri cos e do
nos so po ten ci al em áre as agri cul tá ve is, al ter na ti vas
para a di na mi za ção da eco no mia lo cal e ge ra ção de 
em pre go e ren da. Tudo isso – nós sa be mos –  é
can ta do em ver so e pro sa no pe río do ele i to ral. O
Nor des te sem pre sig ni fi cou la ti fún dio imo ral, seca vi -
o len ta e oxi gê nio, mu i tas ve zes, para a vi ga ri ce ele i -
to ral. Isso é mu i to gra ve! Qu an do na te le vi são se
fala em ra ci o na men to em al gu mas áre as ou ci da des,
nós, nor des ti nos, sa be mos que exis tem áre as e mu -
ni cí pi os, como V. Exª sabe e re la tou, em que nem
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pos si bi li da de de ra ci o na men to pode ha ver, por que
as pes so as efe ti va men te não con se guem en con trar
nem uma poça de lama para ali men tar os seus ani -
ma is ou os seus fi lhos. Sin ce ra men te, fico ab so lu ta -
men te in dig na da, pois a gran de ma i o ria da po pu la ção
só vê es sas ce nas do lo ro sas e an gus ti an tes do Nor -
des te quan do trans mi ti das por al gu ma gran de emis so -
ra de te le vi são. Nós, que so mos de lá, que nas ce mos
no Nor des te, no ser tão, que con vi ve mos com a mi sé -
ria que é ser nor des ti no, fi ca mos cada vez mais in dig -
na dos! VI, na se ma na pas sa da, Sr. Pre si den te, Srs.
Se na do res, o Pre si den te da Re pú bli ca fa zer toda
aque la os ten ta ção pú bli ca na ina u gu ra ção do uso de
com pu ta do res em al gu mas es co las, meta evi den te -
men te mu i to aquém, mu i to aba i xo da gran de meta
anun ci a da com pom pas no ano pas sa do. É cla ro que
sou uma pro fun da de fen so ra da ciên cia e da tec no lo -
gia. Se exis te tec no lo gia, quer seja o mais sim ples
com pu ta dor para a cri an ça po bre, quer seja um ins tru -
men to para o ma i or hos pi tal – e o Se na dor Tião Vi a na
fa la va on tem do per fil epi de mi o ló gi co do nos so Bra sil –, 
é cla ro que en ten de mos que de ve mos tê-la. Mas, Se -
na dor Ney Su as su na, com a sen si bi li da de que de -
mons trou no dis cur so, V. Exª deve con cor dar que, às
vés pe ras do ano 2000, tí nha mos a obri ga ção de es tar
fa lan do em mo der ni da de e re vo lu ção tec no ló gi ca. A
mo der ni da de e a re vo lu ção tec no ló gi ca apa re cem em
al guns dis cur sos ofi ci a is, en quan to mi lha res de ci da -
dãos bra si le i ros es tão mor ren do de fome e sede. Não
se tra ta de qual quer dis cur so não! Nem dis cur so de Si -
tu a ção, nem dis cur so de Opo si ção. Isso é uma re a li da -
de. Se isso gera mu i to mais so li da ri e da de nos nos sos
co ra ções nor des ti nos, te nho ab so lu ta cer te za de que
qual quer pes soa de bom sen so nes te País, in de pen -
den te men te de con vic ções ide o ló gi cas ou de iden ti da -
de par ti dá ria, caso se diga cris tã, tem mais obri ga ção
ain da de ter so li da ri e da de. Espe ro pos sa mos bus car al -
ter na ti vas con cre tas, áge is e efi ca zes para re sol ver
esse pro ble ma, por que não adi an ta pen sar de ma is.
Não fal tam pro pos tas, nem pro je tos. V. Exª fa lou do
apro ve i ta men to do rio São Fran cis co. Des de o sé cu lo
pas sa do, em 1877, uma co mis são de en ge nhe i ros já
tra ba lha va nis so, co lo can do no pa pel o apro ve i ta men to
do rio São Fran cis co para o ca nal de Mo xo tó, ou para
qual quer ou tro ca nal. Então, so li da ri zo-me com o pro -
nun ci a men to de V. Exª, co lo can do-me à dis po si ção
para qual quer ação que este Se na do pos sa fa zer – e
tem a obri ga ção de fa zer – no sen ti do de, ao me nos,
mi ni mi zar o so fri men to da gi gan tes ca ma i o ria da po pu -
la ção nor des ti na. Mu i to obri ga da.

O SR NEY SUASSUNA (PMDB-PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na do ra. Não res ta a me nor dú vi -

da de que o apar te de V. Exª vai en gran de cer o meu 
dis cur so. Eu di ria à no bre Se na do ra que mu i ta co i sa 
já foi fe i ta, mas ain da exis te mu i to por fa zer, e cabe a
nós, Par la men ta res do Nor des te, co brar essa ação.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB-AP) – Se na dor Ney 
Su as su na, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) – No bre
Se na dor Gil vam Bor ges, ouço V. Exª.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB-AP) – Se na dor Ney 
Su as su na, V. Exª tem sido um ba lu ar te na de fe sa da
Re gião Nor des te. Qu e ro con gra tu lar-me com V. Exª,
não só pe las con si de ra ções per ti nen tes, mas pelo ta -
len to, pela in sis tên cia, per sis tên cia, dis po si ção e gar -
bo com que ocu pa a tri bu na des ta Casa, fa zen do as
re fle xões que faz em sua fala. Por tan to, que ro que
Deus o aben çoe e o man te nha sem pre as sim: dis pos -
to, atu an te, vi bran te e de di ca do aos in te res ses do
povo nor des ti no. Como V. Exª ain da tem mu i to o que
fa lar, en cer ro as mi nhas pa la vras, as so ci an do-me às
suas pre o cu pa ções.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) – Obri ga -
do, no bre Se na dor Gil vam Bor ges. Fico mu i to fe liz
com a ben ção que V. Exª aca ba de me dar. V. Exª é
um ho mem de fé, e eu tam bém o sou.

Gos ta ria de en cer rar, Sr. Pre si den te, en ca mi -
nhan do à Mesa o re que ri men to que so li ci ta seja re a ti -
va da a co mis são tem po rá ria da seca, a fim de que
pos sa mos re al men te ava li ar o qua dro, per mi tin do a
este Se na do da Re pú bli ca sa ber, com cer te za, se já
co me çou a cho ver em todo o Nor des te ou se al guns
mu ni cí pi os ain da pre ci sam de au xí lio. Tal re que ri men -
to ob je ti va ain da pos si bi li tar a apre sen ta ção de um
pla no de obras de es tru tu ra, para que não se gas te a
cada ano de seca uma for tu na nas fren tes, que so -
men te nos hu mi lham, por que não é agra dá vel o ci da -
dão re ce ber sem ter o que fa zer. Não há o que fa zer
nes sas fren tes a não ser re ce ber um mí se ro tro ca do
para a sub sis tên cia, pura e sim ples men te para a so -
bre vi vên cia. Pre ten de mos que o Nor des te pas se a
ser o ce le i ro des te País. Te mos boa ter ra, mu i to sol e
pre ci sa mos ape nas de um pou co mais de cu i da do
das nos sas au to ri da des para que pos sa mos ser uma
área pro du ti va.

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to de V. Exª terá o an da men to re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
(Pa u sa.)
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do
Suplicy. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do
Du tra. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti. V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sras. 
e Srs. Se na do res, a pre o cu pa ção com o agra va men to
da cri se en fren ta da pelo Bra sil, a ne ces si da de da re vi -
são do pac to fe de ra ti vo e a ur gên cia na re du ção das
de si gual da des re gi o na is exis ten tes em nos so País
têm sido pu bli ca men te ma ni fes ta das por di ver sos par -
la men ta res nes tes pri me i ros dias do ano em que se ini -
cia a 51ª Le gis la tu ra.

Re cém-chegado a esta Casa, onde te nho a hon -
ra de re pre sen tar o Esta do de Ro ra i ma, ocu po ago ra a
tri bu na para fa lar so bre uma das pri o ri da des que ele gi
para o meu man da to: a luta pela re di vi são ter ri to ri al do
País, fa tor ab so lu ta men te de ci si vo para o de sen vol vi -
men to das Re giões Nor te e Cen tro-Oeste e para re ver -
são do qua dro atu al de de si gual da de que as re le ga à
con di ção de re giões eco no mi ca men te me nos de sen -
vol vi das do País.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, re du zir os 
des ní ve is de de sen vol vi men to en tre as re giões do
País tem sido pro mes sa e meta de di ver sos go ver nan -
tes que con du zi ram os des ti nos da Na ção bra si le i ra,
so bre tu do nas úl ti mas dé ca das. Não obs tan te as boas
in ten ções, é for ço so re co nhe cer que o com ba te à de si -
gual da de não tem al can ça do o su ces so es pe ra do. Os
des ní ve is in ter-regionais não só per ma ne cem como
têm se tor na do ain da ma i o res, prin ci pal men te se fo ca -
li za dos sob a óti ca so ci al.

Assim, não há dú vi da: a bus ca de um mo de lo de
po lí ti ca ter ri to ri al que con tem ple a re di vi são do es pa ço
bra si le i ro, ba se a do na ne ces si da de de dis se mi nar o
de sen vol vi men to para todo o ter ri tó rio na ci o nal, é as -
sun to da ma i or ur gên cia e atu a li da de.

Pró xi mo de com ple tar 500 anos do des co bri men -
to, o Bra sil, em ter mos de de sen vol vi men to, con ti nua
li to râ neo, con cen tra do so bre tu do no Sul e Su des te.

Sr. Pre si den te, a ques tão da re di vi são ter ri to ri al
do Bra sil é bas tan te an ti ga. Há cer ca de dez anos, uma 
vez mais, o tema vol tou à tona. A ne ces sidade de ter
uma vi são mais mo der na da ques tão ge o po lí ti ca do País
e de con ci li ar a ne ces si da de de in te ri o ri zar a ação go ver -
na men tal com a pro mo ção do de sen vol vi men to equi li -
bra do do ter ri tó rio na ci o nal foi for mal men te pro cla ma da
pe los mem bros da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. 

Com essa fi na li da de, fi cou es ta be le ci da, no art. 12
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Car ta
Mag na de 1988, a cri a ção da Co mis são de Estu dos Ter -
ri to ri a is.

Em 1989, essa co mis são mis ta, in te gra da por
mem bros do Con gres so Na ci o nal e por re pre sen tan tes
do Po der Exe cu ti vo, vol tou a in sis tir na cri a ção de no vas
uni da des fe de ra ti vas. Seu re la tó rio, tor na do pú bli co em
1990, su ge riu a re di vi são de al guns Esta dos da Fe de ra -
ção, no ta da men te na Ama zô nia Le gal, apre sen tan do an -
te pro je tos re la ti vos a no vas uni da des ter ri to ri a is.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, há que se
bus car so lu ções mais efe ti vas para a re du ção dos des ní -
ve is re gi o na is, que tor nam nos so País tão de si gual e so -
ci al men te in jus to. Bem sa be mos que mu i tos dos re cur -
sos pú bli cos des ti na dos a re du zir os des ní ve is in ter e in -
tra-regionais li be ra dos ao lon go dos úl ti mos 40 anos es -
co a ram pe los ra los, sem per mi tir que o Nor te, o Nor des te 
e o Cen tro-Oeste con se guis sem atin gir os mes mos pa ta -
ma res al can ça dos pe las de ma is re giões bra si le i ras.

Às vés pe ras da vi ra da do mi lê nio, cre io ser ne ces -
sá rio que nos em pe nhe mos de ci si va men te para re du zir
as iní quas de si gual da des que fa zem com que em nos so
ter ri tó rio co e xis tam re giões com ín di ces de de sen vol vi -
men to idên ti cos aos dos pa í ses mais avan ça dos, e re -
giões em que es ses ín di ces as se me lham-se aos dos pa -
í ses mais po bres do Ter ce i ro Mun do. Pou cos pre si den -
tes ti ve ram a vi são e a ini ci a ti va de ações ca pa zes de le -
var o de sen vol vi men to para o in te ri or do País, no ta da -
men te para a Re gião Nor te.

Como re pre sen tan te de um Esta do da Re gião Nor -
te do País, co nhe ço de per to os pro ble mas da Ama zô nia e
sei de sua im por tân cia es tra té gi ca para o Bra sil. Essa gi -
gan tes ca área, que re pre sen ta qua se dois ter ços do ter ri tó -
rio na ci o nal, é a re gião me nos de sen vol vi da e a me nos
po pu lo sa do País, mas, por ou tro lado, é a mais co bi ça da 
in ter na ci o nal men te.

De ca rac te rís ti cas ge o grá fi cas bem es pe cí fi cas, a
Ama zô nia di fe ren cia-se das de ma is re giões bra si le i ras
por inú me ros as pec tos, en tre os qua is des ta cam-se o
nú me ro e a ex ten são de seus Esta dos com po nen tes.
Enquan to a Re giões Nor des te, Sul e Su des te têm Esta -
dos com cer ca de 200 mil qui lô me tros qua dra dos, em
mé dia, nas Re giões Nor te e Cen tro-Oeste, os Esta dos
do Pará, do Ama zo nas e do Mato Gros so res pon dem por 
qua se um ter ço da ex ten são do País.

Con sidero que Esta dos como o Ama zo nas, o
Pará e o Mato Gros so são in go ver ná ve is. Por sua di -
men são, es sas uni da des fe de ra ti vas são ma i o res do
que um gran de nú me ro de pa í ses.    As   enor mes  dis -
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tân ci as den tro da mes ma uni da de fe de ra ti va dificul tam a
ação ad mi nis tra ti va, re sul tan do na im pos si bi li da de de
se im ple men ta rem pro gra mas con sis ten tes de de sen -
vol vi men to e de pro mo ção so ci al.

Sem in ves ti men tos ade qua dos, mu i tos mu ni cí -
pi os ama zo nen ses, pa ra en ses e ma to-grossenses fi -
cam su je i tos a um cres ci men to de sor de na do, com
con se qüên ci as ex tre ma men te pre ju di ci a is para a sua
po pu la ção e com pre o cu pan te com pro me ti men to da
pre ser va ção am bi en tal e até mes mo da se gu ran ça
das fron te i ras de nos sa Pá tria.

Bem sei que pode pa re cer ino por tu no fa lar em
re di vi são ter ri to ri al e pro por a cri a ção de no vas uni da -
des da Fe de ra ção em mo men tos de cri se e de gran -
des di fi cul da des, como o que vi ve mos atu al men te.
Mes mo as sim, pre ten do sub me ter pro xi ma men te à
apre ci a ção dos mem bros des ta Casa pro je tos que
ver sam so bre essa ma té ria, de ven do o ple bis ci to ne -
ces sá rio para a apro va ção da cri a ção des sas uni da -
des ser re a li za do jun to com as ele i ções mu ni ci pa is de 
ou tu bro do pró xi mo ano e a im plan ta ção dos Esta dos
por ven tu ra apro va dos no ano 2003, após as ele i ções
ge ra is do ano 2002 .

Pre ten do fa zê-lo, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se -
na do res, por que cre io ser essa a so lu ção para o de -
sen vol vi men to do País, da Re gião Nor te e da Re gião
Cen tro-Oeste. 

A cri a ção de Ter ri tó ri os ou de Esta dos, no Bra sil, 
his to ri ca men te, tem de mons tra do que as re giões que
os in te gram pas sa ram a apre sen tar um pro gres so e
um de sen vol vi men to eco nô mi co, so ci al e cul tu ral
nun ca vis tos no pe río do em que eram ape nas par te
da ex ten são de mo grá fi ca dos Esta dos a que per ten ci -
am. 

Sem dú vi da, a di vi são de um Esta do para a for -
ma ção de no vas uni da des fe de ra ti vas traz uma sé rie
de mu dan ças para a re gião em que se lo ca li zam, por -
que elas pas sam a ter or ça men tos pró pri os e são
mais fa cil men te ad mi nis tra das. 

É in con tes te o bom re sul ta do da cri a ção dos Ter ri -
tó ri os do Acre, Ron dô nia, Ro ra i ma e Ama pá e sua pos -
te ri or trans for ma ção em Esta dos, e os be ne fí ci os que
se fi ze ram sen tir em toda a re gião. A cri a ção dos Esta -
dos de Mato Gros so do Sul e To can tins tam bém con tri -
bu iu de ci si va men te para o ma i or de sen vol vi men to da -
que las pro mis so ras áre as.

Con si de ro que a cri se atu al não tor na ino por tu na
mi nha in ten ção de apre sen tar os pro je tos de cri a ção de
no vas uni da des fe de ra ti vas. A cri a ção des sas uni da des
é uma pro pos ta de exe cu ção a mé dio, se não a lon go
pra zo. De pen de da re a li za ção de ple bis ci tos jun to aos

mo ra do res das áre as a se rem des mem bra das e da
apro va ção do Con gres so Na ci o nal.

Pre ten do pro por a con vo ca ção de ple bis ci to por
oca sião das ele i ções mu ni ci pa is de ou tu bro do ano 2000,
a ele i ção para os re pre sen tan tes dos Po de res Exe cu ti vo e 
Le gis la ti vo em 2002 – com as ele i ções ge ra is no País – e
a im plan ta ção das no vas uni da des em ja ne i ro de 2003,
para a cri a ção dos Esta dos do So li mões, do Ta pa jós e do
Mato Gros so do Nor te por des mem bra men to de mu ni cí pi -
os dos atu a is Esta dos do Ama zo nas, do Pará e do Mato
Gros so.

Sras e Srs Se na do res, es tou con vic to de que a
mi nha pro pos ta de cri a ção de no vas uni da des fe de ra ti -
vas em nos so País pode e deve ser in se ri da na am pla
dis cus são da re for mu la ção do pac to fe de ra ti vo bra si le i -
ro que hoje se im põe. A dis cus são so bre um novo pac to
para a Fe de ra ção, além dos as pec tos tri bu tá ri os, deve
pas sar por uma nova e mais equi li bra da fe i ção ge o po lí -
ti ca do nos so País.

Ao con clu ir este meu pro nun ci a men to, gos ta ria de 
con cla mar os mem bros des ta Casa a bus ca rem so lu -
ções efe ti vas para aca bar com as de si gual da des que
tan to sa cri fi cam as re giões e as po pu la ções mais po -
bres do ter ri tó rio na ci o nal.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ra mez Te bet. (Pa u sa.)
Com a pa la vra o Se na dor Arlin do Por to. (Pa u sa.)
Com a pa la vra o Se na dor Jef fer son Pé res. V. Exª

dispõe de vin te mi nu tos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.

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, num mo men to
de re ces são como o que vive o País, um dos mais po -
de ro sos ins tru men tos de que dis põe o Go ver no para re -
a ni mar a eco no mia do País é, sem dú vi da, o Ban co Na -
ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, um
ban co que mo bi li za re cur sos ma i o res do que os do BID
e do pró prio BIRD – ano pas sa do fo ram US$18 bi lhões
em fi nan ci a men tos fe i tos no País. Esse ban co, no en -
tan to, não está ser vin do de fer ra men ta do pro ces so de
de sen vol vi men to re gi o nal, com o ob je ti vo de cor ri gir ou,
pelo me nos, re du zir as dis pa ri da des in ter-regionais.

Ontem o Se na dor José Edu ar do Du tra mos -
trou nes te ple ná rio nú me ros que de i xam evi den te –
com os nú me ros não se bri ga, como di zia Tan cre do
Ne ves – que, sis te ma ti ca men te, as Re giões Nor te e 
Nor des te têm per di do po si ção em ter mos per cen tu -
a is. A nos sa Re gião Nor te, Se na dor Gil ber to Mes tri -
nho – re pre sen tan te tam bém do meu Esta do –, re -
ce beu do BNDES, em 1995, 3,15% do to tal in ves ti -
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do; em 1996, esse número caiu para 2,12%; em
1997, para 1,96%; e, no ano pas sa do, até o mês de
ju nho, 1,14% – uma que da sis te má ti ca. A Re gião
Nor des te, meu ilus tre Pre si den te, Se na dor Ge ral do
Melo: em 1995, 14,03%; em 1996, 13,68%; 1997,
13,35%; ano pas sa do, até ju nho, 10,69%.

Há al gu ma co i sa er ra da com os fi nan ci a men tos
do BNDES, não sei se é fal ta de ca pi la ri da de ou se
são os agen tes re pas sa do res que não es tão fun ci o -
nan do. Di ga-se, a bem da ver da de, que já hou ve boas 
ini ci a ti vas des se ban co, como o PAI – Pro gra ma da
Ama zô nia Inte gra da –, que des ti nou US$1 bi lhão à
Ama zô nia – na ver da de, nem um ter ço des ses re cur -
sos fo ram re al men te in je ta dos na Re gião.

Por isso, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res
– para não me alon gar mu i to, e por que te mos de ser
pro po si ti vos e não ape nas crí ti cos – de ci di, com a de -
vi da per mis são do au tor, ilus tre ex-Senador Beni Ve -
ras, hoje Vi ce-Governador do Ce a rá, re a pre sen tar
um pro je to de sua au to ria – ele, por tan to, é o pai bi o ló -
gi co e eu sou o pai ado ti vo, ape nas atu a li zei o pro je to
– que tor na obri ga tó ria e cres cen te a par ti ci pa ção da
Ama zô nia e do Nor des te nos fi nan ci a men tos des se
ban co. Elas se ri am cres cen tes na se guin te or dem: no 
ano 2000, no mí ni mo, a pro por ção se ria de 30% para
as duas re giões, su bin do para 35% e, no ter ce i ro ano, 
2002, para 40%.

V. Exªs di rão: vai ser mais uma lei inó cua, por -
que o ban co não vai cum prir e vai fi car por isso mes -
mo. O Se na dor Beni Ve ras, no en tan to, foi mu i to fe liz
quan do pre viu so lu ção para es ses ca sos. Ve jam o
que diz o se guin te ar ti go:

“Art. 9º – As even tu a is frus tra ções no
es for ço de ob ten ção dos li mi tes mí ni mos es -
ta be le ci dos no pa rá gra fo úni co do art. 2º des -
ta lei, por par te da BNDESPAR, im pli ca rão,
com pul so ri a men te, a des ti na ção dos re cur sos 
cor res pon den tes ao di fe ren ci al en tre o mon -
tan te legal men te es ta be le ci do e o vo lu me de
par ti ci pa ções efe ti va men te re a li za das, à
subs cri ção do ca pi tal so ci al do Ban co do Nor -
des te do Bra sil S.A. – BNB e do Ban co da Ama -
zô nia S. A. – BASA, sen do dois ter ços des ta di -
fe ren ça des ti na dos ao au men to do ca pi tal so ci al
do BNB e um ter ço des ti na do ao au men to do
ca pi tal so ci al do BASA.”

Ou seja, o des cum pri men to da lei por par te do
BNDES não fi ca ria im pu ne, por que os dois gran des ban -
cos de de sen vol vi men to da Re gião se be ne fi ci a ri am
tam bém des ses re cur sos.

Não sei por que, Sr. Pre si den te, tal pro je to foi ar qui -
va do por fal ta de apro va ção. Ne nhu ma das co mis sões
da Casa apre ci ou o pro je to e ele foi ar qui va do au to ma ti -
ca men te, como man da o Re gi men to.

Faço um ape lo a to dos os Se na do res da Re gião,
do meu Esta do e dos de ma is Esta dos da Ama zô nia e do
Nor des te, que pelo me nos não de i xem esse pro je to mor -
rer. Que o dis cu tam, o emen dem; se for ine xe qüí vel, que
o re je i tem, mas não o de i xem mor rer sem dis cus são,
por que, se o pro je to for bom e se o emen da do fi car me -
lhor, será do ma i or in te res se para as nos sas Re giões
Nor des te e Ama zô ni ca. 

Não foi in clu í da no pro je to a Re gião Cen tro-Oeste,
por que essa Re gião, ao con trá rio da nos sa, vem cres -
cen te men te ob ten do um qui nhão ma i or nos fi nan ci a -
men tos do BNDES.

Era essa a co mu ni ca ção que achei do meu de ver
fa zer à Casa. O pro je to foi re a pre sen ta do on tem e já co -
me çou a tra mi tar.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a pa la -

vra o pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor Fran ce li no Pe re i -
ra. (Pa u sa)

Se na dor Ca sil do Mal da ner. (Pa u sa)
Se na dor Car los Wil son. (Pa u sa)
Se na dor Ade mir Andra de. (Pa u sa)
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. (Pa u sa)
Se na dor Ro nal do Cu nha Lima. (Pa u sa)
Se na dor Ro me ro Jucá. (Pa u sa)
Se na dor Gil vam Bor ges. (Pa u sa)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, tem a pa la vra o Sr. Se na dor Ro -
ber to Re quião. V. Exª dis põe de cin co mi nu tos, Se na dor.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, a co mu ni ca ção é mais do que ina diá vel.
Re ce bi esta ma nhã um tex to do Jor na lis ta Sylvio Se bas -
ti a ni, trans cre ven do uma en tre vis ta trans mi ti da pelo ca -
nal 30 da TVA, jor nal da CBS, com o me ga in ves ti dor Ge -
or ge So ros, o patrão do Sr. Armí nio Fra ga, que será 
sa ba ti na do na sex ta-feira pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos do Se na do. Ape sar de ter
du pla na ci o na li da de – fi lho de bra si le i ro e de nor -
te-americana, e ape sar de, se gun do in for ma -
ções que che ga ram ao meu ga bi ne te, ter op ta do
pela na ci o na li da de nor te-americana para po der
ope rar no mer ca do dos Esta dos Uni dos, o Sr.
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Armí nio Fra ga foi in di ca do para pre si dir o Ban co Cen -
tral.

Tra go ao co nhe ci men to do Se na do a en tre vis ta
do Sr. Ge or ge So ros, por que, co nhe cen do o pa trão,
co nhe ce re mos o em pre ga do; co nhe cen do o pre cep -
tor, co nhe ce re mos o dis cí pu lo.

O en tre vis ta dor apre sen ta o me ga in ves ti dor len -
do o se guin te tex to:

“Ge or ge So ros, nas ci do em Bu da pes -
te, fi lho de pais ri cos, bem-educados e ju de -
us. Qu an do os na zis tas ocu pa ram Bu da pes -
te, em 1944, o pai de Ge or ge So ros era um
ad vo ga do bem-sucedido. Ele mo ra va numa
ilha do Da nú bio e gos ta va de ir ao tra ba lho
numa ca noa.

Sa ben do que os ju de us vi ri am a ter
pro ble mas, ele de ci diu se pa rar sua fa mí lia.
Assim, ele com prou do cu men tos fal sos e
su bor nou um fun ci o ná rio fe de ral a fi car com
o seu fi lho de 14 anos, Ge or ge So ros, e a
ju rar que era seu afi lha do cris tão.

Mas a so bre vi vên cia te ria um pre ço
alto. Enquan to mi lha res de ju de us hún ga ros 
eram em bar ca dos para os cam pos de con -
cen tra ção, Ge or ge So ros acom pa nha va seu 
fal so pa dras to em suas ba ti das, con fis can do 
pro pri e da des dos ju de us."

O en tre vis ta dor en tão se di ri ge di re ta men te a
So ros: 

“So ros, você é ju deu hún ga ro que es -
ca pou do ho lo ca us to, fa zen do-se pas sar por 
cris tão. 

So ros: Isto.
Entre vis ta dor: E você viu mu i tas pes -

so as sen do en vi a das para os cam pos de
con cen tra ção.

So ros: Cer to. Eu ti nha 14 anos e pos so
di zer que foi quan do meu ca rá ter foi for ma do.

Ent.: Em que sen ti do? 
So ros: Que uma pes soa tem que pen sar

adi an te. Tem que en ten der e an te ci par os fa -
tos, quan do se vê ame a ça da. Era uma tre -
men da ame a ça do Mal. Era uma ex pe riên cia
mu i to for te do mal.

Ent.: Pelo que en ten di, você saía com o
seu pro te tor que ju ra va que era o seu afi lha -
do?

So ros: Sim, sim. 
Ent.: Saía e o aju da va a con fis car as pro -

pri e da des dos ju de us.

So ros: Sim, isso mes mo.
Ent.: Isto soa como uma ex pe riên cia que 

te ria en vi a do mu i ta gen te para o divã de um
psi qui a tra por mu i tos anos. Foi di fí cil?

So ros: Não, nem um pou co. Tal vez por que 
a cri an ça não en xer ga bem esta co ne xão, mas
não me ca u sa va ne nhum pro ble ma.

Ent.: Ne nhum sen ti men to de cul pa?
So ros: Não.
Ent.: Assim, por exem plo: “Sou ju deu e

aqui es tou eu, ven do es tas pes so as par ti rem.
Po de ria es tar indo tam bém. De ve ria es tar lá”.
Nada dis so?

So ros: Bem, é cla ro que eu po de ria es tar 
do ou tro lado ou po de ria ser um dos que es ta -
vam per den do seus bens. Mas não faz sen ti do 
di zer que eu de ve ria es tar lá, por quê? Na ver -
da de é en gra ça do, mas é mais ou me nos
como um mer ca do. Se eu não es ti ves se fa -
zen do aqui lo, ou tra pes soa es ta ria. Estan do lá
ou não eu era ape nas um es pec ta dor, as pro -
pri e da des se ri am con fis ca das do mes mo je i to.
Eu não ti nha ne nhu ma par ti ci pa ção na qui lo.
Por isso não ti nha sen ti men to de cul pa.

Ent.: Você é re li gi o so?
So ros: Não.
Ent.: Acre di ta em Deus?
So ros: Não.
Ent.: So ros dis se que acre di ta que Deus

foi cri a do pelo ho mem, e não o con trá rio, ra zão 
que tal vez o leve a pen sar que pode cor ri gir as 
im per fe i ções do mun do. Mu i tas pes so as bus -
cam os con se lhos de Ge or ge So ros, como o
pre si den te da Áfri ca do Sul, Nel son Man de la.

So ros: o pre si den te Man de la me per gun -
tou o se guin te: “Como a Áfri ca do Sul pode se
pro te ger de es pe cu la do res como você?” Eu
es cre vi uma nota para ele, acon se lhan do so -
bre o me lhor mé to do de evi tar que a Áfri ca do
Sul fi cas se à mer cê dos ata ques dos es pe cu -
la do res.

Ent.: É o mes mo que di zer: “Me pare
an tes que eu mate de novo”, não é? Está di -
zen do: “isso é o que pode fa zer para im pe dir”.

So ros: Não im por ta se sou eu ou ou -
tra pes soa, o que acon te ce no mer ca do
não faz a me nor di fe ren ça. Não sin to cul pa, 
pois es tou en ga ja do numa ati vi da de amo -
ral, que não pode ge rar sen ti men to de cul -
pa".

Esse é o per fil do pa trão do Armí nio Fra ga. O
Armí nio Fra ga que ope rou o ata que ao baht, na Ta i -

487 ANAIS  DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO 1999



lân dia, ten do es ta do lá cin co ve zes, le van do
um país in tei ro ao desem pre go e à mi sé ria, para que
um es pe cu la dor ma xi mi zas se os seus lu cros.

Qu e ro en cer rar, Sr. Pre si den te, nar ran do um
fato que acon te ceu no Pa ra ná há al guns me ses.

Um gru po de pá ra-quedistas sal ta va no li to ral,
num dia nu bla do. Alguns se re cu sa ram a sal tar, con si -
de ran do o gran de pe ri go pela fal ta de vi si bi li da de. A
in ten ção era des cer nas pra i as, mas as nu vens ba i -
xas ocul ta vam a vi si bi li da de do solo.

Sal ta ram as sim mes mo al guns ra pa zes e mo -
ças. Um ins tru tor, ten do fu ra do a ca ma da de nu vens e 
ve ri fi can do que se pre ci pi ta va para as águas do Oce -
a no Atlân ti co e ava li an do mal a al tu ra em que es ta va,
cum priu uma ro ti na do pá ra-quedista: pu xou o cor dão
que o des li ga va do pá ra-quedas. Faz-se isso na tu ral
e nor mal men te quan do o pá ra-quedas está a cin co
me tros da lâ mi na de água, para que o pá ra-quedista
pos sa des ven ci lhar-se da vela de seda do pá -
ra-quedas que por ta. O ins tru tor ava li ou mal a al tu ra e 
se des li gou a 40 me tros. Mor reu no im pac to com a
água. Jun to com ele, que era o ins tru tor, re pe tin do o
ges to im pen sa do e ava li zan do a ava li a ção mal fe i ta,
três ra pa zes e mo ças re pe ti ram a mes ma ope ra ção:
des li ga ram-se do pá ra-quedas e mor re ram tam bém
no im pac to com a água.

Esta mos em que da li vre. O Bra sil está na mão
de So ros; o Pre si den te da Re pú bli ca tem tido, cla ra -
men te, um com por ta men to ver bal men te ir res pon sá -
vel, di zen do im pro pri e da de e de mons tran do, com cla -
re za, que não sabe exa ta men te o que está acon te -
cen do. Qu an do So ros, de po is de con ver sas com o
Mi nis tro da Fa zen da, co lo ca no Ban co Cen tral o seu
pre pos to, vejo o Lí der do meu Par ti do, Se na dor Ja der
Bar ba lho, di zer: “Não será o PMDB que, nes te mo -
men to, ne ga rá a apro va ção do Armí nio Fra ga, pois
isso tra ria uma si tu a ção pior do que a que es ta mos vi -
ven do”. 

Per doe-me o meu Lí der, po rém, mais uma vez,
en tre essa ava li a ção mal fe i ta, não me des li ga rei do
meu pá ra-quedas. É pre ci so sus tar a no me a ção de
Armí nio Fra ga, é pre ci so im pe dir que o ca pi tal in ter na -
ci o nal mate mais. O avi so do So ros está aqui. Se não o 
im pe di rem, ele con ti nu a rá fa zen do o que faz, e o ca pi -
tal fi nan ce i ro re du zi rá este País à sua ex pres são mais
sim ples, li qui dan do os 50 anos do na ci o -
nal-desenvolvimentismo num go ver no de qua tro anos.
Faço um ape lo aos Srs. Se na do res no sen ti do de que
abram os olhos, pois não es ta mos brin can do com pou -
ca co i sa; o País está numa cri se ex tra or di ná ria, e o Go -
ver no está des con tro la do. Se a po lí ti ca do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que fos se al te ra da com ple ta men te

hoje, se gu ra men te te ría mos mais dois anos de cri se,
por que já não te mos pa tri mô nio, já não te mos em pre -
sas pú bli cas. Nin guém sabe de que se com põem os
fa la dos R$30 bi lhões de re ser vas cam bi a is. São tí tu los 
bra si le i ros? São in ves ti men tos de cur to pra zo?

É pre ci so que se en ten da, nes te Con gres so Na -
ci o nal e nes te Se na do, que es tre me cem as ba ses das
For ças Arma das, dos na ci o na lis tas, do País in te i ro.
Não é pre ci so ter os ou vi dos fi nos para es cu tar os cla -
mo res das ruas, por que es ses são os cla mo res da na -
ci o na li da de fe ri da, da so be ra nia em ris co e de um pro -
je to na ci o nal de fi ni ti va men te se pul ta do di an te de uma
cer ta li be ra li da de ir res pon sá vel dos Par la men ta res.

Obri ga do, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia do tem -
po.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
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
tra zer ao co nhe ci men to da Casa que o Go ver no de
Per nam bu co, por meio do seu Se cre tá rio da Fa zen da,
em mu i to boa hora, tam bém se re be la con tra o acor do
para a re du ção do ICMS.

Ante ri or men te, já tí nha mos co nhe ci men to de
que o Esta do de Mi nas, por in ter mé dio do Go ver na dor
Ita mar Fran co, tam bém não con cor da va com essa pro -
pos ta do Go ver no Fe de ral.

O Se cre tá rio da Fa zen da de Per nam bu co co lo ca a
questão nos seus de vi dos ter mos: todo esse acor do visa
a re sol ver pro ble mas da in dús tria au to mo bi lís ti ca como
mu i to fa cil men te este Go ver no Fe de ral vem fa zen do já
há al gum tem po. Pou co an tes da ele i ção fez uma re du -
ção tam bém de IPI, trans for man do-se qua se num pro -
mo tor de ven da da in dús tria au to mo bi lís ti ca, que tem
seus pá ti os che i os. Ago ra, se cun da do pelo Sin di ca to dos 
Me ta lúr gi cos de São Pa u lo, pre ten de to mar essa me di -
da, em vis ta da ques tão do de sem pre go. Mu i to jus to,
mas é pre ci so que se sa i ba que o de sem pre go exis te em 
todo o País, e não são Esta dos que, in clu si ve, não têm a
mes ma con di ção eco nô mi ca de São Pa u lo e tam bém
so frem o pro ble ma de de sem pre go que de vem ser pe na -
li za dos, atra vés do agra va men to dos seus pro ble -
mas com a di mi nu i ção de suas re ce i tas, já que a
pró pria Re ce i ta Fe de ral diz que essa re nún cia
que o Go ver no pre tende fa zer pode sig ni f i  car d i
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mi nuição de ar re cada ção. Inclu si ve, um dos for mu -
la do res des se acor do, o Se cre tá rio-Adjunto Pe dro
Pa ren te, diz que o acor do será sus pen so caso haja
per da de re ce i ta.

Tal vez esse seja um bom mo men to para que se
dis cu ta – e os Go ver na do res es ta rão com o Pre si den -
te da Re pú bli ca na sex ta-feira –, a par tir des se fato,
uma po lí ti ca in dus tri al para o País que vise a re to ma -
da de cres ci men to, o com ba te ao de sem pre go, dis cu -
tin do efe ti va men te até mes mo a re nún cia fis cal para
que isso pos sa ocor rer, mas tudo isso a ní vel na ci o nal 
e não para be ne fi ci ar o Esta do de São Pa u lo, a in dús -
tria au to mo bi lís ti ca e os tra ba lha do res do ABC. Isso
evi den te men te é algo jus to de ser dis cu ti do, mas pelo
País como um todo, por que isso não é um pro ble ma
só de São Pa u lo, mas um pro ble ma na ci o nal.

Qu e ria, por tan to, tra zer esse fato ao co nhe ci -
men to da Casa e di zer que isso pode fa zer com que a
re u nião de sex ta-feira te nha tal vez um as pec to mais
po si ti vo para a Fe de ra ção bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos 
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 42, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos dos arts. 71 e 74, a, do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja cri a da
uma Co mis são Tem po rá ria, com pos ta por sete Se na -
do res, com pra zo de 120 (cen to e vin te) dias, en car re -
ga da de pro mo ver es tu dos para a re di vi são ter ri to ri al
do País, de ven do es pe ci fi ca men te:

1 –  ana li sar o re la tó rio da Co mis são de Estu dos 
Ter ri to ri a is cri a da pela Cons ti tu i ção no art. 12 das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as;

2 – ana li sar to das as pro pos tas re la ti va men te à
cri a ção de no vas Uni da des da Fe de ra ção (Ter ri tó ri os
Fe de ra is e Esta dos);

3 – pro por uma nova di vi são ter ri to ri al do País,
capaz de in du zir um equi li bra do de sen vol vi men to das
di ver sas re giões ge o grá fi cas e uma mais mo der na fe i -
ção ge o po lí ti ca da Fe de ra ção.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº 43, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, a cri a ção

de uma Co mis são Tem po rá ria, com pos ta de 9 Se na do -

res e igual nú me ro de su plen tes, des ti na da a, no pra zo
de 1 (um) ano e com um or ça men to pre vis to em
R$100.000,00 (cem mil re a is), ve ri fi car os efe i tos pro du -
zi dos pela atu al seca que as so la o Nor des te do Bra sil e
a re gião Po lí go no das Se cas do Esta do de Mi nas Ge ra -
is, acom pa nhar e ins pe ci o nar, in loco, a exe cu ção das
me di das de emer gên cia pro mo vi das pelo Go ver no Fe -
de ral, in di car a ado ção de pro vi dên ci as que pa re çam
opor tu nas e ela bo rar as di re tri zes de um Pla no de Ação
para im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas, a se rem en -
ca mi nha das ao Po der Exe cu ti vo.

Jus ti fi ca ção

O fe nô me no da seca, que atin ge o Nor des te bra -
si le i ro e par te da re gião de Mi nas Ge ra is, pe ri o di ca men -
te sen si bi li za a Na ção e mo bi li za re cur sos emer gen ci a -
is, tem me re ci do por par te dos su ces si vos go ver nos um
tra ta men to mu i to mais vol ta do a re me di ar do que a pre -
ve nir da no sos efe i tos.

Na le gis la tu ra pas sa da foi cri a da uma co mis são
com a fi na li da de de ques ti o nar esse fe nô me no, ten do
sido ex tin ta com o tér mi no da que la le gis la tu ra.

Como o fe nô me no da seca per du ra, se faz mis ter
que seja re cri a da a re fe ri da co mis são, sen do que a do -
cu men ta ção já exis ten te e o que foi apu ra do na au diên -
cia pú bli ca re a li za da no Esta do da Pa ra í ba ser vi rão de
sus ten tá cu lo para o iní cio dos tra ba lhos da co mis são.
Ain da se jus ti fi ca o or ça men to aci ma pre vis to em ra zão
da co mis são ter de se des lo car para a re a li za ção de di li -
gên ci as, in loco, bem como para a re a li za ção de se mi -
ná ri os re gi o na is.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na do res Ney Su as su na – Sér gio Ma cha do – Fran ce li no
Pe re i ra.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Esgo ta do o tem po des ti na do ao Expe di en te.

Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 37, de 1999 – art. 281

do Re gi men to Inter no)

Pri me i ro dia de dis cus são, em pri me i ro
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
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nº 1, de 1999 (nº 526/97, na Câ ma ra dos
Deputa dos), 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. 98 e al te ra as alí ne as “i” do in ci so I do 
art. 102 e c do in ci so I do art. 105 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral (cri a ção ju i za dos es pe ci a is –
ha be as cor pus tri bu nal su pe ri or STF e tri bu -
nal es ta du al STJ), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 57, de 1999,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.

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,
dos Srs. Se na do res.

Trans cor re hoje o pri me i ro dia de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su -
plicy para dis cu tir. V. Exª dis põe de dez mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
tra ta-se de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca que
tem por es co po in se rir, no âm bi to da Jus ti ça Fe de ral, a
cri a ção de ju i za dos es pe ci a is. Esses ór gãos ju risdi ci o -
na is já en con tram pre vi são cons ti tu ci o nal e le gis la ção in -
fra-constitucional que re gu la o seu fun ci o na men to na es -
fe ra da Jus ti ça Esta du al. Ocor re que o cons ti tu in te omi tiu
essa fi gu ra no que con cer ne à Jus ti ça Fe de ral. Os ju i za -
dos es pe ci a is bus cam agi li zar a pres ta ção ju ris di ci o nal
por meio de rito sim pli fi ca do, su ma ri za do, com ên fa se
em pro ce di men tos con ci li a tó ri os. Assim, con ten ci o sos
per ti nen tes, por exem plo, a be ne fí ci os pre vi den ciá ri os
po de ri am ser re sol vi dos defini ti va men te de for ma mais
cé le re.

A pro pos ta tra ta ain da do des lo ca men to do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral para o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
no jul ga men to de ha be as cor pus, quan do a au to ri da de
co a to ra é ór gão co le gi a do de tri bu nal es ta du al. O STJ já
é o ór gão com pe ten te para o jul ga men to de de ci sões
mo no crá ti cas ema na das de ju i zes que com põem tri bu -
na is es ta du a is. A pro pos ta é, nes se par ti cu lar, tec ni ca -
men te ade qua da e ple na men te jus ti fi cá vel no que diz

res pe i to à cri a ção dos re fe ri dos ju i za dos es pe ci a is.
Por isto, re co men da mos a vo ta ção fa vo rá vel.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras. e 
Srs. Se na do res, esta emen da que es ta mos dis cu tindo –
hoje é o pri me i ro de ba te no ple ná rio do Se na do – tem uma
gran de sig ni fi ca ção. Em pri me i ro lu gar por que é mais um
in dí cio, bas tan te ve e men te, da re for ma do Po der Ju di ciá rio, 
que, hoje ou ama nhã, virá, até mes mo como uma im po si -
ção, como um ple i to da so ci e dade de mo crá ti ca que, cada
vez mais, se ins ta la e fala bem alto pe ran te esta Na ção.

O aces so à Jus ti ça vem cres cen do de uma for ma
im pres si o nan te. As ca ma das mais po bres do País vêm
re ve lan do o co nhe ci men to de que po dem re cor rer à Jus -
ti ça para ple i te ar a so lu ção ou, pelo me nos, o de ba te de
seus pro ble mas e in con for mi da des. Por isso mes mo, Sr.
Pre si den te, essa emen da cons ti tu ci o nal acres cen ta pa -
rá gra fo úni co ao art. 98 da Cons ti tu i ção para es ta be le cer
que uma lei fe de ral dis po rá so bre a cri a ção de ju i za dos
es pe ci a is no âm bi to da Jus ti ça Fe de ral. Atu al men te, ju i -
za dos es pe ci a is, cri a dos pela Lei nº 9.099, de 1995, es -
tão res tri tos aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Ter ri -
tó ri os. A pro pos ta quer que es ses ju i za dos se jam tam -
bém cri a dos no âm bi to da União. 

Alte ra dis po si ti vos da Cons ti tu i ção: arts. 102, in ci so 
I, alí nea “i”, e 105, in ci so I, alí nea “c”, que tra tam da com -
pe tên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça so bre ha be as cor pus , para de ter mi nar
que o Su pre mo po de rá jul gar o ha be as cor pus quan do o
co a tor for tri bu nal su pe ri or, en quan to o STJ terá com pe -
tên cia para jul gar ha be as cor pus quan do o co a tor for tri -
bu nal su je i to a sua ju ris di ção. 

Embo ra o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça pos sa
jul gar ha be as cor pus quan do o co a tor for de sem bar -
ga dor, a atri bu i ção pas sa a ser pri va ti va do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral quan do o co a tor for o co le gi a do, ou
seja, o tri bu nal ao qual per ten ce o de sem bar ga dor.
Com a PEC, essa com pe tên cia pas sa à ór bi ta do Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, que con ti nu a rá com sua
atri bu i ção ape nas em re la ção aos tri bu na is su pe ri o -
res, in clu si ve ao pró prio Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça. 

Sr. Pre si den te, essa emen da cons ti tu ci o nal se
ali nha aos dois pro je tos que já vo ta mos aqui nes te
ple ná rio, am bos re la ta dos pelo Se na dor que se en -
con tra na tri bu na. O pri me i ro cri ou trin ta e seis varas
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na Jus ti ça Fe de ral, mu i tas de las em meu Es ta  do ,
M i  nas  Gerais. O úl ti mo, que vo ta mos no der ra de i ro
dia de nos sos tra ba lhos na Le gis la tu ra pas sa da, cri ou 
mais cem va ras fe de ra is. A no vi da de cons tan te do úl -
ti mo pro je to, que tran si tou ra pi da men te, é que a me -
ta de das cem jun tas fe de ra is foi des ti na da a exe cu -
ções fis ca is. É cla ro que toda a so ci e da de acom pa -
nha esse pro je to com in te res se. Re pre sen tan tes da
im pren sa de al guns Esta dos – São Pa u lo, Rio de Ja -
ne i ro, Mi nas Ge ra is e ou tros – con ver sa ram co nos co
vá ri as ve zes sem pre que ren do sa ber se as cin qüen ta
jun tas de exe cu ções fis ca is se des ti na vam a au men -
tar a ar re ca da ção das em pre sas que não re co lhi am
de vi da men te seus im pos tos.

Qu e ro reve lar que as va ras cri a das e san ci o na -
das on tem pelo Se nhor Pre si den te têm, re al men te, uma 
gran de sig ni fi ca ção, mas não exo ne ram o Go ver no Fe -
de ral de fi car aten to à fase ad mi nis tra ti va. Se isso não
ocor rer, quan do os pro ces sos fo rem jul ga dos, as va ras
não te rão re sul ta dos po si ti vos, pois as pe que nas em -
pre sas te rão ou tros in te res ses des co nhe ci dos e as
gran des es ta rão em si tu a ção fa li men tar.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem que i ra usar da 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:

MENSAGEM Nº 221, DE 1998
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
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 Joel de Hol -
lan da, so bre a Men sa gem nº 221, de 1998
(nº 983/98, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do o nome do Se nhor Cláu dio Ma ria 
Hen ri que do Cou to Lyra, Mi nis tro de Se gun -
da Clas se do Qu a dro Per ma nen te da Car re -
i ra de Di plo ma ta, para, cu mu la ti va men te
com a fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to 
à Re pú bli ca Co o pe ra ti vis ta da Gu i a na, exer -
cer a de Emba i xa dor do Bra sil jun to a Gra -
na da. 

Con vi do os Srs. Se na do res que es tão em ou tras 
depen dên ci as para vi rem ao ple ná rio. A vo ta ção será no -
mi nal.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB. Para 
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, a in di ca ção do Sr. Cláu dio Ma ria
Hen ri que do Cou to Lyra, para exer cer o car go de Emba i -
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Co o pe ra ti va da Gu i a na
e, cu mu la ti va men te, a de Emba i xa dor do Bra sil jun to a
Gra na da, ob te ve a apro va ção unâ ni me, com 11 vo tos. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) –
Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
Peço aos Srs. Se na do res que aguar dem en quan to

se pre pa ra o sis te ma ele trô ni co. (Pa u sa)
Os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
Qu e ro co mu ni car aos Srs. Se na do res, prin ci pal -

men te aos que ain da não par ti ci pa ram des se tipo de vo ta -
ção, que pri me i ro de vem di gi tar a se nha e, em se gui da, o
bo tão ver de, ou aguar dar no vi sor o sur gi men to do nome,
te clar o nome, es co lher o voto de se ja do, aguar dar a con -
fir ma ção e ob ser var no pa i nel se o nome já está re gis tra -
do.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) –
Vo ta ram SIM 62 Srs. Se na do res; e NÃO 3 Se na do res.

Não hou ve abs ten ções.
To tal: 65 vo tos.
Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre si -

den te da Re pú bli ca.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) –

Con ce do a pa la vra a V. Exª.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Pela

ordem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
tra ta-se de um por me nor. Falo em nome dos três
Se na do res do Rio de Ja ne i ro. A pes soa que re or -
ga ni zou os pa i néis da Casa não le vou em con si de -
ra ção nos sa co lo ca ção no ple ná rio. Não é o caso
de to dos os Esta dos, mas nós, do Rio de Ja ne i ro,
fi ca mos ab so lu ta men te im pos si bi li ta dos de ver ou
acom pa nhar a nos sa vo ta ção – so bre tu do o Se na -
dor Sa tur ni no Bra ga e eu. Mes mo as sim, o Se na dor Ge -
ral do Cân di do, o me nos afe ta do pela re fe ri da mo -
di fi ca ção, já so freu dois tor ci co los bas tan te do lo ro -
sos des de que foi re ins ta la da a Le gis la tu ra. Des se
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modo, peço à Mesa que ve ri fi que a possi bi l i da -
de de co lo car, no es pa ço que exis te no pa i nel em ba i xo 
do lu gar des ti na do aos Se na do res de Ro ra i ma, os no -
mes dos Se na do res do Rio de Ja ne i ro. Agra de ço a V.
Exª pela gen ti le za.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Evi dente men te, a Mesa pro cu ra rá fa zer o me -
lhor pos sí vel. Entre tan to, não pos so ga ran tir ain da a V.
Exª se será aque le es pa ço, pois atrás de V. Exª há ou -
tros Se na do res que tam bém não de vem que rer tor ci co -
los. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sr.
Pre si den te, não vou di a lo gar com a Mesa. Não se tra -
ta de tro car de lu gar com al guém que fi que
mal-instalado. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vou pro vi den ci ar da me lhor ma ne i ra pos sí -
vel. Con fes so que pen so que a or ga ni za ção an te ri or
era mu i to me lhor. A atu al foi fe i ta pela or dem de cri a -
ção de Esta dos. Não sei se foi até para agra dar à Ba -
hia, mas a or dem an te ri or era me lhor.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sr.
Pre si den te, o úni co as pec to po si ti vo da atu al co lo ca -
ção é que es ta mos aba i xo da Ba hia. Ti ran do esse,
não há ou tro. Agra de ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Como V. Exª tam bém é ba i a no, está tudo
bem.

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

MENSAGEM Nº 227, DE 1998
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Pe dro Si -
mon, so bre a Men sa gem nº 227, de 1998
(nº 973/98, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do o nome da Se nho ra The re za
Ma ria Ma cha do Qu in tel la, Mi nis tra de Pri me -
i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te da Car re -
i ra de Di plo ma ta, para, cu mu la ti va men te
com a fun ção de Emba i xa do ra do Bra sil jun -
to à Fe de ra ção da Rús sia, exer cer a de
Emba i xa do ra do Bra sil jun to à Re pú bli ca do
Casaquis tão.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -

den te, Sras e Srs. Se na do res, a in di ca ção da Sra The re -
za Ma ria Ma cha do Qu in tel la para exer cer, cu mu la ti va -
men te, o car go de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à Fe de -
ra ção da Rús sia e a de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à
Re pú bli ca do Ca sa quis tão, ob te ve apro va ção unâ ni me.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) –
Em dis cus são o pa re cer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, hoje, fe -
liz men te, está ha ven do a vo ta ção de duas em ba i xa do ras
dos qua dros do Ita ma raty: a Sra The re za Ma ria Ma cha do
Qu in tel la, para acu mu lar a fun ção de Emba i xa do ra não
ape nas jun to à Fe de ra ção da Rús sia, mas tam bém jun to à 
Re pú bli ca do Ca sa quis tão. O item 5 tra ta da in di ca ção da
Sra Emba i xa do ra Gil da Ma ria Ra mos Gu i ma rães para a
Re pú bli ca da Gu a te ma la.

Con si de ro im por tan te que te nha mos sem pre mais a 
pre sen ça da mu lher em fun ções de pri me i ra gran de za,
como a de Emba i xa do ra. Atu al men te, há seis Emba i xa -
do ras no qua dro do Ita ma raty, e gos ta ría mos que esse
avan ço con ti nu as se.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) –
Con ti nua a dis cus são. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) –
Vo ta ram SIM 63 Srs. Se na do res; e NÃO 3. 

Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 68 vo tos.
Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre si -

den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) –

Item 4:

MENSAGEM Nº 247, DE 1998
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

D is  cus  são ,  em tur  n o  ún i  co,  do
Pa r ecer 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 Lú dio Co e lho, so bre a Men sa -
gem nº 247, de 1998 (nº 1.347/98, na
ori gem), pela qual o Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Se nhor Ri car do
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Drum mond  de  M e l  l o ,  Mi n i s t r o de Se -
gun da Clas se do Qu a dro Per ma nen te da
Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer a fun ção
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da 
Ni ca rá gua.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a in di ca ção do Sr. 
Ri car do Drum mond de Mel lo, Mi nis tro de Se gun da
Clas se, para exer cer a fun ção de Emba i xa dor do Bra -
sil jun to à Re pú bli ca da Ni ca rá gua, ob te ve apro va ção
unâ ni me.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção. 
Os Srs. Se na do res já po dem vo tar. 

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se -
cre ta)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram SIM 63 Srs. Se na do res; e NÃO 4.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 68 vo tos.
Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 5:

MENSAGEM Nº 26, DE 1999

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la to ra: Se na do ra Emí lia
Fer nan des, so bre a Men sa gem nº 26, de
1999 (nº 1.624/98, na ori gem), pela qual o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome da Se nho ra
Gil da Ma ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra de
Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te da
Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer a fun ção
de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à Re pú bli ca da 
Gu a te ma la.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, a in di ca ção da Sra Gil da
Ma ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra de Pri me i ra Clas se,
para exer cer a fun ção de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Gu a te ma la, ob te ve apro va ção unâ ni me.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 
Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
Os Srs. Se na do res já po dem vo tar. 

(Pro ce de-se à vo ta ção)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 
Vo ta ram Sim 63 Srs. Se na do res e Não, 3.

Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 68 vo tos.
Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre si -

den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) –

Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do Dia.
Co mu ni co aos Srs. Se na do res que sex ta-feira não

ha ve rá ses são de li be ra ti va. A ses são será nor mal, mas
não de li be ra ti va.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 44, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi men -

to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa, as se -
guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do ex-Governador 
do Ma ra nhão, Ivar de Fi gue i re do Sal da nha.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Esta do e à Assem bléia Le gis la ti va do Ma ra nhão.
Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 1999. – Edi -

son Lo bão – Bel lo Par ga – José Sar ney – João Alber to
de Sou za.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Se na do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) – 

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
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Con ce do a pa la vra, como Lí der, à no bre Se na -
do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, ter sido es co lhi da Lí der do
Par ti do dos Tra ba lha do res no Se na do e Lí der do Blo -
co de Opo si ção cons ti tui, para mim, um gran de de sa -
fio.

E, como sou uma mu lher de fé, di an te de ta ma -
nho de sa fio, peço pri me i ro a aju da de Deus. Assu mir
essa ta re fa é mo ti vo de mu i to or gu lho, prin ci pal men te
por que vou li de rar um Blo co de va lo ro sos par ti dos,
que têm uma gran de con tri bu i ção na cons tru ção da
de mo cra cia bra si le i ra, bem como no cam po de inú -
me ras con quis tas so ci a is. O peso des sa res pon sa bi li -
da de po lí ti ca se ria bem ma i or se o meu en ten di men to
so bre o exer cí cio da li de ran ça não fos se como vou
dis cor rer a se guir.

Para mim, o exer cí cio da Li de ran ça não cons ti -
tui o de se jo an si o so de ser aque le que tem a au to ria
das con quis tas ou a ex clu si vi da de da ini ci a ti va das
pro po si ções. Do meu pon to de vis ta, o Lí der é aque le
que é ca paz de não que rer as su mir a fun ção de subs -
ti tu ir os li de ra dos; até por que, Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, se ria im pos sí vel subs ti tu ir va lo ro sos
no mes como de Ro ber to Fre i re, Edu ar do Su plicy, Se -
bas tião Ro cha, Emi lia Fer nan des, Anto nio Car los Va -
la da res, Jef fer son Pé res e tan tos Co le gas que com -
põem a ban ca da do Blo co da Opo si ção no Se na do da 
Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, es ta mos
vi ven do um mo men to de mu i tas di fi cul da des do pon to 
de vis ta po lí ti co, eco nô mi co e so ci al em nos so País,
que nos exi ge um pa pel mu i to im por tan te na con di ção 
de ser mos opo si ção. A nos sa com pre en são de opo si -
ção con sis te em con ti nu ar mos fa zen do aqui lo com
que his to ri ca men te nos fir ma mos na de mo cra cia bra -
si le i ra, que é le van tar os pro ble mas e fa zer mos o di -
ag nós ti co e, mas, aci ma de tudo, pela ma tu ri da de po -
lí ti ca que te mos, apre sen tar mos al ter na ti vas para a
so lu ção des ses pro ble mas.

No de cor rer de to dos es ses anos, os par ti dos
que com põem esse Blo co fo ram ca pa zes de, além de
cons tru ir os ba lu ar tes da de mo cra cia, re sis tin do em mu -
i tos mo men tos de di fi cul da de, como na épo ca da di ta -
du ra e nos mo men tos de cri ses po lí ti cas por que atra -
ves sa mos, como no im pe ach ment, apre sen tar al ter na ti -
vas e nos man ter numa po si ção de res pon sa bi li da de
pe los des ti nos do nos so País.

E são es ses par ti dos que, nes te mo men to, tam bém
se atri bu em o de sa fio de res pon der à cri se que es ta mos vi -

ven do, até por que te mos sob nos sa res pon sa bi li da de, em
seis Esta dos da Fe de ra ção, go ver na do res que tam bém
têm de dar res pos tas para a cri se.

No en tan to, fa ze mos uma di fe ren ça: a cri se que
hoje acon te ce em nos so País foi de vi da men te aler ta da
pe los par ti dos, pe las li de ran ças, pelo mo vi men to so ci al
há mais de dois anos; numa épo ca em que era di fí cil fa -
zer crí ti cas à po lí ti ca eco nô mi ca do go ver no. Cri ti car a
po lí ti ca eco nô mi ca do go ver no mu i tas ve zes pa re cia es -
tar co me ten do uma blas fê mia con tra o mito da es ta bi li -
za ção eco nô mi ca e con tra o mito da mo e da for te. E,
exa ta men te dois anos de po is, tudo aqui lo que di zía mos
que po de ria acon te cer acon te ceu, não por que fôs se -
mos pro fe tas do mal, mas por que sa bía mos que, do
pon to de vis ta da his tó ria, os ele men tos que já es ta vam
pos tos eram mais do que su fi ci en tes para que se che -
gas se à con clu são de que este País não re sis ti ria ao ca -
mi nho que es ta va se guin do.

Sr. Pre si den te, Sras  e Srs. Se na do res, é mo ti vo de
mu i ta tris te za. para mim per ce ber que, após al guns me -
ses da ele i ção pre si den ci al, te nha sido anun ci a do à po -
pu la ção que este País está vi ven do uma cri se. 

Lem bro-me que, à épo ca da dis pu ta ele i to ral, di zi -
am-nos que era fun da men tal a re e le i ção do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so para que con ti nuás se mos
com uma mo e da for te, para que per ma ne ces se a es ta -
bi li za ção eco nô mi ca, para que a clas se mé dia man ti -
ves se o seu pa ta mar eco nô mi co. Alguns me ses após a
ele i ção, es ta mos ven do exa ta men te o con trá rio.

Na que le mo men to, era anun ci a do à Na ção bra si -
le i ra que es tá va mos vi ven do um mo men to de bo nan ça
e que a úni ca pos si bi li da de de tem pes ta de se ria se ga -
nhas sem os pa la di nos do caos – di ga-se Lula e Bri zo la.
A úni ca pos si bi li da de de essa bo nan ça se trans for mar
em tem pes ta de se ria se esse ou tro pro je to vi es se a ser
vi to ri o so. 

Lula e Bri zo la não ga nha ram as ele i ções. Então,
como po de mos ex pli car que a ân co ra cam bi al te nha-se
trans for ma do numa bóia flu tu an te, à de ri va das es pe cu -
la ções do mer ca do? Como ex pli car que o nos so País
te nha tido uma que da de 4,8% no seu Pro du to Inter no
Bru to e que, este ano de 1999, pode ser se me lhan te a
1980? Como ex pli car que, num mo men to como este, a
Na ção in te i ra ouça a tão pro pa la da des va lo ri za ção da
nos sa mo e da, o que, an tes, so a va como um mito in que -
bran tá vel?

Mi nhas se nho ras e meus se nho res, ou a equi -
pe eco nô mi ca do Go ver no fal se a va a ver da de no
mo men to da dis pu ta po lí ti ca ou, en tão, es ta va ali
uma enor me in com pe tên cia, por que mes mo um le i -
go se ria ca paz de ana li sar o que es ta va acon te cen -
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do. Não sou eco no mis ta, sou ape nas pro fes so ra
secun dá ria de His tó ria, mas, com os pou cos ele men -
tos que apren di em eco no mia po lí ti ca, eu era ca paz
de vis lum brar que o ca mi nho to ma do nos le va ria a
essa si tu a ção de cri se.

O Sr. José Ro ber to Arru da (PSDB – DF) – Per -
mi te V. Exª um apar te, Se na do ra Ma ri na Sil va?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do o apar te ao ilus tre Se na dor José Ro ber to Arru -
da.

O Sr. José Ro ber to Arru da (PSDB-DF) – Se na -
do ra Ma ri na Sil va, em pri me i ro lu gar, que ro cum pri -
men tá-la por as su mir a Li de ran ça do Blo co de Opo si -
ção, a Li de ran ça do seu Par ti do, que é o ma i or Par ti do
de Opo si ção nes ta Casa. Devo di zer que V. Exª tem de
to dos nós, seus co le gas de Se na do, mais do que um
me re ci do res pe i to, uma re la ção de ami za de até. Te -
mos mu i to res pe i to pela his tó ria de V. Exª, uma his tó -
ria que mos tra in clu si ve o ca rá ter li ber tá rio e de mo -
crá ti co do nos so País, uma his tó ria que mos tra a for -
ça, a pu jan ça do povo bra si le i ro. A pre sen ça de V. Exª
nes ta Casa como Se na do ra, e ago ra como Lí der do
seu Par ti do, é um mo men to im por tan te da vida de mo -
crá ti ca. Eu gos ta ria de sa u dá-la por isso. Em se gun do 
lu gar, Se na do ra, eu gos ta ria de re gis trar – e o faço
com o ma i or cu i da do por que este é o pri me i ro pro nun -
ci a men to de V. Exª na Li de ran ça – que dis cor do de um
as pec to do en ten di men to de V. Exª. Não pen so ser este
ain da o mo men to de uma dis cus são mais apro fun da -
da, num mo men to gra ve que o País vive. Mas dis cor -
do, em pri me i ro lu gar, de que o País não co nhe cia a
gra vi da de da si tu a ção. O pró prio Pre si den te da Re pú -
bli ca, 37 dias an tes da ele i ção, con vo cou uma ca de ia
de rá dio e te le vi são e teve a co ra gem de di zer que a
cri se eco nô mi ca in ter na ci o nal e, prin ci pal men te, a
mo ra tó ria da Rús sia afe ta va pa í ses emer gen tes
como o Bra sil e que isso ge ra ria, como aca bou ge ran -
do, a ne ces si da de de me di das du ras, mu i tas de las
an ti po pu la res. O Pre si den te foi cla ro ao fa zer essa
afir ma ção ain da an tes da ele i ção. Em se gun do lu gar,
Se na do ra Ma ri na Sil va, o que a so ci e da de bra si le i ra
es pe ra de to dos nós, de nós que fa ze mos par te da
base de sus ten ta ção do Go ver no e dos que fa zem par -
te da Opo si ção nes te mo men to, é uma sa u dá vel dis -
cus são em tor no da pos si bi li da de de so lu ção. O que é
que jun tos po de mos fa zer para os ne ces sá ri os ajus -
tes, para as even tu a is mu dan ças de cur so, a fim de
que o País pos sa vol tar a ser um mo de lo de cres ci -
men to eco nô mi co, para que pos sa mos, a par tir das
nos sas res pon sa bi li da des po lí ti cas, ge rar mais tran -
qüi li da de aos que tra ba lham, aos que pro du zem nes te
País. Eram es sas as mi nhas pa la vras. La men to dis -

cor dar des sa par te do pro nun ci a men to de V. Exª, mas
era pre ci so fa zer esse re gis tro. O im por tan te des se
meu apar te é cum pri men tá-la e de se jar mu i to êxi to no
seu tra ba lho como Lí der e a cer te za de que, em to dos
os nos sos de ba tes e in clu si ve nas even tu a is dis cor -
dân ci as, ha ve re mos de man ter esse ní vel que dá o
tom do seu pro nun ci a men to.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª e a de fe rên cia fe i ta a mi nha
pes soa. 

Qu e ro re gis trar que, como prá ti ca po lí ti ca, te nho
o há bi to de não con fun dir a di ver gên cia que pos sa mos
ter no cam po das idéi as com a re la ção pes so al. Isso é
mu i to sa lu tar. Mas fico fe liz que V. Exª, neste mo men to,
ma ni fes te a von ta de da so ci e da de, no sen ti do de que
ela es pe ra da nos sa par te o de ba te so bre os pro ble -
mas atu a is do País, até por que, como Lí der do Blo co
de Opo si ção, tal vez a mi nha fun ção e as com pa ra ções 
que fa rei não se jam mu i to da mi nha área, mas a de
uma téc ni ca de um time de fu te bol, que, cre io, joga
nes te Ple ná rio com ape nas 18% da quan ti da de dos
ele men tos do ou tro time. Fo mos de le ga dos pela so ci e -
da de bra si le i ra para vi rar o jogo, por que, no cam po da
de mo cra cia, o que de ve ria pre va le cer, no meu en ten -
di men to, não é a quan ti da de, e sim a qua li da de.

É por isso que fico fe liz quan do V. Exª con cla ma
a Na ção para o de ba te dos pro ble mas bra si le i ros, pois
esta Casa tem uma res pon sa bi li da de mu i to gran de em 
ins ti tu ir o de ba te. Nes se caso, pro po nho al gu mas re -
gras di fe ren ci a das para o jogo: em vez de ter mos aqui
aque la ve lha for ma do ar gu men to da au to ri da de, de ve -
mos bus car a au to ri da de do ar gu men to. Nem sem pre
te rei a au to ri da de do ar gu men to, mas ja ma is vou que -
rer lan çar mão do ar gu men to da au to ri da de, por que,
as sim, es ta ria sen do con tra os meus prin cí pi os. Em
vez de ado tar mos a ve lha prá ti ca da im po si ção da ma i -
o ria da von ta de dos ele i tos, va mos ins ti tu ir a ma i o ria
da von ta de dos ci da dãos que com põem a so ci e da de
bra si le i ra, para que pos sa mos aten der àqui lo que mu i -
to bem ti pi fi cou o Pre si den te da Re pú bli ca: va mos ter a 
voz rou ca das ruas fa lan do den tro des te Ple ná rio mu i to 
fun do no nos so co ra ção, para que pos sa mos res pon -
der aos pro ble mas des ta Na ção. Em vez de ado tar mos 
nes ta Casa a ve lha prá ti ca dos de ba tes a par tir dos
nos sos re fe ren ci a is de va lo res, das nos sas in ter pre ta -
ções que ne gam a an to lo gia dos fa tos, va mos nos ater
aos fa tos. 

Se se faz ne ces sá ria a cri a ção de uma CPI,
não va mos di zer que este pro ble ma é me nos re le -
van te para nos li vrar mos da CPI. Va mos mu dar as
re gras do jogo no sen ti do do bom com ba te, no sen ti -
do de fa zer mos des ta Casa um es pa ço onde  pre va -
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le ça a democra cia, o sen ti do do par lar, do conven ci -
men to an tes de qual quer ou tra ati tu de. Des sa for ma,
es ta re mos dan do a con tri bu i ção que a so ci e da de bra -
si le i ra es pe ra do Con gres so Na ci o nal.

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

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do um apar te ao ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
do ra Ma ri na Sil va, que ro cum pri men tá-la por este pri -
me i ro pro nun ci a men to como Lí der do PT e do Blo co
da Opo si ção. V. Exª já ex pres sa a for ça da sua for ma de 
agir. Com isso, tem con quis ta do o res pe i to da so ci e da -
de bra si le i ra e, so bre tu do, do Se na do Fe de ral. Te mos
apren di do com a ma ne i ra se gun do a qual V. Exª ex põe
seus ar gu men tos e os pa ra le los que faz tan tas ve zes
lem bran do a flo res ta da re gião ama zô ni ca, as águas
dos rios da Ama zô nia, as mu dan ças de tempo na que la
re gião ou a Bí blia, que V. Exª co nhe ce tão bem pela sua
for ma ção re li gi o sa.

Gos ta ria tam bém de res sal tar a im por tân cia do pro -
ce di men to que V. Exª está su ge rin do à Casa no sen ti do de 
que haja aqui uma ma ne i ra de sem pre po der mos con ven -
cer nos sos pa res com a for ça de nos sos ar gu men tos e
da qui lo que re al men te pos sa re pre sen tar a ra zão ma i or, e
não tan to por for ça de atos de au to ri da de. Jus ta men te
hoje, Se na do ra Ma ri na Sil va, V. Exª pôde acom pa nhar, na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, o po si ci o na men to do 
Blo co de Opo si ção, que re sul tou, in clu si ve, de nos sa pri -
me i ra re u nião de tra ba lho na ma nhã de on tem, quan do
che ga mos à con clu são de que, para bem ar güir mos a
pes soa in di ca da para a Pre si dên cia do Ban co Cen tral, o
Sr. Armí nio Fra ga Neto, se ria pró prio que an tes a Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos pu des se ter to dos os ele -
men tos de aná li se e ou vis se o Sr. Mi nis tro da Fa zen da,
Pe dro Ma lan, bem como o Sr. Fran cis co Lo pes, que teve
o seu nome apro va do aqui e logo foi des ti tu í do, an tes
mes mo que ti ves se to ma do pos se na Pre si dên cia do
Ban co Cen tral. A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
por seu Pre si den te, Se na dor Fer nan do Be zer ra, hou ve
por bem pos si bi li tar a dis cus são, oca sião em que os Se -
na do res Ro ber to Sa tur ni no, José Edu ar do Du tra e eu ar -
gu men ta mos so bre a im por tân cia da vin da, so bre tu do,
do Mi nis tro da Fa zen da. Con tu do, a ma i o ria da Casa,
que com põe a base go ver na men tal, jul gou que não de -
ve ría mos con vo car o Mi nis tro da Fa zen da. Ain da as sim,
que ro su ge rir que pos sa o Mi nis tro Pe dro Ma lan, por
oca sião da ar güi ção de Armí nio Fra ga Neto, na pró xi ma
sex ta-feira, acom pa nhá-lo e, a qual quer mo men to, es cla -
re cer os epi só di os que le va ram à subs ti tu i ção do Sr.
Fran cis co Lo pes por Armí nio Fra ga, já que o Se na do, até 
por uma ques tão de res pe i to, me re ce ter to das as in for -

ma ções so bre al guns as pec tos des sa de ci são tão im por -
tan te. Então, se a base go ver na men tal ava li ou por bem
que não fos se con vo ca do o Mi nis tro da Fa zen da nes ta
oca sião, con si de ro que se ria pró prio que, es pon ta ne a -
men te, S. Exª com pa re ces se acom pa nhan do o Pre si den -
te in di ca do, Armí nio Fra ga, na re u nião da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, sex ta-feira às 9h, a fim de res pon -
der às per gun tas que os Se na do res gos ta ri am, em nome
do povo bra si le i ro, que fi cas sem es cla re ci das.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço a V. Exª pelo apar te. V. Exª é um ho mem de ter mi -
na do e in te res sa do nos as sun tos da eco no mia do País 
e teve o cu i da do em con vi dar tan to o Mi nis tro Pe dro
Ma lan quan to o eco no mis ta Chi co Lo pes para que
pres tas sem es cla re ci men tos so bre as ra zões da sa í da 
do re cém-nomeado Pre si den te do Ban co Cen tral,
mes mo an tes de to mar pos se, ten do sido ar güi do por
esta Casa e apro va do pe los Srs. Se na do res e, em se -
gui da, an tes de to mar pos se, foi des ti tu í do do car go,
co lo can do o Se na do numa si tu a ção cons tran ge do ra.
Enten do a pre o cu pa ção de V. Exª no sen ti do de to mar
cu i da do para que não te nha mos no Ban co Cen tral um
efe i to su per no va, em que a es tre la, ten do con su mi do
toda a sua ma té ria, não exis te mais, mas o seu bri lho
con ti nua a ser per ce bi do por nós, a bi lhões de anos-luz.
Na ver da de, o Se na do apro vou uma su per no va para o
Ban co Cen tral, pois, na ori gem, ele não exis tia, se gun do
os ar gu men tos apre sen ta dos on tem por V. Exª e pelo
Se na dor Ro ber to Fre i re, mas ain da vía mos o re fle xo
de um Pre si den te do Ban co Cen tral, cuja sa í da, em se -
gui da mes mo à sua apro va ção pelo Se na do Fe de ral,
já es ta va sen do ar ti cu la da.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Per mi te-me
um apar te, Se na do ra?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Hugo Na po leão.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Emi nen te Lí -
der e Se na do ra Ma ri na Sil va que ro, em pri me i ro lu gar, 
cum pri men tar V. Exª pela in ves ti du ra no car go de Lí -
der do Par ti do dos Tra ba lha do res e, tam bém, no 
car go de lí der do Blo co de Opo si ção, for mu lan -
do os me lho res vo tos para que dê con ti nu i da de
ao pro fí cuo tra ba lho de seus an te ces so res, os
no bres Se na do res José Edu ar do Du tra e Edu ar -
do Su plicy. A meu ver, é ex tre ma men te in te res -
san te a sua co lo ca ção com re la ção à for ça da
ar gu men ta ção, da au to ri da de da ar gu men ta -
ção. Te nho a cer te za de que nos sas re la ções,
na qua li da de de Lí de res e co legas do Se na do Fe -
de ral, se man te rão sem pre nes te  ele va do pa ta -
mar a que V. Exª tão bem se re fe re. Aliás, devo
di zer que, a  exem plo dos úl t i  mos qua tro anos,
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trilha re mos ca mi nhos de opi niões di ver gen tes. No
en tan to, em mu i tas oca siões, nos sos ca mi nhos con -
ver gi ram, após en ten di men tos, nos le van do a uma
no ção co mum de que o que está aci ma de to dos é o
nos so Bra sil. Por isso mes mo, en ten do que, no pre -
sen te dis cur so de V. Exª, to dos te mos o ma i or in te res -
se de su pe rar es ses mo men tos, es sas cri ses. Re ce ba, 
por tan to, a afir ma ção da Li de ran ça do Par ti do da Fren -
te Li be ral de vo tos de que se jam es tes dois anos de
man da to, como Lí der, anos de mu i tas con ver sas, diá -
lo go e en ten di men tos, e, quan do isso não for pos sí vel,
que cada um tome a sua po si ção em fa vor do Bra sil.
Era meu de se jo nes te pri me i ro apar te à nova Lí der, re i -
te ran do meus vo tos de su ces so na mis são.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço o apar te V. Exª, em que per ce bo uma ad mo es ta -
ção. Estou aqui ocu pan do o lu gar que foi pre en chi do
de for ma bri lhan te pe los va lo ro sos co le gas Se na do res
Edu ar do Su plicy e José Edu ar do Du tra. Faço, en tão,
como Sa lo mão, com a des van ta gem de não ter a sua
sa be do ria, quan do foi con cla ma do a subs ti tu ir seu pai,
o Rei Davi, que in da gou: O que faço ago ra di an te des -
te va lo ro so povo, subs ti tu in do o meu pai? O que faço
ago ra após a ges tão des ses dois va lo ro sos ho mens?

To da via, como dis se an te ri or men te, meu pa pel
aqui é o de uma téc ni ca de um time de fu te bol: o im por -
tan te é que os jo ga do res en trem em cam po para fa zer o 
me lhor. Tal vez, em al guns mo men tos, eu te nha que me
re co lher, mas, com cer te za, lu ta rei para dar a mi nha
con tri bu i ção, prin ci pal men te no sen ti do apon ta do por V.
Exª, até por que a mi nha vi são de po lí ti ca se en qua dra
per fe i ta men te na mi nha vi são de meio am bi en te. Advo -
go que a sus ten ta bi li da de da ação eco nô mi ca na re la -
ção com a na tu re za pos sa ser tam bém trans fe ri da para
as re la ções po lí ti cas. O conceito de sus ten ta bi li da de
deve e pode ser tam bém re a li za do na po lí ti ca em cima de
prin cí pi os éti cos du ra dou ros, em cima de uma re la ção éti -
ca que nos co lo ca no mes mo pa ta mar di an te de ques tões
que nos são fun da men ta is; é pos sí vel es ta be le cer mos ali -
an ças que se jam pon tu a is e pas sa ge i ras – e esta Casa é
o exem plo de que isso, em mu i tos mo men tos, tem acon -
te ci do -, com o que se re mos ca pa zes de abrir a possi bi li -
da de de for mar mos ali an ças fu tu ras.

Nes se sen ti do, Se na dor, pode ter a cer te za de
que o Blo co de Opo si ção no Con gres so, mu i to em bo ra
em mu i tos mo men tos di ver gin do dos re pre sen tan tes do 
Go ver no nes ta Casa irão sem pre bus car os me lho res
ar gu men tos, sem abrir mão, em ne nhum mo men to, de
suas con vic ções, mas com todo o res pe i to que te mos
pe las idéi as da que les que pen sam di fe ren te das idéi as
pe las qua is ad vo ga mos.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – V. Exª
me per mi te um apar te?

A SRA MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – Qu e ro
pa ra be ni zá-la por as su mir a Li de ran ça do Blo co de
Opo si ção nes ta Casa, que ro pa ra be ni zar tam bém o PT
– Par ti do dos Tra ba lha do res – pela ati tu de de mo crá ti ca
de pro pi ci ar o ro dí zio e a opor tu ni da de aos seus in te -
gran tes. Aci ma de tudo, que ro pa ra be ni zar V. Exª pelo
tema que abor da – pela pri me i ra vez, V. Exª abor da a
ques tão eco nô mi ca. Acho ex tre ma men te im por tan te o
seu pa pel no Se na do da Re pú bli ca, mas, que eu me
lem bre, é a pri me i ra vez que V. Exª co lo ca essa ques tão 
e o faz mu i to bem, o faz com ca pa ci da de, o faz com a
sua his tó ria, com o seu tra ba lho e com a ca pa ci da de
que V. Exª tem de fa zê-lo. Qu e ro apro ve i tar o apar te
para fa zer uma pon de ra ção ao que dis se o Se na dor
José Ro ber to Arru da. O Go ver no, na ver da de, en ga nou 
o povo bra si le i ro. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que lan -
çou um Orça men to em agos to e es pe rou ter mi nar o se -
gun do tur no das ele i ções para anun ci ar o pa co te fis cal;
ele não teve se quer a co ra gem de fa zê-lo an tes das ele -
i ções do se gun do tur no; ele foi de sa fi a do pela so ci e da -
de bra si le i ra, por inú me ros co lu nis tas dos gran des jor -
na is des te País, a ter a co ra gem de se po si ci o nar com
re la ção ao pa co te fis cal an tes do se gun do tur no da ele i -
ção e, la men ta vel men te, não teve essa co ra gem, por -
que sa bia que seus can di da tos que dis pu ta vam o se -
gun do tur no so fre ri am um re vés na di vul ga ção do que
ele pre ten dia fa zer com este País. Tam bém es ta mos vi -
ven do um novo mo men to: um mo men to em que foi des -
mas ca ra da a ca pa ci da de, um mo men to em que foi des -
mas ca ra do aqui lo que foi pre ga do ao povo bra si le i ro
du ran te qua tro anos e a nós to dos do Con gres so Na ci o -
nal de que a equi pe eco nô mi ca e o Pre si den te da Re pú -
bli ca es ta vam cer tos aci ma de tudo, era a cer te za
ab so lu ta, qual quer con tes ta ção era um ab sur do,
era quem que ria o caos, era quem es ta va er ra do,
era quem não en xer ga va o ób vio. E o ób vio fi nal -
men te apa re ceu e es ta mos pres tes a ver no me a do
Pre si den te do Ban co Cen tral um ho mem que es ta -
va no ou tro lado do bal cão, li ga do à es pe cu la ção fi -
nan ce i ra in ter na ci o nal, fun ci o ná rio de um fun do de 
in ves ti men tos es pe cu la ti vos. É isso que es ta mos
ven do acon te cer com o Bra sil. E, nes te mo men -
to, o Con gres so Nacional tem que as su mir o pa -
pel que não as su miu an tes, que foi ape nas o de
aten der aqui lo que o Po der Exe cu ti vo que ria que
ele fi zes se. Esse é o momento de nós for mu lar mos,
de cri ar mos al ter na ti vas , cri ar mos sa í das, dis cu tir mos
com o Exe cu ti vo e não ape nas de aten der às suas or -
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dens e às suas de ter mi na ções. De for ma que fico fe -
liz em ver V. Exª abor dar esse tema com mu i ta ca -
pa ci da de e com mu i ta com pe tên cia. Te nho fé que,
a par tir de ago ra, o Con gres so Na ci o nal en ten da o
ta ma nho da sua res pon sa bi li da de e pas se a in flu -
en ci ar nas de ci sões eco nô mi cas do Po der Exe cu ti -
vo e não ape nas ace i tar as suas de ter mi na ções. Mu i -
to obri ga do.

A SRA MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, meu Co le ga de Re gião, Se -
na dor pelo Esta do do Pará, que tem ad vo ga do jun to
co mi go as mes mas ca u sas em de fe sa da Ama zô nia
e, com cer te za, será um gran de ba lu ar te das dis cus -
sões em re la ção à cri se eco nô mi ca do País den tro do
Blo co.

Qu e ro ape nas fa zer uma re fe rên cia a res pe i to
da in di ca ção para Pre si den te do Ban co Cen tral, já
que V. Exª ci tou o nome do Pre si den te in di ca do, o Sr.
Armí nio Fra ga. O ma i or tro féu exi bi do pelo Go ver no
era, até al guns me ses atrás, a mo e da for te e a es ta bi -
li da de eco nô mi ca. Num mo men to de cri se como este, 
em que co me çam a se fra gi li zar es ses dois tro féus,
pra ti ca men te indo à lona em de cor rên cia de tudo o
que está acon te cen do, não en ten do por que se cha -
ma para mé di co dos dois dé be is que já es tão, di ga -
mos as sim, em pro ces so fa li men tar – a frá gil mo e da e 
a es ta bi li za ção eco nô mi ca – um me ga o pe ra dor de
mer ca do li ga do a um gru po que mais tem prá ti ca de
apli car eu ta ná sia mes mo nas eco no mi as sa u dá ve is.
É como se cha más se mos quem tem a prá ti ca da eu -
ta ná sia para so cor rer um do en te. É isso que ob ser vo
na in di ca ção do Sr. Armí nio Fra ga para a Pre si dên cia
do Ban co Cen tral.

Qu e ro fa zer uma re fe rên cia a um ar ti go que foi
es cri to pelo Pro fes sor Pa u lo No gue i ra Ba tis ta, na
Fo lha de S. Pa u lo, no dia 18, em que ele faz al gu mas
con si de ra ções so bre o Sr. Armí nio Fra ga. No seu co -
men tá rio, Pa u lo No gue i ra Ba tis ta diz o se guin te:

“Cabe re gis trar, tam bém, um co men tá rio 
do Pre si den te in di ca do do Ban co Cen tral ,
Armí nio Fra ga, que, em se mi ná rio pa tro ci na -
do pelo FMI, em de zem bro pas sa do, ex pres -
sou opi nião – ‘sub ver si va’, se gun do ele – de
que ”es ta mos pro va vel men te em um mun do
no qual exis tem ta xas de câm bio de ma is, mo -
e das de ma is". Para Fra ga, tal vez o FMI te nha 
um pa pel a de sem pe nhar na re fle xão e im ple -
men ta ção, em ní vel re gi o nal, de um “menu
me nos exu be ran te de ta xas de câm bio.”

E Pa u lo No gue i ra Ba tis ta con clui com o se guin te
co men tá rio – o co men tá rio é dele, está en tre as pas:

“Um cí ni co di ria tal vez que essa opi -
nião está mais para sub de sen vol vi da do que 
para sub ver si va. Em todo caso, an tes de
con fi ar a esse ci da dão a ges tão do Ban co
Cen tral e da nos sa mo e da, ca be ria in da gar
se ele in clui o real na sua re la ção de mo e -
das ex ce den tes.”

O co men tá rio que aqui está é, sem som bra de dú -
vi da, uma si na li za ção de que, no se mi ná rio pa tro ci na do
pelo FMI, o Sr. Armí nio Fra ga de fen de a do la ri za ção
das eco no mi as dos pa í ses em de sen vol vi men to e em
cri se, como é o caso do Esta do bra si le i ro. 

Então, como va mos fa zer uma ar güi ção do in di ca -
do para a Pre si dên cia do Ban co Cen tral, é só aces sar -
mos o site do FMI que en con tra re mos a sua con fe rên -
cia, onde de fen de a do la ri za ção da eco no mia. Tal vez
para os nos sos eco no mis tas, na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, isso seja um bom ar gu men to para o
de ba te nes te mo men to em que va mos en tre gar a
nos sa mo e da e o Ban co Cen tral para o her de i ro de
um me ga es pe cu la dor de mer ca dos. 

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Per mi -
te-me um apar te?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, com a
aqui es cên cia da Mesa.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Vou ser
bre ve, no bre Se na do ra. Qu e ro cum pri men tá-la pelo
seu bri lhan te dis cur so e tam bém acres cen tar uma co -
in ci dên cia a essa ob ser va ção que V. Exª fez a res pe i -
to da opi nião do Sr. Armí nio Fra ga nes se seminá rio
do FMI, onde S. Exª dis se que ha via no mun do mo e -
das de ma is. No dia em que foi anun ci a da a de sig na -
ção do Sr. Armí nio Fra ga, no dia 30 de ja ne i ro
passado, es te ve no Bra sil, por co in ci dên cia, evi den te -
men te, o Sr. Paul Vol ker, que foi o Pre si den te do Ban co
Cen tral dos Esta dos Uni dos. Ele veio de sem pe nhar aqui
uma mis são, cujo teor não te mos acesso, mas ele deu
de cla ra ções a res pe i to. Den tre as de cla ra ções que deu,
den tre os re ca dos que pas sou à Na ção bra si le i ra, ele dis -
se que a ten dência do mun do de hoje é que den tro dos
blo cos eco nô mi cos os pa í ses de eco no mia mais fra ca
ado tem a mo e da mais for te do res pec ti vo blo co –
como quem diz: vo cês têm que en trar nes sa do Pre si -
den te Car los Me nen e ado tar o dó lar. Isso pa re ce co in -
ci den te com a opi nião do Sr. Armí nio Fraga no sen ti do
de que há mo e das de ma is no mun do. Assim, é pre ci so re -
fle tir so bre isso, sobre es sas opi niões, so bre as suas con se -
qüên ci as, so bre as co in ci dên ci as que en vol vem essa ope ra -
ção de subs ti tu i ção do Pre si den te do Ban co Cen tral, que,
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até ago ra – in sis to –, está de ba i xo de um mis té rio ain -
da não des ven da do.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSDB –
SE) – Se na do ra Ma ri na Sil va, V. Exª me per mi te um
apar te?

A SRA MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço o apar te do no bre Se na dor Sa tur ni no Bra ga e
con sul to a Mesa se ain da há a pos si bi li da de de con -
ce der um apar te ao Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res.

(Assen ti men to da Mesa.)
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Va la da res.
O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –

SE.) – Qu e ro me so mar àque les que se con gra tu la -
ram com a es co lha de V. Exª para a Li de ran ça do Blo -
co. Não te mos dú vi das so bre a com pe tên cia, a de sen -
vol tu ra e o co nhe ci men to de V. Exª no tra to dos pro ble -
mas na ci o na is, par ti cu lar men te so bre a eco no mia bra si -
le i ra. Para essa dis cus são de hoje, não é pre ci so ser
ne nhum es pe ci a lis ta. V. Exª é le i to ra as sí dua dos jor na -
is, das me lho res re vis tas, ou vin te aten ta da nos sa Rá -
dio Se na do, das rá di os de todo o Bra sil, acom pa nha o 
que se pas sa no Bra sil e no mun do e co nhe ce a opi -
nião dos eco no mis tas. Há dois anos es ses es pe ci a lis -
tas pre vi ram o que acon te ce ria se o Bra sil não mu -
das se a so bre va lo ri za ção da mo e da: en tra ría mos
nes se bu ra co sem fun do da cri se que ago ra es ta mos
vi ven ci an do. V. Exª agiu com mu i ta pro pri e da de ao di -
zer que o Go ver no não pode res pon der às per gun tas
fe i tas nes ta tar de. Foi uma bri lhan te vi são de fu tu ro
de mons tra da em seu dis cur so.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço a to dos os Co le gas que me apar te a ram.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que, na sex -
ta-feira, além da ar güi ção do Sr. Armí nio Fra ga...

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PDT – RS) – Se -
na do ra Ma ri na Sil va, sei que o tem po de V. Exª se es -
go ta, mas, com a be ne vo lên cia do Pre si den te, di an te
da pre sen ça da pi o ne i ra Lí der de uma Ban ca da nes ta
Casa, pe di ria que me con ce des se dois mi nu tos.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Ouço
V. Exª, no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PDT – RS) –
Estamos pro fun da men te or gu lho sos de per ten cer ao
Blo co de Par ti dos de Opo si ção li de ra do por V. Exª. Pa -
re ce-me que, pela pri me i ra vez, uma mu lher li de ra um
blo co nes ta Casa, uma mu lher com tra je tó ria, his tó ria e
con te ú do. Isso para nós é mo ti vo de gran de or gu lho e
sa tis fa ção. O pro nun ci a men to de V. Exª re a fir ma e tor -
nam cla ros a pos tu ra e o pen sa men to que as Opo si -

ções têm ma ni fes ta do no Con gres so Na ci o nal e, em es -
pe ci al, no Se na do, di an te da con jun tu ra na ci o nal, das
di fi cul da des eco nô mi cas, das po lí ti cas e de ci sões ado -
ta das pelo Po der Exe cu ti vo em re la ção aos ru mos a se -
rem tri lha dos por nos so País. O pro nun ci a men to de V.
Exª se iden ti fi ca com as ques tões mais ín ti mas e mais
pre o cu pan tes da so ci e da de bra si le i ra: for ta le ci men to
da nos sa eco no mia, com ba te ao de sem pre go, par ti ci -
pa ção ple na da so ci e da de or ga ni za da e pro du ti va.
Obser vo que V. Exª re fle te aqui lo que a so ci e da de quer
ou vir, sen tir e, tam bém, como quer ver agir esta Casa.
Nes te bre ve apar te, falo da sa tis fa ção de per ten cer a
um Blo co lide ra do por uma mu lher, uma mu lher com con -
te ú do e dis pos ta a en trar em ação. Va mos tra ba lhar jun tos
– nos so Blo co com to dos os par ti dos que o in te gram –
tentan do mos trar a im por tân cia das de ci sões des ta Casa.
Não po de mos, em hi pó te se al gu ma, abrir mão de nos sas
atri bu i ções e prer ro ga ti vas e to mar o rumo que, mu i tas ve -
zes, ape nas o Exe cu ti vo de se ja. Re a fir ma mos o va lor
des ta Casa, da Mesa Di re to ra, das Li de ran ças e seus in -
te gran tes. Pa ra béns, Se na do ra Ma ri na Sil va. Con te co -
nos co nes sa luta em de fe sa dos in te res ses do Bra sil, das
mu lhe res e de nos sa gen te.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, gran de com pa nhe i ra tan to nas ques tões fe mi -
ni nas de ba ti das nes ta Casa como em to dos os as -
sun tos re fe ren tes aos in te res ses de nos so País.

Como es ta va di zen do, Sr. Pre si den te, além da 
ar güi ção, na sex ta-feira, do fu tu ro Pre si den te do
Ban co Cen tral – se for apro va do –, Sr. Armí nio Fra -
ga, ha ve rá a re u nião dos Go ver na do res com o Pre -
si den te da Re pú bli ca. Con si de ro fun da men tal, num
mo men to de cri se como este, que se te nha o cu i da -
do de evi tar o rom pi men to do diá lo go. Já per de mos
mu i to tem po dis cu tin do se há ou não diá lo go en tre
Go ver no e os Go ver na do res da Opo si ção. Em ou tra 
si tu a ção, se fos sem os Go ver na do res da Opo si ção
a não que rer o diá lo go, es ta ri am sen do acu sa dos
de ra di ca is. Nes te mo men to, o exem plo de ve ria vir
do ou tro lado. Ele vem, de cer ta for ma, tar di a men te; 
mas, an tes tar de que nun ca. 

É fun da men tal que essa re u nião seja pro fí cua
e que os pro ble mas dos Esta dos, prin ci pal men te no 
que se re fe re à re ne go ci a ção de suas dí vi das, pos -
sam ser re sol vi dos a par tir des sa ini ci a ti va dos Go -
ver na do res da Opo si ção.

Sr. Pre si den te, agra de ço a to le rân cia Mesa,
bem como a to dos os que me apar te a ram. 

Ao con clu ir mi nhas pa la vras, ho me na ge io meus 
co le gas do Blo co com as pa la vras de Albert Eins te in:
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“se en xer go mais lon ge do que os ou tros em al guns
mo men tos é por que me apóio so bre om bros de gi -
gan tes”. Apóio-me nos om bros des ses gi gan tes para,
por um ano, fi car na Li de ran ça do Blo co das Opo si -
ções no Se na do.

Mu i to obri ga da. (Pal mas)
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Edi son Lo bão. (Pa -
u sa)

Com a pa la vra o 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, Sr as e Srs. Se na do res, an tes de ini ci ar
meu pro nun ci a men to, con gra tu lo-me com a Se na do -
ra Ma ri na Sil va por ter sido es co lhi da Lí der do Blo co de
Opo si ção. Pelo seu ca rá ter, for ma ção e ca rac te rís ti cas
pes so a is, S. Exª ha ve rá de con tri bu ir mu i to para que o
co lé gio de lí de res de sem pe nhe cada vez com mais bri -
lhan tis mo seu pa pel na con du ção dos tra ba lhos des ta 
Casa. Boa sor te, Se na do ra!

Sr. Pre si den te, os pa í ses da OCDE aca bam de
fir mar um acor do em que ado tam me di das para pôr
ter mo à cor rup ção in ter na ci o nal, isto é, me di das que
re pri mam, pu nam e im pe çam que em pre sas mul ti na -
ci o na is, se di a das nes ses pa í ses, se jam agen tes de
cor rup ção, me di an te pro pi nas, fra u des, que fa çam
uso an tié ti co do co mér cio in ter na ci o nal e da eco no -
mia e que di fun dam e con so li dem o pro ces so de cor -
rup ção. Alguns pa í ses mem bros da OCDE che ga -
vam, in clu si ve em seu ar ca bou ço le gal, a ter ins tru -
men tos que dis tin gui am a cor rup ção pra ti ca da no
país e a fe i ta com a ad mi nis tra ção de ou tros pa í ses. A
ju í zo da OCDE es sas prá ti cas, na ver da de, aju da vam
o país que se di a va aque la em pre sa. 

De po is de mu i to de ba te, de mu i ta dis cus são, foi
as si na da uma con ven ção en tre es ses pa í ses, o que
re pre sen ta um pas so ex tre ma men te im por tan te no
com ba te à cor rup ção. É mu i to co mum de nun ci ar a
cor rup ção, apre sen tar ca sos ori un dos dos mais di ver -
sos pa í ses do mun do, in clu si ve le van ta dos por or ga -
nis mos in ter na ci o na is mul ti la te ra is que já che ga ram a 
ava li ar, a quan ti fi car o va lor dos des vi os, mas sem pre
se es bar ra va no fato de que na ou tra pon ta, ao lado
do cor rom pi do, ha via um cor rup tor, ge ral men te em -
pre sas mul ti na ci o na is se di a das nes ses pa í ses que,
por ve zes, cri ti ca vam pa í ses me nos de sen vol vi dos,
onde tais prá ti cas ain da acon te cem.

Eu que ria re gis trar o fato aqui para lem brar que se
tra ta de um gran de pro gres so a con ven ção ce le bra da
en tre es ses pa í ses para co i bir – as sim es pe ro – a cor -
rup ção pra ti ca da nos mais di fe ren tes pa í ses do mun do,
so bre tu do, por in ter mé dio de agen tes eco nô mi cos, de
gran des em pre sas, que, na bus ca de con tra tos, da re a -

li za ção de lu cros e ope ra ções, não he si tam em des -
res pe i tar as leis e re gras de ou tros pa í ses.

Con si de ro este um fato sig ni fi ca ti vo; daí por que 
re sol vi re gis trá-lo nes ta ses são do Se na do, para lem -
brar a to dos o nos so per ma nen te com pro mis so con -
tra prá ti cas de so nes tas que só per tur bam o pro ces so
de mo crá ti co e que le vam a com por ta men tos an tié ti -
cos ab so lu ta men te ina ce i tá ve is.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, 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) – Com
a pa la vra o Sr. Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Se -
na dor Ade mir Andra de, Sras e Srs. Se na do res, eu gos -
ta ria, em pri me i ro lu gar, de re gis trar a pre sen ça, na
tri bu na de hon ra do Se na do, de S. Exª o Go ver na dor
do Esta do do Acre, Jor ge Vi a na, acom pa nha do dos
re pre sen tan tes da que la uni da de da Fe de ra ção, Se -
na do res Ma ri na Sil va e Tião Vi a na.

S. Exª tem es ta do pre o cu pa do com os gra ves
pro ble mas por que pas sam os Esta dos. O Go ver na -
dor Jor ge Vi a na par ti ci pou das re u niões, re a li za das
em Belo Ho ri zon te e Por to Ale gre, com os Go ver na -
do res Ita mar Fran co, Anthony Ga ro ti nho, Olí vio Du -
tra, Zeca do PT, Ro nal do Les sa e João Alber to Ro dri -
gues Ca pi be ri be, do Ama pá, que têm in sis ti do na ne -
ces si da de pre men te de um novo pac to fe de ra ti vo, di -
zen do ao Pre si den te da Re pú bli ca e a to dos os seus
co le gas Go ver na do res de Esta do da im por tân cia de
um diá lo go fran co.

O Go ver na dor Jor ge Vi a na, jun ta men te com Olí -
vio Du tra e Zeca do PT, está di a lo gan do hoje e ama -
nhã com a Ban ca da Fe de ral e com o Pre si den te José
Dir ceu a res pe i to da re u nião para a qual fo ram con vi -
da dos e que será re a li za da na pró xi ma sex ta-feira
com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. 

Gos ta ria aqui de re a fir mar o que on tem ex pus da
tri bu na do Se na do Fe de ral. Será mu i to im por tan te que
o Pre si den te da Re pú bli ca faça um ges to no sen ti do de 
con tar, de fato, com to dos os Go ver na do res, in clu si ve
com o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, Sr. Ita mar Fran co. 
Será mu i to im por tan te que o pró prio Pre si den te co mu -
ni que-se di re ta men te com o Go ver na dor Ita mar Fran -
co e anun cie o tér mi no da qui lo que o Go ver na dor Ita -
mar Fran co con si de ra uma re ta li a ção. Ou seja, na
me di da em que fo ram mo di fi ca das as con di ções
es ta be le ci das no con tra to de re ne go ci a ção da dí -
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vi da en tre o Go verno do Esta do de Mi nas Ge ra is e o
Go ver no da Re pú bli ca; na me di da em que, por exem -
plo, con for me ex pli cou o Go ver na dor Ita mar Fran co,
numa en tre vis ta no úl ti mo do min go pela TV Re cord, a
ar re ca da ção foi mu i to me nor do que a es pe ra da – ao in -
vés de cres ci men to, hou ve di mi nu i ção de ar re ca da ção;
na me di da em que, por tan to, as con di ções não são
aque las pre vis tas; e na me di da em que o con tra to pre vê
a pos si bi li da de de mo di fi ca ção em seus ter mos, se ria
pró prio que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
numa con ver sa fran ca com o Sr. Ita mar Fran co e com os
de ma is Go ver na do res, re con si de ras se sua po si ção.

Cer ta men te, o agra va men to da si tu a ção bra si le -
i ra, o agra va men to do ín di ce de de sem pre go e pro -
pos tas de ca mi nhos para re ver ter este qua dro de vem
es tar na pa u ta das dis cus sões, para que os Go ver nos 
es ta du a is re a li zem pro gra mas em con so nân cia com
os pro gra mas do Go ver no Fe de ral, e ain da dos mu ni -
cí pi os, so bre tu do, para que pos sam dar uma res pos ta 
efe ti va àqui lo que a Cam pa nha da Fra ter ni da de está
con cla man do a Na ção a pen sar a res pe i to, qual seja,
o tema do de sem pre go. 

Qu an do a Cam pa nha da Fra ter ni da de, ob je to da
fala on tem do nos so Se na dor Ge ral do Cân di do, diz:
“Sem tra ba lho, por quê?”, está con cla man do a so ci e da -
de bra si le i ra, o Con gres so Na ci o nal e o Exe cu ti vo a
pen sa rem em so lu ções para re sol ver este qua dro.

Gos ta ría mos, por tan to, de des ta car a im por tân -
cia da Cam pa nha da Fra ter ni da de de 1999, que tem
por ob je ti vos con tri bu ir para que a co mu ni da de ecle -
si al e a so ci e da de se sen si bi li zem com a gra ve si tu a -
ção dos de sem pre ga dos, co nhe çam as ca u sas e as
ar ti cu la ções que a ge ram e as con se qüên ci as que
dela de cor rem. 

Ca be-lhe de nun ci ar, con se qüen te men te, mo de -
los só cio-político-econômicos, tais como cer tas for -
mas de ne o li be ra lis mo sem fre i os éti cos, que ca u sam
de sem pre go, quer es tru tu ral, quer não es tru tu ral e,
igual men te, im põem pa drões de con su mo in sa ciá vel
e exa cer bam a com pe ti ção e o in di vi du a lis mo; anun -
ci ar uma so ci e da de ba se a da em no vos pa ra dig mas,
onde a pes soa hu ma na seja o cen tro, e a vida não se
su bor di ne à ló gi ca eco nô mi ca ido lá tri ca e o tra ba lho
não se re du za à mera so bre vi vên cia, mas pro mo va a
vida em to das as suas di men sões; abrir, as sim, pers -
pec ti vas so bre no vas re la ções e no vas for mas de tra -
ba lho, pre nun ci a das para o novo mi lê nio; in cen ti var
am plo mo vi men to de so li da ri e da de para man ter viva
a es pe ran ça dos que en fren tam di re ta men te o pro ble -
ma do de sem pre go, pro mo ven do ini ci a ti vas con cre -
tas de ge ra ção de tra ba lho e ren da no pa ra dig ma da

so li da ri e da de cris tã; mo bi li zar a pró pria Igre ja para se
co lo car, mais ain da, pro fe ti ca men te, a fa vor da jus ti ça 
e da so li da ri e da de, prin ci pal men te em re la ção aos
de sem pre ga dos e as de sem pre ga das.

A Igre ja, por meio da Cam pa nha da Fra ter ni da -
de de 99, ten ta le van tar um de ba te na ci o nal so bre
essa nova e com ple xa si tu a ção na qual os ex clu í dos,
en tre os qua is de sem pre ga dos e de sem pre ga das,
têm seus so fri men tos ma jo ra dos, e con cla ma a so ci e -
da de para bus ca de ca mi nhos e so lu ções, pois, em
pri me i ro lu gar, deve es tar sem pre a dig ni da de hu ma -
na de cada ci da dão e de cada ci da dã.

Gos ta ría mos de cum pri men tar a CNBB pela
pro pri e da de na es co lha dos te mas de sua Cam pa nha
da Fra ter ni da de. Em 97, foi “Os Encar ce ra dos”; em
98, “A Edu ca ção a Ser vi ço da Vida e da Espe ran ça;
em 1999, Os Di re i tos Eco nô mi cos dos Tra ba lha do res
e dos De sem pre ga dos e, para o pró xi mo ano, A Fra -
ter ni da de e a Paz por uma So ci e da de sem Exclu são.
Se con se guir mos re sol ver o pro ble ma do de sem pre -
go, es ta re mos ca mi nhan do para o fim da ex clu são.

Sr. Pre si den te, ain da hoje, a Fun da ção Se a de e
o Di e e se anun ci am uma pi o ra nos da dos de de sem -
pre go para a gran de São Pa u lo, que atin giu 17,8% no
mês de ja ne i ro. Esses da dos são mu i to mais ele va -
dos do que os ocor ri dos há qua tro anos. Assim tam -
bém, os da dos do IBGE re fe ren tes ao de sem pre go
nas seis re giões me tro po li ta nas do Bra sil onde é me -
di do o de sem pre go de no tam ta xas pró xi mas de 8% –
pra ti ca men te 3,5 a 4 pon tos per cen tu a is aci ma das
re gis tra das em ja ne i ro de 1995.

Cer ta men te, o Go ver no do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so está mu i to aquém da sua pro -
mes sa ele i to ral. Ao lon go da cam pa nha de 1998, as -
se ve rou, por di ver sas ve zes, que se ha via sido ca paz
de con quis tar a es ta bi li da de da mo e da, com cer te za o 
se ria para re sol ver o pro ble ma do de sem pre go. Até
ago ra, o que se está ob ser van do nos pri me i ros dois
me ses de Go ver no é o agra va men to da in fla ção e,
tam bém, do de sem pre go.

É pre ci so, pois, que con si de re mos me di das cri -
a ti vas de po lí ti ca eco nô mi ca que pos sam mo di fi car
este Go ver no, mas, para isso, faz-se ne ces sá rio que 
le ve mos em con si de ra ção os va lo res pro pug na dos
pela pró pria CNBB. Não po de mos pro cu rar sem pre
le var van ta gem em tudo e bus car a ma xi mi za ção dos
re sul ta dos dos gran des fun dos es pe cu la ti vos. Na h ora 
de de ci dir mos por po lí ti cas eco nô mi cas, de ve mos
le var em conta va lo res como so li da ri e da de e fra ter ni -
da de, so bre tu do garan tin do a cada pes soa re si -
den te em nos so País o di re i to à vida   e    à    ci da da
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nia. Não po de mos, simples men te, di zer que não há
for mas de re sol ver o pro ble ma ou sem pre adi ar as
suas so lu ções.

O do cu men to da Cam pa nha da Fra ter ni da de
exa mi na al gu mas das prin ci pa is pro pos tas dos mo vi -
men tos so ci a is, tais como a re du ção da jor na da de
tra ba lho e das ho ras ex tras; al gu mas pos si bi li da des
re a is de ge ra ção de em pre go, como, por exem plo, as
pro pos tas por Ignacy Sachs; a re for ma agrá ria, pois,
se ace le ra da a sua re a li za ção, es ta ría mos ge ran do
mais opor tu ni da des de em pre go no cam po; a ne ces -
si da de de pro ver opor tu ni da des de qua li fi ca ção para
os tra ba lha do res; os es tí mu los às mi cro em pre sas,
como, por exem plo, o mi cro cré di to; o apo io às pe que -
nas e mé di as em pre sas, e as for mas de es ta be le cer -
mos eco no mi as so li dá ri as, com o es tí mu lo, por exem -
plo, às for mas co o pe ra ti vas de pro du ção na ci da de e
no cam po.

Expe riên ci as mu i to in te res san tes têm sido efe -
tu a das nas em pre sas que ado ta ram a au to ges tão e a
co-gestão. Diz o do cu men to da CNBB que a auto e a
co-gestão não são uma pa na céia que re sol ve to das
as di fi cul da des, mas, ine ga vel men te, têm um gran de
va lor. Embo ra seja ver da de que quan do os tra ba lha -
do res ad mi nis tram uma em pre sa a pro du ti vi da de au -
men ta, é pre ci so gran de cri a ti vi da de e efi ciên cia para
que a em pre sa con si ga su pe rar múl ti plos obs tá cu los,
den tre os qua is a inex pe riên cia ge ren ci al dos tra ba -
lha do res. Na em pre sa au to ge ri da, a pre ser va ção dos
pos tos de tra ba lho subs ti tui a lu cra ti vi da de como ob -
je ti vo má xi mo. Os tra ba lha do res ges to res se dis põem 
a fa zer sa cri fí ci os, even tu al men te abrin do mão de sa -
lá ri os mais ele va dos, para que to dos pos sam con ti nu -
ar tra ba lhan do. O eco no mis ta Paul Sin ger tem-se de -
di ca do a es tu dar es sas for mas de au to ges tão e
co-gestão.

Gos ta ria de as si na lar, tam bém, que o prê mio
No bel de Eco no mia, Ja mes Edward Me a de, nos seus
di ver sos tra ba lhos so bre como re sol ver o pro ble ma
do de sem pre go, pro põe que ins ti tu a mos for mas co o -
pe ra ti vas de pro du ção, em pre sas nas qua is haja uma 
co o pe ra ção ma i or en tre o tra ba lho e o ca pi tal, in clu si -
ve com for mas de as so ci a ção e de cri ação da qui lo
que de no mi na de la bor quo ta part ners hip, ou seja,
cotas de par ti ci pa ção dos tra ba lha do res para que, além de 
sa lá ri os, pu des sem ter uma par ti ci pa ção nos re sul ta dos
da eco no mia.

Tam bém res sal ta a CNBB a im por tân cia do ter ce i ro
se tor. Há mu i tas Orga ni za ções Não Go ver na men ta is que
têm con se gui do de sen vol ver for mas de em pre go e de ati -
vi da de mu i to cri a ti vas, nas mais di ver sas áre as, mas o do -
cu men to da CNBB fala da lin gua gem da Bí blia Sa gra da,

to man do como pano de fun do a pa rá bo la de Je sus so bre
a ár vo re e os fru tos: “Ou a ár vo re é boa e o fru to, bom, ou
a ár vo re é má e o fru to, mal. É, por tan to, pelo fru to que se
co nhe ce a ár vo re. Quem é bom faz sair co i sas boas de
seu te sou ro, que é bom, mas quem é mal faz sair co i sas
más de seu te sou ro, que é mal.” E, as sim, ob ser va como
o de sem pre go é um fru to ruim, que pre ci sa ser evi ta do.

O do cu men to da CNBB tam bém lem bra os prin cí pi -
os de jus ti ça, de so li da ri e da de, de sub si di a ri e da de, de so -
bri e da de e sus ten ta bi li da de, e pro põe uma ver da de i ra re -
vo lu ção éti ca, uma pro fun da re vi ra vol ta na con cep ção de
tra ba lho, uma aten ta e acu ra da re vi são das ca u sas do de -
sem pre go e uma mobi li za ção da so ci e da de bra si le i ra para
for jar um novo pro je to de Bra sil que in clua a de fe sa da pro -
du ção e do em pre go, um novo mo de lo de dis tri bu i ção da
ren da.

É ur gen te uma re vo lu ção nas pri o ri da des, na li nha
do que foi in di ca do na Se gun da Se ma na So ci al Bra si le i ra,
em 1967, rom per com a re du ção de to dos os pro ble mas
da so ci e da de bra si le i ra ao âm bi to eco nô mi co. Não bas ta
ape nas es ta bi li zar a mo e da; é pre ci so su bor di nar sua es -
ta bi li da de à ma i or das pri o ri da des, que é a pes soa hu ma -
na, ga ran tin do-lhe a sa tis fa ção de suas ne ces si da des bá -
si cas.

Faz-se ne ces sá ria a pro mo ção de uma cul tu ra da
so li da ri e da de. É pre ci so rom per a es fe ra es cra vi zan te e
uma eco no mia hi per tro fi a da, além da es fe ra re du ti va do
tra ba lho re mu ne ra do. De ve mos res ga tar al guns va lo res
fun da men ta is. Que o ho mem e a mu lher, sem dis cri mi na -
ção, pos sam ga nhar a vida tra ba lhan do me lhor, me nos e
com mais pra zer, re ce ben do sua par te da ri que za so ci al -
men te pro du zi da. Tudo que for re a li za do – não im por ta
por quem – terá hi po te ca so ci al, pois to dos per ten ce mos a 
uma co mu ni da de. O tra ba lho po de rá ser des con tí nuo ou
in ter mi ten te, sem pre ju í zo da jus ta ren da.

No con tex to de so li da ri e da de, abrem-se no vos es -
pa ços para ati vi da des sem fins lu cra ti vos que pas sa rão a
ser re co nhe ci das com uma dig ni da de e um va lor emi nen -
tes, seja para as pes so as, seja para a so ci e da de no seu
con jun to, com a so li da ri e da de, o vo lun ta ri a do, a cul tu ra, a
ora ção e a arte. As pes so as po de rão tra ba lhar por con ta
pró pria ou em pe que nas ini ci a ti vas de eco no mia al ter -
na ti va so li dá ria, ten do ga ran ti dos to dos os di re i tos so ci -
a is. O fato de al guém tra ba lhar para o seu pró prio sus -
ten to pos si bi li ta que ou tros sem es sas con di ções se jam
mais bem aten di dos por toda a so ci e da de. Os por ta do -
res de al gum tipo de de fi ciên cia se rão con tem pla dos
pela so ci e da de e pelo Po der Pú bli co, ten do aces so
a tra ba lhos dig nos e com pa tí ve is com a sua con di -
ção, sem dis cri mi na ção de qual quer or dem. Crian -
ças e jo vens te rão ga ran ti dos es co la, la zer, sa ú de, se -
gu ran ça, apoio efe ti vo, edu ca ção e  va lo res   re li gio
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sos, hu ma nos e so ci a is de con vi vên cia fra ter na e so li dá -
ria – e, em tem po opor tu no, ori en ta ção para o tra ba lho e
en ga ja men to só ci o po lí ti co.

Mas como deve ser uma so ci e da de na qual o
tra ba lho de tem po in te gral de to dos não é mais ne -
ces sá rio nem eco no mi ca men te útil? Qu a is são as pri -
o ri da des não eco nô mi cas des sa so ci e da de? Como
deve com por tar-se a so ci e da de para que o cres ci -
men to da pro du ti vi da de e a eco no mia do tem po de
tra ba lho se jam para o pro ve i to ge ral? Como re dis tri -
bu ir me lhor a to ta li da de do tra ba lho so ci al men te útil
de modo que to dos pos sam tra ba lhar me nos e me -
lhor, re ce ben do uma par te mais jus ta das ri que zas so -
ci al men te pro du zi das? Como ca na li zar as ener gi as
hu ma nas no tem po li vre para o exer cí cio da gra tu i da -
de em prol da vida e a fa vor dos mais ne ces si ta dos de 
li ber ta ção e amor na prá ti ca de re la ções hu ma nas
cons tru to ras da ale gria de vi ver em ati vi da des de de -
fe sa e pro mo ção do ecos sis te ma? 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, é bom
lem brar sem pre aqui lo que está na pró pria ló gi ca dos
en si na men tos de Je sus e no pró prio Evan ge lho. Nes -
se sen ti do pros se gue o do cu men to da CNBB so bre
os exem plos de Je sus: Je sus tra ba lha dor, Je sus e o
Pro je to de Deus, per gun tan do: Sem tra ba lho, por
quê?, des ta can do a pa rá bo la dos ope rá ri os que se
en con tram dis po ní ve is na pra ça. Além de um novo
pa ra dig ma para a re gu la ção das re la ções de tra ba -
lho, Je sus pro põe uma so lu ção pro fun da men te hu -
ma na aos de sem pre ga dos; co lo can do no cen tro da
ques tão não o lu cro a ob ter for ne cen do o tra ba lho,
mas a sa tis fa ção das ne ces si da des por par te de
quem tra ba lha. Que pa rá bo la é essa? Tra ta-se da pa -
rá bo la do Se nhor da Vi nha, o qual, se gun do ex pli cou
Je sus, ha via con tra ta do di ver sas pes so as para re a li -
za rem o tra ba lho, al guns na pri me i ra hora, de po is na
se gun da hora e as sim por di an te até a úl ti ma hora do
dia. Para cada um des tes, quan do con ver sou com
eles, o Se nhor da Vi nha con tra tou aqui lo que cada um
con si de ra va jus to. Mas, ao fi nal do dia, ao efe tu ar-lhes
o pa ga men to, ex pli cou àque les que ha vi am sido con -
tra ta dos e que re cla ma ram por não te rem re ce bi do que 
ha via efe tu a do o pa ga men to, con for me o que cada um
jul ga va jus to, e tam bém aqui lo que se fa zia ne ces sá rio
para que cada um pu des se dar o de vi do sus ten to com
dig ni da de a si pró prio e aos seus. Eis, por tan to, um
prin cí pio que está sem pre ex pli ca do des de os pri mór -
di os da his tó ria da hu ma ni da de, mas que pre ci sa ser
sem pre lem bra do para que mo di fi que mos o qua dro e
re al men te ge re mos em pre go e ren da em nos so País. 

Den tre as di ver sas su ges tões prá ti cas que o do cu -
men to da CNBB pro põe, ci ta mos: a re la ti va atu a li za ção

dos da dos es ta tís ti cos; a or ga ni za ção e ar ti cu la ção de to -
das as pes so as en vol vi das, in clu si ve e so bre tu do os pró -
pri os de sem pre ga dos; a im por tân cia de co brar das au to -
ri da des em to dos os ní ve is pro vi dên ci as para mu dar
esse qua dro; a mo bi li za ção da so li da ri e da de; a for ma ção 
en car na da, ou seja, a ava li a ção da for ma ção que se está 
dan do, sen do in dis pen sá vel que seja cris tã e que não es -
te ja dis so ci a da das co i sas mais im por tan tes; os te mas
so ci a is na vida do cris tão, a in tro du ção da ren da mí ni ma
ou de mí ni mos vi ta is. Tra ta-se, diz o do cu men to da
CNBB, de uma quan tia a ser re pas sa da pelo Go ver no a
toda pes soa que não dis po nha de uma fon te de re cur so
para vi ver dig na men te. Por isso a de no mi na ção ren da
mí ni ma ou mí ni mos vi ta is.

Di ver sos pa í ses já ado tam esta me di da de di fe ren -
tes for mas. Há no Bra sil al gu mas ex pe riên ci as. É im por -
tan te co nhe cer a pro pos ta e as ex pe riên ci as, cri ar ou tras
e de sen ca de ar uma ini ci a ti va po pu lar, vi san do a sua efe -
ti va ção em lei es pe cí fi ca. Isso se faz cri an do opi nião pú -
bli ca fa vo rá vel, re a li zan do um mu ti rão de co le ta de as si na -
tu ras e en vol ven do os po lí ti cos nes ta ca u sa; apo i ar ini ci a ti -
vas po pu la res, o diá lo go e a par ti ci pa ção e tan tas ou tras ini -
ci a ti vas, um ver da de i ro mu ti rão na ci o nal, para que pos sa o
Bra sil re al men te não vi ver mais este fla ge lo de tan tas pes -
so as que que rem dar de si para ga ran tir a sua pró pria so -
bre vi vên cia com dig ni da de de seus fa mi li a res e que, mu i tas 
ve zes, tem visto ne ga da esta opor tu ni da de. 

Assim, que re mos aqui dar todo o nos so apo io à
Cam pa nha da Fra ter ni da de “Sem Empre go Por Quê?”

Mu i to obri ga do. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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. Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE.
Pronun 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, on -
tem não foi pos sí vel fa zer um re gis tro – e o faço
ago ra –, na mes ma li nha de pen sa men to ex ter -
na da à tar de pelo Se na dor Edu ar do Su plicy.

M a  n i  f e s  t o  m i  n h a  i n  d i g  n a  ç ã o  c o m  r e  -
l a  ç ã o  à  f o r  m a  c o m  q u e  o  P r e  s i  d e n  t e  d a
R e  p ú  b l i  c a  s e  r e  f e  r i u  –  n ã o  d i  r e  t a ,  m a s
d i s  s i  m u  l a  d a  m e n  t e  – ao Go ver  na  dor  de  M i  -
nas Ge ra  i s ,  I ta  mar  Fran  co .  Ao  fa  ze r  aque la
com pa ra  ção com Jo a quim S i l  vé  r io  dos
Re is ,  Sua  E x c e  l ê n  c i a  s a  b i a  q u e  e s  t a  v a
o f e n  d e n  d o  d e  f o r  m a  m u  i  t o  g r a  v e  a
a l m a  d e  t o  d o s  a q u e  l e s  q u e  t ê m  u m
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p o u c o  d e  m i n e ir i  da de. E me in cluo en t re
eles. Não é à toa que a im pren sa noticia hoje que
Par la men ta res do PSDB de Mi nas Ge ra is, a co me çar
pelo seu Lí der, Aé cio Ne ves, ma ni fes ta ram-se pre o cu -
pa dos com aque le tipo de pro nun ci a men to.

Sa be mos que o Pre si den te da Re pú bli ca tem
que pro cu rar man ter a cha ma da li tur gia do car go e, ao
fa zer esse tipo de acu sa ções ou ofen sas, ao in vés de
con tri bu ir para se che gar a uma so lu ção para o País,
ape nas ati ça os âni mos. Tal vez o Pre si den te da Re pú -
bli ca o te nha fe i to de pro pó si to, com o ob je ti vo de for -
çar os Go ver na do res da Opo si ção a não com pa re ce -
rem ao en con tro de sex ta-feira, para de po is uti li zar o
cos tu me i ro dis cur so de que a Opo si ção não quer diá -
lo go.

O Se na dor Edu ar do Su plicy re lem bra va par te da
en tre vis ta em que o Go ver na dor Ita mar Fran co di zia
que si na is de apro xi ma ção têm que vir de cima. Con -
cor do com o Se na dor quan do su ge re que o Pre si den te 
da Re pú bli ca, da mes ma for ma que te le fo nou para o
Lula vá ri as ve zes, po de ria fa zê-lo com re la ção ao Go -
ver na dor mi ne i ro. Tal vez a so lu ção seja pro vi den ci ar
uma vi si ta dos gor di nhos cha tos da Embra tel ao Pre si -
den te da Re pú bli ca, para cho ra rem em sua fren te e di -
ze rem: “Liga para o Ita mar que tal vez se re sol va o pro -
ble ma”.

Sr. Pre si den te, o as sun to que me traz à tri bu na
no dia de hoje não é exa ta men te esse. De se jo te cer al -
gu mas con si de ra ções so bre o tema da se ma na no Se -
na do e de hoje na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, além de ser o da pró xi ma sex ta-feira, na sa ba ti na
do Dr. Armí nio Fra ga para a pre si dên cia do Ban co
Cen tral.

Por oca sião da sa ba ti na do Dr. Fran cis co Lo pes
e do de ba te no Ple ná rio do Se na do, em bo ra fos se vo -
tar con tra sua in di ca ção – não em fun ção de sua fi gu -
ra, mas por que ma ni fes ta ria, com aque le voto, mi nha
po si ção con trá ria à con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca
do Go ver no –, fiz ques tão de re gis trar que ti nha pelo
me nos dois mo ti vos para sim pa ti zar com o Dr. Fran cis -
co Lo pes. O pri me i ro de les é que, como mem bro da
equi pe eco nô mi ca, pela pri me i ra vez em mais de qua tro 
anos, ele foi o úni co a di zer pu bli ca men te: “Erra mos na
con du ção da po lí ti ca cam bi al”. Che guei a per gun tar a
ele se essa afir ma ção pú bli ca, pela qual o Dr. Pe dro Ma -
lan pa re ce ter ab so lu ta oje ri za, ha via sido com bi na da
com o Mi nis tro. O Dr. Fran cis co Lo pes não res pon deu.
Os fa tos sub se qüen tes pa re cem ter de mons tra do que
não ha via sido fe i ta aque la com bi na ção.

O se gun do mo ti vo pelo qual eu te ria ten dên cia a
sim pa ti zar com seu nome era sua tra je tó ria. Eu en ca ra -
va como po si ti vo o fato de ele não ter es ta do do ou tro

lado do bal cão em mo men to al gum, ao lon go de sua
vida pro fis si o nal, por que pelo me nos ele in ter rom pia
uma se qüên cia de di ri gen tes do Ban co Cen tral – abro
um pa rên te se para ex ce tu ar o Dr. Gus ta vo Fran co, que
tam bém não ti nha es ses an te ce den tes – que atu a vam
em ab so lu ta pro mis cu i da de com o sis te ma fi nan ce i ro
pri va do na ci o nal e in ter na ci o nal, con for me ates ta nos sa 
his tó ria re cen te. Bas ta le van tar os no mes. Hou ve uma
sé rie de aca dê mi cos, pro fes so res des ta ca dos que fo -
ram para o Ban co Cen tral, sa í ram de lá e se tor na ram
ban que i ros mi li o ná ri os, en tre eles Fer não Bra cher,
Fran cis co Gros, Pér sio Ari da, Gus ta vo Lo yo la.

Então, o fato de o Dr. Fran cis co Lo pes ter um cur -
rí cu lo que não es ta va na que la li nha pa re cia-me po si ti vo.
Lem bro-me in clu si ve de que fiz essa in ter ven ção aqui no
Se na do, e pos te ri or men te Se na do res da base go ver nis ta
fi ze ram ques tão de re gis trar mi nhas pa la vras de elo gio à
tra je tó ria do Dr. Fran cis co Lo pes. Não sei como es ses
Se na do res vão se po si ci o nar, in ter vir e vo tar ago ra a in -
di ca ção do Dr. Armí nio Fra ga, com uma tra je tó ria ab so -
lu ta men te di fe ren te.

Sr. Pre si den te, an tes de en trar na dis cus são es -
pe cí fi ca das ques tões a res pe i to do Dr. Armí nio Fra ga –
não sei se pro ce de a in for ma ção, mas pa re ce que ele
está na Casa –, é ne ces sá rio que se re pi ta aqui no ple -
ná rio do Se na do o que eu dis se hoje na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos: re ce bi a no tí cia da tro ca de co -
man do no Ban co Cen tral com um mis to de per ple xi da -
de, in dig na ção e cons tran gi men to. Per ple xi da de por -
que acre di ta va que a in di ca ção do Dr. Fran cis co Lo pes
fos se para va ler, já que pre ce di da de tan tos elo gi os, in -
clu si ve de Par la men ta res da Opo si ção e par ti cu lar men -
te do Dr. Pe dro Ma lan. Lem bro-me in clu si ve que o Se -
na dor Ade mir Andra de in ter ve io di zen do que vo ta ria
con tra, por que três ou qua tro me ses de po is te ria de vo -
tar o nome de ou tro Pre si den te do Ban co Central. A pre -
vi são do Se na dor Ade mir Andra de aca bou sen do exa -
ge ra da men te an te ci pa da.

O Sr. Ro ber to Re quião  (PMDB – PR) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor José Edu ar do Du -
tra?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Pois não, no bre Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re  quião (PMDB-PR) – Se -
na dor José Edu ar do Du tra, faço o apar te ape -
nas para sus ten tar sua l i  nha de ra ci o cí nio. A
jus ti f i  ca ti va se mi-oficial – já que nada mais é
ofi ci al no Bra si l ,  por que, quan do não exis te
go ver no, não exis te nada ofi ci al –, é que o Sr.
Fran cis co Lo pes foi de fe nes tra do, foi uma es -
pé cie   de   “viúva  Por ci na”, que foi sem nun ca
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ter sido, pois não che gou a to mar pos se n o Ban -
co Cen tral. Cin co dias de po is de apro va do no ple -
ná rio do Se na do foi de mi tido sem ter sido no me a do.
É algo es tra nhís si mo. No en tan to, se mi-oficialmente
foi afas ta do do Ban co Cen tral por que ha via que i ma do 
re cur sos do Ban co do Bra sil na sus ten ta ção do dó lar.
Co i sa que o Go ver no fez on tem, sem ne nhum su ces -
so. Então, es ta va na hora de, pe los mes mos mo ti vos,
co lo car na rua o Sr. Armí nio Fra ga.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT-SE)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Re quião.

Con ti nu an do, pri me i ra men te hou ve mi nha per -
ple xi da de, di an te dos ar gu men tos que ora ex po nho.
Em se gun do lu gar, a in dig na ção pela for ma com que o
Go ver no tra ta va o Se na do da Re pú bli ca, pois o Cons ti -
tu in te de 1988, ao es cre ver em nos sa Cons ti tu i ção que,
dada a im por tân cia do car go que ocu pa ri am, a in di ca -
ção de al gu mas au to ri da des de ve ria ser pre ce dida por
uma sa ba ti na e pela apro va ção no ple ná rio do Se na -
do. O ob je ti vo não foi ape nas o de es ta be le cer uma
mera for ma li da de, mas, in fe liz men te, essa prá ti ca es -
tá-se tor nan do uma ro ti na nes ta Casa.

O sur pre en den te é que a Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos sa ba ti nou o Dr. Fran cis co Lo pes na
ter ça-feira da úl ti ma se ma na de ja ne i ro. Na quin -
ta-feira pos te ri or, seu nome foi apro va do nes te ple ná -
rio; e, na se gun da ou ter ça-feira da se ma na se guin te,
fo mos sur pre en di dos com seu afas ta men to. Alguns se -
to res da im pren sa ale gam que a ca u sa foi aque la sex -
ta-feira da es pe cu la ção, um dia após a apro va ção do
nome pelo Ple ná rio. No en tan to, se gun do a jor na lis ta Mí -
ri am Le i tão, de cuja ori en ta ção eco nô mi ca podemos dis -
cor dar, em bo ra re co nhe ça mos que se tra ta de uma
pro fis si o nal mu i tís si mo bem in for ma da, a de ci são
acer ca da subs ti tu i ção do Dr. Fran cis co Lo pes pelo Dr.
Armí nio Fra ga foi to ma da na quar ta-feira, an tes, por -
tan to, da apro va ção do nome do Dr. Fran cis co Lo pes
pelo Ple ná rio do Se na do.

Não di rei que pa pel fez o Se na do da Re pú bli ca
por que po de ria usar uma pa la vra an ti-regimental, e o
Pre si den te man da ria re ti rá-la dos Ana is. Mas cada Se na -
dor pode pen sar que ter mo po de ria ser uti li za do para
de sig nar o de sem pe nho do Se na do no epi só dio.

Antes da sa ba ti na com o Dr. Armí nio Fra ga – in fe liz -
men te, o Pre si den te não aca tou a ques tão de or dem le van -
ta da on tem pelo Se na dor Ro ber to Fre i re –, o Se na do e, par -
ti cu larmente, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos te ri -
am, no mí ni mo, a obri ga ção de con vo car o Mi nis tro Pe dro
Ma lan para ex pli car por que al guém que ha via sido in di ca -

do, pre ce di do dos mais al tos elo gi os como fi gu ra com pe -
ten te e ca paz de, na con di ção de Pre si den te do Ban co
Cen tral, ser o guar dião d a nos sa mo e da, foi afas ta do de for -
ma tão surpreen den te. La men ta vel men te, a ma i o ria na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos de ci diu ser dis pen sá vel a
con vo ca ção do Mi nis tro. Assim, va mos sa ba ti nar o Dr. Armí -
nio Fra ga na pró xi ma sex ta-feira.

Há mais de dez anos, o Con gres so Na ci o nal, de for -
ma cí cli ca, com es pas mos, dis cu te a ne ces si da de de se
aca bar com essa re la ção pro mís cua en tre o Ban co Cen -
tral e as ins ti tu i ções pri va das. Esta Casa apro vou, há dez
anos, o pro je to do en tão Se na dor Ita mar Fran co es ta be le -
cen do tan to a qua ren te na pos te ri or à sa í da como a an te ri -
or à as sun ção ao car go, de for ma a evi tar o que acon te ce -
rá caso o nome do Dr. Armí nio Fra ga seja apro va do – al -
guém que, num dia, es ta va de um lado do bal cão pas sar
para o ou tro na ma nhã se guin te.

Quando se anun ci ou o nome do Dr. Armí nio Fra ga, al -
guns Se na do res da base go ver nis ta, tal vez ten tan do “dou rar
a pí lu la”, ma ni fes ta ram-se pela apro va ção do nome do Dr.
Armí nio Fra ga e, con co mi tan te men te, da qua ren te na, para
que ele não pu des se vol tar ao sis te ma finan ce i ro pri va do
de po is de de i xar o car go de Pre si den te do Ban co Cen tral.

O Dr. Armí nio Fra ga já foi Di re tor do Ban co Cen tral,
in clu si ve, após a apro va ção do Pro je to de Lei por esta
Casa. Como ain da não se tra ta va de lei, al guns po de rão
di zer que não ha via obri ga ção de cum prir a de ter mi na ção. 
De an te mão, já há um ques ti o na men to de na tu re za éti ca
que de ve ria ser fe i to ao Dr. Armí nio Fra ga, vis to que, no
dia se guin te ao seu afas ta men to da Di re to ria do Ban co
Cen tral, pas sou a ser as ses sor de um gran de fun do de in -
ves ti men to – um eu fe mis mo para um es pe cu la dor.

Os ar gu men tos dos se to res do Go ver no acer ca da
in di ca ção do Dr. Armí nio Fra ga fo ram ab so lu ta men te ri sí -
ve is, se não fos sem trá gi cos. De du zi ram que, por ser um
es pe ci a lis ta em es pe cu la ção, ele é a pes soa in di ca da
para as su mir a Pre si dên cia do Ban co Cen tral. Essa pe ri -
go sa afir ma ção fere a in te li gên cia e co lo ca um tal grau de
ci nis mo nas re la ções pú bli cas des te País que aca ba con -
tri bu in do para in cen ti var essa pro mis cu i da de en tre os sis -
te mas fi nan ce i ros pú bli co e pri va do, prin ci pal men te num
mo men to em que, se gun do os jor na is, o Dr. Armí nio Fra -
ga – na prá ti ca, já exer cen do o car go de Pre si den te do
Ban co Cen tral – de fen de o câm bio li vre, com a pos si bi li da -
de de ações no sen ti do de re gu lar o mer ca do.

C o m  i s s o ,  a u  m e n  t a - s e  d e  f o r  m a
e x  p o  n e n  c i  a l  o  r i s  c o  d a  u t i  l i  z a  ç ã o  d e
i n  f o r m a ç õ e s  p r i  v i  l e  g i  a  d a s ,  o  f a  m o  s o  i n  -
s i  d e  in  f o r  m a  t i  o n.  Q u  a n  d o  as    r e  g r a s    s ã o
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c l a  r a s  c o m  a n  t e  c e  d ê n  c i a ,  s a  b e - s e  q u e  o
Ban  co  d o  C e n t r a l  i n  t e r virá, como no caso das
ban das, quando o dó lar ul tra pas sar a fa i xa su pe ri or ou 
in fe ri or da ban da. A in for ma ção acer ca de até que
pon to o câm bio é li vre pode ren der mi lhões de dó la res 
para os ban cos.

Aliás, exis tem al gu mas co in ci dên ci as nes te
nos so País. Em 1995, apre sen tei al guns da dos que
mos tra vam um mo vi men to mu i to sus pe i to de al guns
ban cos an te ri or men te àque la des va lo ri za ção ocor ri -
da em abril da que le ano. Na oca sião, o Pre si den te da
Re pú bli ca e as au to ri da des da equi pe eco nô mi ca es -
ti ve ram con tra mi nhas afir ma ções, ale gan do que
aque les da dos não sig ni fi ca vam nada, que eram tra -
ba lho de pes so as des pre pa ra das, ig no ran tes e que
não en ten di am os nú me ros. Não sei se os Srs. Se na -
do res es tão lem bra dos da que le epi só dio.

De po is, o Mi nis té rio Pú bli co, de pos se da que les
da dos, abriu in qué ri to. Numa con ver sa com o res pon -
sá vel no Dis tri to Fe de ral por esse pro ces so, foi-me re -
la ta da a di fi cul da de do Mi nis té rio Pú bli co em in ves ti -
gar ques tões re la ti vas ao Bran co Cen tral, vis to que as 
in for ma ções não são pas sa das ao Mi nis té rio Pú bli co
sob a ale ga ção de – pas mem – si gi lo ban cá rio. Mu i tas 
ve zes, so li ci ta-se al gu ma in for ma ção, e o Ban co Cen -
tral en ca mi nha ou tro tipo de da dos. É bas tan te di fí cil,
pois, pro var um va za men to de in for ma ção, mes mo
que haja al guns in dí ci os.

O De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, on tem, no ple -
ná rio da Câ ma ra, apon tou al guns ban cos que ti ve ram 
movimen ta ção bas tan te sus pe i tas no pe río do an te ce -
den te a essa nova des va lo ri za ção. Se com pa rar mos a
lis ta do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, di vul ga da on tem, 
com a lis ta que apre sen tei há qua tro anos, va mos ve ri fi -
car que ali es tão o Ma trix, do Dr. André Lara Re sen de e
do Dr. Men don ça de Bar ros; o ING; e o Pac tu al. Será
que essa é uma co in ci dên cia? Pode até ser, mas, com
cer te za, a pre sen ça no Ban co Cen tral de al guém que
es ta va do ou tro lado do bal cão – prin ci palmente nes te
re gi me de li vre flu tu a ção suja, como eles di zem; a flu -
tu a ção é li vre, mas até cer to pon to – vai de i xar um
grau de sus pe i ta mu i to gran de to das as ve zes em que 
hou ver mu dan ça do câm bio, o que é ruim para a eco -
no mia bra si le i ra.

Ilus trei al gu mas co in ci dên ci as des sa re la ção
pro mís cua en tre o pú bli co e o pri va do quan do fiz re fe -
rên ci as ao Ma trix, cor re la ci o nan do este epi só dio com
um ou tro que, até o mo men to, tam bém não foi apu ra -
do: é o re fe ren te à ques tão do le i lão das Te les.

Mas o en gra ça do é que, em 1995, na Ban da, o
Pre si den te do Ban co Cen tral era o Sr. Pér sio Ari da.

Entre os ban cos que fi ze ram mo vi men ta ções sus pe i tas, 
es ta va o Ma trix, que era de Men don ça de Bar ros e de
André Lara Re sen de. Pas sam-se três anos, e se tro -
cam as fi gu ri nhas: Men don ça de Bar ros e André Lara
Re sen de de i xam o Ma trix e vão para o Go ver no, um na
con di ção de Mi nis tro das Co mu ni ca ções e o ou tro na
con di ção de Pre si den te do BNDES. Sur gem in dí ci os,
gra va ções ou atu a ções mu i to sus pe i tas de uma re la ção 
de fa vo re ci men to do Oppor tu nity, que é do Sr. Pér sio
Ari da, que, há três anos, es ta va do lado de den tro do
bal cão e, de po is, pas sou para o lado de fora.

Po de-se di zer que isso é ila ção, que isso é ima gi -
na ção fér til da Opo si ção que quer ape nas cri ti car. Mas
nos lem bre mos de que co in ci dên cia, na ver da de, não
exis te. O que se cha ma de co in ci dên cia é ana li sa do
ma te ma ti ca men te no cam po das pro ba bi li da des. E sur -
gi ram tan tos ele men tos e tan tos da dos que apon tam
sem pre para uma co in ci dên cia aqui e ou tra lá, mas
sem pre os mes mos es tão en vol vi dos seja do lado de
den tro, seja do lado de fora do bal cão.

Por isso, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
em bo ra eu en ten da que é fun da men tal apro var mos a lei
da qua ren te na e al gum tipo de me ca nis mo que ini ba esse
grau de pro mis cu i da de en tre o pú bli co e o pri va do do Bra -
sil, não po de mos, em nome da pos si bi li da de de no fu tu ro
ser apro va do esse pro je to de lei, apro var mos o nome do
Sr. Armí nio Fra ga já que va mos apro var o pro je to de lei
que vai im pe dir isso.

A ten dên cia na tu ral é a que acon te ceu em di ver -
sas ou tras ve zes: a par tir do mo men to em que se apro -
var o nome do Sr. Armí nio Fra ga, es fri ar-se-á a dis cus -
são so bre a qua ren te na, como vem acon te cen do há 10
anos no Con gres so Na ci o nal.

No meu en ten di men to, não po de mos nos ren der
à ló gi ca que está que ren do nos ser im pos ta. As de ci -
sões des ta Casa sem pre são to ma das de olho no mer -
ca do: de ve-se apro var a con tri bu i ção pre vi den ciá ria dos 
ina ti vos, por que o mer ca do está que ren do; de ve-se
apro var o nome do Sr. Armí nio Fra ga, por que o mer -
ca do está que ren do, quan do sa be mos que esse bi -
cho cha ma do mer ca do é mu i to vo raz e vo lú vel. Os
pró pri os da dos de mons tram que o Con gres so faz
tudo o que o mer ca do diz que rer e que, no en tan to, o
mer ca do quer cada vez mais. A apro va ção da con tri -
bu i ção dos ina ti vos na Câ ma ra foi um gran de si nal
para o mer ca do, mas, no dia se guin te, sa í ram do
País R$4 bi lhões das nos sas re ser vas, mais do que
es ta va sen do ar re ca da do com a con tri bu i ção dos
ina ti vos.

Lem bro, in clu si ve, que o que se di zia quan do o
Sr. Armí nio Fra ga es ta va sen do in di ca do era  o  se -
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guin te: “Não va mos sa ba ti nar o Sr. Armí nio Fra ga –
esta foi a es tra té gia do Go ver no –, por que ele vai en -
trar. Como o mer ca do gos tou da in di ca ção do seu
nome e como ele é do ramo, o mer ca do vai se acal -
mar, o dó lar vai cair. Assim, quan do ele for sa ba ti na -
do, o seu nome já es ta rá con sa gra do, por que a sim -
ples sua in di ca ção e no me a ção como Asses sor
Espe ci al de Eco no mia do Sr. Pe dro Ma lan já fez com
que o mer ca do se acal mas se”. Inclu si ve, esse foi o
mo ti vo pelo qual o Se na do Fe de ral não se re u niu du -
ran te o pe río do do re ces so bran co.

Ago ra o dó lar já che ga à casa dos R$2,00; não
sei qual é a sua co ta ção de hoje, mas on tem já fe chou 
em mais de R$2,00. Então, de ci dem mar car a sa ba ti -
na para a pró xi ma sex ta-feira, por que o mer ca do quer 
que o Se na do vote nes se dia, para que não acon te ça
o que hou ve na que la úl ti ma sex ta-feira de ja ne i ro. É
dito que é pre ci so vo tar para se aten der ao “deus mer -
ca do”. E o Con gres so vai con ti nu ar aten den do ao
“deus mer ca do”, pas san do por cima de uma dis cus -
são que não pode cair no ci nis mo que vem ocor ren do
nas in ter ven ções da base go ver nis ta e das au to ri da -
des eco nô mi cas.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do o apar te a V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, V. Exª vem ex pon do, so bre -
tu do, pre o cu pa ções de na tu re za éti ca e tam bém pre -
o cu pa ções re la ti vas às po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al,
que es ta rão sen do ob je to de uma das au diên ci as
mais im por tan tes que o Se na do Fe de ral re a li za rá
nes ta sex ta-feira, quan do será apre ci a do o nome do
Sr. Armí nio Fra ga Neto, in di ca do para a Pre si dên cia
do Ban co Cen tral do Bra sil. Há pou co, o Se na dor Ro -
ber to Re quião re ve lou epi só di os da vida do Sr. Ge or -
ge So ros, res pon sá vel pelo Fun do So ros, do qual foi
Ge ren te-Geral o Sr. Armí nio Fra ga Neto des de ja ne i -
ro de 1993 até o úl ti mo dia 1º. Até a pró xi ma sex -
ta-feira, ain da te re mos que nos de bru çar um pou co
mais so bre a re la ção en tre Ge or ge So ros, a na tu re za
de seu Fun do, a sua pró pria vida e a ma ne i ra como ao 
lon go des ses úl ti mos seis anos Armí nio Fra ga Neto
in te ra giu com Ge or ge So ros e o Fun do. Esta re mos
nos pre o cu pan do com de ci sões que o ge ren te da que -
le Fun do to mou, as qua is, por ve zes, le va ram as eco -
no mi as da Ásia a en fren ta rem di fi cul da des ain da ma i -
o res. Tem ha vi do um gran de de ba te so bre as res pos -
tas do Sr. Ge or ge So ros às ob ser va ções do Pri me i ro
Mi nis tro da Ma lá sia de que o seu Fun do te ria sido res -
pon sá vel em suas ações pela de ses ta bi li za ção da
eco no mia da que le país. So ros dis se que ele não te ria
sido tão res pon sá vel e que as di fi cul da des de cor re ri -

am mais da pró pria for ma como foi con du zi da a eco -
no mia da Ma lá sia. O Se na dor Ro ber to Re quião men -
ci o nou que, em di ver sas opor tu ni da des, Armí nio Fra -
ga Neto foi à Ta i lân dia e pro cu rou ob ser var e ve ri fi car
que de ci sões iria to mar com res pe i to aos ob je ti vos de
ma xi mi za ção de re sul ta dos para o Fun do So ros. Mas
há um ou tro as pec to in te res san te para o qual de ve -
mos es tar aten tos. Se na dor José Edu ar do Du tra, por
oca sião do se mi ná rio re a li za do na Uni ver si da de de
Oxford so bre a his tó ria do Par ti do dos Tra ba lha do res
e os des ti nos da Esquer da na Amé ri ca La ti na, onde
es ti ve ram pre sen tes Luiz Iná cio Lula da Sil va, o
ex-Governador Cris tó vam Bu ar que, o ex-Prefeito
Tar so Gen ro, eu pró prio e ou tras pes so as, ali es ta va
pre sen te Alfred C. Ste pan, que se tor nou fa mo so com 
um dos es tran ge i ros que mais co nhe cem a his tó ria
bra si le i ra, so bre tu do no que diz res pe i to ao re gi me
mi li tar. Eis que Alfred Ste pan me re la tou que foi re i tor
de uma uni ver si da de do cen tro da Eu ro pa, em Bu da -
pes te, que tem como seu prin ci pal fi nan ci a dor o Sr.
Ge or ge So ros. Alfred Ste pan me re la tou um as pec to
in te res san te que eu não co nhe cia bem, mas que ele,
por con vi ver com Ge or ge So ros, co nhe ceu bem.
Expli cou-me ele que Ge or ge So ros tem uma gran de
par ti ci pa ção em ati vi da des po lí ti cas, in clu si ve no que
diz res pe i to a ati vi da des para der ru bar di ta du ras. Ele,
por exem plo, aber ta men te, hoje já se sabe, con tri bu iu 
para que fos sem mo di fi ca dos os re gi mes do Les te eu -
ro peu, que ele con si de ra va não de mo crá ti cos. Ele
con tri bu iu tam bém para a der ru ba da de Pi no chet, no
Chi le, avan çan do fun dos, in clu si ve clan des ti na men -
te, para os mo vi men tos que der ru ba ram, ou me lhor,
mu da ram, não der ru ba ram por que Pi no chet aca bou
sa in do de lá com mu i to po der. Foi uma con vi vên cia lá. 
Não hou ve uma der ru ba da to tal; ele ain da per ma ne ce 
com po de res, é até Se na dor vi ta lí cio. Mas tam bém
dis se-me Alfred Ste pan que Ge or ge So ros con tri bu iu
com fun dos para a que da do apart he id na Áfri ca do
Sul. Por tan to, deve ter con tri bu í do para o CNA. Fi quei 
pen san do que será ex tre ma men te in te res san te se
Armí nio Fra ga Neto nos re ve lar as con tri bu i ções que
Ge or ge So ros pos sa ter dado para mo vi men tos po lí ti -
cos na Amé ri ca La ti na. Obvi a men te, o que vem à
men te é em que me di da terá o Sr. Ge or ge So ros con -
tri bu í do even tu al men te para a cam pa nha do Se nhor
Fer nan do Hen ri que Car do so à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca. E como é do seu pro ce di men to por ve zes con tri -
bu ir aber ta men te, de for ma trans pa ren te, e ou tras ve -
zes de for ma clan des ti na, se ria im por tan te sa ber mos
isso de for ma com ple ta. Espe ro que o Sr. Armí nio
Fra ga Neto sa i ba res pon der a essa per gun ta na pró -
xi ma sex ta-feira.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy. Re -
al men te se ria  mu i to in te res san te se o Sr. Armí nio
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Fra ga se dis pu ses se a res pon der a essa per gun ta.
To dos nós já sa be mos o tipo de res pos ta que ele
dará. Mas mes mo o tipo de res pos ta que eu apos to
que ele vai dar já ser vi rá, a meu ver, para a nos sa re -
fle xão se ele deve ou não ser in di ca do, que é a du pli ci -
da de de éti cas. Com cer te za ele dirá que está eti ca -
men te im pe di do de re ve lar es ses fa tos já que foi fun ci o -
ná rio do Fun do So ros e ago ra, não sen do mais, não se -
ria eti ca men te re co men dá vel que des se es sas in for ma -
ções. No en tan to ele vai para o Ban co Cen tral. Aí fica
ou tra per gun ta: na es co lha das éti cas, qual a que o Sr.
Armí nio Fra ga vai op tar? Ou ele vai op tar por aqui lo
que o Se na dor Jef fer son Pé res, de for ma bri lhan te,
na sua in ter pe la ção ao Dr. Men don ça de Bar ros usou
“a éti ca de re sul ta dos”, já que exis te sin di ca lis mo de
re sul ta dos, po lí ti ca de re sul ta dos, de re pen te ago ra
es tá-se cri an do a éti ca de re sul ta dos, como dis se o
Se na dor Jef fer son Pé res. 

Pa re ce que este é um ca mi nho que quan to mais 
se re bus ca e se le van tam es sas di ver sas va ri an tes
que exis tem nos de mons tra que a dis cus são não
pode ser re du zi da àque le as pec to cí ni co que nos foi
co lo ca do quan do da in di ca ção do Sr. Armí nio Fra ga:
ele é um es pe ci a lis ta, co nhe ce as mu tre tas, ou, como
dis se, se não me en ga no, o Se na dor Ja der Bar ba lho,
ele é o di a bo do mer ca do fi nan ce i ro – en tão ago ra o
di a bo está do nos so lado e, como Deus é bra si le i ro,
va mos ter Deus e o di a bo aju dan do o Bra sil nes te mo -
men to. 

Pen so que es ses as pec tos le van ta dos pe los
Se na do res Su plicy e Ro ber to Re quião hoje de mons -
tram que o Se na do, par ti cu lar men te nes sa sa ba ti na,
não pode, de for ma al gu ma, se com por tar como o fez
em sa ba ti nas an te ri o res; não só em sa ba ti nas como
em de ba tes na Co mis são. 

Essa in di ca ção do Sr. Armí nio Fra ga não é uma
in di ca ção de juiz clas sis ta, que tam bém é pre ce di da
por uma sa ba ti na na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia – aliás, como to dos sa bem, a mi nha
po si ção é aca bar com os ju í zes clas sis tas, e con se -
qüen te men te aca bar com as sa ba ti nas –, mas não
po de mos nos com por tar, nes te mo men to, en ca ran do
a sa ba ti na e a de ci são que está nas mãos do Se na do, 
nas mãos dos Srs. Se na do res ele i tos pelo povo dos
di ver sos Esta dos do Bra sil, como se fos se uma mera
for ma li da de que te mos que cum prir por que a Cons ti -
tu i ção nos obri ga. 

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB – SE) 
– V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res e, em se gui da, con clu i rei o meu dis cur so,
Sr. Pre si den te. 

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se na dor José Edu ar do Du tra, V. Exª abor da

mu i tos as pec tos im por tan tes, in clu si ve a in di ca ção,
num am bi en te de to tal sus pe i ta, do ex-assessor do
me ga es pe cu la dor Ge or ge So ros, e na tu ral men te na
pró xi ma sex ta-feira todo o Bra sil es ta rá acom pa nhan -
do essa fa mo sa sa ba ti na, quan do to dos nós nos em -
pe nha re mos, prin ci pal men te os Se na do res da Opo si -
ção, no sen ti do de que o in di ca do pos sa es cla re cer
em to dos os por me no res como de ve rá agir se por
aca so o Se na do Fe de ral apro var seu nome. É que, a
essa al tu ra dos acon te ci men tos, já des con fio que a
tá ti ca do Go ver no Fe de ral te ria sido a de es tan car a
san gria dos in ves ti do res in ter na ci o na is com a sim ples 
in di ca ção des se es pe ci a lis ta em câm bio in ter na ci o -
nal, Sr. Armí nio Fra ga. Como a tá ti ca não deu re sul ta -
do, quem sabe hoje o Sr. Armí nio Fra ga es te ja sen do
co lo ca do numa si tu a ção bas tan te cons tran ge do ra ao
pon to de eu pró prio es tar des con fi a do de: Como um
ho mem que ga nha mais de US$500 mil anu a is se dis -
põe vir a ser um as ses sor do Go ver no Fe de ral ga -
nhan do me nos de R$8 mil por mês? É uma per gun ta
in te res san te. No li vro A Cri se do Ca pi ta lis mo, o au tor,
Ge or ge So ros, fala da di fe ren ça de atu a ção en tre o
po lí ti co e o em pre sá rio na área da es pe cu la ção fi nan -
ce i ra. Enquan to o po lí ti co visa ao bem-estar da co mu -
ni da de, o em pre sá rio visa ex clu si va men te ao lu cro,
mes mo que para ob tê-lo ve nha pro vo car a fome e a
mi sé ria nos pa í ses me nos de sen vol vi dos, como é o
caso do nos so Bra sil. Uma per gun ta in te res san te a
ser fe i ta ao Dr. Armí nio Fra ga: por que veio ao Bra sil?. 
Ele foi cha ma do ao Bra sil, quem sabe, numa hora de
des pre pa ro, de de ses pe ro, de des con tro le do Go ver -
no em re la ção à sua po lí ti ca mo ne tá ria. Esse ho mem
se dis põe a ser Pre si den te do Ban co Cen tral, per ce -
ben do um sa lá rio que todo mun do sabe ser pe que no
– no se tor pú bli co, exis te o mon tan te, mas exis tem os
des con tos, en tão qua se 50% do seu sa lá rio re ver te rá
para con tri bu i ção pre vi den ciá ria, Impos to de Ren da,
CPMF. Assim, se per ce ber R$8 mil como sa lá rio, vai
re ce ber, na ver da de, R$4 mil. Ora, um ho mem que
ga nha va men sal men te por ser vi ços pres ta dos ao me -
ga es pe cu la dor mun di al Ge or ge So ros uma quan tia
fa bu lo sa, dis põe-se a ga nhar uma quan tia tão ín fi ma
quan to esta! Aí está a di fe ren ça en tre o po lí ti co e o
em pre sá rio do ramo da es pe cu la ção. O po lí ti co luta
pelo fu tu ro do seu Esta do, do seu País, sem ne nhum
in te res se eco nô mi co, sem ne nhum in te res se fi nan ce i ro. 
E esse ho mem, que se acos tu mou a ga nhar tan to di -
nhe i ro fá cil, in clu si ve que bran do na ções mais po bres,
como acon te ceu na Ásia, vem ao Bra sil para ser vir ao
Ban co Cen tral e ga nhar essa mi sé ria. Pen so que essa
per gun ta tem que ser fe i ta na sa ba ti na do Sr. Armí nio
Fra ga, para a qual es tou ins cri to. No en tan to, como sou
ape nas su plen te na Co missão de Assun tos Eco nô mi cos,
sou dos úl ti mos da lis ta. Se V. Exª che gar a sa ba ti ná-lo, se -
ria im por tan te que per gun tas se o por quê de tanta bra si li da -
de de úl ti ma hora. Mu i to obri ga do a V. Exª.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res.

A su ges tão de V. Exª é mu i to im por tan te. Re al -
men te, tra ta-se de uma im por tan te in da ga ção a ser
fe i ta ao Sr. Armí nio Fra ga. Não sei se po de rei for mu -
lá-la por que tam bém es tou ins cri to en tre os úl ti mos
ora do res da lis ta. Con tu do, é bem pro vá vel que al gum 
Se na dor a faça.

To dos sa be mos que o Sr. Armí nio Fra ga é um
es pe ci a lis ta em mer ca do. Arris co-me a di zer que sua
vin da para o Ban co Cen tral se tra duz num in ves ti -
men to no mer ca do fu tu ro.

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

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srs. Se na do res, Srª Se na do ra He lo i sa
He le na, vou des to ar dos no bres co le gas por que tra -
ta rei de as sun to di ver so da que le que aqui tem sido
de ba ti do por tan tos ora do res. Re co nhe ço a im por -
tân cia dele. No en tan to, como ha ve rá uma sa ba ti na
na sex ta-feira, pen so que se ria ex tre ma men te can -
sa ti vo se abor das se esse mes mo as sun to.

Há mu i tos ti pos de po lí ti ca: a po lí ti ca par ti dá ria,
a po lí ti ca agrí co la, a po lí ti ca in dus tri al, a po lí ti ca mo -
ne tá ria, a po lí ti ca fis cal. Ve nho fa lar de uma ou tra po -
lí ti ca, pois pa re ce que nos es que ce mos dela. Não me
re fi ro ao Se na do. Re fi ro-me ao pró prio País. Há acon -
te ci men tos que an tes eram fes te ja dos lar ga men te e
que me re ci am a aten ção de toda a clas se po lí ti ca e
de toda a so ci e da de. Re fi ro-me a obras de gran de
vul to.

Pen so que te mos que nos pre o cu par com a ad -
mi nis tra ção nes te País. Sr. Pre si den te, no dia 9 de
fe ve re i ro, fiz par te da co mi ti va pre si den ci al. Des ci
em Co rum bá, a ci da de bran ca do meu Esta do, ci da -
de vi zi nha da Bo lí via. Fui a solo bo li vi a no para pre -
sen ci ar um ato de trans cen den tal im por tân cia: a ina -
u gu ra ção do pri me i ro tre cho do ga so du to Bra -
sil-Bolívia.

Pois bem, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, não
vejo mu i ta dis cus são so bre este as sun to; mu i to ao
con trá rio, ele já caiu no es que ci men to. Não vi sa u da -
ção al gu ma a obra de ta ma nha im por tân cia, de ta ma -
nha re le vân cia. Mas fui ele i to por Mato Gros so do Sul. 
Mi nha obri ga ção aqui é de fen der os in te res ses do
Esta do que re pre sen to e que ne ces si ta de in cen ti vos,
de po lí ti cas de de sen vol vi men to.

Pen so que está na hora de o Go ver no pen sar
ad mi nis tra ti va men te, ace nar para os Esta dos em de -
sen vol vi men to. São aproxima da men te 722km de ca -
nos do ga so du to en ter ra dos no solo
sul-mato-grossense. Ca nos que vão cor tar cen te -
nas de mu ni cí pi os do Bra sil, que per cor re rão mais
de três mil qui lô me tros até che gar ao Rio Gran de do 
Sul! E nada há de di fe ren te para os Esta dos em de -
sen vol vi men to. Tan tas ve zes te nho dito des ta tri bu -
na, em au diên ci as, que pre ci sa mos de po lí ti ca para
o in te ri or do Bra sil. Por que per der uma opor tu ni da -
de des sa? Por que não ir a Mato Gros so do Sul e à
Bo lí via di zer o que fa re mos com o gás que atra ves -
sa rá o solo sul-mato-grossense para ser vir ao Bra -
sil? Fico per ple xo, não con si go en ten der, Sr. Pre si -
den te, Srs. Se na do res, que, lá em Mato Gros so do
Sul, ain da não sa i ba mos o que vai acon te cer co nos -
co.

É pre ci so que os ór gãos – e aí está cri a do o Mi -
nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio –
pen sem nis so, por que, se não le var mos o de sen vol vi -
men to para o in te ri or, se não ti ver mos po lí ti cas para o
in te ri or, fi ca re mos eter na men te mar gi na li za dos, ob -
ser van do as de si gual da des re gi o na is cada vez mais
acen tu a das.

Essa é uma ver da de ver da de i ra. Não vi nin -
guém “can tar” esse ga so du to Bra sil-Bolívia, obra cen -
te ná ria de re i vin di ca ções, que o Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que ina u gu rou jun ta men te com o Pre si den te da
Bo lí via.

De pa rei-me com a ina u gu ra ção da usi na do
Por to Pri ma ve ra. Ve jam lá se eu te nho ou não ra zão.
A usi na do Por to Pri ma ve ra foi ina u gu ra da, e lá ho me -
na ge ou-se o sa u do so Mi nis tro Sér gio Mot ta. Mas o
que está ocor ren do com o Mato Gros so do Sul? Du -
zen tos mil hec ta res do ter ri tó rio sul-mato-grossense
fo ram ala ga dos para ser vir ao Bra sil. Mato Gros so do
Sul é Bra sil. E cadê a com pen sa ção por essa inun da -
ção?

Re cla mei des ta tri bu na re i te ra das ve zes. So li -
ci tei ao Go ver no de São Pa u lo e às Cen tra is Elé tri -
cas da que le Esta do que aten des sem aos re cla mos
da po pu la ção mar gi na li za da, da po pu la ção po bre,
dos ole i ros, dos ce ra mis tas, dos pes ca do res, da po -
pu la ção in dí ge na ali re si den te, que foi de sa jo la da.
Vim pe dir que aju das sem o sul-mato-grossense e o
Esta do do Mato Gros so do Sul.

Pois bem, foi fir ma do um con vê nio en tre Mato
Gros so do Sul e São Pa u lo há al guns anos por ca u -
sa da Usi na de Por to Pri ma ve ra. Po rém, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos ven do ape -
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nas par te ou qua se nada des sas com pen sa ções:
uma obra ou ou tra em al gum Mu ni cí pio. O Esta do de
São Pa u lo, por meio da CESP, res pon sa bi li zou-se
pela cons tru ção de 150 km de pa vi men ta ção as fál ti -
ca, que uni ria os Mu ni cí pi os de Ba ta gua çu a San ta
Rita do Par do e de Ba ta gua çu a Bra si lân dia. Pa re -
ce-me in te i ra men te inex pli cá vel que es sas obras es -
te jam pa ra li sa das sob as mais di ver sas e di fe ren tes
des cul pas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, va -
mos sa u dar es sas gran des obras, sim, mas va -
mos cri ar uma po lí ti ca para o seu apro ve i ta men to, 
por que te nho ou vi do di zer que elas já não ser vem
mais para nada. Como não ser vem? Le van tei uma 
es ta tís ti ca em que 3 mi lhões de pro pri e da des
agrí co las no Bra sil de pen dem de lam pa ri na para
sua ilu mi na ção. Por tan to, é pre ci so ter ener gia
elé tri ca.

Te re mos ener gia do ga so du to não po lu en te da 
Bo lí via. Está cer to, está tudo de can ta do, mas meu
Esta do será o cor re dor dis so? Será que as in dús tri -
as vão para lá se não ti ver mos um pre ço di fe ren ci a -
do da ener gia para Mato Gros so do Sul? Será que
não é jus to? O ga so du to sai do ter ri tó rio bo li vi a no a
US$ 0,90 para en trar em Co rum bá a US$ 2,70. É
pre ci so aten tar para isso, ou va mos con ti nu ar ser -
vin do os gran des cen tros des te País em de tri men to
do nos so in te ri or e das re giões mais po bres?

O Go ver no não pode per der essa opor tu ni da -
de. É pre ci so le var es pe ran ça a es ses bra si le i ros. É
pre ci so ina u gu rar essa usi na sem de sa lo jar as po pu -
la ções. É pre ci so que a Usi na do Por to Pri ma ve ra
en tre em fun ci o na men to para aten der aos re cla mos
so ci a is.

Vin te mi lhões de bra si le i ros ain da não pos su -
em ele tri ci da de em suas ca sas. É um nú me ro mu i to
gran de! Pre ci sa mos ter uma po lí ti ca nes se sen ti do.
Não é pos sí vel que ape nas um ter ço da po pu la ção
ru ral des te País te nha aces so à ener gia e o res tan te 
fun ci o ne à lam pa ri na.

Pre ci sa mos fa lar tam bém de po lí ti ca de ad mi -
nis tra ção. Dis cu tir po lí ti ca par ti dá ria, sim! Dis cu tir
re for mas po lí ti cas, sim! Esta mos vi ven do numa
tor men ta eco nô mi ca? Sim! Há uma tem pes ta de?
Sim, há uma tem pes ta de. Mas há ra i os de es pe -
ran ça, Sr. Pre si den te. Pre ci sa mos le var es pe ran -
ça ao povo com en tu si as mo, com sen ti men to.

Por que os or ga nis mos fe de ra is não apon tam
so lu ções para aju dar Mato Gros so do Sul, por
exem plo? Cito meu Esta do, fa lan do de de si gual da -

des re gi o na is. Cito meu Esta do, por que es ses dois
em pre en di men tos a que me re fe ri es tão di re ta men -
te li ga dos a Mato Gros so do Sul. Um de les nos faz
per der du zen tos mil hec ta res de ter ra. Não é brin ca -
de i ra, para um Esta do cu jas usi nas, de Ju piá e Ilha
Sol te i ra, por exem plo, cons ti tu em o ma i or con jun to
hi dre lé tri co do con ti nen te, com ca pa ci da de de 3,4
mi lhões KW. Em que re dun dou esse fato para Mato
Gros so do Sul, que até on tem com pra va ener gia
elé tri ca de fora? É pre ci so olhar para o in te ri or e
aten dê-lo. É pre ci so vol tar ao tem po das po lí ti cas
de de sen vol vi men to re gi o nal! Não po de mos mais fi -
car dis cu tin do ape nas po lí ti ca mo ne tá ria.

Nes se mo men to, é mu i to sé ria a pre o cu pa ção
que te mos com os des ti nos do País. Ontem, o dó lar
su pe rou a casa dos R$2,00, o que é mu i to gra ve.
Con cor do com a im por tân cia de se dis cu tir esse
fato, mas isso não pode ini bir, não pode fre ar os es -
tu dos e as re a li za ções – o IPEA deve ter es tu dos à
von ta de. Pre ci sa mos de for ça para le var o pro gres -
so ao in te ri or; pre ci sa mos ter me tas e si na li zar; pre -
ci sa mos le var as agro in dús tri as para o in te ri or. Não
pre ci sa mos mais das cha mi nés que po lu em as
gran des me tró po les des te País, pois o Ga so du to da 
Bo lí via vai pas sar por aqui, uma ener gia não po lu -
en te. As ter me lé tri cas pre vis tas para Co rum bá e
Cam po Gran de es tão à es pe ra de re a li za ção há
quan to tem po? Fo ram pro me ti das há quan to tem -
po? Está pró xi ma a ina u gu ra ção do ga so du to. 

Des cul pem-me. Não se tra ta de um com ple xo
de in fe ri o ri da de di an te dos gran des cen tros, mas da 
ve ri fi ca ção, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
de uma re a li da de. Não po de mos mais con cen trar o
Bra sil nas gran des me tró po les; ao con trá rio, pre ci -
sa mos de sa fo gá-las. Para que haja esse de sa fo go,
é im pres cin dí vel o sen ti men to de ir ao in te ri or. É
pre ci so que o Go ver no tra ba lhe ad mi nis tra ti va men -
te nes se sen ti do. Che ga mos a um mo men to em
que, tal vez, a su pe ra ção des sa cri se te nha es tre i ta
re la ção com nos sos pró pri os er ros. Te mos de re co -
nhe cer que er ra mos e co nhe cer os nos so pró pri os
er ros.

É evi den te a in fluên cia das cri ses da Rús sia e da
cri se asiá ti ca. Sem dú vi da, es ta mos di an te de uma glo -
ba li za ção ir re ver sí vel, po rém mu i to cru el. Não te nho dú -
vi das quan to a isso, mas en ten do que já era o mo men to 
de es tar mos mar chan do rumo ao in te ri or, apro ve i tan do
as nos sas po ten ci a li da des.

O Bra sil não pode pa rar; não há como este
País pa rar. Estamos, in clu si ve, pro van do que somos
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às ve zes ma i o res que as cri ses. Qu an tas ve zes isso
não acon te ceu no Bra sil? Não vejo, por tan to, ra zão
para a de ses pe rança. Ao con trá rio, pen so que de ve -
mos levar a es pe ran ça e aten tar para es sas re a li da -
des.

Assim, ocu po esta tri bu na hoje, Sr. Pre si den -
te, por que não po de ria de i xar pas sar essa opor tu ni -
da de. As duas obras são, tal vez, as ma i o res que se
cons tru í ram nes te País, ina u gu ra das nes te mês.
Há quan to tem po sa be mos do Ga so du to da Bo lí via
e até ago ra não sa be mos o que vai acon te cer.
Acon te ce rá ape nas em São Pa u lo, no Pa ra ná, em
San ta Ca ta ri na, no Rio Gran de? Onde acon te ce rá,
se não ti ver mos bem de fi ni do e cla ro di an te da so ci -
e da de o que pre ten de mos com isso, qua is os pla -
nos e pro gra mas para o apro ve i ta men to des sa ener -
gia? O mes mo pode ser in da ga do com re la ção à Usi -
na de Por to Pri ma ve ra.

Então, ocu po esta tri bu na hoje para di zer que
te mos de dis cu tir aqui es sas ques tões – e esta
Casa tem de fa zê-lo, por que é a Casa da Fe de ra -
ção, e os pro ble mas que afli gem este País di zem
res pe i to ao Se na do da Re pú bli ca. Como mu i ta gen -
te já dis cu tiu po lí ti ca mo ne tá ria, a gra ve cri se eco -
nô mi ca, é pre ci so que eu, ao enal te cer es sas duas
gran des obras, ina u gu ra das nes te mês pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, com qua se ne nhu ma re fe rên -
cia nos ór gãos de co mu ni ca ção, tam bém faça o
meu ape lo. Jus ti fi co, as sim, a con fi an ça que o povo
me de po si tou para ser um dos seus re pre sen tan tes
no Se na do da Re pú bli ca e de fen der os in te res ses
da mi nha gen te.

Mato Gros so do Sul está per gun tan do onde está 
e o que será fe i to com o Ga so du to da Bo lí via. Está pe -
din do, exi gin do, que se fa çam as obras de com pen sa -
ção ur gen te men te pela per da de du zen tos mil hec ta -
res do seu ter ri tó rio para a cons tru ção do Por to Pri -
ma ve ra.

É isso que jus ti fi ca a mi nha pre sen ça hoje nes ta
tri bu na, Sr. Pre si den te.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me con ce de um apar te, Se na dor Ra mez Te bet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço
V. Exª com mu i to pra zer.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – No bre
Se na dor, em pri me i ro lu gar, eu que ro di zer que é
nos sa obri ga ção per ma ne cer aqui até o fi nal dos de -
ba tes e par ti ci par de to das as dis cus sões na Casa,
por que é para isso que o povo bra si le i ro nos ele geu;
por mais que o Se na do não te nha cum pri do com as
suas prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is, ao me nos es tar

aqui, par ti ci pan do dos de ba tes, é nos sa obri ga ção. V. 
Exª ocu pa a tri bu na com um tema re le van te, e eu te -
nho que sa u dá-lo. V. Exª, pelo me nos, tem algo a fa -
lar so bre o Mato Gros so do Sul, as suas obras im por -
tan tes. Não pos so di zer o mes mo de Ala go as, por -
que a úni ca co i sa que te mos em nos so Esta do e que 
re tra ta o Go ver no Fe de ral é a pro te ção da es tru tu ra
de cor rup ção da eli te ami ga do Pre si den te e a fome e 
a mi sé ria da gi gan tes ca ma i o ria da po pu la ção. O
tema que V. Exª abor da é im por tan te para to dos nós
bra si le i ros. O que é pro fun da men te de sen can ta dor é
que nas mes mas ma té ri as em que se fala da ina u gu -
ra ção da Usi na de Por to Pri ma ve ra fa la-se tam bém
do pro ces so de pri va ti za ção. Isso é mu i to gra ve por -
que, di an te des te dado re le van te que V. Exª apre sen -
ta, de que há três mi lhões de pro pri e da des agrí co las
sem ilu mi na ção, to dos nós que co nhe ce mos as pe ri -
fe ri as, tan to das gran des ci da des como das pe que -
nas ci da des do in te ri or, te mos a mais ab so lu ta cla re -
za de que a gran de ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra
não pode se sub me ter à ló gi ca do se tor pri va do. Te -
mos que en ten der que a ló gi ca do FMI e do se tor pri -
va do não é de ins ti tu i ção fi lan tró pi ca – pode ser, às
ve zes, até “pi lan tró pi ca” –, e sim de na tu re za fi nan ce -
i ra, por tan to, visa lu cro. Se visa lu cro, não aten de aos 
an se i os da ma i o ria da po pu la ção. Então mi nha gran -
de pre o cu pa ção em re la ção ao tema que V. Exª traz
nes te fim de tar de é ga ran tir a in fra-estrutura ne ces -
sária ao de sen vol vi men to eco nô mi co do nos so
País, es pe ci al men te de re giões tão pou co pri vi le gi -
a das no ce ná rio na ci o nal. No bre Se na dor Ra mez
Te bet, V. Exª faz um aler ta gra vís si mo no sen ti do
de que seu Esta do não sabe ain da, efe ti va men te, o 
que será fe i to des sas obras. O pro ces so de pri va ti -
za ção des sa usi na já se ini ci ou, e ou tras hi dre lé tri -
cas se rão pri va ti za das. Vai-se pri va ti zar até o rio
São Fran cis co. Da qui a pou co, vai-se ten tar pri va ti -
zar as tor ne i ras de São Pe dro. Esse pro ces so de
pri va ti za ção está ocor ren do em áre as que con si de -
ro es sen ci a is – água e ener gia. Qu al quer pes soa
de bom sen so, que sabe como fun ci o na uma ta rifa, 
sabe que as pe que nas pro pri e da des agrí co las, a
pe ri fe ria das ci da des, as po pu la ções com me nor
po der aqui si ti vo só con se guem ter acesso à ener -
gia ou ao abas te ci men to de água em fun ção do
subsí dio cru za do. Como é que va mos es pe rar desen -
vol vi men to eco nô mi co se não pen sar mos em obras
de in fra-estrutura, es pe ci al men te nes tas duas áre -
as que são es sen ci a is, abas te ci men to de água e
for ne ci men to de ener gia, con for me fa lou V. Exª?
Com par ti lho da sua in dig nação, no bre Se na dor. É
im por tan te es tar mos neste  de ba te, o que também 
deve ser fe i to com re la ção  à   po lí ti ca  mo ne tá -
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ria e ao FMI, por que, quan do che ga ao Bra sil uma 
mis são do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, te mos a
sen sa ção de que não te mos um Pre si den te ele i to
pe los bra si le i ros, mas um ame ri ca no a nos con du zir, 
ten do em vis ta as ações to ma das. Angus tia-me o
fato de que tan to se tira do povo bra si le i ro para se
cons tru í rem es sas es tru tu ras que, ape sar de se rem
fa raô ni cas, são im por tan tís si mas para o de sen vol vi -
men to da Na ção, mas não te mos con di ções de
vê-las vol ta das em prol da Na ção bra si le i ra. Mu i to
obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
No bre Se na dor, a Pre si dên cia in for ma a  V. Exª que 
o pra zo re gi men tal da ses são ex pi ra rá às 18 ho ras 
e 35 mi nu tos e por isso vai pror ro gar a ses são por
mais 10 mi nu tos para que V. Exª con clua o seu
pro nun ci a men to e o no bre Se na dor Edu ar do
Sique i ra Cam pos tam bém faça o seu re gis tro nes ta
Casa.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre -
sidente, en cer ra rei, não sem an tes agra de cer à no -
bre Se na do ra Heloísa He le na, dig na re pre sen tan te 
do Esta do de Ala go as, do qual não ig no ro as di fi -
cul da des. Hou ve um ins tan te de ex tre ma gran de -
za do Con gres so Na ci o nal. Foi o mo men to em que 
con se gui mos, para as nos sas re giões, três ins tru -
men tos cons ti tu ci o na is de fun da men tal im por tân -
cia, in fe liz men te, atu an do de for ma mu i to pre cá ria
e num con tex to eco nô mi co-financeiro de ju ros ele -
va dís si mos. De sor te que os Fun dos do Nor te, do
Nor des te e do Cen tro-Oeste, que cons tam da
Cons ti tu i ção de 1988, fo ram pro du to da união das
ban ca das des sas re giões. Três re giões que pre ci -
sam de po lí ti cas de de sen vol vi men to re gi o na is, a
fim de que pos sa mos sa ber o que que re mos para 
ter uma Pá tria me lhor, em de fe sa da ci da da nia,
da me lhor qua li da de de vida do nos so povo.

Sr. Pre si den te, de i xo este re gis tro por que
en ten do que o Bra sil tem de fa lar so bre tudo, tem
de fa lar ad mi nis tra ti va men te. É o que fal ta a este
País. Pre ci sa mos cres cer, não po de mos pa rar.
Essas obras são tão gran di o sas que é im pos sí vel
que não se jam co lo ca das a ser vi ço da ci da da nia, a 
ser vi ço dos mais ne ces si ta dos e do de sen vol vi -
men to in te gra do de nos sas re giões.

Agra de ço o apar te de V. Exª, no bre Se na do -
ra, e a to le rân cia do nos so Pre si den te, que pror ro -
gou a ses são para que eu pu des se con clu ir o meu
pro nun ci a men to e o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos pu des se nos brin dar com o seu ta len to.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si -
queira Cam pos.

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, Srª Se na do ra, Srs. Se na do res,
em pri me i ro lu gar, que ro agra de cer a be ne vo lên cia e a
com pre en são da Pre si dên cia com re la ção à pror ro ga ção 
da ses são a fim de que eu pu des se fa zer uso da pa la -
vra.

Em ver da de, meus no bres pa res, eu pre ten dia,
como fi ze ram os de ma is Se na do res, vir a esta tri bu na fa -
zer a mi nha es tréia, di zer da mi nha ex pec ta ti va, da mi nha
von ta de de par ti ci par do de ba te na ci o nal, tra zen do as pre -
o cu pa ções do povo to can ti nen se, da nos sa gen te, aqui lo
com que so nho po der fa zer nes ta Casa em prol do meu
Esta do e do meu País, o que fa rei na pró xi ma se ma na.

Esti ve du ran te toda esta se ma na, como es ta rei
até o fi nal do meu man da to, sem pre ins cri to para ou vir,
para par ti ci par do de ba te até o úl ti mo ora dor. Pre ten do
sem pre po der dar a mi nha co la bo ra ção, a mi nha par ti ci -
pa ção, mas, in fe liz men te, o tem po urge, e o acon te ci -
men to de fa tos gra ves, prin ci pal men te para a eco no mia
do nos so Esta do e para a eco no mia des te País, me fi -
ze ram vir nes te fi nal de tar de com par ti lhar com meus
com pa nhe i ros Se na do res des sa pre o cu pa ção es pe cí fi -
ca que vai ao en con tro do que di zia o Se na dor Ra mez
Te bet, da nos sa ne ces si da de de di ri gir o es for ço da Na -
ção para re par tir me lhor as ri que zas po den do, as sim,
dis tri bu ir a nos sa po pu la ção, evi tan do o acú mu lo de
pes so as nas gran des ci da des e suas gra ves con se -
qüên ci as.

Sr. Pre si den te, foi pen san do nis so tal vez que nos -
sos téc ni cos, fun ci o ná ri os da Embra ter, da Embra pa e das 
Ema ter es ta du a is, pes qui sa do res e mem bros de co o pe ra -
ti vas con se gui ram sen si bi li zar o Con gres so e o Go ver no
para o es ta be le ci men to de um pro gra ma de co o pe ra ção
ni po-brasileira que en vol ve re cur sos do Fun do Na ka so ne.
Des sa for ma, cri ou-se o Pro de cer, que já tem uma uni da -
de há mu i tos anos na ci da de de Pa ra ca tu – MG e ou tra na 
ci da de de Bal sas – MA. Por em pe nho do Go ver no do
Esta do do To can tins e dos nos sos re pre sen tan tes no
Con gres so Na ci o nal, con se gui mos a ins ta la ção do Pro -
gra ma de Co o pe ra ção Ni po-Brasileira para o De sen vol vi -
men to dos Cer ra dos na ci da de de Pe dro Afon so.

Pois bem, Sr.  Pre si  den te,  o Go ver no do
Esta do do To can t ins en vi  ou uma mis  são ao
Ja pão, in  te gra da pelo emi nen te Se na dor Le -
o mar de Melo Qu in ta ni lha, que nes te mo men -
to  pre si  de a ses são, e lá pac tu a mos – Fun do,
Te sou ro e Gover n o  d o  E s t a  d o  do To c a n  t i n s  
–  c o m  a  i n  t e r  v e n  ç ã o  d o  B a n  c o     do    Bra 
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si l .  Co n s e  g u i  m o s  d e  f i  n i r  u m  p r o  j e  t o  q u e
t e  r i a  a  a p l i  c a  ç ã o  de um  to tal de re cur sos da
or dem de US$63 mi lhões. Ses sen ta por cen to
des ses re cur sos, S r. Presi den te, como é do co nhe -
ci men to de V. Exª, dos no bres Se na do res e da Srª
Se na do ra, vi ri am da co o pe ra ção ja po ne sa, 30% do
Te sou ro Na ci o nal e 10%, dos mu tuá ri os, dos mem -
bros das co o pe ra ti vas, dos tra ba lha do res ru ra is,
dos pro du to res or ga ni za dos em co o pe ra ti vas. Com
o pro je to, fo ram cri a das uni da des de ar ma ze na -
men to, ir ri ga ção, es tra das, ele tri fi ca ção ru ral; mil
em pre gos di re tos fo ram cri a dos e al can çou-se uma
pro du ção de 86 mil to ne la das.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, es tou de pos -
se de uma por ta ria da Se cre ta ria do Te sou ro na ci o -
nal que fixa para este ano os ju ros a se rem co bra -
dos dos nos sos pro du to res ru ra is: 29,34%. Tal vez
esse nú me ro já seja ace i tá vel por to dos aque les
que es tão con vi ven do com este pe sa de lo do País
cam peão mun di al dos ju ros. Mas o cu ri o so, Srª Se -
na do ra, meus no bres Pa res, é que para os re cur sos 
cap ta dos no Ja pão – 60% do or ça men to do pro je to
– foi co bra da uma taxa de 2,75%. Então, o que nós
te mos, na ver da de, é uma agi o ta gem ofi cial – que
me des cul pem as au to ri da des eco nô mi cas des te
País. 

É pre ci so ter em men te que é com pro gra mas
como este que es ta mos evi tan do os in cha ços das
gran des ci da des; é com pro gra mas como este que re -
nas ce em nós a es pe ran ça de ver o Bra sil re to mar a
sua vo ca ção agrí co la.

Mas exis tem ou tros as pec tos ain da mais cu ri o -
sos nes ta ope ra ção. Pela pri me i ra vez nes ta mo da li -
da de de pro gra ma, a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal
re sol veu in fli gir ao Esta do do To can tins mais uma
dis cri mi na ção: para que nós não per dês se mos o
pro gra ma, foi im pos to ao Go ver no do Esta do –
mes mo sen do este um in ves ti men to pri va do, um in -
ves ti men to que en vol ve co o pe ra ti vas, os pro du to -
res; não é um pro gra ma de Go ver no, mas um pro -
gra ma de co o pe ra ção que tem um fi nan ci a men to a
ser pago –, que pac tu as se com 50%, com um aval
de 50% da ope ra ção. Nós o fi ze mos, cons ci en tes
de que se tra ta va de um gran de in ves ti mento a ser
fe i to no nos so Esta do, como de fato está sen do.

O Ban co do Bra sil fi cou res pon sá vel pelo ris co
nos ou tros 50%. Para tan to, está co bran do uma taxa
de 3% para a ad mi nis tra ção e ou tros 2% para o ris co.
O su pe rin ten den te do Ban co do Bra sil no Esta do do
To can tins ad mi te que, ao fi nal da ope ra ção dos 15
anos, o ban co terá acu mu la do um lu cro de 107% com

a ope ração. Isso é pos sí vel mes mo sen do o ban co
res pon sá vel por ape nas 50% do ris co. Os ou tros
50% es tão a car go do Esta do do To can tins, que ob -
vi a men te não ob je ti va lu cro, mas ob je ti va ver ali o de -
sen vol vi men to, a pro du ção ru ral, a pro du ção agrí co la.

Te mos aqui os re sul ta dos dos pri me i ros anos: 86
mil e 800 to ne la das co lhi das – equi va len tes a US$13,6 
mi lhões – re sul ta ram des ta pro du ção e fo ram ar re ca -
da dos US$2 mi lhões em im pos tos. Está aí o que nós
de ve ría mos es tar ten do como lu cro nes ta Na ção.
Entre tan to, o Ban co do Bra sil, para nos sa sur pre sa,
nes te caso, acu mu la rá ao fi nal da ope ra ção, se gun do
ad mi te o pró prio su pe rin ten den te, 107% de lu cro.

A exi gên cia que foi fe i ta por téc ni cos do Go ver no e
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal ao Go ver no do
Esta do do To can tins não foi fe i ta para as ou tras duas ini -
ci a ti vas do Pro de cer. Nada se im pôs a Po der Pú bli co, a
Go ver no de Esta do, a Pre fe i tu ra ou a quem quer que
seja. Mas fi ze ram os téc ni cos do Go ver no e a Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal ao Go ver no do Esta do do To can -
tins. Por tan to, Sr. Pre si den te, há co i sas a se rem ques ti o -
na das nes te pro ces so.

Alguém po de rá per gun tar: mas o Go ver no do
Esta do e os pro du to res não ti nham co nhe ci men to de
que os ju ros pra ti ca dos po de ri am ser es ses? De que
po de ri am ser es ses os ju ros do mer ca do bra si le i ro?
Sim, mas a nos sa ex pec ta ti va, como bra si le i ro, não
era essa. Sa ben do que o di nhe i ro foi cap ta do a uma
taxa de 2,75%, Sr. Pre si den te, como é que nós po de -
ría mos es pe rar 29% de ju ros?

Está ha ven do ina dimplên cia. Mas como é que
não pode ha ver, Sr. Pre si den te? Como é que se pode
que rer que o ho mem do cam po re sis ta a uma si tu a -
ção como essa, mes mo com todo o seu co nhe ci men -
to, com a par ti ci pa ção da em pre sa bi na ci o nal Cam po, 
pre si di da pelo Dr. Emi li a no Bo te lho, que tem téc ni cos
à dis po si ção da Co o pe ra ti va, que acom pa nham, que 
dão as sis tên cia, que acom pa nha ram a im plan ta ção
de si los e de toda essa in fra-estrutura?

Como é que nós po de ría mos es pe rar, Sr. Pre si -
den te, essa im po si ção ao Go ver no do Esta do do To -
can tins e a fi xa ção des sa por ta ria, que está as som -
bran do os pro du to res ru ra is, os tra ba lha do res? Se não 
fi zer mos al gu ma co i sa, se um pro ces so como esse
vier a fra cas sar, ve re mos em má si tu a ção a nos sa ca -
pi tal Pal mas, que já é uma ci da de bas tan te or ga ni za -
da, mas que vem cres cen do a uma taxa de 29% ao
ano. Aliás, se não fos se Palmas, o pro ble ma de Bra sí -
lia se ria ain da mais gra ve.
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Sr. Pre si den te, pre ci sa mos fa zer al gu ma co i -
sa. Espe ro que, logo após a sa ba ti na do Dr. Armí nio 
Fra ga, que já ocu pa pra ti ca men te 100% do tem po
des ta Casa, do no ti ciá rio na ci o nal e das nos sas
pre o cu pa ções, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos possa se de bru çar so bre esse as sun to de tan tas
re per cus sões e re fle xos. Afi nal de con tas, se pro ces -
sos como esse co me ça rem a fra cas sar, as es pe ran -
ças de ver o Bra sil re to mar o seu ca mi nho de cres ci -
men to es ta rão de fi ni ti va men te perdi das.

O Go ver na dor do Esta do do To can tins está
en vi an do uma car ta ao Mi nis tro da Fa zen da, Sr. Pe -
dro Ma lan, pe din do-lhe, pri me i ra men te, que seja re -
e xa mi na da essa ques tão da obri ga to ri e da de de o
Esta do de To can tins ava li zar 50% des ta ope ra ção.
Isso é fe i to não por que o Esta do não acre di te nela.
Ao con trá rio, os pres su pos tos bá si cos es tão fun ci o -
nan do e pro du zin do con for me as ex pec ta ti vas dos
téc ni cos. O que ne nhum bra si le i ro po de ria pre ver
era a in vi a bi li za ção do pro je to por essa taxa de ju -
ros.

Está ga nhan do o Ban co do Bra sil e per den do
o povo bra si le i ro. Essa não é a fun ção do Ban co.
Te nho cer te za de que esse não é o es pí ri to de seus
fun ci o ná ri os. Falo isso na sua pre sen ça, meu no bre 
Pre si den te, Se na dor Le o mar de Melo Qu in ta ni lha,
que é fun ci o ná rio de car re i ra do glo ri o so Ban co do
Bra sil. Se gu ra men te, essa po lí ti ca não é aque la que 
seus fun ci o ná ri os pre ten dem para a Insti tu i ção, tam -
pou co a que nós, como re pre sen tan tes do povo, es -
pe ra mos para o nos so Esta do, To can tins, que está
em de sen vol vi men to.

Sr. Pre si den te, aguar da mos um pro nun ci a men -
to do Mi nis tro Pe dro Ma lan com re la ção a essa pri me -
i ra dis cri mi na ção. Já que o Ban co do Bra sil au fe ri rá
lu cros com essa ope ra ção e co bra uma taxa de ris co
e uma de ad mi nis tra ção, não é jus to que o povo do
Esta do do To can tins veja a sua ca pa ci da de de en di vi -
da men to di mi nu í da, so fren do pre ju í zos em cap ta ções 
de ou tros re cur sos em fun ção des se com pro mis so.

Em se gun do lu gar, se o Bra sil es pe ra re al men te
ven cer esta cri se, se esse é o ob je ti vo das au to ri da -
des eco nô mi cas, pro ces sos como esse têm de ser
pre ser va dos. Como dis se nes ta Casa, 60% dos re -
cur sos fo ram cap ta dos a 2,75%. Se te mos uma par ti -
ci pa ção de 30% do Te sou ro Na ci o nal, que se faça,
com base nes se mon tan te, uma mé dia da qui lo que é
ra zoá vel. Ve mos o Ban co da Ama zô nia em pres tar di -
nhe i ro e de sen vol ver ou tros pro je tos tam bém em nos -
so Esta do a 6% ao ano. 

Con ver sei hoje com pro du to res que dis se ram
ser ace i tá vel e pos sí vel, tra ba lhan do bem com a ter ra, 
hon rar os com pro mis sos, que é o de se jo de to dos.
Mas, ab so luta men te, não des sa for ma, pois o pro -
ces so tor na-se in viá vel.

Qu e ro crer que ha ve rá bom-senso e que po -
de re mos fa zer um bom tra ba lho. Sou su plen te na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e pre ten do tra -
tar des sa ques tão. Esse é o ca mi nho para que o
País re ver ta esse flu xo mi gra tó rio da nos sa po pu la -
ção, de ses pe ra da em bus ca de al gu ma co i sa que já 
não exis te mais nas gran des ci da des, a não ser o
cri me, a vi o lên cia e a fal ta de em pre go. Espe ro que
o nos so tra ba lho sen si bi li ze as au to ri da des eco nô -
mi cas e que pos sa mos de fi ni ti va men te dar es pe -
ran ças aos mem bros da Co o per san, a co o pe ra ti va
que está di re ta men te en vol vi da nes se pro je to, à
Empre sa Cam po e aos pró pri os téc ni cos ja po ne -
ses, que vêm co la bo ran do para o de sen vol vi men to
des se pro je to ma ra vi lho so, que é o Pro gra ma de
Co o pe ra ção Ni po-brasileira para o De sen vol vi men -
to do Cer ra do.

Sr. Pre si den te, pre ten do, em ou tra opor tu ni da -
de, sa u dar os meus no bres com pa nhe i ros do Se na do
Fe de ral, com par ti lhar com S. Exªs as minhas pre o cu -
pa ções e agra de cer às Li de ran ças de to dos os par ti -
dos que on tem as si na ram um re que ri men to de mi nha
au to ria so li ci tan do a cri a ção da Co mis são Espe ci al da 
Cri an ça, as sun to ao qual de se jo ater-me du ran te meu 
man da to. 

Ou tro pro ble ma que nos pre o cu pa mu i to é o dos 
re gis tros. O Re na vam – Re gis tro Na ci o nal de Ve í cu los 
Au to mo to res – é um ór gão com pe ten te, to tal men te
com pu ta do ri za do; pro va dis so é que se pode lo ca li zar
um car ro em qual quer lu gar do País, seja pela pla ca,
seja pelo chas si. De to dos os re gis tros, o mais de fa sa -
do não é o da pro pri e da de imo bi liá ria ou in te lec tu al,
mas, in du bi ta vel men te, o de nas ci men to. À cer ti dão de 
nas ci men to não têm aces so mi lha res de cri an ças bra -
si le i ras que es tão aban do na das nas ruas, sem qual -
quer pers pec ti va. Pre ten do co brar do Governo Fe de -
ral uma po lí ti ca que aten da às ex pec ta ti vas do nos so
povo e de seus re pre sen tan tes.

Agra de ço a aten ção da Pre si dên cia, bem como
a dos emi nen tes Pa res que aqui per ma ne ce ram até o
fi nal da ses são. De se jo vol tar à tri bu na para abor dar
as sun tos im por tan tes como esse e ou tros de in te res -
se da na ção bra si le i ra. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE. (Le o mar Qu in ta ni lha) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
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O Sr. Se na dor Lú cio Alcân ta 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. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, subo a esta
tri bu na hoje com o fir me pro pó si to de sen si bi li zar
Vos sas Exce lên ci as a res pe i to de algo que jul go da
ma i or re le vân cia. Tra ta-se da ur gên cia em se ins ta -
lar de ime di a to o Co mi tê Na ci o nal Con sul ti vo de Bi -
oé ti ca a par tir de pro je to de ini ci a ti va do pró prio Se -
na do Fe de ral. Antes, po rém, da ela bo ra ção de tal
pro je to, con vém que en ce te mos aqui um diá lo go
aber to, de sar ma do, pro fun do e so be ja men te sen sí -
vel so bre o tema da bi oé ti ca, para que sa i ba mos
com exa ti dão a que fins ser vi ria tal Co mi tê e sob
que ar gu men tos da re a li da de bra si le i ra se jus ti fi ca -
ria. Para tan to, vale a pena pas sar mos em re vis ta o
con ce i to de bioéti ca, sua apli ca ção no con tex to
bra si le i ro e, em se gui da, vi si tar mos al guns mo de -
los de comitês já es tru tu ra dos no res to do mun -
do.

Na su per fí cie, a bi oé ti ca ain da soa para al guns
como algo in tan gi vel men te so fis ti ca do e, para ou tros,
es tra nha men te su pér fluo den tro do con tex to de
quase in di gên cia em que a sa ú de bra si le i ra se en -
con tra. Os me i os de co mu ni ca ção de mas sa che -
gam a co men tar, por ve zes, que se tra ta de as sun to
de com pe tên cia ex clu si va dos pa í ses do Atlân ti co
Nor te. Ale gam que o País não acu mu la co nhe ci -
men to su fi ci en te para im ple men tar pro gra mas
avan ça dos de pes qui sa na área da bi o tec no lo gia,
nem se quer ali men ta pre ten sões he ge mô ni cas de
con tro le so bre a vida, que por ven tu ra che guem a
aten tar con tra a dig ni da de física e mo ral dos bra si le i -
ros. 

Mais ain da, num ra ci o cí nio ras te i ro e ti pi ca -
men te co lo ni a lis ta, so ci e da de e mí dia con fun dem a
re a li da de da ove lha Dolly, por exem plo, com frag -
men tos do “ma ra vilhoso” mun do da en ge nha ria ge -
né ti ca, de cal ca do da nar ra ti va fic ci o nal de Bla de
Run ner, fil me an tológi co de Rid ley Scott, nos anos
80. Vi su a li zam a clo na gem como fe nô me no de um fu -
tu ro lon gín quo no tem po e no es pa ço, sem se quer se
per gun ta rem se, por de trás da fan tás ti ca tec no lo gia
da re pro du ção ar ti fi ci al, não se es con de ri am pres su -
pos tos e vi sões de mun do in dis so ci a vel men te au to ri -
tá ri os, se gre ga ci o nis tas e – por que não? – fas cis tas.

Não é à toa, por tan to, que o Pro je to Ge no ma Hu -
ma no, que fun ci o na como ver da de i ro la bo ra tó rio ex pe -
ri men tal e ca i xa-forte dos ge nes hu ma nos, é ob je to de

con tro vér si as in con tá ve is nos pa í ses de sen vol vi dos,
en vol ven do aci ma de tudo acir ra das dis cus sões éti cas 
so bre a real fi na li da de e o des ti no de um ban co de “da -
dos” tão pre ci o so e po de ro sa men te ma ni pu lá vel rumo
à eu ge nia. Nos Esta dos Uni dos, quem se res pon sa bi li -
za pela ar ti cu la ção e mo bi li za ção do de ba te na ci o nal é
o pró prio Na ti o nal Bi o et hics Advi sory Com mis si on, que 
não ca su al men te fun ci o na com avan ta ja da au to no mia
ain da que ins ti tu ci o nal men te vin cu la do ao Con gres so
Na ci o nal de lá. Enquan to isso, para en fren tar a mes ma 
ques tão no Bra sil, ain da nos de pa ra mos com a ar ca i ca 
re sis tên cia das eli tes que tão-somente en xer gam mo -
der ni za ção pelo fil tro do mi me tis mo do con su mo im -
por ta do. E nada mais. 

Nes sa li nha, de pre ci am a bi oé ti ca como se ela se 
ocu pas se ex clu si va men te da cen su ra mo ral a dis cur -
sos e prá ti cas com pro me ti das in dis cri mi na da men te
com a re pro du ção tec no ló gi ca da es pé cie hu ma na.
Esque cem-se de que, an tes de tudo, com pe te a bi oé ti -
ca pre ser var al gum sen ti do mo ral men te fun da dor e so -
ci al men te agre ga dor que jus ti fi que e for ne ça va li da de
a ex pe ri men ta ções ci en tí fi cas e tra ta men tos mé di cos
com base em tec no lo gi as que ame a çam o des mon te
dos con ce i tos de in vi o la bi li da de, sin gu la ri da de e in te -
gri da de do cor po hu ma no. Em suma, no Bra sil, so ci e -
da de e mí dia ain da se com por tam como se pa i ras se
so bre nos sas ca be ças uma úni ca éti ca do mi nan te e
so be ra na – de cer to, sob ins pi ra ção uti li ta ris ta –, na tu -
ral men te in vo ca da pela mo der ni da de, que, a cada
novo avan ço bi o tec no ló gi co, ori en tas se con du tas e
de ci sões con tra os even tu a is di le mas da mo ral so bre o 
con ce i to de vida e sua su pres são. 

Ora, re cu so-me a fa zer coro a vo zes tão ta ca -
nha men te de sin for ma das e in di fe ren tes – para di zer o 
míni mo. Pois con vic to es tou de que é hora de o Bra -
sil des per tar sua cons ciên cia para a gra vi da de do
tema. A di ver si da de de nos sa cul tu ra, nos sas dis cre -
pân ci as eco nô mi cas e as gra ves in jus ti ças so ci a is
de nun ci am algo de mu i to com ple xo no pro ces so de
con so li da ção de uma éti ca na ci o nal. Não sou eu que 
anun cio a gra vi da de, mas sim o pró prio Mi nis té rio da 
Sa ú de, que bus ca su prir pa li a ti va men te a la cu na éti -
ca da bi o tec no lo gia com a im plan ta ção de pe que nos
co mi tês nos âm bi tos das uni ver si da des. 

A ju l  gar pe los re  la tó ri os e pa re ce res pro -
du zi dos por es ses Co  mi tês de Éti ca em Pes -
qui  sa (CEPs) – co or  de na dos pelo Co mi tê Na -
ci  o nal de Ét i  ca e m  P e s  qu i  sa  (CONEP)  – ,  o
qua dro  b r a  s i  le  i  ro  n o s  h o s  p i  ta  i s ,  c l í  n i  cas ,
la  bo  ra  tó  r i  os  e  cen t ros  de  pes  qu i  sa  d i s  pen -
sa  elo g i  os  efu s i  vos ao descaso, à ne gli gên -
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cia, ao pre con ce i to, ao au to ri ta ris mo, à ba na -
li z ação e à mer can ti li za ção do cor po hu ma no. Do
abor to à eu ta ná sia, do trans plan te de ór gãos à fer ti li za -
ção in vi tro, da clo na gem hu ma na à pro du ção ar ti fi ci al
de ali men tos, da UTI aos pro gra mas de com ba te a
AIDS, em to dos es ses ca sos não há como ne gar o re -
gis tro da mais des res pe i to sa e in to le rá vel im pro vi sa ção
éti ca no que con cer ne ao aca ta men to da cons ciên cia,
dos va lo res, dos prin cí pi os, da ne ces si da de e da von ta -
de do in di ví duo, que se vê pa ci en te nas clí ni cas, que se
vê co ba ia ou in for man te no am bi en te de pes qui sa. E,
ob vi a men te, quan do pen sa mos em im pro vi sa ção, de -
ve mos ne ces sa ri a men te as so ci ar seu sig ni fi ca do a um
con jun to de con du tas au to ri tá ri as por quem de tém o po -
der de de ci dir e ma ni pu lar o des ti no dos mes mos in di ví -
du os, pa ci en tes, e in for man tes.

É evi den te, devo con fes sar, que tem ha vi do
avan ços sig ni fi ca ti vos des de a pro mul ga ção da Lei nº
8.974, de 1995, de au to ria do en tão Se na dor Mar co
Ma ci el, que es ta be le ceu nor mas para o uso das téc ni -
cas de en ge nha ria ge né ti ca. A par tir daí, vin cu la da ao
Con se lho Na ci o nal de Ciên cia e Tec no lo gia, foi cri a da 
a Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os se gu ran ça, cuja 
com pe tên cia nor ma ti va lhe re ser va o pa pel de ga ran -
tir a pre ser va ção de al gum dos mais es ti má ve is bens
do ho mem, sua vida, sua sa ú de, sua hi gi dez fí si ca, e,
an tes de tudo, o meio em que vive e do qual de pen de. 
No en tan to, mes mo à bi os se gu ran ça fal ta-lhe uma
ori en ta ção éti ca que trans cen da sua fun ção ju rí di ca,
que in di que-lhe as ba ses so ci al men te ide o ló gi cas so -
bre as qua is a pro te ção do ho mem bra si le i ro e de seu
me io-ambiente deve ser im ple men ta da. 

Sr. Pre si den te, ape sar de toda essa pre ca ri e da de
re la ta da, lon ge de nós atri bu ir mos à co mu ni da de mé di -
ca e ci en tí fi ca res pon sa bi li da de ab so lu ta por esse pro -
ces so de ago ni zan te de te ri o ra ção da mo ra li da de so ci al, 
de cuja só li da le gi ti mi da de de ve ria, em tese, se cer car a
pre ser va ção da vida e sua re pro du ção. Acon te ce que,
na fal ta de po lí ti cas pú bli cas so ci al men te mais jus tas e
agres si vas, o Esta do e a sa ú de bra si le i ra se fra gi li za
pro gres si va men te, abrin do flan cos a dis tor ções éti cas
as mais mons tru o sas no sis te ma mo ral que rege nos sa
re la ção com o pró prio cor po hu ma no. O que é mais gra -
ve, di an te do his tó ri co de se qui lí brio no per fil da dis tri bu i -
ção de ren da no País, não há so pro éti co que im pe ça
per se o sur gi men to de con du tas ver da de i ra men te imo -
ra is no âm bi to das pes qui sas mé di cas que en vol vam
se res hu ma nos.

Mais es pe ci fi ca men te, os bra si le i ros me nos as -
sis ti dos não re sis tem a pro pos tas ni ti da men te in de -
cen tes de “am pu ta ção” de ór gãos em tro ca de al guns

me ros tro ca dos. Enquan to na Índia a prá ti ca de ven -
da de par tes do or ga nis mo hu ma no vem-se con su -
man do como ro ti na “na tu ra li za da” en tre as cas tas
me nos pri vi le gi a das para fins de sal va guar do da hon -
ra e da so bre vi vên cia, o co mér cio clan des ti no de ór -
gãos no Bra sil se im põe como im por tan te fon te de
ren da para mu i tas fa mí li as que não he si tam em ne go -
ci ar san gue, rins, cór nea, co ra ção, fí ga do etc., vi san -
do com pen sa ção mo ne tá ria. 

Se gun do Dé bo ra Di niz e Dir ce Gu i lhem, am bas
pes qui sa do ras do Nú cleo de Estu dos e Pes qui sa em
Bi oé ti ca da UnB, em vir tu de de o Bra sil não pos su ir em
ins tân cia na ci o nal uma en ti da de que es tu de as im pli ca -
ções éti cas de de ter mi na das prá ti cas mé di cas e ci en tí fi -
cas, a po pu la ção cor re diá ria e in jus ta men te ris co mo ral
e de vida. Elas en fa ti zam que, no caso do Bra sil, é a po -
pu la ção me nos fa vo re ci da que fica su je i ta, de fato, a to -
das as ar bi tra ri e da des co me ti das pelo Esta do e pe las
au to ri da des mé di ca e ci en tí fi ca. Como é de co nhe ci -
men to co mum, em nos so País, a clas se mé di ca des fru -
ta de um po der de de ci são so bre vida e mor te que ex -
tra po la cons tran ge do ra men te qual quer ní vel de ci vi -
li da de. Des pro vi do de um con tro le so ci al mais efe ti -
vo – tal vez até em fun ção de um tra ço cul tu ral des -
fa vo rá vel –, a es fe ra de ação do pro fis si o nal da me -
di ci na e de pes qui sa do res ex ce de a di men são eti -
ca men te re co men da da. O abu so do ar bí trio mé di co
e das po lí ti cas de sa ú de em ca sos de abor to, trans -
fe rên cia de ór gãos, inter na ção em UTIs, en tre ou -
tros, con fi gu ra au sên cia de so la do ra de uma dis cus -
são naci o nal so bre a per ti nên cia éti ca de prá ti cas tão
avil tan tes.

Nes se sen ti do, o sur gi men to de um co mi tê na ci -
o nal con sul ti vo de bi oé ti ca não só acom pa nha ria en -
ca mi nha men to ins ti tu ci o nal já ins ta la do em pa í ses
adi an ta dos, mas tam bém ins ta u ra ria de vez uma dis -
cus são sé ria e de mo crá ti ca so bre tema tão po lê mi co
quan to ur gen te. Não se tra ta de bus car con de na ções e
pu ni ções pre ci pi ta das, mas sim fin car ba li za men to éti co 
que ori en te con du tas e de ci sões no re la ci o na men to da
me di ci na e da bi o tec no lo gia com as con vic ções cul tu ra -
is e in di vi du a is so bre a in te gri da de do cor po hu ma no.
Tra ta-se, sim, de bus car a cons tru ção de uma ori gi nal
“bi oé ti ca bra si le i ra”, ca pa ci ta da a en fren tar, me di ar e
dar res pos tas aos con fli tos mo ra is ema na dos das di fe -
ren tes ques tões bi oé ti cas re la ci o na das com os cos tu -
mes vi gen tes em nos sa so ci e da de. 

Para que isso se con cre ti ze, é re co men dá vel
que o Bra sil con sul te e ana li se mo de los si mi la res já
ex pe ri men ta dos em ou tros pa í ses. So bre agên ci as e
la bo ra tó ri os que de sen vol vem, apói am e re gu lam
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pes qui sas en vol ven do se res hu ma nos, os Esta dos
Uni dos já con tam com o fun ci o na men to de uma co -
mis são na ci o nal que su per vi si o na o novo se tor do
co nhe ci men to tec no ló gi co den tro do âm bi to da bi oé -
ti ca. Lá, o Na ti o nal Bi o et hics Advi sory Com mis si on
(NBAC) é com pos to por 15 mem bros in di ca dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca. Entre ou tras atri bu i ções,
com pe te ao NBAC pro por su ges tões e re co men da -
ções ao Con se lho Na ci o nal de Ciên cia e Tec no lo gia
dos Esta dos Uni dos, no que con cer ne à con ve niên -
cia/ade qua ção de po lí ti cas e pro gra mas re la ci o na -
das aos as sun tos bi oé ti cos sus ci ta dos por pes qui -
sas na área da bi o lo gia e do com por ta men to hu ma -
no. 

Além dis so, cabe ao NBAC iden ti fi car prin cí pi -
os cujo eixo nor te a rá a con du ta éti ca das pes qui sas,
em bo ra isso não se con fun da com a de le ga ção de
res pon sa bi li da de so bre a crí ti ca e a apro va ção de
pro je tos es pe cí fi cos. Pre vê-se ain da que o NBAC
deva re ce ber su ges tões tan to do Con gres so quan to
do povo em ge ral. Qu an to a pri o ri da des, o NBAC
deve, na or dem, di ri gir sua aten ção a de ter mi na das
con si de ra ções: pro te ção de di re i tos e bem-estar de
in di ví du os en vol vi dos com pes qui sas; e ne gó ci os li -
ga dos ao ge ren ci a men to e uso de in for ma ção ge né -
ti ca, in clu in do mas não li mi tan do ao pa ten te a men to
do gene hu ma no.

Nos pa í ses da Eu ro pa em ge ral, já há al guns
anos fun ci o nam os co mi tês na ci o na is de éti ca. Na
atu a li da de, en tre tan to, a Eu ro pa se de ba te com a
efe ti va im ple men ta ção da Con ven ção so bre os Di re -
i tos do Ho mem e a Bi o me di ci na (Con ven ção para a
Pro te ção dos Di re i tos do Ho mem e da Dig ni da de do
Ser Hu ma no so bre a Apli ca ção da Bi o lo gia e da Me -
di ci na) que, em gran de me di da, de li ne ia os pa râ me -
tros de ação dos co mi tês na ci o na is. Se gun do Da ni el
Ser rão, re pre sen tan te de Por tu gal no co mi tê de ela -
bo ra ção do do cu men to, fo ram seis anos en tre ela bo -
rar o tex to ori gi nal da con ven ção e ten tar che gar ao
tex to ide al que con se guis se a ra ti fi ca ção da ma i or
par te dos pa í ses do Con se lho da Eu ro pa, que se com -
põe de 41 pa í ses. 

A po lê mi ca en tre os pa í ses-membros do Con se -
lho não é me nos tur bu len ta. Por exem plo, a Ale ma nha, 
que ain da não ra ti fi cou a con ven ção, pro í be ex pe -
riên ci as com em briões hu ma nos e pre o cu pa-se com
o ex ces so de per mis si vi da de da con ven ção em re la -
ção a este tema. A con ven ção de ter mi na con di ções
res tri tas para as pes qui sas que uti li zem em briões
hu ma nos. Não obs tan te, os in gle ses não que rem

res trin gir-se aos em briões já exis ten tes, que rem
criá-los para os es tu dar e proce der a in ves ti ga ções. 

Para so lu ci o nar os im pas ses e os te mas mais
po lê mi cos, como os trans plan tes de ór gãos, a pro cri a -
ção me di ca men te as sis ti da e a ge né ti ca, o Con se lho
da Eu ro pa re qui si tou a ela bo ra ção de pro to co los mais
por me no ri za dos para se rem ane xa dos à con ven ção.
Aliás, o pri me i ro a es tar pron to foi o que diz res pe i to à
clo na gem. Eis a re co men da ção: “Qu al quer in ter ven -
ção que pro cu re cri ar um ser hu ma no ge ne ti ca men te
idên ti co a ou tro ser hu ma no, vivo ou mor to, é pro i bi da”. 
Ape sar dis so, a des pe i to de to dos os es for ços, até
ago ra ape nas 23 dos 41 pa í ses mem bros do Con se lho 
da Eu ro pa ra ti fi ca ram o do cu men to, que des de abril de 
97 está con clu í do e à dis po si ção para ser as si na do.

Di an te do aci ma ex pos to, re i te ro a pre mên cia de
o País ins ta u rar de ba te sé rio e de mo cra ti ca men te ar ti -
cu la do so bre a bi oé ti ca, de modo a bus car mos con -
sen so na cri a ção do Co mi tê Na ci o nal Con sul ti vo de Bi -
oé ti ca no âm bi to do Con gres so Na ci o nal. Pela ex tre -
ma sen si bi li da de que sei que lhes é pró pria, con vic to
es tou de que o tema toca em pro fun di da de a cons ciên -
cia de cada um de Vos sas Exce lên ci as. Por isso, es tou 
so li ci tan do à Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do es tu do 
téc ni co de ta lha do, es bo çan do pro je to de lei que cria o
Co mi tê Na ci o nal Con sul ti vo de Bi oé ti ca. A bi oé ti ca não 
é as sun to do fu tu ro: me re ce ser tra ta da com a imi nên -
cia e a res pon sa bi li da de do ago ra. 

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) -

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar 
os tra ba lhos, lem bran do às Se nho ras e Se nho res Se -
na do res que cons ta rão da ses são or di ná ria de li be ra ti -
va de ama nhã, a re a li zar-se às 10h, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 37, de 1999 - art. 281

do Re gi men to Inter no)

Se gun do dia de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1,
de 1999 (nº 526/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 98 e al te ra as
alí ne as i do in ci so I do art. 102 e c do in ci so I do art.
105 da Cons ti tuição Fe de ral (cri a ção ju i za dos es pe -
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ci a is – ha bea s cor pus tri bu nal su pe ri or STF e tri bu -
nal es ta du al STJ), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 57, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça.

– 2 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 3, DE 1999

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 38, de 1999 - art. 336, in ci so II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 3, de 1999 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 1999, Re la tor: Se na dor José Ro ber to
Arru da), que au to ri za o Ban co Na ci o nal de De sen vol -
vi men to Eco nô mi co e So ci al - BNDES a con tra tar
ope ra ção de cré di to, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to - BID, ten do como ga ran ti dor a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor equi va len te a
até um bi lhão e cem mi lhões de dó la res nor -
te-americanos, de prin ci pal, des ti na da ao fi nan ci a -
men to do Pro gra ma Glo bal de Fi nan ci a men to Mul tis -
se to ri al.

– 3 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 25, DE 1993

(Tra mi tan do em con jun to com o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 9, de 1995)

Discus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da 
Câ ma ra nº 25, de 1993 (nº 3.343/89, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o acrés ci mo de in ci so VII ao
art. 131 da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,
tendo 

Pa re cer sob nº 576, de 1998, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Oda cir So a res,
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS (subs ti tu -
ti vo), que ofe re ce; e pela pre ju di ci a li da de do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 9, de 1995, aco lhi do par ci al men -
te no subs ti tu ti vo. 

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 1995
(Tra mi tan do em con jun to com o

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 25, de 1993)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 9, de 1995 (nº
367/91, na Casa de ori gem), que al te ra dis po si ti vos
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, re fe ren tes à
re mu ne ra ção de pe río dos in com ple tos de fé ri as.

– 5 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 94, DE 1994

(Tra mi tan do em con jun to com o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 8, de 1995) 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 94, de 1994 (nº 1.306/91, na Casa de ori -
gem), que acres cen ta § 2º ao art. 482 da Con so li da -
ção das Leis do Tra ba lho, ten do 

Pa re cer sob nº 579, de 1998, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or, fa -
vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS (subs ti tu ti -
vo); e pela pre ju di ci a li da de do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 8, de 1995.

– 6 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 8, DE 1995

(Tra mi tan do em con jun to com o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 94, de 1994)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 8, de 1995 (nº
100/91, na Casa de ori gem), que re vo ga o pa rá gra fo
úni co do art. 482 da Con so li da ção das Leis do Tra ba -
lho. 

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 53 
mi nu tos.)

                            

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

24-2-99
Qu ar ta-feira

10:30 – Se nhor Abdel la tif Fi la li, Mi nis tro dos Ne -
gó ci os Estran ge i ros do Mar ro cos

15:30 – Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do Se na -
do Fe de ral
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Ata da 3ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 25 de fe ve re i ro 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, Ro nal do Cu nha Lima,
Na bor Jú ni or, Ca sil do Mal da ner, Gil ber to Mes tri nho e Fre i tas Neto

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 76
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla -
ro aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
So bre a mesa, pro je tos de Re so lu ção que se rão li dos 
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 1999

Alte ra o art. 216 do Re gi men to Inter no.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do

Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 216. ...............................................
 .............................................................
§ 3º Nos ca sos em que os re que ri men -

tos pre vis tos do ca put des te ar ti go en vol ve -
rem in for ma ções con si de ra das si gi lo sas, a
Mesa de ve rá sub me ter o mes mo ao Ple ná rio
para apro va ção.

§ 4º Apro va do pelo Ple ná rio, o re que ri -
men to será en ca mi nha do ao Mi nis tro de Esta -
do com pe ten te, na for ma pre vis ta nos in ci sos
IV e V e pa rá gra fos 1º e 2º des te ar ti go."

Jus ti fi ca ção

Vá ri os re que ri men tos de in for ma ções não são
res pon di dos pelo Po der Exe cu ti vo sob ale ga ção de que 
as in for ma ções so li ci ta das es tão pro te gi das pelo ins ti tu -
to sob si gi lo ban cá rio ou fis cal. Isso cons ti tui-se em óbi -
ce ao de sem pe nho das fun ções fis ca li za do ras do Se na -
do Fe de ral.

Por ou tro lado o PLS nº 219/95, apro va do re cen -
te men te por esta Casa, pre vê a trans fe rên cia do si gi lo
re la ti vo a ope ra ções fi nan ce i ras ao Con gres so Na ci o -
nal, quan do a so li ci ta ção for apro va da pelo Ple ná rio da
Câ ma ra ou do Se na do. Para com pa ti bi li zar a re gu la -
men ta ção re la ti va a in for ma ções si gi lo sas com as prer -
ro ga ti vas do Se na do Fe de ral e seu Re gi men to Inter no,
pro põe-se esse pro je to de re so lu ção.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 1999

Alte ra dis po si ti vo do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral es ta be le cen do cri té ri os de 
in di ca ção dos re la to res nas co mis sões per -
ma nen tes.
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O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A alí nea c do art. 89 do Re gi men to Inter no 

do Se na do Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 89. ................................................
..............................................................
c – es ta be le cer, por sor te io, en tre to -

dos os mem bros da Co mis são, para vi go rar
em cada ses são le gis la ti va, a or dem se -
quen ci al dos re la to res para as ma té ri as."

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

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A atu al sis te má ti ca que con fe re aos Pre si den tes 
das Co mis sões Per ma nen tes a Com pe tên cia de, a
seu ju í zo, de sig nar os re la to res para as ma té ri as, não
as se gu ra uma par ti ci pa ção equâ ni me dos mem bros
das co mis sões nos tra ba lhos de re la to ria.

O cri té rio pes so al de in di ca ção dos re la to res
pode in du zir à si tu a ção onde a de ter mi na dos mem -
bros são dis tri buídas um gran de nú me ro de pro po si -
ções em de tri men to de ou tros e o que é pior, pode pro pi -
ci ar a prá ti ca de pri vi le gi ar de ter mi na dos mem bros com
re la to ri as de de ter mi na das ma té ri as en vol ven do te mas
po lê mi cos ou de inte res ses eco nô mi cos. Esta prá ti ca,
en tre ou tras des van ta gens, é um dos agen tes ca u sa -
do res da len ti dão do pro ces so de aná li se por par te
das co mis sões, uma vez que con cen tra em pou cos
mem bros as re la to ri as das ma té ri as.

O ob je ti vo da pre sen te pro po si tu ra é de mo crá ti -
co na sua con cep ção uma vez que o sor te io, a exem -
plo que ocor re no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, irá as se -
gu rar a par ti ci pa ção de to dos os mem bros no pro ces -
so de re la to ria. Com este pro ce di men to es tar-se-á eli -
mi nan do, ao mes mo tem po, o pri vi lé gio e o acú mu lo
de tra ba lhos nas mãos de de ter mi na dos mem bros.
Com este pro ces so chan ces ha ve rá de que qual quer
Se na dor, com as sen to na Co mis são, in den pen den te -
men te do par ti do a que per ten cer, ve nha a re la tar ma -
té ri as di tas po lê mi cas.

A mo da li da de ora pro pos ta vem de en con tro aos 
prin cí pi os ge ra is do pro ces so le gis la ti vo es ta be le ci do
no in ci so I, do art. 412 do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral, na re da ção dada pela Re so lu ção 6/92,
onde se pre ten de a “par ti ci pa ção ple na e igua li tá ria
dos Se na do res em to das as ati vi da des le gis la ti vas”.

O Se na do Fe de ral, no es for ço de tor nar as suas
prá ti cas mais de mo crá ti cas e trans pa ren tes não deve 

ace i tar “mo no pó li os” de re la to ri as, pri vi le gi an do te -
mas e Se na do res. Esta é uma con tri bu i ção do Par ti do 
dos Tra ba lha do res que, te mos cer te za, terá a aco lhi -
da dos de ma is par ti dos po lí ti cos, com as sen to nes ta
Casa.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor  Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de
Re so lu ção de nºs 4 e 5, de 1999, li dos an te ri or men te,
fi ca rão 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 Re gi men to Inter -
no. 

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li -
dos pelo Sr. Pri me i ro 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 54, DE 1999 

Dis põe so bre a con ces são do se gu -
ro-desemprego aos tra ba lha do res da pes ca, 
du ran te o pe río do de de fe so, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A con ces são do se gu ro-desemprego aos

tra ba lha do res da pes ca, com con tra to de tra ba lho em
vi gên cia ou não, e aos pes ca do res ar te sa na is, du ran -
te o pe río do de pro i bi ção da ati vi da de pes que i ra para
a pre ser va ção de es pé ci es – de fe so, obe de ce rá ao
dis pos to na pre sen te lei.

§ 1º O be ne fí cio do se gu ro-desemprego a que
se re fe re este ar ti go será pago à con ta do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, ins ti tu í do pela Lei nº
7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990.

§ 2º Con si de ra-se pes ca dor ar te sa nal, para os
efe i tos des ta lei, o pro fis si o nal que exer ça a ati vi da de
pes que i ra, in di vi du al men te ou em re gi me de eco no -
mia fa mi li ar, com ou sem o au xí lio even tu al de ter ce i -
ros.

§ 3º O va lor do be ne fí cio será de um sa lá rio mí ni -
mo men sal, du ran te o pe río do de de fe so, ve da da a sua
per cep ção cu mu la ti va men te com o be ne fí cio pre vis to
na Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990.

§ 4º O pe río do de pro i bi ção da ati vi da de pes que i ra é o fi -
xa do pelo Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e do Re cur sos
Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA, em re la ção à es pé cie ma ri nha,
flu vi al ou la cus tre, a cuja cap tu ra o pes ca dor se de di que.
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Art. 2º Para se ha bi li tar ao be ne fí cio, o pes ca dor 
ar te sa nal de ve rá apre sen tar ao ór gão com pe ten te
para a con ces são do se gu ro-desemprego:

I – cer ti dão de re gis tro de pes ca dor pro fis si o nal
do Iba ma, emi ti da, no mí ni mo, a dois anos da data da
pu bli ca ção des ta lei;

II – ates ta do da Co lô nia de Pes ca do res a que
es te ja fi li a do; ou ates ta do do ór gão do Iba ma, com ju -
ris di ção so bre a área onde atue o pes ca dor ar te sa nal; 
ou de cla ra ção do pro pri e tá rio de em bar ca ção em si -
tu a ção re gu lar, de vi da men te com pro va da; ou, em úl -
ti mo caso, de cla ra ção de dois pes ca do res pro fis si o -
na is idô ne os, com pro van do:

a) o exer cí cio da pro fis são na for ma do § 2º do
art. 1º des ta lei;

b) que se de di cou à ati vi da de, em ca rá ter inin -
ter rup to, du ran te o pe río do trans cor ri do en tre a pa ra li -
sa ção an te ri or e aque la em cur so.

c) que a sua ren da não é su pe ri or a um sa lá rio
mí ni mo men sal.

III – com pro van te do pa ga men to da con tri bu i ção 
pre vi den ciá ria;

IV – de cla ra ção de que não está em gozo de au -
xí lio-desemprego ou de qual quer be ne fí cio pre vi den -
ciá rio de pres ta ção con ti nu a da, pre vis to no Re gu la -
men to de Be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al, ex ce tu -
an do o au xí lio-acidente e o au xí lio su ple men tar pre -
vis tos na Lei nº 6.367, de 19 de ou tu bro de 1976, bem
como o abo no de per ma nên cia em ser vi ço pre vis to na 
Lei nº 5.890, de 8 de ju nho de 1973;

V – de cla ra ção de que não pos sui ren da pró pria
de qual quer na tu re za su fi ci en te à sua ma nu ten ção e
de sua fa mí lia.

Art. 3º Para se ha bi li tar ao be ne fí cio do se gu -
ro-desemprego o tra ba lha dor do ramo da pes ca dis -
pen sa do sem jus ta ca u sa ou em de cor rên cia do tér -
mi no de con tra to por pra zo de ter mi na do, de ve rá com -
pro var:

I – o exer cí cio da ati vi da de du ran te o pe río do
com pre en di do en tre o tér mi no do pe río do de de fe so
an te ri or e o iní cio do pe río do du ran te o qual ple i te ia o
be ne fí cio;

II – o cum pri men to, me di an te de cla ra ção dos re -
qui si tos pre vis tos nos in ci sos IV e V do ar ti go an te ri or.

Art. 4º Para se ha bi li tar ao re ce bi men to do be ne -
fí cio pre vis to nes ta lei, os tra ba lha do res da pes ca,
com con tra to de tra ba lho em vi gên cia, de ve rão com -
pro var:

I – a exis tên cia de acor do co le ti vo ou in di vi du al
para a in ter rup ção do con tra to de tra ba lho, aver ba do na
Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al – CTPS;

II – o cum pri men to, me di an te de cla ra ção, dos
re qui si tos pre vis tos nos in ci sos IV e V do art. 2º des ta
lei.

Pa rá gra fo úni co. O pe río do de in ter rup ção a que 
se re fe re o ca put des te ar ti go será com pu ta do para
to dos os efe i tos le ga is, ex ce to para o pa ga men to do
sa lá rio men sal du ran te o pe río do de re ce bi men to do
be ne fí cio.

Art. 5º Sem pre ju í zo das san ções ci vis e pe na is
ca bí ve is, todo aque le que for ne cer ates ta do fal so ou
dele ti rar pro ve i to para o fim de ob ten ção do be ne fí cio
de que tra ta esta lei es ta rá su je i to a:

I – de mis são do car go que ocu pa, se ser vi dor
pú bli co;

II – sus pen são de suas ati vi da des pro fis si o na is,
com cas sa ção do seu re gis tro no Iba ma, por dois
anos, se pes ca dor pro fis si o nal;

III – cas sa ção da li cen ça vi gen te e im pe di men to
por dois anos de sua re no va ção para pes ca da es pé -
cie a que se re fe re o de fe so, se pro pri e tá rio de em bar -
ca ção.

Art. 6º A sus pen são ou can ce la men to do pa ga -
men to dos be ne fí ci os pre vis tos nes ta lei obe de ce rá
ao dis pos to nos arts. 7º e 8º da Lei nº 7.998, de 11 de
ja ne i ro de 1990.

Art. 7º O be ne fí cio as se gu ra do nes ta lei so men -
te po de rá ser re que ri do a par tir de 1º de ja ne i ro de
2000.

Art. 8º Esta lei en tra vi gor na data de sua pu bli -
ca ção.

Art. 9º Re vo ga-se a Lei nº 8.287, de 20 de de -
zem bro de 1991.

Jus ti fi ca ção

O Pro gra ma do Se gu ro-Desemprego tem de -
sem pe nha do um pa pel fun da men tal na vida do tra ba -
lha dor bra si le i ro, aten den do com pres te za àque les
que so frem per da no ní vel de ren da em fun ção de de -
mis sões in jus ti fi ca das. Seus be ne fí ci os não se li mi -
tam, en tre tan to, a essa fun ção mais li ga da à se gu ri -
da de so ci al. Ele tam bém ser ve como um im por tan te
fa tor de dis tri bu i ção de ren da.

Infe liz men te, a co ber tu ra so ci al des se ins ti tu to
se li mi ta, na imen sa ma i o ria dos ca sos, aos de sem -
pre ga dos que te nham sido con tra ta dos for mal men te.
Fi cam ex clu í dos to dos os tra ba lha do res se mi for ma is
e in for ma is, que são a ma i o ria no mer ca do de tra ba -
lho bra si le i ro. ou tras ca te go ri as, en vol vi das em ati vi -
da des sa zo na is ou de pen den tes de fa to res am bi en ta -
is, tam bém re ce bem uma co ber tu ra frá gil. Eles  têm
di fi cul da des para aten der aos pré-requisitos  le ga is.
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É em ra zão da exis tên cia de va zi os na co ber tu ra que
en tendemos ne ces sá rio apri mo rar a le gis la ção do se gu -
ro-desemprego.

Re gis tre-se que a fra gi li da de da co ber tu ra so ci al do
se gu ro-desemprego de cor re tam bém de mu dan ças no
mer ca do de tra ba lho: au men to da in for ma li da de, dos con -
tra tos li mi ta dos no tem po e da ro ta ti vi da de da mão-de-obra
no Bra sil. O em pre go for mal, até como de cor rên cia da glo -
ba li za ção e da in ser ção do País no mun do, já não é o me -
ca nis mo mais co mum de con tra ta ção. Em todo o mun do,
bus cam-se for mas mais fle xí ve is de con tra ta ção de tra ba -
lho. O Bra sil não foge à re gra. Re cen te men te, foi apro va do
o “con tra to de tra ba lho, por pra zo de ter mi na do” e ou tras
mu dan ças no mes mo sen ti do es tão em es tu do. Por sua
vez, a ro ta ti vi da de da mão-de-obra no mer ca do de tra ba lho 
na ci o nal é mu i to sig ni fi ca ti va. Os flu xos eco nô mi cos e o
per fil do tra ba lha dor bra si le i ro co la bo ram para au men tar
a cir cu la ção dos tra ba lha do res de uma em pre sa para ou -
tra ou en tre re giões.

Por es sas ra zões, pa re ce-nos exa ge ro exi gir, como 
faz a le gis la ção atu al do se gu ro-desemprego, com pro va -
ção de que o tra ba lha dor te nha tido um em pre go for mal
du ran te, pelo me nos, 15 (quin ze me ses) nos úl ti mos 24
(vin te e qua tro) me ses, nos ter mos do in ci so II do art. 3º
da Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1998.

Den tre as con di ções es pe ci a is de em pre go e tra ba -
lho, pre o cu pa-nos, em es pe ci al, nes se mo men to, o caso
dos tra ba lha do res na pes ca. Eles são o mo ti vo da apre sen -
ta ção des ta pro pos ta. Iden ti fi ca mos qua tro si tu a ções na ati -
vi da de pes que i ra que, em nos so en ten di men to, me re cem
uma aná li se abran gen te. Te mos o caso dos pes ca do res ar -
te sa na is, dos pes ca do res em pre ga dos, dos de sem pre ga -
dos de mi ti dos sem jus ta ca u sa e dos de sem pre ga dos de -
mi ti dos em fun ção do tér mi no do pra zo con tra tu al.

Pri me i ra men te, os pes ca do res ar te sa na is já es tão
co ber tas pelo be ne fí cio do se gu ro-desemprego, nos ter -
mos da Lei nº 8.287, de 20 de de zem bro de 1991. Com
re la ção a eles, pre ten de mos trans por as nor mas já exis -
ten tes, para uma lei que be ne fi cie a to dos os tra ba lha do -
res des se seg men to eco nô mi co. Efe tu a mos ape nas o
acrés ci mo de uma al ter na ti va no in ci so II do art. 2º, ou
seja, es ta mos per mi tin do que o pes ca dor ar te sa nal uti li -
ze de cla ra ção de pro pri e tá rio de em bar ca ção em si tu a -
ção re gu lar para com pro var a sua con di ção. Assim,
que re mos fa ci li tar a vida dos pes ca do res, evi tan do
que eles de pen dam da boa von ta de dos Pre si den -
tes de Co lô nia para a ob ten ção do ates ta do.

Os tra ba lha do res em pre ga dos con tra ta dos
por pra zo de ter mi na do, en tre tan to, têm di fi cul da des 
para cum prir os re qui si tos pre vis tos na lei ge ral do
se gu ro-desemprego. Se con tra ta dos ape nas para o 
pe río do li be ra do pela pes ca, o con tra to será de ci -

din do em fun ção do tér mi no do pra zo. Nes se caso,
não fa rão jus ao bne fí cio, pois não fo ram de mi ti dos
sem jus ta ca u sa, como pre vê a lei.

Por sua vez, os tra ba lha do res con tra ta dos por
pra zo in de ter mi na do po dem ter di re i to ao be ne fí cio, 
se de mi ti dos sem jus ta ca u sa. Em prin cí pio, eles
es ta ri am co ber tos pela re gra ge ral. Nada im pe de,
en tre tan to, que os não abran gi dos pelo se gu ro atu -
al ve nham a se be ne fi ci ar de uma lei es pe cí fi ca
para co ber tu ra do pe río do de de fe so.

Fi nal men te, os tra ba lha do res em pre ga dos,
cu jos con tra tos de tra ba lho são man ti dos du ran te o
pe río do de de fe so, fi cam em dis po ni bi li da de, isto é,
sem re a li zar tra ba lho. Nes se caso, pre o cu pam-nos
os en car gos so ci a is para a ati vi da de eco nô mi ca da
pes ca e a ma nu ten ção do con tra to de tra ba lho em vi -
gor. Infor mal mente, es ses tra ba lha do res po dem es -
tar ace i tan do a au sên cia de re mu ne ra ção no pe río -
do, com o ob je ti vo de man ter o vín cu lo em pre ga tí -
cio.

Aten tos para es ses as pec tos, acha mos que é
pla u sí vel e jus to en ten der a eles o pa ga men to de
par ce las men sa is de até um sa lá rio mí ni mo. Des sa
for ma, es ta re mos es ti mu lan do a ma nu ten ção dos
con tra tos e re du zin do os en car gos das em pre sas.
Assim pre ce de mos, con si de ran do que a fi xa ção de
um “pe río do de de fe so” é de in te res se pú bli co, isto
é, pre ten de ser vir para o de sen vol vi men to sus ten -
tá vel e vir em be ne fí cio do meio am bi en te.

É para aten der a to das es sas es pe ci fi ci da des
que es ta mos apre sen tan do o pro je to ane xo. Com
ele, pre ten de mos fle xi bi li zar a con ces são do se gu -
ro-desemprego e con ce der aos tra ba lha do res em -
pre ga dos na pes ca uma ga ran tia de ren da no pe río -
do de de fe so. Assim pro ce den do, es ta re mos am pli -
an do a abran gên cia do ins ti tu to e, qui çá, evi tan do,
em par te, o de sem pre go, me di an te es tí mu lo à ma -
nu ten ção dos con tra tos de tra ba lho em vi gor.

Espe ra mos con tar com a apro va ção dos no -
bres pa res du ran te a tra mi ta ção do re fe ri do pro je to,
que, em nos so en ten di men to, pode con tri bu ir para
o apri mo ra men to da le gis la ção do se gu -
ro-desemprego, no que se re fe re aos tra ba lha do res 
da pes ca.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999.
Lú cio Alcân ta ra, Se na dor.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.000, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Alte ra a le gis la ção de pre vi dên cia so -
ci al e dá ou tras pro vi dên ci as.
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O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º A Lei nº 3.807 de 20 de agos to de 1960,

com as mo di fi ca ções in tro du zi das pelo De cre to-lei
nº66,de 21 de no vem bro de 1966, pas sa a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:
....................................................................................

LEI Nº 6.367, DE 19 DE OUTUBRO DE 1976

Dis põe so bre o se gu ro de aci den tes do 
tra ba lho a car go do INPS e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma do Se gu -
ro-Desemprego, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º Terá di re i to à per cep ção do se gu -

ro-desemprego o tra ba lha dor dis pen sa do sem jus ta
ca u sa que com pro ve:
....................................................................................

II – ter sido em pre ga do de pes soa ju rí di ca ou
pes soa fí si ca a ela equi pa ra da ou ter exer ci do ati vi da -
de le gal men te re co nhe ci da como au tô no ma, du ran te
pelo me nos 15(quin ze) me ses nos úl ti mos 24(vin te e
quan tro) me ses;
....................................................................................

Art. 7º O pa ga men to do be ne fí cio do se gu -
ro-desemprego será sus pen so nas se guin tes si tu a -
ções:

I – ad mis são do tra ba lha dor em novo em pre go;
II – iní cio de per cep ção de be ne fí cio de pres ta -

ção con ti nu a da da Pre vi dên cia So ci al, ex ce to o au xí -
lio-acidente, o au xí lio su ple men tar e o abo no de per -
ma nên cia em ser vi ço;

III – iní cio de per cep ção de axí lio-desemprego.
Art. 8º O be ne fí cio do se gu ro-desemprego será

can ce la do:
I – pela re cu sa, por par te do tra ba lha dor de sem -

pre ga do, de ou tro em pre go con di zen te com sua qua -
li fi ca ção e re mu ne ra ção an te ri or;

II – por com pro va ção de fal si da de na  pres ta ção
das in for ma ções ne ces sá ri as à ha bi li ta ção;

III – por com pro va ção de fra u de vi san do à per cep -
ção in de vi da do be ne fí cio do se gu ro-desemprego;

IV – por mor te do se gu ra do.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci -
sos I a III des te ar ti go, será sus pen so por um pe río do
de 2 (dois) anos, res sal va do o pra zo de ca rên cia, o di -
re i to do tra ba lha dor à per cep ção do se gu -
ro-desemprego, do bran do-se este na

LEI Nº 8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991

Dis põe so bre a con ces são do be ne fí cio
de se gu ro-desemprego a pes ca do res ar te sa -
na is, du ran te os pe río dos de de fe so.

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

(À Co mis são de Assun tos So ci a -
is-Decisão ter mins ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 55,
DE 1999 – COMPLEMENTAR

Alte ra a re da ção do § 2º do art. 15 da
Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964, que
“Esta tui nor mas ge ra is de Di re i to Fi nan ce i ro
para ela bo ra ção e con tro le dos or ça men tos e
ba lan ços da União, dos Esta dos, dos Mu ni cí -
pi os e do Dis tri to Fe de ral”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 2º do art. 15 da lei emen ta da pas sa a

vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 15. (...)
§1º (...)
§ 2º Para efe i to da clas si fi ca ção da

des pe sa, con si de ra-se ma te ri al per ma nen te
o de du ra ção su pe ri or a dois anos, com ex -
ce ção dos li vros e dos me i os de re gis tro e
re pro du ção mag né ti cos, in te gran tes de
acer vos per ten cen tes à ad mi nis tra ção pú bli -
ca e que não se jam con si de ra dos ra ros ou
va li o sos, se gun do cri té ri os es ta be le ci dos
por nor mas téc ni cas da ABNT ou, em sua
au sên cia, por di re tri zes téc ni cas da Bi bli o te -
ca Na ci o nal “ (NR).

Art. 2º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data da sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É pa ten te a ne ces si da de de a nor ma acom pa -
nhar as trans for ma ções so ci a is. A Lei nº 4.320/64
bem de sem pe nhou o seu pa pel de or de nar a ela bo ra -
ção e con tro le dos or ça men tos e ba lan ços das três
es fe ras fe de ra ti vas. To da via, no mo men to atu al,
trans pa re cem al gu mas la cu nas e fa lhas de ri va das
das mu dan ças ocor ri das na so ci e da de.
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Isso de cor re, no caso do pro je to em apre ço, da
cres cen te ve lo ci da de com que a in for ma ção per de
va lor. Des sa for ma, de i xa de ha ver in te res se na guar -
da do aces só rio, ou seja, do meio fí si co que su por ta
tais in for ma ções.

Ou tros sim, o pro je to toma em con si de ra ção que 
o va lor dos acer vos ad qui ri dos pode re sul tar da sua
ra ri da de. Nes ses ca sos, de fi ni dos por cri té ri os téc ni -
cos re co nhe ci dos, é mis ter o re gis tro como ma te ri al
per ma nen te.

O Si a fi pre co ni za cri té ri os ge né ri cos para dis cri -
mi nar as aqui si ções en tre ma te ri al de con su mo ou
per ma nen te. Tais cri té ri os são re fe ri dos como du ra bi -
li da de, fra gi li da de, pe re ci bi li da de, in cor po ra bi li da de e 
trans for ma bi li da de. To da via, o pla no de con tas in di ca
que o re gis tro da aqui si ção dos acer vos de bi bli o te -
cas pú bli cas deve ocor rer como ma te ri al per ma nen te. 
Esse cri té rio adi ci o nal não aten de as ne ces si da des
dos bi bli o te cá ri os e vai de en con tro aos cri té ri os ge -
né ri cos. Ade ma is, ele vin cu la ape nas os ór gãos e en -
ti da des fe de ra is que se uti li zam do Si a fi.

Des sa ma ne i ra, a pro po si ção visa a ho mo ge ne i -
zar o tra ta men to da ma té ria no âm bi to das três es fe -
ras fe de ra ti vas, bem como aten der os le gí ti mos in te -
res ses da clas se dos bi bli o te cá ri os. Cum pre res sal tar
que o even tu al re gis tro dos acer vos de bi bli o te cas pú -
bli cas como ma te ri al de con su mo não eli de a res pon -
sa bi li da de dos ti tu la res quan to à guar da e ao zelo em -
pre ga dos na sua ma nu ten ção. Ape nas evi ta um sem
nú me ro de cons tran gi men tos ad mi nis tra ti vos, em prol 
da efi ciên cia da ati vi da de pú bli ca.

Nes se sen ti do, es pe ra mos que o pre sen te Pro -
je to de Lei Com ple men tar me re ça aco lhi men to por
par te dos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

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

Art. 15. Na Lei de Orça men to a dis cri mi na ção da des -
pe sa far-se-á (ve ta do) por ele men tos.

2º Para efe i to de clas si fi ca ção da des pe sa, con si de -
ra-se ma te ri al per ma nen te o de du ra ção su pe ri or a dois
anos.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 56, DE 1999

Acres cen ta ar ti go à Lei nº 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997, dis pon do so bre a pro pa gan -
da ele i to ral para os car gos de Vi ce-Presidente,
Vi ce-Governador, Vi ce-Prefeito e Su plen te de
Se na dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 41-A. A pro pa gan da ele i to ral dos can -
di da tos a Pre si den te da Re pú bli ca, Go ver na dor,
Pre fe i to e Se na dor de ve rá con ter re fe rên cia aos
res pec ti vos can di da tos a Vice e a Su plen tes.

§ 1º O dis pos to no ca put apli ca-se à pro -
pa gan da ve i cu la da sob qual quer for ma e em
qua is quer me i os de co mu ni ca ção.

§ 2º A inob ser vân cia do dis pos to nes te ar -
ti go su je i ta os res pon sá ve is à pena de mul ta de
mil a dez mil UFIR."

Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex pe di rá as ins -
tru ções ne ces sá ri as ao cum pri men to do dis pos to nes ta
lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu bli ca -
ção, não se apli can do à ele i ção que ocor ra até um ano da
data de sua vi gên cia.

Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei que es ta mos apre sen tan do a esta Casa
tem o ob je ti vo de pre en cher la cu na hoje exis ten te na le gis la ção
ele i to ral.

Tal la cu na tem pre ju di ca do o ple no e cor re to exer cí cio do
ato de vo tar e, con se qüen te men te, o pró prio exer cí cio da ci da da -
nia.

Com efe i to, o ele i tor não tem hoje ga ran ti do o seu di re i to de sa -
ber quem são os can di da tos a Vice – em caso de ele i ção para Che fia 
do po der Exe cu ti vo – nem quem são os can di da tos a Su plen tes de
Se na dor.

Ocor re que, por ve zes, em ra zão de va cân cia do car -
go ain da no co me ço do man da to, al guns Vi ces de Che fes
de Po der Exe cu ti vo ou Su plen te de Se na dor as su mem a
con di ção de ti tu la res, exer cen do anos de man dato sem
que, na cam pa nha ele i to ral, seus no mes tenham se quer
sido men ci o na dos.

Vi san do a cor ri gir essa falha, a pre sen te
in i  c i  a t i  va tem o ob je t i  vo de tor  nar  ob r i  -
gatór ia ,  na  pro  pa  gan  da  ele i t oral dos can di da -
tos a Pre si den te da Re pú blic a ,  g o  ver na dor,
pre  fe  i  to  e  se  na dor,  a  re  f e  rên c i a  a o s  r e s  -
p e c t i  vos can dida t o s  a  Vice e Su plen tes, para

FEVEREIRO 1999 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 524  



que o ele i tor pos sa sa ber quem são, uma vez
que podem vir a ocu par a vaga da que les re le van tes
car gos e, no caso do Se na do, as su mir man da to cuja
du ra ção é de oito anos.

Por ou tro lado, é ne ces sá rio que se es ta be le ça
san ção para o des cum pri men to do pre ce i tu a do na pro -
po si ção que ora jus ti fi ca mos. Assim, es ta mos pre ven do 
mul ta a ser apli ca da aos res pon sá ve is pela omis são da
re fe rên cia aos can di da tos a Vice e aos Su plen tes de
Se na dor nos atos de pro pa gan da ele i to ral.

De ou tra, o art. 2º da ini ci a ti va que ora sub me te -
mos à apre ci a ção dos no bres pa res, como é re gra
nas leis ele i to ra is, re me te para o Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral a sua re gu la men ta ção.

Por fim, ela bo ra mos a cláu su la de vi gên cia em
con so nân cia com o art. 16 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
se gun do o qual a lei que al te rar o pro ces so ele i to ral
en tra em vi gor na data da sua pu bli ca ção, po rém não
se apli ca à ele i ção que ocor ra até um ano da data de
sua vi gên cia.

Ante o ex pos to so li ci ta mos o apo io dos no bres
co le gas para a apro va ção do pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Lú cio Alcan ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

O Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, no exer cí cio
do car go de Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que
o Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se -
guin te lei:
....................................................................................

Art. 41. A pro pa gan da exer ci da nos ter mos da
le gis la ção ele i to ral não po de rá ser ob je to de mul ta
nem cer ce a da sob ale ga ção do exer cí cio do po der de
po lí cia.

Da Pro pa gan da Ele i to ral me di an te out do ors

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL –
Iris Re zen de.
....................................................................................

(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 57, DE 1999

Alte 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”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 150 da Lei nº 4.737, de 15 de ju lho de

1965, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 150.
..............................................................
..............................................................
§ 1º Os Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is de -

ve rão, a cada ele i ção, ex pe dir ins tru ções aos
Ju í zes Ele i to ra is, para ori en tá-los na 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.

§ 2º A es co lha dos lo ca is a que se re fe re
o pa rá gra fo an te ri or se fará após o ca das tra -
men to que iden ti fi que a quan ti da de de ele i to res
por ta do res de de fi ciên cia fí si ca, de acor do com
a sua dis tri bu i ção em cada zona ele i to ral." (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 pos ta, que re e di ta os ter mos do PLS
nº 19/97, que apre sen tei na le gis la tu ra pas sa da, tem por
ob je ti vo cri ar con di ções para fa ci li tar o aces so dos ele i to -
res de fi ci en tes fí si cos aos lo ca is de vo ta ção, me di an te a
in clu são de dois pa rá gra fos no art. 150 da Lei nº 4.737, de
1965. Ao jus ti fi car a ini ci a ti va, afir mei que a ver da de i ra ex -
pres são de mo crá ti ca do Esta do de Di re i to só se re a li za se
a or dem ju rí di ca de cada país bus car am pa rar, cada vez
mais, os so ci al men te fra cos, seja por ques tões de po bre -
za, de pre con ce i to ou de dis cri mi na ção.

Não é por ou tra ra zão que as nor mas in ter na ci o na is
re fe ren tes aos di re i tos hu ma nos es tão a exi gir se dê a de vi da 
aten ção àque les que se en con tram em si tu a ção de des van -
ta gem em re la ção ao todo da soci e da de, den tre os qua is os 
de fi ci en tes fí si cos, que mu i to acer ta da men te me re ce ram
do le gis la dor bra si le i ro a se guin te dis po si ção cons ti tu ci o -
nal:

“Art. 203. A as sis tên cia so ci al será pres ta da
a quem dela ne ces si tar, in de pen den te men te de
con tri bu i ção à pre vi dên cia so ci al, e tem por ob je ti -
vos:

..............................................................
IV – a ha bi li ta ção e re a bi li ta ção das pes so -

as por ta do ras de de fi ciên cia e a pro mo ção de sua 
in te gra ção à vida co mu ni tá ria.

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

525 ANAIS  DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO 1999



No Bra sil, pes qui sa já re a li za da con clu iu que
10% da po pu la ção é por ta do ra de al gum tipo de de fi -
ciên cia. Tal fato res sal ta a ne ces si da de de in te grar os
in vá li dos ou se mi-inválidos, por meio de pro te ção le -
gal, na vida cor ren te da so ci e da de, dada a sua fra gi li -
za da con di ção. O in ten to de pro mo ver o de vi do con -
for to aos de fi ci en tes en qua dra-se no ver da de i ro sen ti -
do da iso no mia, con sa gra da no in ci so I do art. 5º da
Cons ti tu i ção, sen ti do esse que con sis te em tra tar “de -
si gual men te os de si gua is, na me di da em que se de si -
gua lam”. So bre o as sun to, vale ci tar o va li o so en si na -
men to de Ma no el Gon çal ves Fer re i ra Fi lho:

“O im pe ra ti vo do tra ta men to de si gual
dos que es tão em si tu a ção de si gual na me -
di da em que se de si gua lam im põe, por
exem plo, ao le gis la dor o es ta be le ci men to de 
leis es pe ci a is, que pro te jam de ter mi na das
ca te go ri as. Para isto, edi tam-se as leis des -
ti na das a am pa rar os eco no mi ca men te fra -
cos: os tra ba lha do res; os mal alo ja dos; os
in qui li nos e as sim por di an te.” (Co men tá ri os
à Cons ti tu i ção Bra si le i ra de 1988, Vol. 1,
pág. 27).

O su pra ci ta do pre ce i to cons ti tu ci o nal, jun ta -
men te com o art. 227, § 2º, e com o art. 244, am bos
de ter mi nan do que se fa ci li te o aces so e a lo co mo ção
dos de fi ci en tes fí si cos, es tão a in di car que foi in ten -
ção do le gis la dor cons ti tu ci o nal am pa rá-los da for ma
mais ple na pos sí vel, ra zão pela qual jul go ne ces sá ria
a ela bo ra ção de pro je to de lei que ve nha a fa ci li tar o
aces so des ses ele i to res aos lo ca is de vo ta ção, para
que pos sam exer cer sua ci da da nia sem ma i o res per -
cal ços ou cons tran gi men tos.

Fi nal men te, es tou cer to de que a apro va ção da
pre sen te pro pos ta e sua trans for ma ção em lei con tri -
bu i rá para o for ta le ci men to dos di re i tos hu ma nos e
das li ber da des fun da men ta is.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro e 1999. – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin ção 
de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i ros e
aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li da de do
di re i to à vida, à li ber da de, à se gu ran ça e à pro pri e da de,
nos ter mos se guin tes:

I – ho mens e mu lhe res são igua is em di re i tos e
obri ga ções, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção;

II – nin guém será obri ga do a fa zer ou de i xar de fa -
zer al gu ma co i sa se não em vir tu de da lei;

III – nin guém será sub me ti do a tor tu ra nem a tra ta -
men to de su ma no ou de gra dan te;

IV – é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to, sen do
ve da do o ano ni ma to;

V – é as se gu ra do o di re i to de res pos ta, pro por ci o -
nal ao agra vo, além da in de ni za ção por dano ma te ri al,
mo ral ou à ima gem;

VI – é in vi o lá vel a li ber da de de cons ciên cia e de
cren ça, sen do as se gu ra do o li vre exer cí cio dos cul tos re -
li gi o sos e ga ran ti da, na for ma da lei, a pro te ção aos lo ca -
is de cul to e a suas li tur gi as;

VII – é as se gu ra da, nos ter mos da lei, a pres ta ção
de as sis tên cia re li gi o sa nas en ti da des ci vis de in ter na ção 
co le ti va;

VIII – nin guém será pri va do de di re i tos por mo ti vo
de cren ça re li gi o sa ou de con vic ção fi lo só fi ca ou po lí ti ca,
sal vo se as in vo car para exi mir-se de obri ga ção le gal a
to dos im pos ta e re cu sar-se a cum prir pres ta ção al ter na ti -
va, fi xa da em lei;

IX – é li vre a ex pres são da ati vi da de in te lec tu al, ar -
tís ti ca, ci en tí fi ca e de co mu ni ca ção, in de pen den te men te
de cen su ra ou li cen ça;

X – são in vi o lá ve is a in ti mi da de, a vida pri va da, a
hon ra e a ima gem das pes so as, as se gu ra do o di re i to a
in de ni za ção pelo dano ma te ri al ou mo ral de cor ren te de
sua vi o la ção;

XI – a casa é asi lo in vi o lá vel do in di ví duo, nin guém
nela po den do pe ne trar sem con sen ti men to do mo ra dor,
sal vo em caso de fla gran te de li to ou de sas tre, ou para
pres tar so cor ro, ou, du ran te o dia, por de ter mi na ção ju di -
ci al;

XII – é in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia e das
co mu ni ca ções te le grá fi cas, de da dos e das co mu ni ca -
ções te le fô ni cas, sal vo, no úl ti mo caso, por 
....................................................................................

Art. 227. É de ver da fa mí lia, da so ci e da de e do
Esta do as se gu rar à cri an ça e ao ado les cen te, com ab so -
lu ta pri o ri da de, o di re i to à vida, à sa ú de, à ali men ta ção, à
edu ca ção, ao la zer, à pro fis si o na li za ção, à cul tu ra, à dig -
ni da de ao res pe i to, à li ber da de e à con vi vên cia fa mi li ar e
co mu ni tá ria, além de co lo cá-los a sal vo de toda for ma de
ne gli gên cia, dis cri mi na ção, ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el -
da de e opres são.

§ 1º O Esta do pro mo ve rá pro gra mas de as sis tên -
cia in te gral à sa ú de da cri an ça e do ado les cen te ad mi ti da 
a par ti ci pa ção de en ti da des não-governamentais e obe -
de cen do aos se guin tes pre ce i tos:
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I – apli ca ção de per cen tu al dos re cur sos pú bli -
cos des ti na dos à sa ú de na as sis tên cia ma ter -
no-infantil;

II – cri a ção de pro gra mas de pre ven ção e aten -
di men to es pe ci a li za do para os por ta do res de de fi -
ciên cia fí si ca, sen so ri al ou men tal, bem como de in te -
gra ção so ci al do ado les cen te por ta dor de de fi ciên cia,
me di an te o tre i na men to para o tra ba lho e a con vi vên -
cia, e a fa ci li ta ção do aces so aos bens e ser vi ços co -
le ti vos, com a eli mi na ção de pre con ce i tos e obs tá cu -
los ar qui te tô ni cos.

§ 2º A lei dis po rá so bre nor mas de cons tru ção
dos lo gra dou ros e dos edi fí ci os de uso pú bli co e de
fa bri ca ção de ve í cu los de trans por te co le ti vo, a fim de 
ga ran tir aces so ade qua do às pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia.

§ 3º O di re i to à pro te ção es pe ci al abran ge rá os
se guin tes as pec tos:

I – ida de mí ni ma de qua tor ze anos para ad mi -
nis tra ção ao tra ba lho, ob ser va do o dis pos to no art. 7º, 
XXXIII;

II – ga ran tia de di re i tos pre vi den ciá ri os e tra ba -
lhis tas;

III – ga ran tia de aces so do tra ba lha dor ado les -
cen te à es co la;

IV – ga ran tia de ple no e for mal co nhe ci men to da 
atri bu i ção de ato in fra ci o nal, igual da de na re la ção
pro ces su al e de fe sa téc ni ca por pro fis si o nal ha bi li ta -
do, se gun do dis pu ser a le gis la ção tu te lar es pe cí fi ca;

V – obe diên cia aos prin cí pi os de bre vi da de, ex -
cep ci o na li da de e res pe i to à con di ção pe cu li ar de pes -
so as em de sen vol vi men to, quan do da apli ca ção de
qual quer me di da pri va ti va da li ber da de;

VI – es tí mu lo do po der pú bli co, atra vés de as sis -
tên cia ju rí di ca, in cen ti vos fis ca is e sub sí di os, nos ter -
mos da lei, ao aco lhi men to, sob a for ma de guar da, de 
cri an ça ou ado les cen te ór fão ou aban do na do;

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1995

Insti tui o Có di go Ele i to ral

....................................................................................
Art. 150. O ele i tor cego po de rá:
I – as si na lar a fo lha in di vi du al de vo ta ção em le -

tras de al fa be to co mum ou do sis te ma Bra il le;
II –  as si na lar a cé du la ofi ci al, uti li zan do tam bém qual -

quer sis te ma;
III – usar qual quer ele men to me câ ni co que trou xer

con si go, ou lhe for for ne ci do pela Mesa, e que pos si bi li te
exer cer o di re i to de voto.

Art. 151. (Re vo ga do)

Art. 152. Po de rão ser uti li za das má qui nas de vo tar, a
cri té rio e me di an te re gu la men ta ção do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral.
....................................................................................

(A 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 58, DE 1999

Acres cen ta dis po si ti vo ao Ca pí tu lo V da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se à Lei nº 4.117, de 1962, o se -

guin te art. 39-A:

Art. 39-A As emis so ras de te le vi são trans -
mi ti rão, me di an te in ser ção de ca rac te res, gra tu i ta 
e di a ri a men te, en tre as 19h e as 23h, exe cu ta -
dos os in ter va los co mer ci a is, men sa gens de na -
tu re za edu ca ti va e de in con tes tá vel in te res se so -
ci al.

§ 1º As men sa gens re fe ri das nes te ar ti go
se rão ve i cu la das de for ma a não pre ju di car a
pro gra ma ção nor mal das emis so ras.

§ 2º O dis po si ti vo nes te ar ti go tam bém se
apli ca às oca siões da trans mis são de even tos
es por ti vos, re li gi o sos, cul tu ra is ou de co mo ção
na ci o nal in de pen den te men te do ho rá rio em que
ocor ram.

§ 3º De acor do com sua abran gên cia, as
men sa gens po de rão ser in se ri das lo cal, re gi o nal
ou na ci o nal men te.

§ 4º Os cus tos da pro du ção das men sa -
gens a que se re fe re este ar ti go cor re rão à con ta 
das en ti da des in te res sa das na sua ve i cu la -
ção.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre -
sen te lei, no que cou ber, no pra zo má xi mo de cen to e
vin te dias, a con tar da data de sua pu bli ca ção.

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

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A tec no lo gia te le vi si va vem-se apri mo ran do 
e de sen vol ven d o  a c e  l e  r a  d a  m e n  t e ,  f a  c i  l i  -
t an  do  m u  dan  ças  d e  p r o  g r a  m a  ç ã o  q u a  s e
q u e  e m  t e m  p o  r e a l ,  m e r  c ê  d a  c o m  pu  t a  do  -
r i  z a  ç ã o  d o s  s e u s  s i s  t e  m a s  ope ra ci o na is. Já
é cor ri que i ro, ho di er na men te, as sis tir-se a men -
sa gens  te le vi si vas   su per postas,  sem  pre ju ízo
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da pro g ra  ma ção  p r in  c i  pa l ,  vez  que são  tex  -
tos que “passam” no ro da pé ou no alto do ví deo, como 
fa i xas em mo vi men to la te ral.

Esse re cur so já vem sen do uti li za do para anún ci os, 
in for ma ções de úl ti ma hora ou no tí ci as im por tan tes que a
emis so ra de ci de lan çar sem in ter rom per a pro gra ma ção.
Tam bém se en con tram tais men sa gens du ran te par ti das e
apre sen ta ções es por ti vas, sem que ca u sem gran des
pre ju í zos à com pre en são da pro gra ma ção prin ci pal.

Por que, en tão, não uti li zar tais fa ci li da des, no sen ti -
do de ca sar o in te res se pú bli co, va za do no art. 221 da
Car ta Mag na, com o das emis so ras, que sem pre re a gem 
à de man da de es pa ço na mí dia por par te do Po der Pú bli -
co sob a ale ga ção de que in ter rom per a pro gra ma ção
ca u sa pre ju í zos eco nô mi cos, es tra té gi cos e es té ti cos?

Com o re cur so de man ter a pro gra ma ção prin ci pal
em an da men to en quan to cor re uma pe que na fa i xa com
men sa gens im por tan tes no ro da pé do ví deo, am bos os
la dos são con tem pla dos, lu cran do a po pu la ção que re -
dun da me lhor in for ma da, a par tir de um me ca nis mo cujo
prin cí pio bá si co de uso é o ser vi ço à po pu la ção. Isso
con fi gu ra, aliás, o es co po de uma con ces são pú bli ca.

Apre sen to, pois, aos meus no bres pa res, o pre sen -
te pro je to de lei, re e di ção dos ter mos do PLS nº 187/96,
que apre sen tei na le gis la tu ra pas sa da, e que, apo i a do e
even tu al men te apri mo ra do, be ne fi ci a rá o nos so povo.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu -
ni ca ções.

[...]

CAPÍTULO V
Dos Ser vi ços de Te le co mu ni ca ções 

[...]

Art. 38. Nas con ces sões e au to ri za ções para a
exe cu ção de ser vi ços de ra di o di fu são se rão ob ser va dos, 
além de ou tros re qui si tos, os se guin tes pre ce i tos e cláu -
su las:

a) os di re to res e ge ren tes se rão bra si le i ros na tos e
os téc ni cos en car re ga dos da ope ra ção dos equi pa men -
tos trans mis so res se rão bra si le i ros ou es tran ge i ros com
re si dên cia ex clu si va no País per mi ti da, po rém, em ca rá -
ter ex cep ci o nal e com au to ri za ção ex pres sa do Con se -
lho de Te le co mu ni ca ções, a ad mis são de es pe ci a lis tas
es tran ge i ros, me di an te con tra to, para es tas úl ti mas fun -
ções.

b) a mo di fi ca ção dos es ta tu tos e atos cons ti tu ti vos
das em pre sas de pen de, para sua va li da de, de apro va -
ção do Go vêr no, ou vi do pre vi a men te o Con se lho Na ci o -
nal de Te le co mu ni ca ções;

c) a trans fe rên cia da con ces são, a ces são de co tas 
ou de ações re pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al, de pen -
dem, para sua va li da de, de au to ri za ção do Go vêr no após 
o pro nun ci a men to do Con se lho Na ci o nal de Te le co mu ni -
ca ções.

(Ve ta do).
d) os ser vi ços de in for ma ção, di ver ti men to, pro pa -

gan da e pu bli ci da de das em prê sas de ra di o di fu são es tão 
su bor di na dos às fi na li da des edu ca ti vas e cul tu ra is ine -
ren tes à ra di o di fu são, vi san do aos su pe ri o res in te res ses
do País;

e) as emis so ras de ra di o di fu são, ex clu í das as de
te le vi são, são obri ga das a re trans mi tir, di a ri a men te, das
19 (de ze no ve) às 20 (vin te) ho ras, ex ce to aos sá ba dos,
do min gos e fe ri a dos, o pro gra ma ofi ci al de in for ma ções
dos Po de res da Re pú bli ca, fi can do re ser va dos 30 (trin ta) 
mi nu tos para di vul ga ção de no ti ciá rio pre pa ra do pe las
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal;

f) as em prê sas, não só atra vés da se le ção de seu
pes so al, mas tam bém das nor mas de tra ba lho ob ser va -
das nas es ta ções emis sô ras de vem cri ar as con di ções
mais efi ca zes para que se evi te a prá ti ca de qual quer das 
in fra ções pre vis tas na pre sen te lei;

g) a mes ma pes soa não po de rá par ti ci par da di re -
ção de mais de uma con ces si o ná ria ou per mis si o ná ria
do mes mo tipo de ser vi ço de ra di o di fu são, na mes ma lo -
ca li da de;

h) as emis sô ras de ra di o di fu são, in clu si ve te -
le vi são, de ve rão cum prir sua fi na li da de in for ma ti -
va, des ti nan do um mí ni mo de 5% (cin co por cen to)
de seu tem po para trans mis são de ser vi ço no ti ci o -
so.

Pa rá gra fo úni co. Não po de rá exer cer a fun -
ção de di re tor ou ge ren te de em prê sa con ces si o -
ná ria de rá dio ou te le vi são quem es te ja no gôzo de
imu ni da de par la men tar ou de fôro es pe ci al.

Art. 39. As es ta ções de ra di o di fu são, nos 90
(no ven ta) dias an te ri o res às ele i ções ge ra is do
País ou da cir cuns cri ção ele i to ral, onde ti ve rem
sede, re ser va rão diá ri a men te 2 (duas) ho ras à pro -
pa gan da gra tu i ta, sen do uma de las du ran te o dia e
ou tra en tre 20(vin te) e 23 (vin te três) ho ras e des ti -
na das, sob cri té rio de ri go ro sa ro ta ti vi da de, aos di -
fe ren tes par ti dos e com pro por ci o na li da de no tem -
po de acôr do com as res pec ti vas le gen das no Con -
gres so Na ci o nal e Assem bléi as Le gis la ti vas.
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§ 1º Para efe i to dês te ar ti go a dis tri bu i ção dos
ho rá ri os a se rem uti li za dos pe los di ver sos par ti dos
será fi xa da pela jus ti ça ele i to ral, ou vi dos os re pre sen -
tan tes das di re ções par ti dá ri as.

§ 2º Re que ri da ali an ça de par ti dos, a ro ta ti vi da -
de pre vis ta no pa rá gra fo an te ri or será al ter na da en tre
os par ti dos re que ren tes de ali an ças di ver sas.

§ 3º O ho rá rio não uti li za do por qual quer par ti do
será re dis tri bu í do pe los de ma is, não sen do per mi ti da
ces são ou trans fe rên cia.

§ 4º Ca be rá à Jus ti ça Ele i to ral dis ci pli nar as di -
ver gên ci as ori un das da apli ca ção dês te ar ti go.

Art. 40. As es ta ções de rá dio fi cam obri ga das, a
di vul gar, 60 (ses sen ta) dias an tes das ele i ções men -
ci o na das no ar ti go an te ri or, os co mu ni ca dos da Jus ti -
ça Ele i to ral até o má xi mo de tem po de 30 (trin ta) mi -
nu tos.

Art. 41. As es ta ções de rá dio e de te le vi são não
po de rão co brar, na pu bli ci da de po lí ti ca, pre ços su pe -
ri o res aos em vi gor, nos 6(seis) me ses an te ri o res,
para a pu bli ci da de co mum.

(À Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 59, DE 1999

Insti tui o Pro gra ma Na ci o nal de Bol sas 
de Estu do e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Pro gra ma Na ci o nal de

Bol sas de es tu do com ob je ti vo de cus te ar, to tal ou
par ci al men te, os en car gos edu ca ci o na is le gal men te
co bra dos por ins ti tu i ções de edu ca ção bá si ca que se
en qua drem como con fes si o na is, co mu ni tá ri as ou fi -
lan tró pi cas, em be ne fí cio de es tu dan tes cuja ren da
fa mi li ar anu al não ul tra pas se o li mi te de isen ção do
Impos to de Ren da.

Art. 2º Os re cur sos pú bli cos fe de ra is des ti na dos 
a bol sas de es tu do para a edu ca ção bá si ca, na for ma
do art. 213, § 1º da  Cons ti tu i ção Fe de ral e do art. 77,§ 
1º da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, se rão
glo bal men te pre vis tos no Orça men to da União di re ta -
men te para o Pro gra ma Na ci o nal de Bol sas de Estu -
do.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo Fe de ral:
I – es ta be le ce rá o va lor anu al de cada bol sa de

es tu do, com base na mé dia dos pre ços pra ti ca dos
nas es co las pri va das de edu ca ção bá si ca;

II – de fi ni rá os cri té ri os para a com pro va ção da
in su fi ciên cia de re cur sos e para a se le ção dos can di -
da tos;

III – fi xa rá o nú me ro de for mu lá ri os e o de quo tas 
de bol sas que se rão dis tri bu í dos para cada uni da de
da Fe de ra ção; e

IV – fará a se le ção dos can di da tos ins cri tos.
§ 1º Na de fi ni ção do nú me ro de for mu lá ri os de

quo tas e de bol sas para cada Uni da de da Fe de ra ção,
le var-se-á em con ta o cri té rio da pro por ci o na li da de,
de modo a aqui nho ar-se me lhor aque las com ma i or
per cen tu al de jo vens en tre sete e qua tor ze anos fora
da es co la.

§ 2º Na se le ção dos can di da tos, dar-se-á pre fe -
rên cia aos re si den tes em mu ni cí pi os onde hou ver
ma i or fal ta de va gas ou de cur sos re gu la res da rede
pú bli ca.

§ 3º A se le ção dos bol sis tas será fe i ta pelo ór gão
com pe ten te do Po der Exe cu ti vo, ao qual se rão en ca mi -
nha dos os for mu lá ri os de vi da men te pre en chi dos.

Art. 4º Os can di da tos in te res sa dos, além de in -
di ca rem o nome e o en de re ço da es co la con fes si o nal, 
co mu ni tá ria ou fi lan tró pi ca onde pre ten dem se ma tri -
cu lar, de ve rão pre en cher for mu lá ri os que se rão dis tri -
bu í dos por todo o País.

Art. 5º Os for mu lá ri os de vi da men te pre en chi dos 
se rão en ca mi nha dos ao ór gão com pe ten te para a se -
le ção, o qual in for ma rá a con ces são da bol sa aos
can di da tos se le ci o na dos e en vi a rá os re cur sos cor -
res pon den tes di re ta men te para as ins ti tu i ções de en -
si no, após a com pro va ção de que o bol sis ta está de vi -
da men te ma tri cu la do e com fre qüên cia re gu lar.

Pa rá gra fo úni co. Ne nhu ma es co la po de rá co -
brar dos bol sis tas qual quer con tri bu i ção a tí tu lo de
com ple men ta ção da anu i da de, mes mo que o va lor da 
bol sa seja in fe ri or ao da anu i da de.

Art. 6º O Po der exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo má xi mo de no ven ta dias, con ta dos a par tir
de sua vi gên cia.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, em seu art.
208, de i xou cla ro que o de ver do Esta do com a
edu ca ção será efe ti va do me di an te a ga ran tia de
en si no fun da men tal gra tu i to e obri ga tó rio e  a
pro gres si va ex ten são da obri ga to ri e da de e gra -
tu i da de ao en si no mé dio. No § 1º do art. 213, exi -
giu ela que os re cur sos para bol sas de es tu do
para o en si no fun da mental e mé dio fos sem des ti -
na dos ex clu si va men te para es co las con fes si o na is,
co mu ni tá ri as ou fi lan tró pi cas, e que essa des ti na ção
fos se re gu la da por lei or di ná ria, o que, por si só, já
de i xa cla ra a im por tân cia de uma le gis la ção es pe cí fi -
ca.

A Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o -
nal, em seu art. 77, ape nas re pe tiu o úl ti mo man da -
men to cons ti tu ci o nal ci ta do, sem en trar em de ta lhes.
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Des tar te, uma lei, como a que pode re sul -
tar da apro va ção des te pro je to, jus ti fi ca-se ple -
na men te pe las pró pri as de ter mi na ções cons ti -
tu ci o na is re fe ri das.

Qu an to ao mé ri to, a im por tân cia das bol sas de
es tu do para a edu ca ção bá si ca (que vai da edu ca ção
in fan til ao en si no mé dio, in clu in do o fun da men tal), é
in ques ti o ná vel prin ci pal men te na con jun tu ra eco nô -
mi ca atu al, em que o nú me ro de de sem pre ga dos tem
au men ta do con si de ra vel men te e a clas se mé dia tem
ti ra do seus fi lhos das es co las par ti cu la res e pas sa do
para as pú bli cas. Tal re a li da de está a exi gir uma ação
go ver na men tal per ma nen te, para um equa ci o na men -
to da ques tão em be ne fí cio das po pu la ções mais ca -
ren tes, o que jus ti fi ca a ins ti tu ci o na li za ção de um Pro -
gra ma Na ci o nal de Bol sas de Estu do, prin ci pal men te
por que o nú me ro de va gas que po dem ser ofer ta das
com os re cur sos dis tri bu í dos em for ma de bol sas é
mu i to ma i or do que se o Po der Pú bli co fos se in ves tir
para cri ar no vas va gas nas es co las ofi ci a is. Assim, a
cur to e mé dio pra zo, a me lhor so lu ção para se ga ran -
tir o di re i to à edu ca ção bá si ca é um ma i or in ves ti men -
to em bol sas de es tu do, por ser uma al ter na ti va in te li -
gen te e ade qua da para uma ques tão ina diá vel.

No pró xi mo sé cu lo, o prin ci pal di fe ren ci al po si ti -
vo en tre uma na ção e ou tra, es sen ci al para a qua li da -
de de no vos pro du tos e ser vi ços, para se ven cer a
com pe ti ti vi da de glo bal e para que os in di ví du os pos -
sam efe ti var seu de sen vol vi men to pes so al e pro fis si -
o nal, será o ní vel de edu ca ção de seu povo. 

Por tan to, a va li da de des se pro gra ma é per ce bi -
da tam bém em ter mos de cus to-benefício.

Ain da em re la ção ao mé ri to, é es sen ci al res sal -
tar que o nú me ro de va gas em es co las pú bli cas não é
su fi ci en te para ga ran tir o di re i to à edu ca ção, nem
mes mo no ní vel fun da men tal, prin ci pal men te no Nor -
te e no Nor des te. Daí a im por tân cia de um Pro gra ma
Na ci o nal de Bol sas de Estu do para aten di men to das
cri an ças e jo vens mais ca ren tes, pelo me nos para os
pró xi mos dez anos.

Pe las ra zões ex pos tas, es pe ra mos o apo io de
nos sos no bres Pa res para a apro va ção des te pro je to.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1998. –
Se na dor Edi son Lo bão.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
*Art. 208. O de ver do Esta do com a edu ca ção

será efe ti va do me di an te a ga ran tia de:

I – en si no fun da men tal obri ga tó rio e gra tu i to, as -
se gu ra da, in clu si ve, sua ofer ta gra tu i ta para to dos os
que a ele não ti ve rem aces so na ida de pró pria;

II – pro gres si va uni ver sa li za ção do en si no mé -
dio gra tu i to;

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos 
por ta do res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na rede
re gu lar de en si no;

IV – aten di men to em cre che e pré-escola às cri -
an ças de zero a seis anos de ida de;

V – aces so aos ní ve is mais ele va dos no en si no,
da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se gun do a ca pa ci -
da de de cada um;

VI – ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua do
às con di ções do edu can do;

VII – aten di men to ao edu can do, no en si no fun -
da men tal, atra vés de pro gra mas su ple men ta res de
ma te ri al di dá ti co-escolar, trans por te, ali men ta ção e
as sis tên cia à sa ú de.

§ 1º O aces so ao en si no obri ga tó rio e gra tu i to é
di re i to pú bli co sub je ti vo.

§ 2º O não-oferecimento do en si no obri ga tó rio
pelo po der pú bli co, ou sua ofer ta ir re gu lar, im por ta
res pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te.

§ 3º Com pe te ao po der pú bli co re cen se ar os
edu can dos no en si no fun da men tal, fa zer-lhes a cha -
ma da e ze lar, jun to aos pais ou res pon sá ve is, pela
fre qüên cia à es co la.
....................................................................................

Art. 213. Os re cur sos pú bli cos se rão des ti na dos
às es co las pú bli cas, po den do ser di ri gi dos à es co las
co mu ni tá ri as, con fes si o na is ou fi lan tró pi cas, de fi ni -
das em lei, que:

I – com pro vem fi na li da de não lu cra ti va e apli -
quem seus ex ce den tes fi nan ce i ros em edu ca ção;

II – as se gu rem a des ti na ção de seu pa tri mô nio a 
ou tra es co la co mu ni tá ria, fi lan tró pi ca ou con fes si o nal, 
ou ao po der pú bli co, no caso de en cer ra men to de
suas ati vi da des.

§ 1º Os re cur sos de que tra ta este ar ti go po de -
rão ser des ti na dos a bol sas de es tu do para o en si no
fun da men tal e mé dio, na for ma da lei, para os que de -
mons tra rem in su fi ciên cia de re cur sos, quan do hou ver 
fal ta de va gas em cur sos re gu la res da rede pú bli ca na 
lo ca li da de da re si dên cia do edu can do, fi can do o po -
der pú bli co obri ga do a in ves tir pri o ri ta ri a men te na ex -
pan são de sua rede na lo ca li da de.

§ 2º As ati vi da des uni ver si tá ri as de pes qui sa e
ex ten são po de rão re ce ber apo io fi nan ce i ro do po der
pú bli co.
....................................................................................
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LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
Art. 77º Os re cur sos pú bli cos se rão des ti na dos

às es co las pú bli cas, po den do ser di ri gi dos a es co las
co mu ni tá ri as, con fes si o na is ou fi lan tró pi cas que:

I – com pro vem fi na li da de não-lucrativa e não
dis tri bu am re sul ta dos, di vi den dos, bo ni fi ca ções, par -
ti ci pa ções ou par ce la de seu pa tri mô nio sob ne nhu ma 
for ma ou pre tex to;

II – apli quem seus ex ce den tes fi nan ce i ros em
edu ca ção;

III – as se gu rem a des ti na ção de seu pa tri mô nio
a ou tra es co la co mu ni tá ria, fi lan tró pi ca ou con fes si o -
nal ao Po der Pú bli co, no caso de en cer ra men to de
suas ati vi da des;

IV – pres tem con tas ao Po der Pú bli co dos re cur -
sos re ce bi dos.

§ 1º Os re cur sos de que tra ta este ar ti go po de -
rão ser des ti na dos a bol sas de es tu do para a edu ca -
ção bá si ca, na for ma da lei, para os que de mons tra -
rem in su fi ciên cia de re cur sos, quan do hou ver fal ta de
va gas em cur sos re gu la res da rede pú bli ca de do mi cí -
lio do edu can do, fi can do o Po der Pú bli co obri ga do a
in ves tir pri o ri ta ri a men te na ex pan são da sua rede lo -
cal.

§ 2º As ati vi da des uni ver si tá ri as de pes qui sa e
ex ten são po de rão re ce ber apo io fi nan ce i ro do Po der
Pú bli co, in clu si ve me di an te bol sas de es tu do.
....................................................................................

(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
Últi ma a De ci são Ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60, DE 1999

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de a
TV Se na do trans mi tir, ao vivo, as re u niões
dos or ga nis mos go ver na men ta is que es pe -
ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A TV Se na do trans mi ti rá, ao vivo, to das as

re u niões dos se guin tes or ga nis mos go ver na men ta is:
I – Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal;
II – Con se lho do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor,
III – Con se lho do Fun do de Ga ran tia por Tem po de

Ser vi ço;
IV – Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção;
V – Con se lho Na ci o nal de Sa ú de;

VI – Con se lho Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al;
§ 1º No caso de co in ci dên cia de ho rá rio com as

ses sões das co mis sões e do ple ná rio do Se na do Fe de ral 
as re u niões dos con se lhos men ci o na dos nes se ar ti go
se rão gra va das e trans mi ti das num pra zo má xi mo de 48
ho ras de sua re a li za ção;

§ 2º O Po der Exe cu ti vo, pro vi den ci a rá, nos lo ca is
de re u nião dos or ga nis mos men ci o na dos nes te ar ti go a
in fra-estrutura ne ces sá ria ao bom de sem pe nho das
equi pes da TV Se na do.

§ 3º O Se na do Fe de ral mon ta rá, tre i na rá e apa re lha -
rá, no pra zo má xi mo de cen to e oi ten ta dias, as equi pes
des ti na das ao cum pri men to des ta lei.

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei que sub me to à apre ci a ção dos ilus -
tres pa res tem por fi na li da de es ten der a abran gên cia e o al -
can ce so ci al des se po de ro so meio de co mu nicação exis -
ten te no âm bi to do Se na do Fe de ral.

É bem sa bi do que a TV Se na do es ta be le ceu um
mar co na his tó ria da de mo cra cia bra si le i ra, pelo fato de
tor nar mu i to mais trans pa ren te e aces sí vel ao povo tudo
o que se pas sa no par la men to bra si le i ro. As in for ma ções
que che ga vam à po pu la ção – e tam bém ao pró prio par -
la men tar, que não po dia es tar em to dos os ple ná ri os
ao mes mo tem po – ti nham sem pre a me di a ção de al -
gum meio de co mu ni ca ção co mer ci al. O re sul ta do dis -
so, por na tu ral que pos sa ser, era uma ima gem in com -
ple ta, por ve zes dis tor ci da do Con gres so Na ci o nal.

O ad ven to da TV Se na do cri ou uma nova fon te
de in for ma ções para o ci da dão. O que an tes era me di -
a do por al gu ma equi pe de re por ta gem, é mos tra do,
ago ra em ima gem di re ta, cons tan te, que apre sen ta
todo o even to, jun to com a in ter pre ta ção jor na lís ti ca
dos fa tos, o ci da dão tem hoje, aces so di re to a eles. E o
en ri que ci men to da per cep ção des ses fa tos tor na-se
ine gá vel.

Pois bem. Por que, en tão, não es ten der tais be -
ne fí ci os de mo cra ti zan tes e ou tros ple ná ri os, igual men -
te im por tan tes, para que to dos in te res sa dos pos sam
co nhe cer o que ali acon te ce? Por que não di vul gar a
quem dese jar as sis tir a in te gra das re u niões
não-secretas do go ver no?

Há mu i tos or ga nis mos go ver na men ta is que po -
de ri am ter as suas re u niões trans mi ti das. O pro je to
de lei, en tre tan to, por ra zões de eco no mia e ra ci o na -
li da de, des tin gue ape nas os con se lhos cu jas re niões 
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e decisões são da ma i or im por tân cia para to dos os
seg men tos da Na ção.

Eis, de for ma sim ples, a mo vi men ta ção e o ob je -
ti vo do pre sen te pro je to de lei.

Algum dos meus pa res po de ria in da gar so bre a
ra zão do ins tru men to ju rí di co, uti li za do: uma lei. Por que 
não um pro je to de re so lu ção do Se na do uma vez tra -
tar-se a TV Se na do de ór gãos su bor di na do à co mis -
são di re to ra des ta Casa? O mo ti vo é que al gu mas
pro vi dên ci as e es pa ço há que se ob ter do Po der Exe -
cu ti vo no sen ti do de que per mi ta e ofe re ça con di ções
para a atu a ção das equi pes da TV Se na do.

Apre sen to, por tan to, aos meus no bres pa res,
um pro je to sim ples em seus ob je ti vos, ope ra ci o na li -
za ção e com pa tí vel com o or ça men to do Se na do Fe -
de ral. Além dis so, con sul ta da, a se cre ta ria de Co mu -
ni ca ção So ci al in for mou que o au men to de des pe sa
de cor ren te de sua im plan ta ção será mí ni ma. A apro -
va ção des ta pro po si ção agre ga rá qua li da de ines ti má -
vel à de mo cra ti za ção das in for ma ções de re le van te
in te res se pú bli co em nos sa Na ção. Por esta ra zão,
peço apo io ao pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Edu ar do Su plicy.

(As Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Edu ca ção e a Co mis -
são Di re to ra – ca ben do a esta úl ti ma de ci -
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 61, DE 1999 

“Alte ra a re da ção do ar ti go 46 da Lei
nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, e dá
ou tras pro vi dên ci as.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 46, seus in ci sos I e II e III,

da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, pas sam
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 46. Inde pen den te men te da ve i cu -
la ção de pro pa gan da ele i to ral gra tu i ta no
ho rá rio de fi ni do nes ta Lei, a re a li za ção de
de ba tes so bre as ele i ções ma jo ri tá ri as de -
ve rá ob ser var as se guin tes re gras (NR):

“I – é obri ga tó ria a trans mis são, pe las
emis so ras de ser vi ços de ra di o di fu são so no -
ra e de sons e ima gens con ce di dos a em -
pre sas pri va das e pú bli cas, en ti da des au tár -
qui cas e fun da ci o na is, bem como pe los ca -
na is de te le vi são por as si na tu ra sob res pon -
sa bi li da de do Se na do Fe de ral, da Câ ma ra
dos De pu ta dos, das Assem bléi as Le gis la ti -
vas, da Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de -
ral ou das Câ ma ras Mu ni ci pa is de, pelo me -

nos, dois de ba tes, an te ce den tes a cada vo -
ta ção en tre os can di da tos a car gos ma jo ri tá -
ri os de en tes po lí ti co-administrativos cor res -
pon den tes à cir cuns cri ção ele i to ral que atin -
jam com suas ge ra ções, de ven do a apre -
sen ta ção ser fe i ta (NR):

a) em con jun to, es tan do pre sen tes to -
dos os can di da tos a um mes mo car go ele ti -
vo (NR);

b) em gru po, es tan do pre sen tes, no
pri me i ro blo co, os can di da tos de par ti dos
com re pre sen ta ção, res pec ti va men te (NR);

1 – na Câ ma ra dos De pu ta dos, na ele -
i ção para Pre si den te e Vi ce-Presidente da
Re pú bli ca (NR);

2 – nas Assem bléi as Le gis la ti vas ou
Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral, na
ele i ção para Se na dor, Go ver na dor e Vi -
ce-Governador (NR); e

3 – nas Câ ma ras Mu ni ci pa is, na ele i -
ção para Pre fe i to e Vi ce-Prefeito e no se -
gun do blo co os de ma is can di da tos (NR);

II – são fa cul ta das (NR);
a) a sin cro ni za ção em rede de emis so -

ras ge ra do ras e re pe ti do ras para ope ra ci o -
na li za ção das trans mis sões (NR);

III – os de ba tes de ve rão ser par te de
pro gra ma ção pre vi a men te es ta be le ci da e di -
vul ga da pela emis so ra (NR)."

Art. 2º O § 2º do art. 46 da Lei nº 9.504, de 30
de de zem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

Art. 46. .................................................
“§ 2º A Jus ti ça Ele i to ral re gu la men ta rá

o dis pos to nes te ar ti go, po den do va ler-se de 
au xí lio da Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren -
sa – ABI e da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil – OAB (NR).”

Art. 3º O § 3º do art. 46 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. 46. .................................................
“ § 3º O des cum pri men to do dis pos to

nes te ar ti go su je i ta a em pre sa in fra to ra às
pe na li da des pre vis tas no art. 56 e au sên cia
in jus ti fi ca da a de ba te à sus pen são de ve i cu -
la ção de pro pa gan da ele i to ral do can di da to
au sen te no rá dio e na te le vi são na pri me i ra
opor tu ni da de se guin te à re a li za ção do de ba -
te e ao pa ga men to de mul ta no va lor de até
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10.000 (dez mil) UFIR, con for me re gu -
lamen ta ção da Jus ti ça Ele i to ral (NR).”

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O re gi me de mo crá ti co não pode ser ca rac te ri za -
do uni ca men te pelo re co nhe ci men to acrí ti co da “le gi ti -
mi da de” de op ções ma jo ri tá ri as. Pres su pos to ne ces -
sá rio é a ve ri fi ca ção de que o in ti ne rá rio per cor ri do até
o des fe cho, isto é, até a ado ção da de ci são po lí ti ca
pre pon de ran te a ser aca ta da pe los ven ci dos, não es -
te ja a pa de cer de ví cio que in va li de o pro ces so de ci só -
rio.

Han nah Arendt, em sua obra mais re cen te men te
pu bli ca da, a par tir da con so li da ção de tex tos efe tu a da
por Ursu la Ludz (O Que é Po lí ti ca?, Rio de Ja ne i ro,
Ber tran Bra sil, 1998), re cor da que, na an ti ga po lis, o
con ce i to de iso no mia in di ca va mu i to mais a idéia de
igua la ção para de ci dir, do que a equi ta ti va apli ca ção
da lei. Des de os pri mór di os da de mo cra cia, por tan to, é
pa ten te o im pac to de igua is opor tu ni da des, li vre con -
fron ta ção de pro po si ções e abe tu ra para con ven ci -
men tos re cí pro cos como ele men tos cons ti tu ti vos ne -
ces sá ri os à con so li da ção de um de se já vel re gi me po lí -
ti co, mais mar ca do pela per su a ção do que pela for ça.

Em so ci e da de de mas sa, com ple xas e con fli ti -
vas, nas qua is o ide al de mo crá ti co não pode pres cin dir 
de me ca nis mos de re pre sen ta ção, a con for ma ção de
um agre ga do de ci da dãos cons ci en tes exi ge que os
dis cur sos dos que pos tu lam a as sun ção a pos tos de
go ver no te nham am pla di fu são. Daí por que, com
acer to, a le gis la ção ele i to ral pre vê a pro pa gan da ele i -
to ral obri ga to ri a men te ve i cu la da pe las emis so ras de
rá dio e de te le vi são. Mas isso não é bas tan te. São mu i -
tas as di fi cul da des a se rem trans pos tas, no sen ti do de
uma mais equi li bra da dis tri bu i ção de tem po para di vul -
ga ção de pro pos tas en tre os can di da tos. Urge, por
isso mes mo, que al ter na ti vas se jam en con tra das, a fim 
de que a op ção ima cu la da de cada ele i tor seja fru to de
um pro ces so ma du ro de re fle xão; que o voto seja re -
sul ta do de ab sor ção do má xi mo de in for ma ções per ti -
nen tes, do con tra di tó rio de po si ções e afe ri ção das la -
cu nas do cre do e pro pos tas de cada pos tu lan te.

Essa é a ra zão pela qual ofe re ce mos à con si de -
ra ção de nos sos pa res a pre sen te pro po si ção, a qual
tem por es co po es ta be le cer a obri ga to ri e da de de re a li -
za ção de de ba tes en tre can di da tos ma jo ri tá ri os pelo
sis te ma pú bli co de ra di o di fu são. Advo ga mos uma al te -
ra ção na le gis la ção ele i to ral, de forma a que seja fi xa -
da uma du pla obri ga ção: de um lado, a do sis te ma es -

ta tal de rá di os e TVs con tri bu ir para o aper fe i ço a men to 
da de mo cra cia, le van do a efe i to a re a li za ção com pul -
só ria de de ba tes; de ou tro, a ex po si ção dos can di da tos 
ao cri vo da crí ti ca, mor men te de seus ad ver sá ri os,
como mú nus pú bli co da can di da tu ra. Isso para que,
de po is, os ele i to res pos sam co brar dos ele i tos a co e -
rên cia e o cum pri men to de pro mes sas; para que o ele i -
to ra do não se sin ta lo gra do, ví ti ma do es te li o na to ele i -
to ral e im po ten te para cor ri gir o equí vo co de uma dada
op ção.

No te-se que a pro po si ção eli mi na a pos si bi li da de 
de ocor rên cia de de ba tes en tre can di da tos a car gos
pro por ci o na is. É que a ma nu ten ção de um pa drão nor -
ma ti vo pelo qual a ele i ção se dá pelo sis te ma pro por ci -
o nal de lis ta aber ta, com a dis pu ta en tre to dos os can -
di da tos em am plas cir cuns cri ções ele i to ra is, tor na ine -
xe qüí vel a re a li za ção de tais de ba tes, sem que o prin -
cí pio de eqüi da de seja vi o la do.

Acre di ta mos que, com a con ver são des te pro je to 
em lei es ta re mos dan do um sig ni fi ca ti vo pas so rumo
ao apri mo ra men to e à con so li da ção de nos sa de mo -
cra cia, fa zen do com que, do ra van te, cada ple i to pos sa
re pre sen tar uma fes ta da ci da da nia, e não o ri tu al
amor fo e apá ti co de con fir ma ção como po der po lí ti co
da que las eli tes que já de têm po der eco nô mi co e po der 
ide o ló gi co em nos so País.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções 

O Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, no exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca.

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 46. Inde pen den te men te da ve i cu la ção de pro -
pa gan da ele i to ral gra tu i ta no ho rá rio de fi ni do nes ta lei, é 
fa cul ta da a trans mis são, por emis so ra de rá dio ou te le -
vi são, de de ba tes so bre as ele i ções ma jo ri tá ria ou pro -
por ci o nal, sen do as se gu ra da a par ti ci pa ção de can di da -
tos dos par ti dos com re pre sen ta ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos, e fa cul ta da a dos de ma is, ob ser va do o
se guin te:

I – nas ele i ções ma jo ri tá ri as, a apre sen ta ção
dos de ba tes po de rá ser fe i ta:

a) em con jun to, es tan do pre sen tes to dos os
can di da tos a um mes mo car go ele ti vo; 
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b) em gru pos, es tan do pre sen tes, no mí ni mo
três can di da tos.

II – nas ele i ções pro por ci o na is, os de ba tes de -
ve rão ser or ga ni za dos de modo que as se gu rem a
pre sen ça de nú me ro equi va len te de can di da tos de to -
dos os par ti dos e co li ga ções a um mes mo car go ele ti -
vo, po den do des do brar-se em mais de um dia;

III – os de ba tes de ve rão ser par te de pro gra ma -
ção pre vi a men te es ta be le ci da e di vul ga da pela emis -
so ra, fa zen do-se me di an te sor te io a es co lha do dia e
da or dem de fala de cada can di da to, sal vo se ce le bra -
do acor do em ou tro sen ti do en tre os par ti dos e co li ga -
ções in te res sa dos.

§ 1º Será ad mi ti da a re a li za ção de de ba te sem a 
pre sen ça de can di da to de al gum par ti do, des de que o 
ve í cu lo de co mu ni ca ção res pon sá vel com pro ve ha -
vê-lo con vi da do com a an te ce dên cia mí ni ma de se -
ten ta e duas ho ras da re a li za ção do de ba te.

§ 2º É ve da da a pre sen ça de um mes mo can di -
da to a ele i ção pro por ci o nal em mais de um de ba te da
mes ma emis so ra.

§ 3º O des cum pri men to do dis pos to nes te ar ti go
su je i ta a em pre sa in fra to ra às pe na li da des pre vis tas
no ar ti go 56.
....................................................................................

( 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 62, DE 1999

Alte ra os arts. 27 e 34 da Lei nº 7210,
de 11 de ju lho de 1984, que “ins ti tui a Lei de 
Exe cu ção Pe nal.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 27 e 34 da Lei nº 7.210, de 11 de

ju lho de 1984, pas sam a vi go rar com a se guin te re da -
ção, pas san do o atu al pa rá gra fo úni co do art. 34 a ser
o § 1º.

“Art. 27. ................................................
Pa rá gra fo úni co. As em pre sas exe cu -

to ras de obras e pres ta do ras de ser vi ços à
União, Esta dos e Mu ni cí pi os re ser va rão
1%(um por cen to) da mão-de-obra uti li za da
para os egres sos.

Art. 34. .................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Os go ver nos fe de ral, es ta du al e

mu ni ci pal po de rão ce le brar con vê nio com a
ini ci a ti va pri va da, para im plan ta ção de ofi ci -
nas de trba lho re fe ren tes a se to res de apo io 
dos pre sí di os."

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984, já dis ci pli -
na o tra ba lho do con de na do nos arts. 28 e 37, em que
é con si de ra do como “de ver so ci al e con di ção da dig -
ni da de hu ma na” e tem a “fi na li da de edu ca ti va e pro -
du ti va”.

A as sis tên cia ao egres so, ou seja, ao li be ra do
de fi ni ti vo, pelo pra zo de um ano, a con tar da sa í da do
es ta be le ci men to, e ao li be ra do con di ci o nal du ran te o
pe río do de pro va, tam bém é ga ran ti da nes sa mes ma
Lei de Exe cu ção Pe nal, nos arts. 25 e 27.

Po rém, essa Lei de Exe cu ção Pe nal é mar ca da, 
hoje, pela fal ta de ins tru men ta bi li da de ma te ri al e pes -
so al para sua exe qui bi li da de.

Assim, para que es sas dis po si ções não fi quem
inó cu as, e im pres cin dí vel que cri e mos fon tes ge ra do -
ras de tra ba lho den tro dos pre sí di os e fora de les.

Se gun do a Drª Ani ta Fer nan des João Pe dro,
“com ba ter a oci o si da de no sis te ma car ce rá rio cons ti -
tui, no atu al mo men to his tó ri co bra si le i ro, uma ques -
tão emer gen te”, a fim de que os pre sos di ri jam suas
men tes para o tra ba lho, evi tan do-se que se pre o cu -
pem com fu gas, mo tins e re be liões ( in im por tân cia do
Tra ba lho do Pre so e do Egres so. Re vis ta do Con se -
lho Na ci o nal de Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria, Bra -
sí lia 1(2)107-110.jul/dez. 1993).

Isto pos to con cla mo os ilus tres Pa res para apro -
va ção do pre sen te pro je to, que pre ten de dar efe ti vi -
da de às dis po si ções da Lei de Exe cu ção Pe nal, cri an -
do fon tes ge ra do ras de tra ba lho e in cen ti vo às em pre -
sas, para que co la bo rem com o fun ci o na men to do sis -
te ma pe ni ten ciá rio, pro por ci o nan do me lho ria nas
con di ções de vida dos pre sos e egres sos.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI N. 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
(Que “ins ti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal”.

Art. 27. O Ser vi ço de Assis tên cia So ci al co la bo -
ra rá com o egres so para a ob ten ção de tra ba lho.
....................................................................................

Art. 34. O tra ba lho po de rá ser ge ren ci a do por
fun da ção, ou em pre sa pú bli ca, com au to no mia ad mi -
nis tra ti va, e terá por ob je ti vo a for ma ção pro fis si o nal o 
con de na do.
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Pa rá gra fo úni co. Nes sa hi pó te se, in cum bi rá à
en ti da de ge ren ci a do ra pro mo ver e su per vi si o nar a
pro du ção, com cri té ri os e mé to dos em pre sa ri al, en -
car re gar-se de sua co mer ci a li za ção, bem como su -
por tar des pe sa, in clu si ve pa ga men to de re mu ne ra -
ção ade qua da.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 63, DE 1999

Dis põe so bre as cam pa nhas pu bli ci tá -
ri as das em pre sas fa bri can tes de ci gar ro e
de be bi das al coó li cas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os anun ci an tes de pro du tos de ri va dos de 

ta ba co ou de be bi das al coó li cas in ves ti rão em pro pa -
gan da e pu bli ci da de na for ma es ta be le ci da por esta
lei.

Art. 2º A cada real des pen di do na pro mo ção
des ses pro du tos cor res pon de rá um real apli ca do em
cam pa nha que con de ne o ví cio ou de mons tre as con -
se qüên ci as para a sa ú de das pes so as, de cor ren tes
do con su mo ou de pen dên cia da que les pro du tos.

Art. 3º As cam pa nhas a que se re fe re o ar ti go an -
te ri or de ve rão ocu par os mes mos ve í cu los, es pa ço,
tem po de du ra ção e fa i xa ho rá ria que as cam pa nhas
pro mo ci o na is do pro du to.

Pa rá gra fo úni co. As fra u des nes ta área se rão con -
si de ra das como pro pa gan da en ga no sa, e, como tal, jul -
ga das e ape na das.

Art. 4º Os anun ci an tes ob je tos des ta lei man te rão
pla ni lhas de ta lha das de in ves ti men tos em pu bli ci da de
para fis ca li za ção do Po der Pú bli co.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu bli -
ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

Não há um ser hu ma no de bom-senso que ad vo -
gue em fa vor do ta ba gis mo. O que de “me lhor” se ob -
tém nes sa área é uma pa la vra de des dém em re la ção
aos seus ne fan dos efe i tos so bre a sa ú de hu ma na. Tam -
bém, quan to à be bi da al coó li ca, está cla ro a cada ci da -
dão me di a na men te in for ma do que, con quan to não pos -
sa ser qua li fi ca da de in trin se ca men te má, como o ci gar -
ro, está, no en tan to, obri ga to ri a men te, na bi o gra fia de
cada dro ga do do mun do.

A ma i or ca u sa de in ter na ções psi quiá tri cas no
nos so país, são con se qüên cia do uso abu si vo de be bi -
das al coó li cas. Per de mos per to do nú me ro to tal de ba i -

xas na guer ra do Vi et nam, a cada ano, nas ruas e es tra -
das bra si le i ras, so men te por aci den tes as so ci a dos ao
al co o lis mo.

O ál co ol exer ce efe i tos em qua se to das as cé lu las
do or ga nis mo, mas afe ta par ti cu lar men te os ne u rô ni os
ce re bra is. Ao con trá rio do que po pu lar men te se acre di -
ta, o ál co ol não é um es ti mu lan te e sim um de pres sor do 
sis te ma ner vo so cen tral. Qu an to ma i or a quan ti da de de
ál co ol in ge ri da, ma i or é o nu me ro de cen tros ce re bra is
atin gi dos. Daí es tar ele tão as so ci a do aos aci den tes de
trân si to.

O ní vel de ál co ol cor res pon den te a 60 ou 90 ml de
uís que de pri me ape nas os cen tros ce re bra is su pe ri o -
res, os que são res pon sá ve is pelo jul ga men to crí ti co, ou 
cen su ra. Já um ní vel de 230 a 350 ml pode de pri mir to -
das as áre as mo to ras e tam bém a área ce re bral res pon -
sá vel pe las emo ções. Uma in ges tão ma i or, di ga mos,
400 a 700 ml, já pode le var ao coma.

Embo ra não se di vul gue, o al co o lis mo é uma do -
en ça cara para o Esta do. Con so me mi lhões de re a is por 
ano no tra to de suas con se qüên ci as. Como pro ble ma
de sa ú de pú bli ca, ul tra pas sa as do en ças car día cas, o
cân cer e do en ças men ta is.

Qu an to ao ta ba gis mo, a que i ma de um sim ples ci -
gar ro pro duz 1 a 2 mi li gra mas de ni co ti na, além de ou -
tras subs tân ci as quí mi cas, no ci vas ao or ga nis mo vivo,
como for mal de i do, me ta nol, ace to na, me tia etil ce to na,
amô nia e dió xi do de ni tro gê nio. Essas subs tân ci as são
mu i to ir ri tan tes para os te ci dos pul mo na res.

A fase par ti cu la da da fu ma ça re sul tan te do fumo
tem 254 com po nen tes dos qua is 7 fo ram iso la das como 
ca u sa do res de cân cer, en tre as qua is po de mos ci tar:
en zo pi re no, di ben zo pi re no e di ben zo an tra ce no.

O ato de fu mar equi va le a in je tar ni co ti na e pro -
duz na pes soa efe i tos ime di a tos re pre sen ta dos por
es ti mu la ção do sis te ma ner vo so au tô no mo, fa zen do
au men tar a fre qüên cia car día ca e a pres são ar te ri al.
Uma gran de nú me ro de es tu dos epi de mi o ló gi cos es -
ta be le cem as so ci a ção sig ni fi can te en tre in far to do mi -
o cár dio e o há bi to de fu mar. A taxa de mor ta li da de por 
doenças car día cas é o do bro da taxa de não fu man -
te.

Con su mo de ta ba co é a ca u sa mais im por tan -
te de bron qui te crô ni ca. Qu an do a pes soa ina la a fu -
ma ça do ci gar ro o tra to res pi ra tó rio fica su je i to à ex -
po si ção de par tí cu las e ga ses con ti dos na fu ma ça, que
ini be os mo vi men tos das cé lu las ci li a das res pon sá ve is
pela lim pe za me câ ni ca das vias aé re as su pe ri o res e in -
fe ri o res.

Expo si ção crô ni ca à fu ma ça do ci gar ro re sul ta em
re du ção de fi ni ti va de ven ti la ção pul mo nar e in ter -
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fere com a tro ca de CO2 por O2. A chan ce de mor rer
por bron qui te crô ni ca é qua tro ve zes ma i or en tre os fu -
man tes e o risco de mor rer por en fi se ma é sete ve zes ma i -
or.

Che ga-se, di an te de tais cosn ta ta ções, à ques -
tão ra zoá vel: por que per ma ne cem tais ma les sem
qual quer ata que, gras san do li vres em nos sa so ci e da -
de? Pe los em pre gos que ge ram? Pelo ca rá ter “so ci al” 
que se lhes foi dado em tem pos de me nor cons ciên -
cia? Se esse ar gu men to for ex pli ci ta do, por ques tão
de co e rên cia, ha ve rá a so ci e da de que se cur var di an -
te da in dús tria do tó xi co, do se qües tro, do co mér cio
de ór gãos e tan tos ou tros ra mos lu cra ti vos da in dús -
tria da mor te. Isso, sob a ale ga ção de que em pre gam
mi lha res de fa mí li as. Absur do.

É hora de es tre i tar o cer co, é hora de de fi nir o
que con tri bui e o que cons pi ra con tra um ide al hu ma -
no de fe li ci da de e sa ú de. É hora de lu tar por uma
cons ciên cia de que ain da exis tem gran des e po de ro -
sos pa ra si tas e san gues su gas em nos sas so ci e da -
des, que so bre vi vem da des gra ça dos fra cos. É hora
de di zer que isso é imo ral.

Não há dú vi das de que pre ci sa mos atu ar den tro
de um es pí ri to de le ga li da de e de res pe i to aos di re i tos 
ad qui ri dos. Mas tam bém não deve fi car ob num bra do
o fato de que as for ças opres so ras e de de ge ne ra ção
de nos so povo pre ci sam ser con ti das e, even tu al men -
te, eli mi na das.

Con vo co meus no bres pa res a pres tar apo io e
apri mo ra men to ao que con si de ro um gran de sal to no
pro ces so de li ber ta ção do Bra sil de dois de seus prin ci -
pa is al go zes in tes ti nos: o fumo e o ál co ol. Agra de ço ao
pu bli ci tá rio Car li to Maia, que su ge riu esta pro po si ção e
a quem pres to mi nha ho me na gem.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Edu ar do Su plicy.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 64, DE 1999

Dis põe so bre a in dis po ni bi li da de de
bens e di re i tos de de ve do res na União por
dí vi da re la ti va a tri bu tos e con tri bu i ções fe -
de ra is e pre vê a sua con ver são em pe nho -
ra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Mi nis té rio da Eco no mia, Fa zen da e

Pla ne ja men to, atra vés do De par ta men to da Re ce i ta
Fe de ral, de ve rá de cla rar a in dis po ni bi li da de de bens
e di re i tos de su je i to pas si vo da obri ga ção con si de ra -
do com pro va da men te de ve dor, ob ser va do dis pos to

no art. 3º, para ga ran tia de dí vi da re la ti va a tri bu tos e
con tri bu i ções fe de ra is, des de que haja pro ces so re -
gu lar de cons ti tu i ção de cré di to da União e te nham
sido es go ta dos na es fe ra ad mi nis tra ti va to dos os pra -
zos de de fe sa de re cur sos e co bran ça ami gá vel des ti -
na dos ao su je i to pas si vo para ma ni fes ta ção de seus
di re i tos.

§ 1º Os bens e di re i tos de cla ra dos in dis po ní ve is
po de rão fi car sob a guar da do ti tu lar, me di an te ter mo
de de po si tá rio fiel.

§ 2º Não será de cla ra da a in dis po ni bi li da de, se
a dí vi da es ti ver ga ran ti da por de pó si to, ca u ção ou fi -
an ça, na for ma re gu la men tar.

§ 3º A com pe tên cia para de cla rar a in dis po ni bi li -
da de, a for ma de pu bli ci da de do ato e os cri té ri os para 
ava li a ção dos de ve do res con tu ma zes, dos de po si tá -
ri os in fiéis e dos bens de cla ra dos in dis po ní ve is se rão
dis pos tos em re gu la men to.

Art. 2º Sob pena de nu li da de, os bens e di re i tos
de cla ra dos in dis po ní ve is não po de rão ser ali e na dos
ou gra va dos de ônus a par tir do res pec ti vo re gis tro,
ou ato ade qua do, pelo ór gão com pe ten te, ou, se bens 
mó ve is ou as se me lha dor, sem re gis tro es pe cí fi co, a
par tir da apo si ção de si na is ca rac te rís ti cos de ina li e -
na bi li da de, na for ma que dis pu ser o re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. A ali e na ção ou one ra ção dos
bens e di re i tos de cla ra dos in dis po ní ve is po de rá ser
au to ri za da, des de que o pro du to se vin cu le à ex tin ção 
da dí vi da, ou seja esta ga ran tia por de pó si to, ca u ção
ou fi an ça re gu la men tar.

Art. 3º Os bens ou di re i tos de ter ce i ro res pon sá -
ve is pela obri ga ção só po de rão ser de cla ra dos in dis -
po ní ve is se, an tes e fun da men tal men te, lhe for im pu -
ta da a res pon sa bi li da de pela dí vi da nos ter mos do
Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal e da le gis la ção de re gên -
cia de tri bu to se con tri bu i ção fe de ral, fa cul tan -
do-se-lhe de fe sa na for ma re gu la men tar.

Art. 4º Antes de se tor nar ir re cor rí vel o cré di to ou 
an tes de es go ta do o pra zo para sua co bran ça ami gá -
vel na ins tân cia ad mi nis tra ti va, e se hou ver in dí cio
gra ve de que o de ve dor está pra ti can do ou na imi nên -
cia de pra ti car atos de ali e na ção ou gra vo sos, ou seu
co me ço, de bens ou di re i tos com a in ten ção de fra u -
dar o cré di to, a au to ri da de ad mi nis tra ti va com pe ten te, 
po de rá:

I – ex pe dir co mu ni ca do ao re gis tro pú bli co
com pe ten te, ou à en ti da de pú bli ca ou pri va da a
quem cou ber o re gis tro, ou ato ade qua do, so bre
trans mis são de do mí nio e pos se, de que os bens ou
di re i tos apon ta dos não po dem ca u te lar men te ser
trans mi ti dos ou one ra dos, sal vo au to ri za ção de au to -
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ri da de ad mi nis tra tiva com pe ten te me di an te ca u ção
ou fi an ça na for ma que for pre vis ta no re gu la men to;

II – apli car, para o co nhe ci men to de ter ce i ros, si -
na is ca rac te rís ti cos de dis po ni bi li da de, se se tra tar de
bens mó ve is ou as se me lha dos, sem re gis tro es pe cí fi -
co.

Art. 5º Sob pena de res pon sa bi li da de, a au to ri -
da de com pe ten te tor na rá ime di a ta men te sem efe i to a 
in dis po ni bi li da de se a dí vi da for ex tin ta por pa ga men -
to, ou se a mes ma for ga ran ti da por de pó si to, fi an ça
ou ca u ção, na for ma re gu la men tar.

Art. 6º A Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da Na ci o -
nal, ao pro por a exe cu ção re gu la da pela Lei nº 6.830,
de 22 de se tem bro de 1980, e suas al te ra ções, e se
não ocor rer o pa ga men to no pra zo pre vis to em lei,
após ci ta ção do de ve dor ou quem de di re i to, de ve rá
re que rer a con ver são em pe nho ra dos bens e di re i tos
de cla ra dos in dis po ní ve is, pros se guin do-se a exe cu -
ção nos ter mos do ci ta do di plo ma le gal.

Art. 7º Esta lei será re gu la men ta da no pra zo de
ses sen ta dias e en tra rá em vi gor na data de sua pu bli -
ca ção.

Art. 8º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei cria a in dis po ni bi li da de
de bens e di re i tos de de ve do res con tu ma zes da Fa -
zen da Pú bli ca por dí vi da de na tu re za tri bu tá ria, e pre -
vê a sua con ver são em pe nho ra.

O cré di to tri bu tá rio, base da sus ten ta ção para a
re a li za ção de uma po lí ti ca de mo der ni za ção tam bém
pre ten di da pelo atu al go ver no, pre ci sa ter ma i or for ça
e co er ção em seus ins tru men tos de co bran ça. 

O Cré di to Tri bu tá rio Na ci o nal foi ela bo ra do em
ple no re gi me de ex ce ção. Não pre ci sa va o País,
àque la épo ca, de ma i o res for ças co er ci ti vas em seus
me ca nis mos de co bran ça do cré di to tri bu tá rio, pois,
atra vés de de cre tos-leis, o Po der Exe cu ti vo con du zia
com fa ci li da de o sis te ma tri bu tá rio, com pen san do
per das de ar re ca da ção com au men tos de alí quo tas
de im pos to ou com a cri a ção e ins ti tu i ção de no vos tri -
bu tos.

O de cep ci o nan te ín di ce de ine fi ciên cia cons ta -
ta do na co bran ça dos exe cu ti vos fis ca is (mais de
80%), mo ti va do prin ci pal men te pela pre ca ri e da de de
cum pri men to dos de no mi na dos man da dos exe cu ti -
vos na fase ju di ci al, tem se cons ti tu í do em pre mi a ção
in de se já vel para os maus pa ga do res, de ve do res
contu ma zes, que se lo cu ple tam com uso in de vi do do di -
nhe i ro pú bli co.

Os exe cu ti vos fis ca is, an tes te mi dos pe los con tri -
bu in tes de ve do res, hoje são al ta men te fa vo rá ve is por
não lhes im pin gi rem qual quer re ce io, pois pelo mé to do de
ci ta ção vi gen te, quan do o de ve dor che ga a ser ci ta do pelo 
ofi ci al de jus ti ça do Po der Ju di ciá rio, já não há bens que
ga ran tam a li qui da ção da dí vi da.

O que se pre ten de com o pre sen te pro je to de lei é
eli mi nar a prin ci pal ca u sa res pon sá vel pela per da, sem
aná li se de mé ri to, de mais de 80% dos cré di tos tri bu tá ri -
os ins cri tos em dí vi da ati va, ou seja, a ci ta ção e pe nho ra 
de bens sob a res pon sa bi li da de do ofi ci al de jus ti ça do
Po der Ju di ciá rio, pos si bi li tan do a in ver são do con tro le
ju ris di ci o nal, de for ma que a União pos sa sair da po si -
ção de au to ra para a con di ção de ré na ação ju di ci al de
co bran ça.

A im plan ta ção da in dis po ni bi li da de de bens e di re -
i tos do de ve dor, a ser de cla ra da pela Se cre ta ria da Re -
ce i ta Fe de ral, não atin ge os con tri bu in tes cum pri do res
de suas obri ga ções fis ca is e oca si o nal men te de ve do res 
à Fa zen da Pú bli ca e nada mais re pre sen ta do que a an -
te ci pa ção do ins ti tu to de pe nho ra de bens hoje exis ten -
te, de ten do a vir tu de de im pe dir que o pro ces so fis cal de 
co bran ça fi que pa ra li sa do em ga ve tas de ar qui vos ou
de ar má ri os, ten do em vis ta que o in te res se do con tri bu -
in te em li be rar os bens pe nho ra dos será bem ma i or do
que o exis ten te nos dias atu a is.

A de cla ra ção de in dis po ni bi li da de de bens e di re i -
tos do de ve dor não se cons ti tui em le são ao di re i to in di -
vi du al do con tri bu in te, pois essa me di da abran ge ape -
nas os dé bi tos ir re cor rí ve is e as por tas do Po der Ju di -
ciá rio es ta rão sem pre aber tas para a dis cus são de seus 
di re i tos.

A in dis po ni bi li da de de bens e di re i tos não mo di fi ca 
o pro ces so de exe cu ção dis ci pli na do pela Lei nº 6.830,
de 22 de se tem bro de 1980, mas eli mi na a prin ci pal ca -
u sa res pon sá vel pela per da do cré di to tri bu tá rio o lar go
pe río do que ge ral men te de cor re en tre a data de ven ci -
men to da obri ga ção fis cal e o iní cio da co bran ça na área 
ju di ci al, ge ran do como con se qüên cia o de sa pa re ci men -
to do de ve dor e dos bens an tes exis ten tes.

Este pro je to con sis te em que – logo após es go ta -
dos to dos os pra zos de de fe sa, re cur so e co bran ça ami -
gá vel des ti na dos ao con tri bu in te – seja fa cul ta do à Fa -
zen da de cla rar in dis po ní ve is bens e di re i tos dos con tri -
bu in tes con si de ra dos, com pro va da men te, de ve do res
con tu ma zes.

A in dis po ni bi li da de atin ge tam bém os de po si tá ri os 
in fiéis, isto é, aque les  que re ce bem tri bu tos de ter ce i ros 
como me ros in ter me diá ri os e não os re pas sam à União.

O art. 2º es ta be le ce que os bens ou di re i tos tor -
na dos in dis po ní ve is não po de rão ser ali e na dos ou
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gra vados de ônus a par tir da re fe ri da in dis po ni bili da de,
per mi tin do o seu pa rá gra fo úni co, que a au to ri da de
com pe ten te po de rá au to ri zar a ali e na ção ou one ra -
ção dos bens ou di re i tos, des de que o pro du to se vin -
cu le à ex tin ção da dí vi da em ra zão da qual se tor na -
ram in dis po ní ve is.

O art. 3º per mi te que a in dis po ni bi li da de al can ce 
bens de ter ce i ros res pon sá ve is pela obri ga ção tri bu -
tá ria, des de que a res pon sa bi li da de lhes pos sa ser
im pu ta da fun da men tal men te.

O art. 4º de fi ne as for mas de pro te ção do ins ti tu -
to da in dis po ni bi li da de e o art. 5º de ter mi na a obri ga -
to ri e da de de des vin cu la ção dos bens ou di re i tos,
caso a dí vi da seja ex tin ta por pa ga men to, ou caso
seja ofe re ci da ga ran tia por de pó si to, fi an ça ou ca u -
ção, na for ma es ta be le ci da no re gu la men to.

O art. 6º dis põe que, ao ser pro pos ta a exe cu -
ção fis cal pela não li qui da ção do dé bi to, de ve rá ser
re que ri da a con ver são em pe nho ra dos bens e di re i -
tos de cla ra dos in dis po ní ve is.

Fi nal men te, o art. 7º pre vê a re gu la men ta ção
atra vés de de cre to do Po der exe cu ti vo den tro do pra -
zo de ses sen ta dias.

Sala das ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

Dis põe so bre a co bran ça ju di ci al da
Dí vi da Ati va da Fa zen da Pú bli ca, 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 65, DE 1999

Dis põe so bre a não apli ca ção de leis es tran ge i -
ras de ca rá ter dis cri mi na tó rio e que pos su am efe i tos
ex tra ter ri to ri a is a to dos os ju ris di ci o na dos bra si le i -
ros, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Não se apli cam aos ju ris di ci o na dos bra -

si le i ros qua is quer di po si ti vos de leis es tran ge i ras de
ca rá ter dis cri mi na tó rio e que ge rem efe i tos ex tra ter -
ri to ri a is, com o in tu i to de afe tar o co mér cio ou os in -
ves ti men tos in ter na ci o na is.

Pa rá grá fo úni co. Res sal ve-se do dis pos to con -
ti do no “ca put”, as de ci sões nor ma ti vas pro ve ni en tes 
de Orga ni za ções Inter na ci o na is Go ver na ti vas das

qua is o Bra sil faça par te, ten do fir ma do e ra ti fi ca do
seus tra ta dos ins ti tu ti vos.

Art. 2º Não são ho mo lo gá ve is no Bra sil sen ten -
ças ou la u dos ar bi tra is es tran ge i ros fun da dos em
leis dis cri mi na tó ri as e que ge rem efe i tos ex tra ter ri to -
ri a is, com o in tu i to de afe tar o co mér cio ou os in ves ti -
men tos in ter na ci o na is.

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Art. 4º Esa Lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A edi ção da “Cu ban Li berty and De mo cra tic So -
li da rity act”, co nhe ci da pelo nome de “Helms Bur ton
act”, pelo go ver no do pre si den te Bill Clin ton, não só
cho cou a co mu ni da de in ter na ci o nal, como le vou os
pa í ses a to ma rem me di das le gis la ti vas ap tas a ne u -
tra li zar even tu a is le sões ao pa tri mô nio de seus ju ris -
di ci o ná ve is.

O Ca na dá e a União Eu ro péia, es tão, nes te
sen ti do, vi a bi li zan do nor mas na ci o na is que pos sam
pro te ger seus in te res ses na ci o na is, bem como con -
fron tar po li ti ca men te o abu so em que se cons ti tui a
mal fa da da lei. Por sua vez, o Mé xi co edi tou em 1º de
ou tu bro de 1996 a “Ley  de Pro tec ci on al Co mer cio y
la Inver si on de Nor mas Extran je ras que Con tra ven -
gam el De re cho Inter na ci o nal”.

Nes ta di re ção, urge que o Bra sil, ci o so de sua
so be ra nia e in de pen dên cia, bem como o de sua su -
je i ção e res pe i to ao Di re i to Inter na ci o nal e à con vi -
vên cia har mô ni ca en tre as Na ções, po si ci o ne-se en -
fa ti ca men te con tra o ar bí trio e a tru cu lên cia in to le rá -
ve is, re pre sen ta dos pela lei dis cri mi na tó ria do Go -
ver no nor te-americano, apro va da pelo Con gres so
em mar ço de 1996, apre sen ta da pelo Se na dor Jes sé 
Helms e pelo De pu ta do Dan Bur ton. O Pre si den te
Bill Clin ton, de tec tan do as con se qüên ci as da no sas
des ta le gis la ção para o pró prio con ce i to dos EUA,
por oca sião de sua san ção, re sol veu sus pen der os
seus efe i tos pelo pra zo de seis me ses, e ain da mais
uma vez, por ou tros seis me ses.

O gros se i ra vi o la ção do prin cí pio da ter ri to ri a li -
da de das  leis pela Lei Helms-Burton, mais pro pri a -
men te uma lei an ti-Cuba, que pro cu rou açu lar os âni -
mos da co mu ni da de que trans fe riu-se para os Esta -
dos Uni dos, con tra os que pre fe ri am con ti nu ar vi ven -
do em Cuba, le van tou a in dig na ção de toda a co mu -
ni da de in ter na ci o nal, e mesmo de es cla re ci dos se to -
res aca dê mi cos da so ci e da de ame ri ca na. Sem gran -
de efe ti vi da de ju rí di ca, como se cons ta ta qua se há
um ano de sua pu bli ca ção, não ten do sido até ago ra
apli ca da, cons ti tui, no en tan to, pe r i  go so p re  -
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ce dente que aten ta con tra a pró pria estabi li da de
das re la ções in ter na ci o na is e da con vi vên cia pa cí fi ca
en tre as Na ções.

A me di da le gis la ti va, que ora pro po mos ser ado -
ta da por esta Re pú bli ca, é, por todo o ex pos to, uma
ve e men te to ma da de po si ção con tra o re tro ces so e a
fal ta de bom-senso.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Edu ar do Su plicy – Se na dor Ro ber to Re -
quião.

(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 66, DE 1999

Insti tui a li nha ofi ci al de po bre za e es -
ta be le ce que o Go ver no Fe de ral de ve rá de -
fi nir me tas, ao lon go do tem po, de pro gres -
si va er ra di ca ção da po bre za, di mi nu i ção de
de si gual da des so ci o e co nô mi cas, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Para con se cu ção do dis pos to no art. 3º,

Inci so III da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo,
atra vés da Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia
e Esta tís ti ca, IBGE, e do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô -
mi ca Apli ca da, IPEA, de ve rá es ta be le cer uma li nha
ofi ci al de po bre za.

§ 1º Con si de ra-se li nha ofi ci al de po bre za, para
os fins des ta lei o pa drão de ren di men to anu al mí ni mo 
ne ces sá rio para que uma fa mí lia e/ou uma pes soa
pos sa su prir suas ne ces si da des vi ta is.

Art. 2º O Pre si den te da Re pú bli ca, por oca sião
de sua pos se, de ve rá es ta be le cer me tas re gi o na is de
er ra di ca ção da po bre za e de di mi nu i ção de de si gual -
da des so ci o e co nô mi cas ao lon go do pe río do de seu
go ver no e dar co nhe ci men to por meio do en vio de
sua Men sa gem ao Con gres so.

§ 1º As me tas de que tra ta o ca put  des te ar ti go
de vem ex pres sar a re da ção do nú me ro de fa mí li as
e/ou pes so as que es te jam vi ven do aba i xo da li nha
ofi ci al de po bre za de fi ni da no ar ti go 1º.

§ 2º O Pre si den te da Re pú bli ca, por oca sião do
en vio da Men sa gem ao Con gres so Na ci o nal, re fe ri da
no in ci so XI do art. 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral, de ve rá
apre sen tar um ba lan ço da evo lu ção das me tas de fi ni -
das no ca put des te ar ti go, con si de ran do as úl ti mas in -
for ma ções so ci o e co nô mi cas dis po ní ve is.

§ 3º A li nha ofi ci al de po bre za de ve rá ori en tar a
ela bo ra ção dos pla nos plu ri a nu a is, das leis de di re tri -
zes or ça men tá ri as, dos or ça men tos anu a is e dos pla -

nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e se to ri a is nos
ter mos do art. 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 3º O Pre si den te da Re pú bli ca de ve rá en vi ar
ao Con gres so Na ci o nal as me tas de que tra ta o ca put
do ar ti go 2º, trin ta dias após a re gu la men ta ção des ta
lei.

Art. 4º Esta lei de ve rá ser re gu la men ta da em 90
dias, a par tir da data de sua apro va ção.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em
seu dis cur so de pos se do pri me i ro man da to, em 1º de
ja ne i ro de 1995, res sal tou es tar hor ro ri za do “ven do
com pa tri o tas – e ain da que não fos sem bra si le i ros –,
ven do se res hu ma nos ao nos so lado sub ju ga dos pela
fome, pela do en ça, pela ig no rân cia, pela vi o lên cia”. E
acres cen tou: “Isto não pode con ti nu ar!”. No mes mo
dis cur so afir mou que se fos se pre ci so “aca bar com o
pri vi lé gio de pou cos para fa zer jus ti ça à imen sa ma i o -
ria dos bra si le i ros”, que nin guém du vi das se. Ele es ta -
ria ao lado da ma i o ria.

Para di mi nu ir as de si gual da des so ci a is, pro me -
teu “se jo gar por in te i ro no gran de de sa fio, que é do
Bra sil, e não ape nas des ta ou da que la re gião, que é de 
to dos – e não ape nas dos ex clu í dos”.

No mes mo pro nun ci a men to, Fer nan do Hen ri que
se com pro me teu a fa zer da so li da ri e da de, “a mola de
um gran de mu ti rão na ci o nal, unin do o Go ver no e a co -
mu ni da de para var rer do mapa do Bra sil, a fome e a
mi sé ria”.

Ao ser em pos sa do pela se gun da vez, em 1º de
ja ne i ro de 1999, pelo voto po pu lar, no car go de Pre si -
den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so as si -
na lou que “de pou co vale ao Pais ser a oi ta va eco no -
mia mun di al se con ti nu ar mos en tre os pri me i ros na de -
si gual da de so ci al”. Pro cu rou re i te rar os ob je ti vos as si -
na la dos qua tro anos an tes, afir man do que “mi lhões
pu de ram ali men tar me lhor seus ilhós e dar-se con ta de 
que onde há de mo cra cia, es ta bi li da de na eco no mia e
se ri e da de de go ver no não há ra zão de ser para o fla -
ge lo da fome”.

O Pre si den te, en tre tan to, não subs tan ci ou com da -
dos quan tas pes so as e/ou fa mí li as, den tre os mais de 160
mi lhões de bra si le i ros, con se gui ram pro gre dir o su fi ci en te
para te rem um pa drão de ren di men to e o aces so aos bens
es sen ci a is que lhes per mi tam vi ver com dig ni da de. Qual foi re al -
men te o pro gres so ha vi do? Se hou ve pro gres so evi den ci a do por 
in di ca do res so ci o e co nô mi cos de 1993-4 para 1995-6, há evi dên -
ci as de agra va mento de de si gual da des,   de  de sem pre
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go e de po bre za em 1997-8, que es tão a exi gir uma apu -
ra ção mu i to mais com ple ta.

A Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os
(PNAD) de 1997, di vul ga da pelo Insti tu to Bra si le i ro de 
Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), mos tra que não hou ve 
avan ços na dis tri bu i ção de ren da de 1996 para 1997.
O ín di ce de Gini para to dos os ren di men tos – que in -
clui tra ba lho, alu guéis e ou tras ren das –, em 1992,
era de 0,575, em 1996, 0,590 e em 1997, 0,588. Isso
mos tra, por tan to, que de 1992 a 1997 hou ve con cen -
tra ção da ren da, ape sar da ín fi ma di mi nu i ção des se
ín di ce quan do com pa ra dos os dois úl ti mos anos. Qu -
an to ao ín di ce de Gini para ren di men tos com to dos os
ti pos de tra ba lho, ve ri fi ca-se uma es tag na ção des se
ín di ce nos anos de 1996 e 1997, em 0,580, se gun do o
IBGE.

Le van do-se em con ta a mé dia real men sal, a va -
lo res de se tem bro de 1997, em re a is, das pes so as
com mais de 10 anos de ida de, ve ri fi ca-se que os ren -
di men tos dos 10% mais po bres da po pu la ção, que em
1996 eram de 61 re a is, ca í ram para a ci fra ir ri só ria de
58 re a is. No ou tro ex tre mo, ob ser va-se que o 1% mais
rico da po pu la ção re ce beu, em mé dia, 7.066 re a is por
mês em 1996 e, em 1997, va lor um pou co su pe ri or de
7.068 re a is.

Os nú me ros da de si gual da de de ren da e po bre -
za no Bra sil são alar man tes. A re du ção da po bre za
deve ser uma das ma i o res res pon sa bi li da des do Go -
ver no.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, Tí tu lo I, Dos Prin cí pi os
Fun da men ta is, art. 3º es ta be le ce que:

“Art. 3º – Cons ti tu em ob je ti vos fun da -
men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

I – cons tru ir uma so ci e da de li vre, jus ta e
so li dá ria;

II – ga ran tir o de sen vol vi men to na ci o -
nal;

III – 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;

IV – pro ver o bem de to dos, sem pre -
con ce i tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e
qua is quer ou tras for mas de dis cri mi na ção."

Ape sar de es tar mos dis tan tes des ses ob je ti vos
fun da men ta is, é ne ces sá rio es ta be le cer cri té ri os que
dêem a no ção exa ta do ca mi nho a ser per cor ri do e
dos ob je ti vos que se al me jam al can çar para a er ra di -
ca ção da po bre za.

É ne ces sá rio es ta be le cer uma meta ex pli ci ta
para a re du ção da po bre za. A cons tru ção de uma li nha

de po bre za for ne ce rá uma re fe rên cia na aná li se da ex -
ten são da mi sé ria no Bra sil e na con se cu ção e ori en ta -
ção das po lí ti cas so ci a is.

O co nhe ci men to da efi ciên cia re la ti va de po lí ti -
cas so ci a is de pen de da for mu la ção de ob je ti vos e res -
tri ções sob as qua is es ses ob je ti vos po dem ser al can -
ça dos. A afir ma ção de que um pro gra ma al can çou de -
ter mi na do pa ta mar de efi ciên cia só pode ser in ter pre -
ta da no con tex to de uma for mu la ção ex plí ci ta de ob je -
ti vos e res tri ções.

Anthony B. Atkin son, em seu li vro, Po -
verty in Eu ro pe, Black well Pu blis hers, 1998, cita uma
pas sa gem de Ja mes To bin, em 1970, so bre o es ta be -
le ci men to de uma me di da ofi ci al de po bre za:

“A ‘Gu er ra Fe de ral con tra a Po bre za’,
além de tudo o mais que foi re a li za do, es ta -
be le ceu uma me di da ofi ci al de pre va lên cia
da po bre za nos Esta dos Uni dos. A ado ção
de uma me di da quan ti ta ti va es pe cí fi ca, ape -
sar de ar bi trá ria e ques ti o ná vel, terá con se -
quên ci as po lí ti cas du rá ve is e de lon go al can -
ce. As ad mi nis tra ções se rão jul ga das pelo
seu su ces so ou fa lha na re du ção da pre va -
lên cia da po bre za me di da ofi ci la men te.
Enquan to uma fa mí lia for en con tra da aba i xo
da li nha de po bre za, ne nhum po lí ti co será
ca paz de anun ci ar vi tó ria na Gu er ra con tra a
Po bre za ou ig no rar o co nhe ci men to das obri -
ga ções da so ci e da de para com seus mem -
bros mais po bres”. (To bin, J. 1970, “Ra i sing
the Inco mes of the Poor”, in K Gor don, edi tor, 
Agen da for the Na ti on, Was hing ton, DC: Bro -
o kings Insti tu i ti on).

Em di ver sos pa í ses se ins ti tu iu uma li nha de po -
bre za e ob ser vou-se a for ma ção de uma cons ciên cia
ma i or so bre a mi sé ria. Re cen te men te, na Irlan da, em
1997, foi ado ta da a Estra té gia Na ci o nal con tra a Po -
bre za. Além de es ta be le cer um pa drão de po bre za, cri -
ou-se uma meta para a sua re du ção. “No pe río do de 1997 a
2007, a Estra té gia Na ci o nal con tra a Po bre za de ve rá re du zir o 
nú me ro da que les que são con sis ten te men te po bres de 9 a
15% para me nos de 5 a 10% de acor do com a ESRI (me di da
de po bre za ir lan de za). (Atkin son, 1998).

No caso bra si le i ro, como es ta be le cer em que me di da
se avan çou no sen ti do de re du zir a po bre za e as de si gual da -
des so ci a is? Qu a is são, cla ra men te, as me tas tra ça das para o 
alí vio da po bre za? Qual a ra pi dez em que es sas me tas de -
vem ser atin gi das? Como pro te ger a po pu la ção mais ca ren te
das po lí ti cas de ajus te eco nô mi co que le vam à re tra ção da
eco no mia e à re du ção do em pre go?
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O Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da,
IPEA, vem de sen vol ven do es tu dos que tra tam das
de si gual da des so ci a is e da po bre za no Bra sil. A pes -
qui sa do ra Sô nia Ro cha, em seu ar ti go “De si gual da de 
re gi o nal e Po bre za no Bra sil: A Evo lu ção - 1981/95",
es ta be le ce ín di ces de par ti ci pa ção na po bre za e um
ín di ce de de si gual da des re gi o na is, numa ten ta ti va de
men su ra ção da po bre za no Bra sil.

No en tan to, não há um cri té rio ofi ci al es ta be le ci -
do para me dir a po bre za em nos so País, o que tor na
di fí cil co lo car em prá ti ca po lí ti cas so ci a is com me tas
cla ras e pa râ me tros de fi ni dos. Assim sen do, cabe es -
ta be le cer a li nha ofi ci al de po bre za e de fi nir me tas
para a er ra di ca ção da mi sé ria no Bra sil.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 3º Cons ti tu em ob je tos fun da men ta is da Re -

pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.
....................................................................................

III - 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:
....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca 

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca.
....................................................................................

XI - Re me ter men sa gem e pla no de go ver no ao
Con gres so Na ci o nal por oca sião da aber tu ra da ses -
são le gis la ti va, es pon do a si tu a ção do País e so li ci -
tan do as pro vi dên ci as que jul gar ne ces sá ri as.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is, ca -
ben do à úl ti ma de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 67, DE 1999

Cria selo a ser fi xa do nos pro du tos que
es pe ci fi ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a do selo com a ad ver tên cia “Este

Pro du to Incen ti va a Vi o lên cia”, a ser afi xa do nas em ba -
la gens de brin que dos, fo gos de ar ti fí cio, rou pas, fil mes,

re vis tas ou qua is quer ou tros pro du tos que, de al gu ma
ma ne i ra, pos sam de sen vol ver ati tu des de ca rá ter no ci -
vo ao com por ta men to so ci al, por par te dos seus usuá ri -
os.

Art. 2º A ad ver tên cia de que tra ta o art. 1º tam bém
será uti li za da quan do se tra tar de fil me ve i cu la do por
emis so ra de te le vi são, de rá dio, ou por ou tro meio de
co mu ni ca ção, in clu si ve ma té ria pu bli ca da pela im pren -
sa es cri ta, con ten do pro pa gan da da que les pro du tos,
ca sos em que o selo con te rá a ex pres são “Esta Pu bli ca -
ção ou Este Fil me Incen ti va a Vi o lên cia”.

Art. 3º As in dús tri as de ve rão se ade quar a esta lei
no pra zo de um ano, após a sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta lei será re gu la men ta da pelo Po der
Exe cu ti vo, no pra zo de no ven ta dias, a par tir de sua en -
tra da em vi gor.

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

Tem cres ci do de ma ne i ra alar man te a onda de vi -
o lên cia que as so la o País, de vi do, em gran de par te, à
pro pa gan da e ven da ma ci ça de pro du tos que, apa ren -
te men te, se des ti nam à di ver são e ao la zer, mas tra zem
um po ten ci al enor me de in ci ta ção a atos no ci vos ao
com por ta men to so ci al, prin ci pal men te por que são di ri -
gi dos a cri an ças e ado les cen tes.

Estes jo vens, ao to mar con ta to com ar te fa tos que
são imi ta ções per fe i tas dos que vêem no ci ne ma e na
te le vi são, tais como ar mas de fogo, se me lhan tes às uti -
li za das pe los ban di dos nos as sal tos, se sen tem na con -
di ção de agir como aque les, o mes mo acon te cen do
com pu bli ca ções e pro gra mas ve i cu la dos pela te le vi são 
e pelo rá dio.

Vem se co gi tan do, in clu si ve, im plan tar a cen su ra
pré via, com o ob je ti vo de me lhor con tro lar os abu sos, o
que se ria, a meu ver, um re tro ces so, di an te das con quis -
tas que o re tor no ao Esta do de Di re i to De mo crá ti co pro -
por ci o nal ao País. Me lhor do que cen su rar pre vi a men te é
cri ar-se o selo de ad ver tên cia, nos ter mos pro pos tos à se -
me lhan ça, aliás, das já exis ten tes em re la ção às be bi das
al coó li cas e ao ta ba co.

Cor ro bo ra este fato a in for ma ção so bre a exis tên -
cia, no mer ca do in ter no, de um jogo em CD, em que é
ven ce dor quem, ao vo lan te de um car ro, mais co me -
ter vi o lên cia con tra pes so as e mais in frin gir as leis de
trân si to. Às gui sa de ilus tra ção, fiz jun tar có pia de es -
tar re ce do ra no tí cia.

Ba se a dos nes tes da dos ter ri vel men te pre o cu -
pan tes é que ve nho pro por aos meus no bres pa res
o ane xo pro je to de lei que cria um selo con ten do a
ad ver tên cia de que “Este Pro du to Incen ti va a Vi o lên -
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cia”, a ser apos to nas em ba la gens de qua is quer pro -
du tos, pu blica ções ou pro pa gan das que pos sam vir a
pro vo car ati tu des no ci vas ao con ví vio so ci al.

O pro je to pre vê, tam bém, a sua re gu la men ta ção 
pelo Po der Exe cu ti vo, num pra zo de ses sen ta dias
após a sua trans for ma ção em lei, de ven do as in dús tri -
as da que les pro du tos se adap ta rem a seus di ta mes
den tro de um ano da sua pro mul ga ção.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. –
Se na dor Ro me ro Jucá.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
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 (Ro nal do Cu nha Lima) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez fin do 
o pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 do
Regimen to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so ali pre -
vis to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 71, de 1997 (nº 1.207/91, na Casa
de ori gem), que al te ra o § 4º do art. 4º da Lei nº 7.678,
de 8 de no vem bro de 1988, dan do ma i o res pos si bi li da -
des de cor re ção do mos to em fer men ta ção.

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 (Ro nal do Cu nha Lima) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que ra ti fi ca o des -
pa cho ini ci al apos to ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
37, de 1996, em vir tu de do ar qui va men to, nos ter mos
do art. 333 do Re gi men to Inter no, do Pro je to de Lei da 
Câ ma ra nº 197, de 1993, que tra mi ta va em con jun to.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 37, de 1996, já
apre ci a do pela Co mis são de Assun tos So ci a is, vai ao
exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) – A
Pre sidên cia re ce beu o Ofí cio nº S/7, de 1999 (nº 11/99,
na ori gem), de 23 do cor ren te, do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, en ca mi nhan do, para os fins pre vis tos no art.
52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia da Lei nº
1.794, de 25 de fe ve re i ro de 1991, do Esta do do Rio de
Ja ne i ro, do pa re cer da Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli -
ca, da ver são do re gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da
cer ti dão de trân si to em jul ga do e do acór dão pro fe ri do
por aque la Cor te no au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº
171078, atra vés do qual de cla rou a in cons ti tu ci o na li -
da de da re fe ri da Lei Esta du al. 

O ex pe di en te vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
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:

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:
MP Nº: 1731-35 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dis põe so bre o re a jus te do sa lá rio mí -
ni mo para o pe río do de 1º de maio de 1996 a 30 de
abril de 1997.

Ti tu lar: Ge ral do Melo
Su plen te: Lú dio Co e lho
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si -

dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co -
mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te
Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1732-49 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Dá nova re da ção aos arts. 6º e 9º da
Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, que al te ra a le gis -
la ção do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor.

Ti tu lar: Pa u lo Har tung
Su plen te: Car los Wil son
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1733-58 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Dis põe so bre o va lor to tal anu al das
men sa li da des es co la res, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Lu zia To le do
Su plen te: Artur da Tá vo la
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:
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MP Nº: 1734-24 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99
Assun to: Esta be le ce mul ta em ope ra ções de im -

por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as.
Ti tu lar: Ante ro de Bar ros
Su plen te: Osmar Dias
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1735-30 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Alte ra a re da ção dos arts. 14, 18, 34,
44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25-7-95, dos arts. 18, 19,
34, 35 e § 4º do art. 53 da Lei nº 9.293, de 15-7-96,
que dis põem, res pec ti va men te, so bre as di re tri zes
para a ela bo ra ção da lei or ça men tá ria para os exer cí -
ci os de 1996 e 1997.

Ti tu lar: Ro me ro Jucá
Su plen te: Pa u lo Har tung
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1737-23 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo para o
pe río do de 1º de maio de 1997 a 30 de abril de 1998.

Ti tu lar: Osmar Dias
Su plen te: Lú dio Co e lho
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1738-19 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Cria o Fun do de Ga ran tia à Expor ta ção –
FGE, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Pe dro Piva
Su plen te: Lú dio Co e lho
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal

Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên -
cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro -
vi só ria:

MP Nº: 1739-18 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99
Assun to: Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.313, de 23 de

de zem bro de 1991, e dá ou tras pro vi dên ci as.
Ti tu lar: Osmar Dias
Su plen te: Luiz Pon tes
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên -

cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro -
vi só ria:

MP Nº: 1740-28 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99
Assun to: De fi ne di re tri zes e in cen ti vos fis ca is para o

de sen vol vi men to re gi o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.
Ti tu lar: Pa u lo Har tung
Su plen te: Car los Wil son
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên -

cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro -
vi só ria:

MP Nº: 1741-38 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Dis põe so bre a emis são de No tas do Te -
sou ro Na ci o nal – NTN des ti na das a au men to de ca pital do 
Ban co do Bra sil S.A. e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Luiz Pon tes
Su plen te: Lú dio Co e lho
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si -

dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis -
são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di -
da Pro vi só ria:

MP Nº: 1742-14 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Dis põe so bre a re gu la ção, fis ca li za ção e
su per vi são dos mer ca dos de tí tu los ou con tra tos de in ves -
ti men to co le ti vo, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Osmar Dias
Su plen te: Luiz Pon tes
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

543 ANAIS  DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO 1999



Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên -

cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro -
vi só ria:

MP Nº: 1743-12 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Res ta u ra a vi gên cia da Lei nº 8.989, de
24-2-95, que dis põe so bre a isen ção de Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de au to mó ve -
is des ti na dos ao trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros e
ao uso de por ta do res de de fi ciên cia fí si ca, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Car los Wil son
Su plen te: Osmar Dias
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên -

cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro -
vi só ria:

MP Nº: 1744-10 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99
Assun to: Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a vi go rar a

par tir de 1º de maio de 1998.
Ti tu lar: Pe dro Piva
Su plen te: Artur da Tá vo la
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên -

cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro -
vi só ria:

MP Nº: 1745-12 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Alte ra a re da ção dos arts. 26, 27, 31, 44 e 
59 da Lei nº 9.473, de 22-7-97, que dis põe so bre as di re -
tri zes para a ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 1998.

Ti tu lar: Ro me ro Jucá
Su plen te: Osmar Dias
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên -

cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi -
só ria:
MP Nº: 1746-09 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dá nova re da ção ao art. 9º da Lei nº 8.723, 
de 28 de ou tu bro de 1993, que dis põe so bre a re du ção de 
emis são de po lu en tes por ve í cu los au to mo to res, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Pe dro Piva
Su plen te: Artur da Tá vo la
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên -

cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi -
só ria:

MP Nº: 1747-06 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir ao Orça -
men to da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis -
té rio do Pla ne ja men to e Orça men to, cré di to ex tra or di ná rio
no va lor de R$7.556.000,00, para os fins que es pe ci fi ca.

Ti tu lar: Osmar Dias
Su plen te: Ante ro de Bar ros
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên -

cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi -
só ria:

MP Nº: 1748-38 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Alte ra os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da
Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993, que dis põe so bre 
a con tra ta ção por tem po de ter mi na do para aten der à ne -
ces si da de tem po rá ria de ex cep ci o na li da de in te res se pú bli -
co, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Lú dio Co e lho
Su plen te: Lu zia To le do
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta

Pre si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão 
a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a
se guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1749-36 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to:  Alte ra a le gis la ção do im pos to
de ren da e dá ou tras pro vi dên ci as.
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Ti tu lar: Lú dio Co e lho
Su plen te: Lú cio Alcân ta ra
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si -

dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis -
são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di -
da Pro vi só ria:
MP Nº: 1.750-47 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dis põe so bre me di das com ple men ta res
ao Pla no Real e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Lú cio Alcân ta ra
Su plen te: Car los Wil son
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si -

dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis -
são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di -
da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.751-62 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: 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 e de Con tro le Inter -
no do Po der Exe cu ti vo e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Pa u lo Har tung
Su plen te: Te o to nio Vi le la Fi lho
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si -

dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis -
são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di -
da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.752-33 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, cré di to ex tra or di ná rio até o li mi te de
R$106.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca.

Ti tu lar: Ante ro de Bar ros
Su plen te: Ro me ro Jucá
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,

Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên -
cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro -
vi só ria:

MP Nº: 1.753-15 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Alte ra a le gis la ção do Impos to de Ren da
re la ti va men te à in ci dên cia na fon te so bre ren di men to de
apli ca ções fi nan ce i ras, in clu si ve de be ne fi ciá ri os re si den -
tes ou do mi ci li a dos no ex te ri or à con ver são, em ca pi tal
so ci al de obri ga ções no ex te ri or de pes so as ju rí di cas do -
mi ci li a das no País, am plia as hi pó te ses de op ção, pe las
pes so as fí si cas, pelo des con to sim pli fi ca do, re gu la a in for -
ma ção, na de cla ra ção de ren di men tos, de de pó si tos
man ti dos em ban cos no ex te ri or, e dá ou tras pro vi dên ci -
as.

Ti tu lar: Pe dro Piva
Su plen te: Lú dio Co e lho
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên -

cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro -
vi só ria:

MP Nº: 1.754-14 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: dis põe so bre a sim pli fi ca ção do ar qui va -
men to de atos nas Jun tas Co mer ci a is e do pro tes to de tí -
tu lo de dí vi da de mi cro em pre sas e de em pre sas de pe -
que no por te, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Osmar Dias
Su plen te: Ante ro de Bar ros
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên cia, os

Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.755-11 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99
Assun to: Dis põe so bre ope ra ções fi nan ce i ras en tre o Te -

sou ro Na ci o nal e as en ti da des que men ci o na, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Ti tu lar: Pe dro Piva
Su plen te: Osmar Dias
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio Ma cha -

do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta

Pre si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão
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a Co mis são Espe c ial Mis ta des ti na da a apre ci ar a
se guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.756-10 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Insti tui o Pro gra ma Espe ci al de Fi -
nan ci a men to para com ba te aos efe i tos da es ti a gem
na área de atu a ção da Su pe rin ten dên cia do De sen -
vol vi men to do Nor des te – SUDENE, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

Ti tu lar: Pa u lo Har tung
Su plen te: Car los Wil son
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.757-51 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Dis põe so bre o pa ga men to dos mi li ta -
res e dos ser vi do res Pú bli cos do Po der Exe cu ti vo Fe -
de ral, in clu si ve suas au tar qui as e fun da ções, bem
como dos em pre ga dos das em pre sas pú bli cas e das
so ci e da des de eco no mia mis ta e de suas sub si diá ri -
as, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Lu zia To le do
Su plen te: Lú cio Alcân ta ra
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.758-09 Pu bli ca ção DOU:
12-1-99

Assun to: Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir aos
Orça men tos Fis ca is da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor dos Mi nis té ri os do Pla ne ja men to e Orça men to, da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, e do Meio Ambi en te dos
Re cur sos Hí dri cos e da Ama zô nia Le gal, cré di to ex tra or di -
ná rio no va lor de R$824.000.000,00, para os fins que es -
pe ci fi ca.

Ti tu lar: Car los Wil son
Su plen te: Osmar Dias

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio
Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si -

dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis -
são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di -
da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.759-09 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Esta be le ce cri té ri os para a con ces são de
em prés ti mos, pela União, aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de -
ral, des ti na do ao res sar ci men to par ci al das per das de cor -
ren tes da apli ca ção da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro
de 1996.

Ti tu lar: Car los Wil son
Su plen te: Lú dio Co e lho
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si -

dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis -
são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di -
da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.761-09 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Dis põe so bre a fis ca li za ção das ati vi da des
re la ti vas ao abas te ci men to na ci o nal de com bus tí ve is, de
que tra ta a Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, es ta be le -
ce san ções ad mi nis tra ti vas e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Pe dro Piva
Su plen te: Car los Wil son
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si -

dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis -
são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di -
da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.762-09 Pu bli ca ção DOU:
12-2-99

Assun to: Dis põe so bre a ado ção de me di das re la ci -
o na das com o Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção – SFH,
al te ra as Leis nºs 4.380, de 21 de agos to de 1964, 8.036,
de 11 de maio de 1990, e 8.692, de 28 de ju lho de 1993, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Luiz Pon tes
Su plen te: Car los Wil son
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.
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Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.763-63

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: dis põe so bre os tí tu los da dí vi da pú bli -
ca de res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal, con so li -
dan do a le gis la ção em vi gor so bre a ma té ria.

Ti tu lar: Te o to nio Vi le la Fi lho
Su plen te: Ge ral do Melo

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.764-33

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Alte ra dis po si ti vos das Leis nºs 9.138,
de 29 de no vem bro de 1995, 8.427, de 27 de maio de
1992, e 9.126, de 10 de no vem bro de 1995, que dis -
põem, res pec ti va men te, so bre o cré di to ru ral; so bre a
con ces são de sub ven ção eco nô mi ca nas ope ra ções
de cré di to ru ral; au to ri za o Po der Exe cu ti vo a rene go -
ci ar as obri ga ções fi nan ce i ras re la ti vas à li qui da ção 
de ope ra ções de Emprés ti mos do Go ver no Fe de ral
– EGF, ven ci das e pror ro ga das a par tir de 1991; e a
apli ca ção de Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo – TJLP,
so bre em prés ti mos con ce di dos com re cur sos dos
Fundos Cons ti tu ci o na is e com re cur sos das Ope ra ções Ofi ci -
a is de Cré di to.

Ti tu lar: Lú dio Co e lho
Su plen te: Ge ral do Melo

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio
Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên cia, 

os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são Espe ci al
Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.765-45

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Alte ra a le gis la ção re fe ren te ao Adi ci o nal ao
Fre te para a Re no va ção da Ma ri nha Mer can te – AFRMM, e
ao Fun do da Ma ri nha Mer can te – FMM, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

Ti tu lar: Álva ro Dias
Su plen te: Car los Wil son

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio
Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên cia, 

os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são Espe ci al
Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.766-15

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dá nova re da ção ao art. 1º da Lei nº 9.530,
de 10-12-97.

Ti tu lar: Car los Wil son
Su plen te: Pe dro Piva

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio
Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên cia, 

os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são Espe ci al
Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.767-45

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dis põe so bre o nú me ro de car gos de Na tu re -
za Espe ci al, de car gos do Gru po-Direção e Asses so ra men to
Su pe ri o res e de Fun ções de Con fi an ça exis ten tes nos ór gãos
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci -
o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: José Ro ber to Arru da
Su plen te: Ge ral do Melo

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér gio
Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre si dên cia, 

os Se na do res do PSDB que com po rão a Co mis são Espe ci al
Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.768-31

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to:  Dis põe so bre a no va ção de dí vi das e
res pon sa bi li da des do Fun do de Com pen sa ção de
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Va ri a ções Sa la r i  a is – FCVS, al te ra o De cre -
to-Lei nº 2.406, de 5 de ja ne i ro de 1988, e as Leis
nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de mar ço de 1990, 
de 5 de dezem bro de 1990, e 28 de ju lho de 1993,
res pec ti va men te, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Car los Wil son
Su plen te: Álva ro Dias

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.769-54

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dis põe so bre a par ti ci pa ção dos tra ba -
lha do res nos lu cros ou re sul ta dos da em pre sa, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Luiz To le do
Su plen te: Ge ral do Melo

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.770-45

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dis põe so bre o Ca das tro Infor ma ti vo
dos cré di tos não qui ta dos de ór gãos e en ti da des fe -
de ra is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: José Ro ber to Arru da
Su plen te: Te o to nio Vi le la Fi lho

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:
MP Nº: 1.771-23 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dis põe so bre a con ces são de fi nan ci a -
men to vin cu la do à ex por ta ção de bens ou ser vi ços
na ci o na is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Pe dro Piva
Su plen te: Osmar Dias
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:
MP Nº: 1.772-19 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Au to ri za a União a re ce ber em va lo res
mobiliá ri os os di vi den dos e ju ros so bre o ca pi tal
pró prio a se rem pa gos por en ti da des de cujo ca pi tal
o Te souro Na ci o nal par ti ci pe, e dá ou tras pro vi dên ci -
as.

Ti tu lar: Pe dro Piva
Su plen te: Lú cio Alcân ta ra

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:
MP Nº: 1.773-34 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Esta be le ce me ca nis mos ob je ti van do
in cen ti var a re du ção da pre sen ça do se tor pú bli co es -
ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra ban cá ria, dis põe so bre
a pri va ti za ção de ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Car los Wil son
Su plen te: Lú dio Co e lho

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.774-22

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Acres ce e al te ra dis po si ti vos do De -
cre to-Lei nº 3.365, de 21 de ju nho de 1941, e da Lei nº 
8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993 e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Ti tu lar: Osmar Dias
Su plen te: Artur da Tá vo la

FEVEREIRO 1999 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 548  



Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.775-08

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Esten de aos ser vi do res pú bli cos ci vis
do Po der Exe cu ti vo Fe de ral a van ta gem de vin te e
oito vír gu la oi ten ta e seis por cen to, ob je to da de ci são
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci -
as.

Ti tu lar: Artur da Tá vo la
Su plen te: Osmar Dias
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.776-08

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dá nova re da ção ao art. 57 da Lei nº
4.878, de 3 de de zem bro de 1965, que dis põe so bre o 
re gi me ju rí di co pe cu li ar aos fun ci o ná ri os po li ci a is ci -
vis da União e do Dis tri to Fe de ral, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Ti tu lar: Osmar Dias
Su plen te: Lú dio Co e lho
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.777-08

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dis põe so bre a re ne go ci a ção de dí vi -
das no âm bi to do Pro gra ma de Cré di to Edu ca ti vo, e
de ter mi na ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Lú cio Alcân ta ra
Su plen te: Pe dro Piva

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor Sér -
gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co -
mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te
Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1778-08

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to:  Esta be le ce pra zo de pres cri ção para o
exer cí cio de ação pu ni ti va pela Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral, direta e in di re ta, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Álva ro Dias
Su plen te: Car los Wil son

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co -
mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te
Me di da Pro vi só ria:
MP Nº: 1779-07 Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to:  Alte ra a Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho – CLT, para dis por so bre o tra ba lho a tem po par -
ci al, a sus pen são do con tra to de tra ba lho e o pro gra ma 
de qua li fi ca ção pro fis si o nal, mo di fi ca as Leis nºs
6.321, de 14-4-76, 6.494, de 7-12-77 e 7.998, de
11-1-90, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Osmar Dias
Su plen te: Lu zia To le do

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co -
mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te
Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1780-06

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to:  Alte ra a re da ção do art. 34 da Lei nº
6.368, de 21 de ou tu bro de 1976, que dis põe so bre
me di das de pre ven ção e re pres são ao trá fi co ilí ci to e
uso in de vi do de subs tân ci as en tor pe cen tes ou que de -
ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

Ti tu lar: Ro me ro Jucá
Su plen te: Arthur da Tá vo la
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Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.781-06

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: dis põe so bre o Pro gra ma de Re vi ta li -
za ção de Co o pe ra ti vas de Pro du ção Agro pe cuá ria –
RECOOP, au to ri za a cri a ção do Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem do Co o pe ra ti vis mo – SESCOOP, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Lú dio Co e lho
Su plen te: Car los Wil son

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.782-02

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dis põe so bre a ad mi nis tra ção dos re -
cur sos de ca i xa do Te sou ro Na ci o nal, con so li da e atu -
a li za a le gis la ção per ti nen te ao as sun to e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Osmar Dias
Su plen te: Pa u lo Har tung
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor

Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.783-02

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Insti tui o Au xí lio-Transporte aos mi li ta -
res, ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos da ad mi nis tra -
ção fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal da União,
e re vo ga o § 1º do art. 1º da Lei nº 7.418, de 16 de de -
zem bro de 1985.

Ti tu lar: Lú cio Alcân ta ra
Su plen te: Lú dio Co e lho

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.784-02

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dis põe so bre o re pas se de re cur sos fi -
nan ce i ros do Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção
Esco lar, ins ti tui o Pro gra ma Di nhe i ro Di re to na Esco -
la, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Artur da Tá vo la
Su plen te: Car los Wil son

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.798-01

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Acres ce e al te ra dis po si ti vos das Leis
nºs 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, 8.437, de 30 de ju -
nho de 1992, 9.028, de 12 de abril de 1995, 9.494, de 10 
de se tem bro de 1997 e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Ante ro de Bar ros
Su plen te: Osmar Dias

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.799-02

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.649, de
27 de maio de 1998, que dis põe so bre a or ga ni za ção
da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té rio, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Luiz Pon tes
Su plen te: Osmar Dias

FEVEREIRO 1999 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 550  



Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
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:

Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, os Se na do res do PSDB que com po rão a

Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº 1.736-33

Pu bli ca ção DOU: 12-2-99

Assun to: Dá nova re da ção aos arts. 3º, 16 e 44
da Lei nº 4.771, de 15 de se tem bro de 1965, e dis põe
so bre a pro i bi ção do in cre men to da con ver são de áre -
as flo res ta is em áre as agrí co las na re gião Nor te e na
par te nor te da re gião Cen tro-Oeste, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Ti tu lar: Lú dio Co e lho
Su plen te: Ante ro de Bar ros

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -

val can ti. V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, as su miu, no dia 22 do cor ren te
mês, o novo Pre si den te da Fun da ção Na ci o nal do
Índio – Fu nai. É mais um Pre si den te, o 24º des de que
o ór gão foi cri a do. O atu al as su me em ra zão do fa le ci -
men to do Pre si den te an te ri or. 

Du ran te todo esse tem po de exis tên cia, a Fu nai
tem sido um exem plo de ór gão mal ge ri do, ine fi ci en te, 
cuja úni ca obra tem sido de li mi tar e de mar car imen -
sas re ser vas in dí ge nas, prin ci pal men te na Ama zô nia. 
No que tan ge à pro te ção, as sis tên cia e ações ca pa -
zes não só de pre ser var a in te gri da de e a cul tu ra dos
ín di os, mas de le var sa ú de, edu ca ção e co nhe ci men -
tos ca pa zes de me lho rar suas con di ções de vida, a
atu al Fu nai está mu i to lon ge do que fa zia o an ti go

Ser vi ço de Pro te ção ao Índio – SPI. Se o Ma re chal
Ron don pu des se ter co nhe ci men to do que hoje se faz 
da po lí ti ca in di ge nis ta do País, com cer te za sua alma
nun ca mais te ria paz. 

No meu Esta do, o Esta do de Ro ra i ma, cer ca de
50% do seu ter ri tó rio está des ti na do para re ser vas in -
dí ge nas. Re cen te men te o Mi nis tro da Jus ti ça ba i xou
por ta ria de cla ran do de pos se dos ín di os uma imen sa
re gião de fron te i ra, en glo ban do três mu ni cí pi os do
Esta do, cha ma da re ser va ín di ge na Ra po sa Ser ra do
Sol. Nes sa área exis tem mais ou me nos dez mil ín di -
os de pelo me nos cin co et ni as, es pa lha dos em qua se
dois mi lhões de hec ta res. São ín di os ve re a do res, vi -
ce-prefeitos, fun ci o ná ri os pú bli cos, pro fes so res, pe -
que nos pro du to res, co mer ci an tes, que há mais de
dois sé cu los vi vem in te gra dos à co mu ni da de não ín -
dia.

Desses ín di os, mais ou me nos 40% per ten -
cem ao cha ma do Con se lho Indi ge nis ta de Ro ra i ma
– CIR, li ga do ao Cimi – Con se lho Indi ge nis ta Mis si -
o ná rio, ór gão vin cu la do à Igre ja Ca tó li ca. Os ou tros
60% es tão li ga dos a uma ou tra en ti da de cha ma da
So di ur – So ci e da de de De fe sa dos Índi os Uni dos de 
Ro ra i ma, e mais ou tras duas en ti da des que não se
vin cu lam à Igre ja Ca tó li ca, na sua ma i o ria evan gé li -
cos que não ace i tam a for ma como a Fu nai pre ten -
de de mar car a re ser va, ou seja, não ace i tam a de -
mar ca ção em área con tí nua. Para de mons trar isso,
es ses ín di os ocu param a sede da Fu nai em Ro ra i ma
e en vi a ram a Bra sí lia uma co mis são de Tu xa u as para
di a lo gar com a Fu nai e o Mi nis tro da Jus ti ça.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro fri -
sar bem que nem os ín di os da que la área es tão de
acor do com a por ta ria do Mi nis tro da Jus ti ça. Os fa -
zen de i ros e os ar ro ze i ros, os mo ra do res das se des e
das vi las dos três mu ni cí pi os e toda a so ci e da de de
Ro ra i ma mu i to me nos ain da. Em ra zão dis so, hou ve
uma re u nião com o Exmº Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, pre -
sen te toda a Ban ca da de Se na do res e De pu ta dos Fe -
de ra is de Ro ra i ma, uma co mis são de De pu ta dos da
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, pro du to res de ar -
roz e, prin ci pal men te, re pre sen tan tes das co mu ni da -
des in dí ge nas, quan do fo ram ex pos tos ao Sr. Mi nis tro 
e ao Pre si den te da Fu nai to dos os as pec tos e im pli ca -
ções ne ga ti vas da de mar ca ção da re ser va Ra po sa
Ser ra do Sol tal qual pre ten di do na por ta ria do Sr. Mi -
nis tro. Na oca sião, o Mi nis tro se com pro me teu a de i -
xar fora da área in dí ge na as se des dos mu ni cí pi os, as 
vi las, o pe rí me tro das ro do vi as fe de ra is e es ta du a is e
as áre as pro du ti vas in dis pen sá ve is ao de sen vol vi -
men to dos mu ni cí pi os en vol vi dos no pro ces so e do
pró prio Esta do de Ro ra i ma.
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Estou con fi an do na pa la vra do Sr. Mi nis tro Re -
nan Ca lhe i ros. Espe ra rei, pois, que isso acon te ça.

No en tan to, a Fu nai tem en tre gue às or ga ni za -
ções não-governamentais o co man da men to da po lí ti -
ca in di ge nis ta do nos so País. Isso é inad mis sí vel, po -
rém é a re a li da de. Pre ci sa mos fa zer um le van ta men -
to dos re cur sos gas tos pelo ór gão para sa ber quan to
re al men te é apli ca do em be ne fí cio das co mu ni da des
in dí ge nas e por in ter mé dio de quem.

Para ilus trar a má apli ca ção dos re cur sos, que ro 
dar um exem plo so men te: nas úl ti mas ele i ções para
Go ver na dor em Ro ra i ma, no se gun do tur no, a Fu nai
mon tou um apa ra to nun ca vis to, des lo can do agen tes
seus de vá ri os Esta dos, pa gan do diá ri as e ou tras
des pe sas, alu gou ôni bus e ou tros ve í cu los, sob o pre -
tex to de fis ca li zar o ple i to para que os ín di os não fos -
sem ali ci a dos, como se isso não fos se ta re fa do Tri bu -
nal Re gi o nal Ele i to ral, que, aliás, se com por tou exem -
plar men te, con for me ates ta do pelo Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral. Foi uma vul to sa quan tia de re cur sos que de -
i xa ram de ser apli ca dos em sa ú de, edu ca ção e no in -
cen ti vo à pro du ção das co mu ni da des in dí ge nas. Inú -
me ras ou tras de nún ci as pú bli cas de má apli ca ção e
des vio de re cur sos da Fu nai em Ro ra i ma es tão por
ser apu ra das.

Se ria opor tu no, num mo men to de cri se como o
que atra ves sa mos, quan do o Go ver no Fe de ral de fen -
de ar do ro sa men te o cor te de gas tos e o en xu ga men -
to da má qui na ad mi nis tra ti va, pen sar na ex tin ção da
Fu nai, trans for man do-a em uma se cre ta ria ou sub se -
cre ta ria do Mi nis té rio da Jus ti ça, trans fe rin do para os
Esta dos a ta re fa de as sis tir, apo i ar e de fen der as co -
mu ni da des in dí ge nas, ló gi co que sob a su per vi são do 
Go ver no Fe de ral.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – No bre
Se na dor Ma za ril do Ca val can ti, V. Exª traz a ple ná rio
uma ques tão sé ria, hoje no País, que é das re ser vas,
o di re i to dos ín di os e dos bran cos. Na ver da de, é pre -
ci so que se faça uma re vi são. Há mu i to tem po ve nho
dis cu tin do nes ta Casa a ma ne i ra como se cri am es -
sas re ser vas, des res pe i tan do-se o di re i to das pes so -
as que ali vi vem. Como con se qüên cia dis so te mos
pro ble mas no Esta do de Ron dô nia onde, no Go ver no
pas sa do, por co var dia e sub ser viên cia aos in te res ses 
na ci o na is, cri a ram-se re ser vas no mon tan te de 1,865
mi lhões de hec ta res para me nos de 100 ín di os. Isso
tem pre ju di ca do o Esta do de Ron dô nia, até por que a

de mar ca ção des sa re ser va abran geu uma área de
as sen ta men to, ex pul san do pes so as que ali vi vi am há
mais de quin ze anos e que já ha vi am cons ti tu í do fa -
zen das com gado e que brus ca men te fo ram ex pul -
sas. Essas pes so as ti nham di re i to lí qui do e cer to
àque las ter ras, in clu si ve com es cri tu ra pú bli ca, e até
hoje o Go ver no não pro cu rou cor ri gir o erro. Isso
acon te ceu em vá ri os pon tos do País e tem atra í do o
in te res se de ONGs que aqui es tão para de fen der os
in te res ses in ter na ci o na is. É pre ci so que se ja mos
mais bra si le i ros; ape sar de dar todo o di re i to aos ín di -
os, den tro das suas pos si bi li da des e ne ces si da des,
não po de mos ex tra po lar e ocu par pra ti ca men te um
Esta do para dar opor tu ni da de a uma mi no ria. So mos
a fa vor de dar o es pa ço aos ín di os, mas essa po lí ti ca
deve ser como V. Exª. fa lou, tal vez es ta du a li zar a Fu -
nai. Essa ins ti tu i ção, como se sabe, nada faz pe los ín -
di os des sa re ser va, por exem plo, que mor rem de do -
en ças, de fome, até por que não têm o cos tu me da ali -
men ta ção in dí ge na, são pra ti ca men te bran cos, em
cima de to yo tas no vos, fa zen do tudo o que o bran co
faz e com di re i tos ab sur dos. Esse é um tema que
deve ser re vis to, es tu da do. Com todo o res pe i to aos
ín di os, de ve mos le var em con si de ra ção a po pu la ção
bran ca, que não deve ser pre ju di ca da. Ge ral men te,
no meu Esta do, na nos sa Re gião, as re ser vas es tão
lo ca li za das em ter ras me lho res, onde exis tem as ri -
que zas, as mi nas, onde se pro duz mais ouro, pra ta e
tan tas ou tras de in te res ses in ter na ci o na is. Du ran te o
Go ver no pas sa do, foi dada uma or dem para fa zer
uma de mar ca ção e, la men ta vel men te, por fra que za
da que le co man dan te pre si den te, fo ram fe i tas es sas
de mar ca ções no Esta do de Ron dô nia. V. Exª. está de 
pa ra béns por tra zer este as sun to hoje. E o Mi nis tro
Re nan Ca lhe i ros, que en ten de des ses pro ble mas e
per ten ce a esta Casa, deve to mar pro vi dên ci as, tal -
vez mo di fi car al gu mas leis ou ba i xar de cre tos que ve -
nham a aten der às reivin di ca ção do Esta do de V. Exª.
e, prin ci pal men te, cor ri gir as in jus ti ças no meu. Mu i to
obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o apar te do no bre Se na dor, que tem
mu i ta le gi ti mi da de para fa lar da ques tão por que
tam bém é da re gião.

Qu e ro fri sar que essa ver da de i ra fú ria de -
marcatória na Ama zô nia, re al men te, pre ci sa ser re a va li a da,
re es tu da da, por que não está indo ao en con tro do in te res se,
se quer, das co mu ni da des in dí ge nas. Vou ci tar ou tro exem plo
impor tan te, que é o da re ser va ia no mâ mi: es ses, sim, ín di os pri -
mi ti vos que me re cem ser afas ta dos da co mu ni da de bran ca,
para que não so fram  um  cho que  brus co,  o  que  não  é o
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caso dos de ma is ín di os de Ro ra i ma, os ma ku xis, os
ua pi xa nas, os ma i on gons, en fim, vá ri as ou tras et ni as
que es tão in te gra das. Foi re ser va da uma enor me
área de ter ra para es ses ín di os ia no mâ mis, que es tão 
mor ren do de fome, de do en ça, de sas sis ti dos pela Fu -
nai e, prin ci pal men te, vi ti ma dos por en de mi as como a 
on co cer co se, que faz com que a ex pec ta ti va de vida
da que la co mu ni da de não pas se de 45 anos.

Srªs e Srs. Se na do res, pre ci sa mos ado tar uma
po lí ti ca in di ge nis ta mais atu al, mais mo der na, di fe ren -
te des sa que é re gi da por um es ta tu to ca du co que, in -
clu si ve, é con fli tan te com nos sa atu al Cons ti tu i ção.
Pre ci sa mos, efe ti va men te, tra tar a po lí ti ca in di ge nis ta 
mu i to a sé rio. Nós, que so mos os re pre sen tan tes dos
Esta dos da Fe de ra ção, te mos essa res pon sa bi li da de
de to mar essa ta re fa de re ver a po lí ti ca in di ge nis ta,
de fi nir cla ra men te o que é in te res se do ín dio, o que é
in te res se da Na ção e o que não é in te res se nem do
ín dio nem da Na ção.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –

Com a pa la vra 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, o Bra sil
vive, nos dias atu a is, duas gran des cri ses: a pri me i ra,
a cri se eco nô mi ca, que ate mo ri za o povo bra si le i ro
com a ex pec ta ti va cada vez mais cres cen te da vol ta
da in fla ção e, quem sabe, até do pro ces so hi pe rin fla -
ci o ná rio; a se gun da, uma cri se de fe de ra ção tão gra -
ve quan to a pri me i ra e de cor ren te, in clu si ve, da pri -
me i ra, a cri se eco nô mi ca.

Qu an to à cri se eco nô mi ca, Sr. Pre si den te, a mi -
nha ava li a ção – e a te nho re pe ti do – é de que o Go -
ver no bra si le i ro re tar dou as me di das que de ve ria ter
ado ta do no ano pas sa do para evi tar a si tu a ção de
caos pre men te em que nos en con tra mos hoje. A va i -
da de do Pre si den te da Re pú bli ca fa lou mais alto. Sua
Exce lên cia, apo i a do por base go ver nis ta no Con gres -
so Na ci o nal, op tou por pri o ri zar a pró pria re e le i ção
em vez de cu i dar dos des ti nos do nos so País com a
res pon sa bi li da de que o mo men to exi gia.

Essa aná li se não é de um Se na dor que não per -
ten ce à área eco nô mi ca. Essa aná li se per ten ce a
eco no mis tas re no ma dos do País e do ex te ri or, que já
pre vi am o pro ces so an tes mes mo da dis cus são da
emen da da re e le i ção: fa zi am pre vi sões de que o Bra -
sil de ve ria ado tar me di das du ras, que in vi a bi li za ri am
qual quer pos si bi li da de de re e le i ção do atu al Pre si -

den te, ou, ao con trá rio, pa ga ria caro se de ci dis se fa -
zer op ção pelo pro ces so da re e le i ção. A va i da de,
como dis se, fa lou mais alto. O ape go ao po der su pe -
rou a co e rên cia, e es ta mos ago ra en fren tan do essa
gra ve cri se eco nô mi ca.

Não tor ce mos para o País não dar cer to; fa ze -
mos opo si ção com res pon sa bi li da de. Qu e re mos, sim, 
que o Bra sil cres ça e se de sen vol va. A cul tu ra in fla ci -
o ná ria não é pró pria do povo bra si le i ro. Di zer que nós, 
os bra si le i ros, es ta mos acos tu ma dos à cul tu ra in fla ci -
o ná ria não é ver da de, haja vis ta que o povo con ce deu 
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so oito anos
de man da to em de cor rên cia da qui lo que se pro pa lou,
ou seja, que com o Pla no Real tí nha mos al can ça do a
es ta bi li da de eco nô mi ca e, de uma vez por to das, eli -
mi na do qual quer pos si bi li da de de vol ta da in fla ção. A
cul tu ra in fla ci o ná ria, por tan to, per ten ce às eli tes bra -
si le i ras, às eli tes go ver nan tes, às eli tes vin cu la das ao
ca pi tal, so bre tu do ao ca pi tal es pe cu la ti vo.

Co me cei meu dis cur so di zen do que o povo es -
ta va ame dron ta do com a cri se que se avi zi nha, com a
pers pec ti va de o País vol tar a ter uma taxa in fla ci o ná -
ria mu i to ele va da, o que cer ta men te vai di zi mar as
con di ções já bas tan te pre cá ri as de qua li da de de vida
do nos so povo e, mais uma vez, fa zer re gre dir a qua li -
da de de vida e as con di ções so ci a is.

Ve ja mos o caso do sa lá rio mí ni mo. O Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so ini ci ou seu pri me i ro
man da to, es ta be le cen do me tas para que che gás se -
mos a um sa lá rio mí ni mo con di zen te com as mí ni mas
ne ces si da des do povo bra si le i ro. Che gou-se a pro pa -
lar na épo ca, quan do se cri ou a pa ri da de do dó lar com 
o real, que o sa lá rio mí ni mo iria al can çar US$120; tal -
vez te nha mos al can ça do isso, cla ro, mas de for ma ir -
re al, por que essa pa ri da de en tre dó lar e real nun ca foi 
ver da de i ra e to dos sa be mos dis so. Mas o que se vê
hoje? Ontem o dó lar fe chou a US$2,05, ou seja, o real 
so freu uma des va lo ri za ção da or dem de 100%, já que 
a pa ri da de era de um para um e hoje é dois para um. E 
o sa lá rio mí ni mo per ma ne ce em R$130. Não es tou di zen do
que es sas ta xas vão per ma ne cer, es pe ra mos que não, mas a 
des va lo ri za ção do real em 100% equi va le a uma des va lo ri za -
ção do sa lá rio mí ni mo tam bém de 100%. Então, o sa lá rio mí -
ni mo, que po de ria ser US$120 na que le mo men to, como se
di zia, hoje es ta ria apro xi ma da men te em US$65, tal vez um
dos mais ba i xos sa lá ri os mí ni mos que o País já te nha tido.

Por tan to, o Pre si den te da Re pú bli ca, em bo ra
pre o cu pa do com a cri se eco nô mi ca, não pode de i xar
de olhar tam bém a ques tão so ci al des te País. O mês
de maio se avi zi nha. Esta mos en cer ran do o mês de
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feve re i ro, te mos mais 60 dias para que o pri me i ro de
maio che gue, e já fa ze mos um ape lo para que o Pre -
si den te da Re pú bli ca e a base go ver nis ta no Con -
gres so Na ci o nal pos sam ga ran tir ga nhos re a is ao sa -
lá rio mí ni mo. A in de xa ção não é de se já vel, é ma lé fi ca 
ao País – con cor da mos com isso –, mas pelo me nos
o sa lá rio mí ni mo de ve ria ser in de xa do, já que o povo
não tem cul pa, se o Go ver no co me teu es ses er ros es -
ca bro sos com re la ção à con du ção da po lí ti ca eco nô -
mi ca e não pode, por tan to, ser sa cri fi ca do por isso.

Espe ra mos que o Go ver no bra si le i ro pos sa su -
pe rar essa cri se, em bo ra con tes te mos nes te mo men -
to a ado ção de me di das, que vou dis cu tir da qui a pou -
co com re la ção, por exem plo, à in di ca ção do novo
Pre si den te do Ban co Cen tral, que será sa ba ti na do
ama nhã na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
Antes, po rém, de en trar na ques tão do Ban co Cen tral, 
gos ta ria de abor dar, ra pi da men te, a ou tra cri se que
men ci o nei no co me ço do meu dis cur so: a cri se da Fe -
de ra ção. Esta mos sur pre sos com de cla ra ções, tan to
do Go ver no Fe de ral – não ofi ci al men te, é bom que se
diga –, quan to do Go ver no de Mi nas Ge ra is, um fa lan -
do em in ter ven ção no Esta do de Mi nas Ge ra is e o ou -
tro fa lan do em trin che i ras, por par te de Mi nas Ge ra is. 

A que pon to che ga mos! Então, é uma cri se real
de Fe de ra ção. E pro vo ca da por quem? Não que re -
mos, nós da Opo si ção, de for ma ne nhu ma, co lo car
to das as cul pas, res pon sa bi li zar o Pre si den te da Re -
pú bli ca por to dos os ma les que as so lam o nos so
País, mas, nes se caso par ti cu lar da con du ção da eco -
no mia e da re la ção en tre a União e Esta dos da Fe de -
ra ção, não há como ne gar: o Go ver no bra si le i ro, o
Pre si den te da Re pú bli ca e sua as ses so ria, seus con -
se lhe i ros, têm uma grande res pon sa bi li da de. O Pre -
si den te da Re pú bli ca não pode ja ma is al me jar o
apo io unâ ni me dos go ver na do res à sua pro pos ta
de go ver no, à sua po lí ti ca eco nô mi ca ou à sua po lí -
ti ca so ci al. Mas o Pre si den te da Re pú bli ca, nes te
mo men to, quer des co nhe cer que exis tam, no País, 
go ver na do res de opo si ção.

Sa be mos to dos como co me çou essa cri se,
numa con tes ta ção cla ra e ve e men te do Go ver na -
dor de Mi nas Ge ra is quan to às con di ções da re ne -
go ci a ção das dí vi das de Mi nas Ge ra is. Ime di a ta -
men te o Go ver no Fe de ral re ta li ou. A Opo si ção, en -
tão, re u niu-se e de sig nou uma co mis são cons ti tu í -
da pe los Go ver na do res do Rio de Ja ne i ro, Rio
Gran de do Sul e de Ala go as para ir con ver sar com
o Pre si den te da Re pú bli ca, que se ne gou a re ce -
bê-la, ba se an do-se na tese de que não po dem
exis tir, no País, go ver na do res de si tu a ção e go ver -
na do res de opo si ção. Ora, que ab sur do, pois es -

ses go ver na do res – do Rio de Ja ne i ro, do Rio
Gran de do Sul e de Ala go as – fo ram ele i tos exa ta -
men te em cima da con tes ta ção da po lí ti ca eco nô -
mi ca do Go ver no Fe de ral. Então, como ne gar que
es ses go ver na do res se jam de opo si ção e como
ne gar a eles o aces so à Pre si dên cia da Re pú bli ca,
quer seja in di vi du al men te, quer seja co le ti va men -
te?

Não que re mos essa se pa ra ção, mas ela exis -
te na prá ti ca, e o Pre si den te da Re pú bli ca não
pode pre ten der ja ma is ser sem pre ho me na ge a do
por to dos que o vi si tam. Essa re u nião de ama nhã,
por exem plo, mais me pa re ce uma ho me na gem ao
Pre si den te da Re pú bli ca, que não está fa zen do jus 
a ela. Te ria fe i to se ti ves se tido na épo ca, an tes do
pe río do em que se dis cu tiu, aqui, a emen da de re e -
le i ção, a ca pa ci da de de se co lo car numa po si ção
de es ta dis ta e olhar o fu tu ro do País mais do que o
ime di a tis mo de uma re e le i ção que cri a ria to das es -
sas di fi cul da des para o nos so País.

Esta be le ceu-se, en tão, essa cri se da Fe de ra -
ção, que po de rá ou não ser mais gra ve do que se
en con tra hoje. Como é que o Se na do da Re pú bli ca 
pode se ne gar a re ce ber go ver na do res que que -
rem fa lar so bre a si tu a ção de seus Esta dos, se foi
esta Casa que apro vou to das as re ne go ci a ções,
todo o re es ca lo na men to das dí vi das dos Esta dos;
se esta Casa sem pre dis se amém a to das as pro -
pos tas que vi e ram dos Esta dos quan to à re es tru tu -
ra ção de suas dí vi das? Como é que esta Casa
pode ne gar-se a re ce ber go ver na do res, en tre os
qua is al guns ex-Senadores como o Go ver na dor de 
Mi nas Ge ra is, Ita mar Fran co?

Não es tou sen do so li dá rio ao Go ver na dor Ita -
mar Fran co: es tou re co nhe cen do, sim, que, em bo ra
S. Exª pos sa es tar, nes te mo men to, numa si tu a ção
de ex tre ma in tran si gên cia, o Pre si den te da Re pú bli -
ca tam bém se en con tra nes sa po si ção. O Pre si den te 
da Re pú bli ca po de ria ser mais con des cen den te e
ace i tar con ver sar com os go ver na do res, que não
são de opo si ção, como não quer que se jam de no mi -
na dos, mas que são go ver na do res que acu sa ram
uma gra ve si tu a ção eco nô mi ca de seus Esta dos e
que rem con ver sar so bre essa re a li da de.

No en tan to, o Pre si den te se nega a con ver sar
so bre essa re a li da de. Isso não pode acon te cer. E o
Se na do da Re pú bli ca se nega a re ce ber os go ver na -
do res aqui para co nhe cer me lhor a re a li da de dos
Esta dos, até para ofe re cer al ter na ti vas aos go ver na -
do res e se pre pa rar, por que da qui a pou co a ro la gem 
da dí vi da virá para cá no va men te. Vamos vo tar e
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apro var de novo a ro la gem, por que esta Casa nun -
ca ne gou qual quer con ces são aos Esta dos. 

Peço ao Pre si den te do Se na do e aos de ma is
Se na do res que re fli tam so bre o as sun to, a fim de
abrir mos es pa ço para que os Go ver na do res ve nham
a esta Casa e pos sam aqui fa lar de pú bli co so bre a si -
tu a ção de seus Esta dos. Pa re ce-me que há gran de
pre o cu pa ção com a po li ti za ção da cri se e com as ele i -
ções que acon te ce rão da qui a qua tro anos, por que
não se sabe se o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, Ita mar 
Fran co, será can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca,
nem se ele vai cres cer po li ti ca men te ou não.

Enten do que de ve mos re du zir o grau de po li ti za -
ção da cri se e dis cu tir tec ni ca men te a cri se que ocor -
re nos Esta dos, mas ja ma is po de mos ne gar aos Go -
ver na do res de opo si ção o aces so a esta Casa. Ja ma -
is o Pre si den te pode de i xar de re co nhe cer que exis -
tem Go ver na do res de opo si ção, por que, as sim agin -
do, não es ta ria sen do ver da de i ro. Sua Exce lên cia
pre ci sa co nhe cer a re a li da de do nos so País. To dos
sa be mos que exis tem Go ver na do res que dis cor dam
da po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no, es tão des con ten -
tes com a si tu a ção por que pas sam seus Esta dos e
que rem ma ni fes tar sua opi nião pu bli ca men te e tam -
bém em uma re u nião res tri ta com o Pre si den te da Re -
pú bli ca. Se, por um lado, há Go ver na do res “sa tis fe i -
tos” por que seus Esta dos es tão equi li bra dos ou por -
que não po dem ex por seu des con ten ta men to, por ou -
tro, há um gru po de Go ver na do res que que rem dis cu -
tir com o Pre si den te a si tu a ção real de seus Esta dos,
e o Pre si den te não pode ne gar-lhes isso.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP) – 
Vou con ce der o apar te a V. Exª, mas an tes gos ta ria de 
con clu ir o meu pon to de vis ta. No meu en ten di men to,
os Go ver na do res da Opo si ção que es tão con tes tan -
do a si tu a ção eco nô mi ca de seus Esta dos e a con du -
ção da eco no mia em nos so País não de ve ri am com -
pa re cer a essa re u nião. Não se tra ta de ra di ca lis mo.
No meu en ten di men to, essa re u nião não terá ne nhum 
re sul ta do prá ti co. Ela não tra rá ne nhum be ne fí cio
para os Esta dos, por que nela ape nas será dis cu ti da a 
Lei Kan dir, o FEF e al gu mas ques tões pe ri fé ri cas da
cri se. Em mi nha opi nião, os Go ver na do res es ta rão
sen do in co e ren tes se com pa re ce rem a essa re u nião.
No mo men to em que o Pre si den te da Re pú bli ca ace i -
tar dis cu tir o cer ne da ques tão e não ape nas a co ber -
tu ra sim bó li ca da cri se, os Go ver na do res de ve rão
par ti ci par do de ba te, mes mo por que ja ma is po de ri am
ne gar-se a com pa re cer a uma re u nião com Sua Exce -

lên cia, se con vi da dos por ele. Nin guém pode im pe dir,
por exem plo, que mais tar de o Pre si den te da Re pú bli -
ca tome a ini ci a ti va de con vi dar os 27 Go ver na do res
para con ver sa rem so bre a pa u ta que Sua Exce lên cia
es ta be le cer. Mas a ori gem de tal re u nião não é essa.
Ela não foi mar ca da por ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca; re sul ta de um pro ces so de cri se que acon -
te ce em nos so País e que agra vou a si tu a ção eco nô -
mi ca de vá ri os Esta dos. O Pre si den te se nega a dis -
cu tir a cri se e as ques tões mais pro fun das re la ti vas
aos Esta dos.

Vou con ce der o apar te ao Se na dor Ernan des
Amo rim; pos te ri or men te, à Se na do ra He lo i sa He le na
e de po is ao Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – No bre
Se na dor Se bas tião Ro cha, há mu i to tem po, te mos fa -
la do des ta cri se. Na re a li da de, há cul pa dos. Se o Go -
ver no Fe de ral, ao co me çar seu man da to, ti ves se fe i to 
as re for mas de que o País pre ci sa va – a re for ma tri bu -
tá ria, por exem plo, e tan tas ou tras que se fa zi am ne -
ces sá ri as –, nada dis so te ria acon te ci do. O Go ver no
não bus cou esse ob je ti vo. Hou ve erro tam bém de
par te des ta Casa: a ma i o ria dos Par la men ta res, pen -
san do ape nas em dar o di re i to de re e le i ção ao Pre si -
den te da Re pú bli ca, es que ceu-se do Bra sil, es que -
ceu-se dos pro ble mas fu tu ros. Assim, a cri se veio e
se im plan tou. As au to ri da des eco nô mi cas são res -
pon sá ve is pela cri se que está se aba ten do não só so -
bre os Esta dos, mas tam bém o povo em ge ral, que
so fre com o de sem pre go. A área eco nô mi ca é cúm pli -
ce dis so. Por exem plo, a ro la gem das dí vi das dos
Esta dos foi apro va da por esta Casa, mas mu i tas des -
sas ro la gens es ta vam em si tu a ção ir re gu lar. Mu i tos
dos nos sos co le gas Par la men ta res ba i xa ram a ca be -
ça, não exa mi na ram a ques tão da le ga li da de des sas
ro la gens e de i xa ram fos se apro va da a ro la gem de dí -
vi das e obri ga ções que de ter mi na dos Esta dos não
po de ri am, fu tu ra men te, hon rar. Se olhar mos a ques -
tão das al tas ta xas de ju ros, de cin co anos para cá,
ve ri fi ca re mos que a cul pa foi do se tor eco nô mi co, que 
per mi tiu a co bran ça de ju ros so bre ju ros. A dí vi da do
meu Esta do, Ron dô nia, por exem plo, que era de
US$20 mi lhões, pas sou de US$500 mi lhões, em de -
cor rên cia das al tas ta xas de ju ros co bra das nes se pe -
río do pelo pró prio Go ver no. Assim, exis tem cul pa dos
em toda essa his tó ria. Qu an do o Go ver no Ita mar 
Fran co se ma ni fes tou da que la for ma, mes mo
pro nun ci an do-se brus ca men te so bre o as sun -
to, eu o de fen di por que achei que ele ti nha suas 
ra zões. Fico pre o cu pa do por que os ou tros Go -
ver na do res têm pro ble mas igua is aos de Ita mar
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Fran co, mas mu i tos de les não têm co ra gem de di zer
a ver da de e co lo car na mesa as ne ces si da des do
povo dos seus Esta dos. Na som bra da po si ção de Ita -
mar Fran co, que a meu ver é cor re ta, es tão Go ver na -
do res que apói am o Pre si den te da Re pú bli ca, os qua -
is, às es con di das, en ten dem que o Go ver na dor de
Mi nas tem ra zão e que deve ha ver re ne go ci a ção. A
dí vi da deve ser es tu da da, em con jun to, pela área
eco nô mi ca, por esta Casa e pelo Go ver no Fe de ral,
que são cúm pli ces nes sa cri se. To dos sa bem que os
Esta dos não têm con di ções de pa gar es sas dí vi das,
que fo ram ne go ci a das ao apa gar das lu zes de um
man da to que fin da va. Quem se ele geu go ver na dor
não é res pon sá vel pelo pa ga men to de dí vi das mal
con tra í das. To dos sa bem que, ape sar de ter ven di do
qua se todo o seu pa tri mô nio nas pri va ti za ções e apu -
ra do mi lhões e mi lhões de re a is, o Esta do de Mi nas
Ge ra is en fren ta uma si tu a ção mu i to di fí cil. Cabe, ago -
ra, ao Pre si den te da Re pú bli ca ser mais hu mil de e, a
esta Casa, ser mais co e ren te. Ela não tem por que fe -
char as por tas para um ex-Presidente da Re pú bli ca,
um Go ver na dor, um ex-Senador que, a qual quer
hora, tem di re i to de en trar aqui. É um ab sur do esta
Casa de i xar de ou vir o ex-Presidente Ita mar Fran co.
S. Exª, que co nhe ce os pro ble mas do Esta do e teve a
co ra gem de tra zê-los a pú bli co, me re ce ser re ce bi do
nes ta Casa para dis cu tir a si tu a ção do seu Esta do.
Por isso, pen so que V. Exª, Se na dor Se bas tião Ro -
cha, está cor re to. Oxa lá os Se na do res, o pró prio Pre -
si den te da Re pú bli ca e a área eco nô mi ca se do brem
para re sol ver es ses pro ble mas. Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, tra mi ta nes ta Casa um pro je to que
tra ta de pe di do de em prés ti mo de mais de um bi lhão
que o BNDES faz ao BIRD. Engra ça do, o BNDES pe -
gou di nhe i ro e deu-o a em pre sa fa li da, para com prar
pa tri mô nio na ci o nal que dava lu cro. Ago ra vai to mar
di nhe i ro em pres ta do. Vou pe dir vis ta des se pro je to,
para sa ber para que é esse di nhe i ro. Mu i to obri ga do.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP) – 
Con ce do o apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor Se -
bas tião Ro cha...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ra mez Te bet, des cul pe-me in ter rom pê-lo. Na tu ral -
men te a Casa de se ja ou vir o apar te de V. Exª. Eu ape -
nas gos ta ria de co mu ni car ao ora dor que o tem po
dele es go tou há mais de um mi nu to, mas a Mesa lhe
as se gu ra o tem po ne ces sá rio para o apar te.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor Se -
bas tião Ro cha, es ta mos atra sa dos na ten ta ti va de so -
lu ci o nar os nos sos pro ble mas. A cri se é da Fe de ra -

ção bra si le i ra. Em ou tras pa la vras, a cri se é na ci o nal;
é do Go ver no Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e dos Esta dos.
A ini ci a ti va para a so lu ção des sa cri se de via ter ocor -
ri do há mu i to tem po. Ontem ocu pei esta tri bu na e fiz
li ge i ra re fe rên cia a isso. No meu en ten di men to, a ma -
ne i ra de re sol ver cri ses num país de vo ca ção de mo -
crá ti ca, com a ín do le da gen te bra si le i ra, é es ta be le -
cer o diá lo go. Ele tem de exis tir en tre os go ver nan tes,
os qua is pre ci sam co lo car aci ma das suas even tu a is
pa i xões os in te res ses do povo bra si le i ro. Está na hora 
do diá lo go com a par ti ci pa ção do Se na do, que dele
não pode fu gir. Di ria, tam bém, que es ta mos atra sa -
dos. Acho que uma das ra zões da cri se no Bra sil é
por que não te mos nos an te ci pa do às cir cuns tân ci as.
Esta mos de i xan do a co i sa acon te cer. Esta mos tra ba -
lhan do – quan do digo nós, não me re fi ro ao Con gres -
so Na ci o nal, que tem fe i to mu i to, mas tam bém ao Go -
ver no Fe de ral – a pas so de tar ta ru ga, quan do tí nha -
mos que an te ver isso há mu i to tem po. É ver da de que
as dí vi das da ma i o ria dos Esta dos fo ram re ne go ci a -
das, mas não po de mos ne gar que o qua dro é mu i to
ruim. Por tan to, não se tra ta do Esta do A, B ou C, mas
do Bra sil, e, em sen do Bra sil, é pre ci so ha ver diá lo go.
E acre di to que nin guém pode fu gir ao diá lo go, nem o
Pre si den te da Re pú bli ca, nem go ver na dor, nem nin -
guém. Va mos par tir para o diá lo go, va mos ten tar so -
lu ci o nar isso. Va mos am pli ar esse de ba te o mais que
pu der mos, por que tem que ter so lu ção. É essa a con -
tri bu i ção que mo des ta men te que ria acres cen tar ao
pro nun ci a men to de V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP) – 
So mo-me aos ape los de V. Exª, Se na dor Ra mez Te -
bet, e ex po nho mais uma vez o meu pen sa men to: in -
sis to que o diá lo go deve ser so bre o cer ne da ques tão 
e não so bre a pe ri fe ria; mas o Pre si den te da Re pú bli -
ca está se ne gan do a dis cu tir o cer ne da ques tão.

Agra de ço a to le rân cia da Mesa e já vou con clu ir, 
Sr. Pre si den te.

Mas o que acon te ceu? No meu en ten di men to, o
Go ver na dor Ita mar Franco che gou pri me i ro ao pre ci -
pí cio. Um gru po ca mi nha va para um pre ci pí cio, mas 
ele o des co briu pri me i ro e avi sou os ou tros: está
aqui o pre ci pí cio. E fez ba rulho para avi sá-los.

Esse é o mé ri to. Como o Go ver no e o Se na do
se ne ga vam a dis cu tir a cri se, o Go ver na dor Ita mar
Fran co apro fun dou-a até che gar ao ex tre mo, para
que o Pre si den te da Re pú bli ca e o Se na do da Re pú -
bli ca, com suas atri bu i ções e res pon sa bi li da des, ace i -
tas sem dis cu ti-la.
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Qu an to ao Sr. Armí nio Fra ga, Sr. Pre si den te, to -
dos sa bem que vo tei a fa vor do Sr. Fran cis co Lo pes
para Pre si dente do Ban co Cen tral, mes mo sen do de
opo si ção, por que não ado ta mos, nes ta Casa, po si ção 
de ra di ca lis mo. Então, de mos um voto de con fi an ça
ao Sr. Fran cis co Lo pes por acre di tar mos num aca dê -
mi co em con di ções de con du zir bem os des ti nos do
Ban co Cen tral e ser aqui lo que al me ja mos para todo
Pre si den te do Ban co Cen tral: o guar dião da mo e da.

No caso do Sr. Armí nio Fra ga é di fe ren te. Por
vá ri as ra zões já ex pos tas aqui por ou tros Se na do res
da opo si ção, in clu si ve a tese do Se na dor Ro ber to
Fre i re, com a qual con cor do, da não re pu ta ção ili ba -
da, ja ma is po de ria dar ao Sr. Armí nio Fra ga um voto
de con fi an ça. Não te nho con di ções, por tan to, de con -
fi ar na in di ca ção do Pre si den te da Re pú bli ca mais
uma vez, por que des ta vez sen ti-me de ver da de um
“ne o bo bo”, aque le ne o lo gis mo cri a do pelo Pre si den te 
da Re pú bli ca de que a opo si ção era “ne o bo ba”, que
éra mos os “ne o bo bos”. De fato me sen ti um “ne o bo -
bo” na vo ta ção do Sr. Fran cis co Lo pes, como foi “ne o -
bo bo” o Sr. Fran cis co Lo pes. O Se na do foi lu di bri a do
por uma in di ca ção que era de brin ca de i ri nha, quan do
ima gi ná va mos que era de ver da de. E não só eu,
como ou tros Se na do res de opo si ção, vo ta mos a fa vor 
do Sr. Fran cis co Lo pes, mas an tes mes mo de to mar
pos se foi subs ti tu í do.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, o Sr. Ro nal do Cu nha Lima, 1º Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a
pa la vra o Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na nes ta
ma nhã fa zer a mi nha pri me i ra in cur são nes te tra ba lho 
que te rei nos pró xi mos oito anos. Re pre sen to o Esta -
do do Pará e te nho a hon ra de re pre sen tar tam bém o
povo da Ama zô nia, re gião mu i tas ve zes es que ci da,
mas que re al men te tem dado a sua par ti ci pa ção, a
sua co la bo ra ção a todo o povo bra si le i ro, me di an te a
re pre sen ta ti vi da de do povo do Pará nes ta Casa e, em 
es pe ci al, no Con gres so Na ci o nal. Fi gu ras ilus tres re -
pre sen ta ram nos so Esta do no Se na do, como o Se na -
dor Jar bas Pas sa ri nho, Pre si den te de hon ra do meu
Par ti do, com o qual tive o pri vi lé gio de ter um re la ci o -

na men to fa mi li ar, pois meu pai, ao lon go de sua vida,
foi ami go pes so al do Se na dor.

Hoje, re pre sen tan do o meu Esta do, jun to com
os Se na do res Ja der Bar ba lho e Ade mir Andra de, ve -
nho tra zer al gu mas pre o cu pa ções, mas tam bém pro -
pos tas e so lu ções para esse gra ve mo men to que
atra ves sa mos. Po de ria vol tar no tem po e fa lar des de
a co lo ni za ção por tu gue sa, e pas sa ria obri ga to ri a -
men te pela ocu pa ção da Ama zô nia: pri me i ro, a ocu -
pa ção mi li tar, es for ço na vi ta li za ção das fron te i ras; a
da SPVEA, que foi de po is subs ti tu í da pela Su dam; fa -
la ria tam bém nos in cen ti vos fis ca is, na cons tru ção da
Tran sa ma zô ni ca, que teve como fi na li da de a ocu pa -
ção pe los nor des ti nos sem ter ra para tra ba lhar en -
quan to a Ama zô nia era a ter ra sem o ho mem; no Po -
la ma zô nia e no Pólo No ro es te de Ge i sel, o da ocu pa -
ção pe los gran des pro je tos.

Em ge ral, a po pu la ção da Ama zô nia, com ex ce -
ção da que gra vi ta em tor no da Zona Fran ca de Ma -
na us, pou co ou nada se be ne fi ci ou dos pro je tos im -
plan ta dos com res pal do nos in cen ti vos fis ca is. O pri -
me i ro im pac to da po lí ti ca de ocu pa ção da re gião foi
até ne ga ti vo para o em pre sa ri a do lo cal. De sa pa re ce -
ram in dús tri as tra di ci o na is, como a de cal ça dos, a de
ci gar ros, a de car ro ce ri as e até al gu mas in dús tri as
têx te is. O mes mo se deu com ban cos lo ca is, que de -
sa pa re ce ram. Em con tra par ti da, ti ve mos os efe i tos
po si ti vos, de cor ren tes do in gres so de ca pi tal pro du ti -
vo, ex plo ran do ati vi da des de in te res se na ci o nal, ten -
do a eco no mia re gi o nal como com ple men tar.

Hoje, im põe-se con si de rar im pos sí vel fa zer um
planeja men to se to ri al úni co para a Ama zô nia, por -
que há vá ri as vo ca ções de sua bi o di ver si da de, da di -
ver si da de de seus so los e do seu sub so lo, como das
suas di ver sas sub-regiões. Seu es pa ço su ge re uti li -
za ção múl ti pla, tan to para uso pe cuá rio, quan to para
uso agrí co la, pes que i ro, flo res tal, in clu si ve para sil vi -
cul tu ra e mi ne ral – des te úl ti mo logo mais fa rei uma
abor da gem um pou co ma i or, ou pelo me nos mais
am pla. O de sen vol vi men to sus ten ta do é o in di ca do
para evi tar que a uti li za ção da ri que za não-renovável 
ve nha a ex tin guir-se de vi do a uma ex plo ra ção pre -
da tó ria da flo res ta ou do sub so lo. Fal ta à Ama zô nia
um pro je to na ci o nal de de sen vol vi men to no qual se
in si ra a Ama zô nia com seus pro ble mas pre sen tes e
seu fu tu ro, o que, com cer te za, tra rá gran des re sul ta -
dos para o Bra sil no mo men to his tó ri co em que ela
pode ser ou já é ob je to da in te gra ção mun di al. De ten -
do um patri mô nio flo res tal cor res pon den te a 1/3
das re ser vas mun di a is, uma bacia hi dro grá fi ca igual 
a 1/5 da água doce do pla ne ta, não pas sa rá mu i to
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tem po an tes que seja con si de ra da es tra té gi ca para o
Pri me i ro Mun do.

Suas ri que zas mi ne ra is, en tre as qua is se si tu -
am as exis ten tes na imen sa re ser va ia no mâ mi, em
Ro ra i ma e Ama zo nas, po dem ser alvo da co bi ça de
um mun do in dus tri a li za do em que os mi né ri os no bres
e es cas sos, como o nió bio, se jam es sen ci a is, além do 
ouro e da cas si te ri ta. As fron te i ras mor tas com a Ve -
ne zu e la e a Co lôm bia su ge rem pre o cu pa ções com as 
leis de ge o po lí ti ca que fa lam dos es pa ços va zi os. O
Exér ci to bra si le i ro, em boa hora, ad ver tiu-se dis so e
está trans fe rin do mu i tas uni da des de eli te, an tes lo ca -
li za das no Rio Gran de do Sul e em Pe tró po lis, no Rio
de Ja ne i ro, para a Re gião Ama zô ni ca; uni da des que
fa zi am par te do po der mi li tar do Sul, dan do se gu ran ça 
às nos sas fron te i ras, na ver da de têm ne ces si da de de
par ti ci par des se mo men to sé rio e di fí cil e aju dar o de -
sen vol vi men to do País.

Tam bém te mos que aten tar para o fato de que
os Esta dos ama zô ni cos são res pon sá ve is por 10%
do to tal das ex por ta ções bra si le i ras, trans for man do a
po bre Ama zô nia em ex por ta do ra de ren da. Injus to é
que seja afe ta da pela cha ma da Lei Kan dir, que, se
tem a van ta gem na ci o nal de de so ne rar as ex por ta -
ções, bus can do um es pa ço ma i or no mer ca do mun di -
al para os pro du tos bra si le i ros, sa cri fi ca uma re gião
em po bre ci da por ter sido aban do na da à pró pria sor te
por sé cu los.

Qu e ro aqui tam bém di zer que hoje, por meio da
im pren sa, to mei co nhe ci men to de que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que fará ama nhã, na re u nião com os
go ver na do res de todo o País, uma pro pos ta para que
a Lei Kan dir seja al te ra da, dan do opor tu ni da de para
que os go ver na do res pos sam se en qua drar nela e
ob ter um re sul ta do efi ci en te. 

O Pará, como ou tros Esta dos da Ama zô nia, não 
tem se be ne fi ci a do; ao con trá rio, tem-se pre ju di ca do
com essa lei. A Ama zô nia e o Pará, em es pe ci al, pre -
ci sam de me ga pro je tos, mas tam bém pre ci sam de
mi ni pro je tos para o seu de sen vol vi men to.

A pro pó si to des sa dis cus são que já dura al guns
dias, di ria até me ses, en tre o Go ver na dor de Mi nas e
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, e que pára o País,
te mos uma ob ser va ção a fa zer: onde es tão to dos es -
ses re cur sos que fo ram in ves ti dos em Mi nas Ge ra is?
É de qua se vin te mi lhões de dó la res ou mais a dí vi da
de Mi nas Ge ra is. Onde está o re tor no des se di nhe i ro,
des se in ves ti men to? No meu Esta do foi in ves ti do tão
pou co. Nos sa dí vi da che ga a 2%, a 3% da dí vi da de
Mi nas Ge ra is, se che gar a isso, mas nós co o pe ra mos
com um bi lhão de dó la res anu a is na ba lan ça de pa ga -

men tos. Te mos a con di ção de vir a Bra sí lia ou a qual -
quer lu gar do País ou do mun do e re i vin di car os di re i -
tos do Pará. Nem por isso o Esta do de i xou de cum prir
as suas obri ga ções. O Go ver na dor Almir Ga bri el
cum priu a sua mis são, fez a sua li ção de casa, equa -
ci o nan do as di fi cul da des fi nan ce i ras e eco nô mi cas do 
Esta do. E ago ra, com os di re i tos que os ou tros Esta -
dos têm, o Pará tem mais di re i tos. O Pará pre ci sa ser
mais vis to, pre ci sa ser re co nhe ci do, e digo isso não
ape nas por ser um pa ra en se, mas pelo re sul ta do eco -
nô mi co e fi nan ce i ro que tem ob ti do. A ex por ta ção de
grãos, que hoje é fe i ta por Pa ra na guá e San tos, ini -
cia-se ain da na Re gião Ama zô ni ca, vin do de Por to
Ve lho, Ma na us, Ita co a ti a ra, e indo os na vi os até o
Por to de San ta rém, ou Ita co a ti a ra mes mo; se sa ís se
de Be lém, a dis tân cia se ria me nor em cer ca de três
mil qui lô me tros. Des sa for ma, os grãos que po dem
ser ex por ta dos pela Ama zô nia, prin ci pal men te a soja, 
vão che gar aos por tos ame ri ca nos e eu ro pe us cin co
dó la res mais ba ra tos. Esta, sim, é uma so lu ção para
aju dar o País. 

E nós, que te mos na Ama zô nia não só rios ca u -
da lo sos mas so los fér te is, além de ser mos cor re dor
de ex por ta ção, po de re mos par ti ci par des se gran de
de sa fio, por que o Pará, além da pe cuá ria, já tem
gran des áre as pro du ti vas, tam bém ago ra com a soja,
que está sen do plan ta da em nos so Esta do, em áre as, 
in clu si ve, de gra da das, que não ser vi am mais para
nada e que ago ra re ce bem o plan tio da soja. Isso é
par ti ci par des se gran de de sa fio, que é ven cer as di fi -
cul da des que o País e o mun do atra ves sam. Inclu si -
ve, as eclu sas de Tu cu ruí, que têm sido tão fa la das,
mas que têm sido es que ci das ao lon go de tan tos
anos, ser vem de abas te ci men to ener gé ti co para
gran de par te do País. A Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí está
sen do ago ra du pli ca da e dará mais ca pa ci da de de
ener gia para o País. Aliás, foi o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que que deu iní cio às obras das eclu sas. Hoje,
já te mos pro du ção para ser trans por ta da pela eclu sa,
vi a bi li zan do, as sim, não só o seu pa ga men to, não só
a vi a bi li da de eco nô mi ca do re tor no des se ca pi tal in -
ves ti do, como tam bém a pro du ção de todo o Mato
Gros so, de todo o Cen tro-Oeste, o que pode ser fe i to
pe las eclu sas de Tu cu ruí, li gan do a Hi dro via Ara gua -
ia/To can tins.

Por que não se faz em tão pou co tem po aqui lo
que po de ria ter sido re a li za do ao lon go de todo esse
tem po? Se ti vés se mos in ves ti do mais na Ama zô nia,
se ti vés se mos le va do es ses re cur sos que hoje têm di -
fi cul da de de re tor nar... Con cor do que as ta xas são ele -
va das, que as  con dições  do  Fundo  Mo ne tá rio  In-
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ter na ci o nal são mu i to du ras, são mu i to di fí ce is, mas,
quan do se in ves te mal, pi o ram ain da mais; se es ses
re cur sos fo ram co lo ca dos ape nas para fa zer gran des
vi a du tos, ape nas para me lho rar o em be le za men to
das ci da des e dos Esta dos, eles não po dem re tor nar.
Daí a gran de di fi cul da de em cum prir os con tra tos.

Não que ro aqui en trar no mé ri to pes so al do Go -
ver na dor de Mi nas nem do Pre si den te da Re pú bli ca,
po rém te nho a mi nha po si ção, como sem pre tive.
Res pe i to a Opo si ção e res pe i ta rei sem pre, mas man -
te nho a mi nha po si ção com ca be ça er gui da. Além de
apo i ar o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, faço uma
per gun ta. Vá ri os ilus tres Srs. Se na do res aqui se pro -
nun ci a ram per gun tan do por que o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que não liga para o Go ver na dor mi ne i ro.
Inclu si ve um Se na dor da Opo si ção já fez uma ob ser -
va ção in te res san te so bre a char ge que foi pu bli ca da
ba se a da na pu bli ci da de ve i cu la da na te le vi são, onde
três ga ro tos gor di nhos pe di am que o Pre si den te li -
gas se para o Go ver na dor; já se fa lou tam bém na que -
le ape lo co mer ci al do “li gue já”, aque le que pede todo
o tem po para a pes soa li gar. Mas, per gun to, por que o 
Go ver na dor não cum priu o con tra to? Des de que che -
guei a esta Casa te nho ou vi do ques ti o nar-se mu i to o
Pre si den te, en tre tan to, com todo o res pe i to aos meus
com pa nhe i ros de Ban ca da, pou cas ve zes ouvi de fe -
sas ao Pre si den te. Pa re ce até que a Opo si ção ocu pa
to dos os es pa ços. Per ce bi que os ar gu men tos usa -
dos fo ram in ver ti dos. Quem des cum priu o con tra to foi
Mi nas Ge ra is. Quem tem pro ble mas é Mi nas Ge ra is.
Ago ra, con cor do que deva ha ver um diá lo go, uma
con ver sa e uma ne go ci a ção caso a caso, mas nem
por isso to dos os ou tros Esta dos têm que fa zer a mes -
ma co i sa. Têm que se tor nar ini mi gos do Pre si den te
por quê? Há al gum cri me em ser ami go do Pre si den te 
só pe las di fi cul da des que Sua Exce lên cia en fren ta
hoje e que já en fren tou em ou tros mo men tos? Só por -
que os ín di ces de po pu la ri da de hoje são ba i xos? Ao
con trá rio, é hora de nos unir mos, de es tar mos jun tos
nes te mo men to tão di fí cil e, in de pen den te men te de
cor par ti dá ria, po der mos tra zer so lu ção para o País.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Con ce do o
apar te a V. Exª, no bre Se na do ra He lo i sa He le na, do
Blo co de Opo si ção.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Pri me i ro
que ro sa u dar V. Exª por tra zer à Casa um de ba te im -
por tan te so bre o de sen vol vi men to eco nô mi co da re -
gião que V. Exª re pre sen ta. Mas eu gos ta ria, agra de -

cen do o apar te, de fa lar um pou co so bre a re la ção do
Go ver no Fe de ral com os Esta dos. Até re co nhe ço que 
V. Exª, en quan to Se na dor da base do Go ver no, tem
re al men te que fa zer al guns es cla re ci men tos que jul -
ga ne ces sá ri os no sen ti do de de fen der o Pre si den te
da Re pú bli ca. Entre tan to, ava lio que este não é o mo -
men to de fa zer de fe sa ou acu sa ção, mas é o mo men -
to em que po de mos, com se re ni da de e bom sen so,
dis cu tir so bre a si tu a ção eco nô mi ca na ci o nal e como
isso tem re per cu ti do gra ve men te nos Esta dos e nos
Mu ni cí pi os, o que, te nho cer te za, V. Exª re co nhe ce. O 
que tem acon te ci do, e ao que tem sido dada uma co -
no ta ção pes so al e pou co con ci li a do ra na mí dia na ci o -
nal, é uma dis pu ta qua se que pes so al en tre o Pre si -
den te da Re pú bli ca e o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is.
Enten do tam bém que a ati tu de do Go ver na dor de Mi -
nas Ge ra is foi ex tre ma men te co ra jo sa, a fir me za com
que S. Exª de fen de o in te res se pú bli co não pres ta
ser vi ço ape nas ao Esta do de Mi nas Ge ra is, mas pres -
ta um ser vi ço gi gan tes co aos ou tros Esta dos, a mi nha 
Ala go as e ao Bra sil. Ain da quan do nas as si na tu ras do 
pro to co lo de in ten ção, e não efe ti va men te dos con tra -
tos de re ne go ci a ção das dí vi das, o pró prio Go ver no
Fe de ral sa bia que a pro pos ta que es ta va sen do as -
sinada era im pos sí vel de ser vi a bi li za da. Não é à
toa que mu i tos Esta dos que re pre sen ta vam a base 
de sus ten ta ção do Pre si den te da Re pú bli ca não
pa ga ram as suas par ce las da dí vi da do ano pas sa -
do. Nós dis cu ti mos, ain da na as si na tu ra do pro to -
co lo de in ten ções, o que o Go ver no Fe de ral ti nha
obri ga ção de fa zer an tes de fe de ra li zar a dí vi da;
por tan to, res pon sa bi li zar toda a es tru tu ra eco nô -
mi ca na ci o nal para pa gar dí vi das dos Esta dos, mu -
i tas ve zes fe i tas de for ma imo ral, de for ma ab so lu -
ta men te in sus ten tá vel ju ri di ca men te em ra zão do
pa ra si tis mo po lí ti co que re i nou nos Esta dos. Digo
isso com mu i ta tran qüi li da de. A res pe i to da dí vi da
de Ala go as, des de o ano pas sa do já di zía mos que
va mos fa zer uma gran de au di to ria, por que é dí vi da 
fe i ta atra vés do pa ra si tis mo po lí ti co. Nem o povo
ala go a no pode pa gar, tam pou co o povo bra si le i ro.
Por tan to, o Pre si den te da Re pú bli ca, a equi pe eco -
nô mi ca, mu i to mais do que fa zer uma gran de re u -
nião para pou sar to dos jun tos como se fos se um
cli ma na ci o nal sem ani mo si da de, e es pe ci al men te
esta Casa têm a obri ga ção de fa zer o gran de de ba -
te so bre a ques tão da Fe de ra ção. O con tra to – e
to dos sa be mos, in de pen den te men te das nos sas
con vic ções ide o ló gi cas –, como foi as si na do, al te -
ra o que ima gi ná va mos como cláu su la pé trea da
Consti tu i ção, que é a ga ran t ia das prer  rogati -
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vas as se gu ra das aos Go ver na do res e às suas
Assem bléi as Le gis la ti vas para a ges tão fi nan ce i ra
dos nos sos Esta dos. Não se tra ta de uma dis pu ta
en tre a Opo si ção e a Si tu a ção, mas uma dis pu ta
para que pos sa mos man ter ao me nos o que foi con -
quis ta do na Cons ti tu i ção em re la ção ao prin cí pio de
Fe de ra ção. Por tan to, eu com pre en do a de fe sa de V.
Exª mas eu te nho que fa zer uma opo si ção gi gan tes ca 
à pos tu ra e à ar ro gân cia do Pre si den te da Re pú bli ca.
Te nho cer te za de que pode nem ser ver ba li za do por
mu i tos Srs. Se na do res que são da base de si tu a ção,
mas acho que mu i tas pes so as, no re co lhi men to das
suas cons ciên ci as, têm vis to a po si ção ar ro gan te e
tru cu len ta com que tem agi do o Pre si den te da Re pú -
bli ca, que exa cer bou tudo o que ima gi ná va mos, an te -
on tem, quan do fez aque le dis cur so so bre Jo a quim
Sil vé rio dos Reis. Agra de ço a V. Exª o apar te, no bre
Se na dor.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – No bre Se na -
do ra, este é o seu pon to de vis ta e dis cor do ple na -
men te da sua opi nião so bre a ar ro gân cia do Pre si -
den te. Pelo con trá rio, até pela sua for ma ção so ci o ló -
gi ca, dá a toda a clas se po lí ti ca a con di ção de po der
se ma ni fes tar, de po der ter os seus di re i tos dis pu ta -
dos e até con se gui dos, e, ago ra, o di re i to ao Go ver no
Fe de ral de fa zer com que os Esta dos cum pram a sua
par te, aqui lo que foi con tra ta do. É isso tam bém que
se co bra. E por que, em vez de se co brar tan to do Pre -
si den te, não se co bra, tam bém, da ou tra par te? Por
que a ou tra par te, tam bém, não se jus ti fi ca? Por que
não se cum pre as me tas co lo ca das nos con tra tos
para po der re al men te ter o di re i to de – aí sim – vir
para o diá lo go? Não se tra ta ape nas de uma ques tão
de pon to de vis ta po lí ti co-partidário, como tam bém de 
má go as pes so a is ou ou tras ques tões. Po rém, não
vim aqui para dis cu tir, des sa for ma, este as sun to.

Agra de ço o apar te de V. Exª. Acho que meu
tem po já está pres tes a en cer rar, mas ain da pos so
dis por da boa von ta de do Sr. Pre si den te. Pre ci so de
mais um mi nu to, pelo me nos, para en cer rar o meu
pro nun ci a men to.

Te nho cer te za, Srªs e Srs. Se na do res, de que a
con tri bu i ção da Ama zô nia, nes ta hora de cri se na ci o -
nal, é per fe i ta men te fac tí vel e só de pen de de nós, do
Go ver no Fe de ral e dos Exe cu ti vos Esta du a is de to -
dos os Esta dos. 

Com essa afir ma ti va e ele i to por uma Co li ga ção
Par ti dá ria de no mi na da União pelo Pará, pro po nho a
união de to dos da Ama zô nia, sem dis tin ção de cor
par ti dá ria, para a for ma ção da União pela Ama zô nia,

com o ob je ti vo de mos trar e im ple men tar a nos sa ca pa -
ci da de de so lu ção de pro ble mas, acos tu ma dos que so -
mos às in tem pé ri es da vida ama zô ni ca. 

Nes sa em pre i ta da de in te res se na ci o nal, cer ta -
men te con ta re mos com a com pre en são e a ab so lu ta
co la bo ra ção dos co le gas do Nor des te, do Cen -
tro-Oeste, do Sul e do Sudeste, so bre tu do da que les
que já co nhe cem a nos sa re a li da de e o nos so po ten ci al
eco nô mi co. Va mos nos unir e acre di tar na Ama zô nia!

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Otá vio,
o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Esgo ta do o tem po des ti na do ao Expe di en te.

Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À

 CONSTITUIÇÃO  Nº 1, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 37, de 1999 – art. 281 do 
Re gi men to Inter no)

Se gun do dia de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 1, de 1999 (nº 526/97, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca, que acres cen ta pa rá gra fo úni -
co ao art. 98 e al te ra as alí ne as “i” do in ci so
I do art. 102 e c do in ci so I do art. 105 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (cri a ção ju i za dos es pe -
ci a is – ha be as cor pus tri bu nal su pe ri or STF
e tri bu nal es ta du al STJ), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 57, de 1999,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.

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 5
dias úte is, em fase de dis cus são, 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 o se gun do dia de dis cus são da
pro pos ta.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
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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 RESOLUÇÃO Nº 3, DE 1999 
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 38, de 1999 – 
art. 336, in ci so II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 3, de 1999 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 58, de
1999, Re la tor: Se na dor José Ro ber to Arru -
da), que au to ri za o Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES a con tra tar ope ra ção de cré di to,
com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID, ten do como ga ran ti dor a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor equi -
va len te a até um bi lhão e cem mi lhões de
dó la res nor te-americanos, de prin ci pal, des -
ti na da ao fi nan ci a men to do Pro gra ma Glo -
bal de Fi nan ci a men to Mul tis se to ri al

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das até o en cer ra men to da
dis cus são.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
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.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra 
ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 65, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu ção 
nº 3, de 1999

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 3, de 1999, que au to ri za o 
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e

So ci al – BNDES a con tra tar ope ra ção de cré di to,
com o Ban co Inte rame ri ca no de De sen vol vi -
men to-BID, ten do c omo ga ran ti dor a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor equi va len te a até US$ 
1,100,000,000.00 (um bi lhão e cem mi lhões de dó la -
res nor te-americanos), de prin ci pal, des ti na da ao fi -
nan ci a men to do Pro gra ma Glo bal de Fi nan ci a men to
Mul tis se to ri al.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de fe ve re i ro
de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Car los Pa tro cí nio –
Ge ral do Melo. 

ANEXO AO PARECER Nº 65, DE 1999

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre sid den te, nos ter mo do art. 48, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº    , DE 1999

Au to ri za o Ban co Na ci o nal de De sen -
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES a
con tra tar ope ra ção de cré di to, com o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to-BID,
ten do como ga ran ti dor a Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil, no va lor equi va len te a até
US$ 1,100,000,000.00 (um bi lhão e cem mi -
lhões de dó la res nor te-americanos), de prin -
ci pal, des ti na da ao fi nan ci a men to do Pro -
gra ma Glo bal de Fi nan ci a men to Mul tis se to -
ri al.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to

Eco nô mi co e So ci al – BNDES au to ri za do nos ter mos
do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e nos ter -
mos da Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de -
ral, a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to-BID, ten -
do como ga ran ti dor a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
no va lor equi va len te a até US$ 1,100,000.00 (um bi -
lhão e cem mi lhões de dó la res nor te-americanos), de
prin ci pal, des ti na da ao fi nan ci a men to do Pro gra ma
Glo bal de Fi nan ci a men to Mul tis se to ri al.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no art. 
1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I – va lor pre ten di do: US$ 1,100,000,000.00 (um
bi lhão e cem mi lhões de dó la res nor te-americanos);

II – ju ros: de ter mi na dos a cada se mes tre pelo
cus to dos Emprés ti mos Uni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos
to ma dos pelo BID du ran te o se mes tre an te ri or acres -
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ci dos de uma mar gem fi xa da pe ri o di ca men te pelo
BID, de acor do com sua po lí ti ca de taxa de ju ros;

III – pra zo de amor ti za ção: vin te anos;
IV – pra zo de de sem bol so: qua tro anos, a par tir

da data de vi gên cia do con tra to;
V – de ve dor: Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men -

to Eco nô mi co e So ci al-BNDES;
VI – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
VII – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -

vi men to-BID;
VIII – co mis são de com pro mis so: até 0,75% a.a.

(se ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o
mon tan te não de sem bol sa do, a par tir de ses sen ta dias 
após a data de as si na tu ra do con tra to;

IX – co mis são de ins pe ção e su per vi são ge ral:
0,1% (um dé ci mo por cen to) do va lor fi nan ci a do;

X – con di ções de pa ga men to:
a) do prin ci pal: em trin ta e duas par ce las se mes -

tra is e con se cu ti vas em 15 de maio e 15 de no vem bro
de cada ano, ven cen do-se a pri me i ra pres ta ção em 15
de maio de 2003, e a úl ti ma em 15 de no vem bro de
2018;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 15 de 
maio e 15 de no vem bro de cada ano;

c) co mis são de com pro mis so: se mes tral men te
ven ci da, em 15 de maio e 15 de no vem bro de cada
ano;

d) co mis são de ins pe ção e su per vi são ge ral: tri -
mes tral men te ven ci da.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da  por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Apro va do o pro je to e, es tan do a ma té ria em re gi me
de ur gên cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da -
ção fi nal.

Em dis cus são 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.
Os Srs. Se na do res e Se na do ras 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 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº  25, DE 1993

(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 9, de 1995)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 25, de 1993 (nº 3.343/89,
na Casa de ori gem), que dis põe so bre o
acrés ci mo de in ci so VII ao art. 131 da Conso li -
da ção das Leis do Tra ba lho, ten do 

Pa re cer sob nº 576, de 1998, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Oda cir So a res, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CAS (subs ti tu ti vo), que ofe re -
ce; e pela pre ju di ci a li da de do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 9, de 1995, aco lhi do par ci al -
men te no subs ti tu ti vo. 

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 45, DE 1999 

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, I, do Re gi men to Inter no,

re que i ro o adi a men to da dis cus são do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 25, de 1993, que dis põe so bre o acrés ci -
mo de in ci so VII ao art. 131 da Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho, a fim de que so bre o mes mo seja ou vi da a 
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. – Se -
na dor Bel lo Par ga.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Em vo ta ção o re que ri men to.

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 sai da Ordem do Dia para exa me da

Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
Em con se qüên cia, o item 4, que tra mi ta em con -

jun to, terá o mes mo des ti no.

É o se guin te o item 4:

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 9, DE 1995
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 25, de 1993)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 9, de 1995 
(nº 367/91, na Casa de ori gem), que al te -
ra dis po si ti vos da Con so li da ção das Leis
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do Tra ba lho, re fe ren tes à re mu ne ra ção de
pe río dos in com ple tos de fé ri as.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 5:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 94, DE 1994
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 8, de 1995) 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 94, de 1994 (nº
1.306/91, na Casa de ori gem), que acres -
cen ta § 2º ao art. 482 da Con so li da ção das
Leis do Tra ba lho, ten do 

Pa re cer sob nº 579, de 1998, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Na bor Jú ni or, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CAS (subs ti tu ti vo); pela re je i -
ção dos Pro je tos de Lei da Câ ma ra nº 41,
74 e 134 e do Pro je to de Lei do Se na do nº
76 e pela pre ju di ci a li da de dos Pro je tos de
Lei da Câ ma ra nº 142 e 8, de 1995.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio
que os Pro je tos de Lei da Câ ma ra nº 41, 74, 
134, 142 e o Pro je to de Lei do Se na do nº
76, que tra mi ta vam to dos em con jun to, fo -
ram ar qui va dos no fi nal da 50ª Le gis la tu ra,
na for ma do Re gi men to Inter no. 

Pas sa-se, en tão, à dis cus são, em con jun to,
em tur no úni co, dos Pro je tos de Lei e da Emen da nº 
1 da CAS (Subs ti tu ti vo).

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

dis cus são.
Em vo ta ção a Emen da nº 1 da Co mis são de

Assun tos So ci a is – Subs ti tu ti vo – que tem pre fe rên cia 
re gi men tal.

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.
Apro va do o subs ti tu ti vo, fica pre ju di ca do o pro -

je to, as sim como o item 6 – Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 8, de 1995 – que tra mi ta va em con jun to.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re di gir o
ven ci do para o tur no su ple men tar.

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

EMENDA Nº 1-CAS (SUBSTITUTIVO)

Dá nova re da ção ao pa rá gra fo úni co do 
art. 482 e re in tro duz, como art. 504-A, dis po -

si ti vo re vo ga do da Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De cre to-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 482 da Con so li -

da ção das Leis do Tra ba lho – CLT pas sa a vi go rar com 
a se guin te re da ção:

“Art. 482. ...............................................
..............................................................
Parágra fo úni co. Qu an do o em pre ga do

for des pe di do sob ale ga ção de jus ta ca u sa, a
comuni ca ção de ve rá ser fe i ta por es cri to, pelo
empre ga dor, no ato da de mis são, com in di ca -
ção ex pres sa dos mo ti vos da dis pen sa". (NR)

Art. 2º É in clu í do na Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho, como art. 504-A, o se guin te dis po si ti vo:

“Art. 504-A. Com pro va do em ju í zo que
a de mis são do em pre ga do se deu por mo ti vo 
de dis cri mi na ção po lí ti ca, ide o ló gi ca, re li gi o -
sa ou de na tu re za se xu al, o con tra to de tra -
ba lho será res ta be le ci do e a des pe di da con -
si de ra da nula para to dos os efe i tos le ga is.”

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

É o se guin te o item pre ju di ca do, que
tra mi ta va em con jun to:

– 6 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 8, DE 1995
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 94, de 1994)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 8, de 1995 
(nº 100/91, na Casa de ori gem), que re vo ga
o pa rá gra fo úni co do art. 482 da Con so li da -
ção das Leis do Tra ba lho.

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

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ja der Bar ba lho,

como Lí der.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Como

Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu -
po a tri bu na na con di ção de Lí der de PMDB no Se na do 
e tam bém na con di ção de Pre si den te na ci o nal do meu
Par ti do.
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Devo re gis trar, Sr. Pre si den te, a res pe i to do
tema que irei de sen vol ver, a mi nha pre o cu pa ção com
o qua dro na ci o nal.

O jor nal O Glo bo traz na pri me i ra pá gi na: “BC in -
ter vém de novo, mas não con se gue acal mar o mer ca -
do”.

Uma das me di das apre sen ta das pela área eco -
nô mi ca do Go ver no era exa ta men te que as nos sas
re ser vas não de ve ri am mais ser uti li za das para con -
ter a des va lo ri za ção cam bi al.

Mais adi an te, va mos ao jor nal Fo lha de S.Paulo:
“De sem pre go em São Pa u lo au men ta e vai a 17.8%
no mês pas sa do”.

O Jor nal do Bra sil: “Ita mar afir ma que já fez a
trin che i ra. ACM clas si fi ca con fli to com o Pre si den te
de in fan ti li da de”.

O Esta do de S.Pa u lo: “Cres ce pres são para o
Go ver no agir con tra a cri se”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 1961, 
quan do re ce beu o prê mio de “Ho mem Vi são”, San
Thi a go Dan tas afir mou que o pro ble ma no Bra sil não
era do povo bra si le i ro, mas das eli tes, na qual, Sr.
Pre si den te, me in cluo. 

Nes se mo men to, re gis tro a nos sa pre o cu pa ção
quan do o Pre si den te da Re pú bli ca se re u ni rá ama nhã 
com Go ver na do res de Esta dos para dis cu tir os pro -
ble mas da União e dos Esta dos Bra si le i ros. Tam bém
ama nhã o Se na do sa ba ti na rá o in di ca do para o Ban -
co Cen tral e para as de ma is di re to ri as. 

Sr. Pre si den te, com a res pon sa bi li da de de Pre -
si den te de um Par ti do com a his tó ria do PMDB, ten do
a hon ra de ser seu Lí der nes ta Casa, de se jo con cla -
mar as li de ran ças po lí ti cas do País para de i xa rem de
lado di ver gên ci as que não se jam fun da men ta is, a fim
de que, efe ti va men te, o povo bra si le i ro pos sa sen tir –
seja da par te do Pre si den te da Re pú bli ca, seja da
par te dos Go ver na do res de Esta dos – que a eli te po lí -
ti ca e ad mi nis tra ti va bra si le i ra está de fato pre o cu pa -
da, bus can do ca mi nhos para a es ta bi li da de.

La men ta mos, Sr. Pre si den te, que o no ti ciá rio
de mons tre que as re la ções en tre o Pre si den te da Re -
pú bli ca e o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is te nha en ve -
re da do por um ca mi nho que en ten do não ser o do
bom-senso, por que, em ques tão ad mi nis tra ti va, se
co lo cam de lado di ver gên ci as pes so a is, ide o ló gi cas e 
par ti dá ri as – se hou ver. Afi nal de con tas, tan to o Pre si -
den te da Re pú bli ca como o Go ver na dor de Mi nas Ge -
ra is es tão a ge rir o que per ten ce à so ci e da de bra si le i -
ra.

Por isso, na con di ção de Pre si den te Na ci o nal do
meu Par ti do, des de a pri me i ra hora, in te res sei-me – e
con ti nuo a in te res sar-me – pelo diá lo go, por en ten der
que esse é o ca mi nho ade qua do para que a so ci e da -
de, num mo men to de per ple xi da de em re la ção à ques -
tão eco nô mi ca, não pen se que seus ho mens pú bli cos,
com a ma i or res pon sa bi li da de pela ges tão da co i sa
pú bli ca, es tão des vi an do-se do que se ria o prin ci pal
para fi car com o aces só rio, isto é, di ver gên cia
não-fundamental e que não diz res pe i to ao povo bra si -
le i ro.

La men to que o Go ver na dor Ita mar Fran co não
com pa re ça ao en con tro com o Pre si den te ama nhã.
Entre tan to, ima gi no que, ape sar de não com pa re cer a
esse en con tro, seja ain da pos sí vel o es ta be le ci men to
de um diá lo go en tre o Go ver na dor de um dos Esta dos
mais im por tan tes da Fe de ra ção bra si le i ra e o Pre si -
den te do Bra sil.

O no ti ciá rio das emis so ras de rá dio e de te le vi -
são, on tem à no i te, anun ci a vam que Go ver na do res do
PFL tam bém com pa re ce rão a essa re u nião, para apre -
sen tar ao Pre si den te da Re pú bli ca uma re la ção do que 
en ten dem ser jus to em re la ção a seus Esta dos. Há
pos sí ve is pre ju í zos ca u sa dos ao lon go dos úl ti mos
tem pos, pe los qua is os Esta dos pre ci sam ser com pen -
sa dos.

Enten do, Sr. Pre si den te, que o pri me i ro de ver de
um Go ver na dor é re pre sen tar os in te res ses do seu
Esta do. Não acho nada de ma is que os Go ver na do res,
nes sa re u nião com o Pre si den te da Re pú bli ca, apre -
sen tem essa re la ção, por que, afi nal de con tas, a Fe de -
ra ção é fun da men tal men te for ma da pe los Esta dos e
Mu ni cí pi os. 

Mas en ten do tam bém, Sr. Pre si den te, que esse
mo men to é, aci ma de tudo, tan to para o Pre si den te da
Re pú bli ca quan to para os Go ver na do res, um mo men -
to de pro fun da re fle xão. Não é o mo men to da co bran ça 
pela co bran ça; é a hora de se bus car, por meio de um
diá lo go con sis ten te, ca mi nhos para se evi tar não o
agra va men to ma i or da si tu a ção do po der pú bli co, mas
o agra va men to da ques tão so ci al que aí está.

A eli te po lí ti ca do País não pode as sis tir in di fe -
ren te ao fato de que, se o País mer gu lhar em pro fun da
re ces são, evi den te men te quem irá pa gar o pre ço, em
pri me i ro lu gar, será a gran de ma i o ria do povo bra si le i ro 
e par ti cu lar men te os mais po bres des te País. 

Em que pese o nos so apo io ao Go ver no, em to das as re u -
niões de que par ti ci pa mos para a dis cus são do pa co te de ajus te 
fis cal, fiz ques tão, em nome do PMDB, de re gis trar ao Pre si -
den te da Re pú bli ca que con si de rá va mos duas áre as fun da -
men ta is: a sa ú de e a edu ca ção. Está aí o FMI a re co men dar
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sa ú de e a edu ca ção. Está aí o FMI a re co men dar
cor tes e, em boa hora, V.Exª, Se na dor Anto nio Car los 
Ma ga lhães, no mo men to da ins ta la ção des ta Ses são
Le gis la ti va, re gis trou, em nome do Con gres so Na ci o -
nal, re pre sen tan do o povo bra si le i ro, que o FMI não
pode exi gir que o País se trans for me num es cri tó rio
de con ta bi li da de, es que cen do que, por trás de me di -
das de na tu re za eco nô mi ca, exis te toda uma po pu la -
ção que não pode ter mais agra va do o ní vel de de -
sem pre go, que não pode ace i tar, de for ma al gu ma,
como me di da eco nô mi ca, cor tar-se di nhe i ro da ces ta
bá si ca e da me ren da es co lar. Aí não, Sr. Pre si den te,
aí é de ma is!

So mos so li dá ri os ao Go ver no, mas a nos sa in -
con di ci o na li da de é com a so ci e da de bra si le i ra. Te -
mos apo i a do, ao lon go do tem po, o que tem sido dito
pela área eco nô mi ca do Go ver no e até pe los es pe ci a -
lis tas em eco no mia nos me i os de co mu ni ca ção de
que era esse o mo de lo. Des ta tri bu na, no Se na do Fe -
de ral e no Con gres so Na ci o nal, não fal ta mos com a
nos sa so li da ri e da de ao Go ver no, mas sem pre aler -
tan do – e que re mos aler tar mais uma vez – que, se al -
guém tem de fa zer sa cri fí cio nes te País, não pode ser 
a po pu la ção mais po bre. Pro po nho que se alon gue o
per fil da dí vi da in ter na, que se re ne go cie, que não se
dê ca lo te em nin guém. Não es tou aqui como Pre si -
den te Na ci o nal de um par ti do que tem a his tó ria e a
res pon sa bi li da de do PMDB e como seu Lí der nes ta
Casa para re co men dar que se dê ca lo te e se per ca a
cre di bi li da de. As eli tes bra si le i ras não po dem ater-se
à uma dis cus são pe ri fé ri ca do que não é fun da men tal. 

O Go ver na dor das Mi nas Ge ra is afir mou que
está or ga ni zan do sua trin che i ra, como se isso, Sr.
Pre si den te, fos se o ca mi nho ade qua do. Mas tam bém
não que ro ab so lu ta men te con de nar o Go ver na dor de
Mi nas, que não te nha, na de fe sa dos in te res ses do
seu Esta do, o di re i to de pro cla mar em que con di ções
o re ce beu e as di fi cul da des que en fren tou, por que o
pri me i ro de ver de S.Exª é o de es tar à al tu ra da ex -
pec ta ti va de seus con ci da dãos. 

Por tan to, o re co men dá vel é o diá lo go. O re co -
men dá vel não é a re ta li a ção, não é a crí ti ca pú bli ca. O 
re co men dá vel, numa hora des sas, Sr. Pre si den te, é
en con trar so lu ções que le vem a en ca mi nha men tos
de se ja dos pela so ci e da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, com ple tam-se hoje dois me ses
do man da to do Pre si den te da Re pú bli ca e dos go ver -
na do res re cém-eleitos e me nos de dois me ses da re -
no va ção da gran de ma i o ria do Con gres so Na ci o nal.
Qu an do se está a um ano do pro ces so ele i to ral, as

ex pec ta ti vas da so ci e da de se re no vam; re no vam-se
pela ex pec ta ti va da ele i ção, pois os par ti dos lan çam
seus can di da tos e seus pro gra mas. Mas, ago ra, Sr.
Pre si den te, não há ele i ção à vis ta e não há am bi en te
nes te País para se pen sar em tur bu lên cia ins ti tu ci o -
nal. A so ci e da de bra si le i ra ama du re ceu o su fi ci en te,
e os seg men tos res pon sá ve is no Bra sil não ima gi nam 
que seja pos sí vel a re so lu ção de al gum im pas se que
não seja à base de ne go ci a ção e à base da lei. 

Há ne ces si da de ur gen te de que a re u nião de
ama nhã não seja uma co bran ça do Pre si den te em re -
la ção aos Go ver na do res ou vi ce-versa. Há ne ces si -
da de de que os Go ver na do res e o Pre si den te da Re -
pú bli ca se en ten dam, para que pos sam di zer à so ci e -
da de bra si le i ra que têm ca mi nhos para este País. E
nós, Sr. Pre si den te, aqui no Con gres so Na ci o nal, não 
te mos fal ta do em mo men to ne nhum. Fo mos co bra -
dos du ran te qua tro anos pela im pren sa, pela opi nião
pú bli ca, de que ha via ne ces si da de de pro mo ver mos
as re for mas. E as fi ze mos. Não fal ta mos em mo men -
to al gum. Ou vi mos – e o Se na do cum priu com a sua
obri ga ção seja nas co mis sões téc ni cas, seja nes te
Ple ná rio; e o fez tam bém a Câ ma ra dos De pu ta dos –
exa us ti va men te, de for ma pú bli ca, to dos aque les que
po de ri am dar uma con tri bu i ção a esse de ba te. 

Não ve nho aqui, Sr. Pre si den te, fa zer o tra ba lho
mu i to fá cil dos en ge nhe i ros de obra pron ta. Ve nho,
como Pre si den te Na ci o nal do meu par ti do e como Lí -
der do PMDB no Se na do Fe de ral, para di zer da mi -
nha pre o cu pa ção e para con cla mar, nes te mo men to,
o Pre si den te da Re pú bli ca e os Go ver na do res de
Esta do para um diá lo go lú ci do, na ex pec ta ti va de que, 
ama nhã, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do
Se na do, quan do va mos ou vir um téc ni co, que não co -
nhe ço pes so al men te – aliás, o co nhe ci, on tem –, de
cuja ca pa ci da de tan tos fa lam, ele nos pos sa di zer, a
nós Se na do res e ao Bra sil, que o Ban co Cen tral será
ca paz, como ins tru men to de po lí ti ca eco nô mi ca, de
apre sen tar ru mos para o nos so País. 

O Sr. Fer nan do Be zer ra (PMDB – RN) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Ja der Bar ba -
lho?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Con -
ce do um apar te ao Se na dor Fer nan des Be zer ra.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (PMDB – RN) – Se na -
dor Ja der Bar ba lho, cum pri men to-o pela opor tu ni da -
de do seu dis cur so. V. Exª cer ta men te o faz na con di -
ção de Lí der e Pre si den te do meu Par ti do, do nos so
Par ti do, o PMDB. Mas cum pri men to-o so bre tu do pela 
pre o cu pa ção de V. Exª no sen ti do de que haja um
en ten di men to en tre as l i  de ran ças mais res-
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pon sá ve is des te País. Pe di-lhe este apar te para di zer
que essa tam bém é a pre o cu pa ção de to dos os in dus -
tri a is bra si le i ros. A Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús -
tria, re u ni da an te on tem, ma ni fes tou-se pre o cu pa da
com o agra va men to da cri se, com a ima gem in ter na -
ci o nal do nos so País, acen tu a da pelo de sen ten di -
men to de li de ran ças de ex pres são do Bra sil. Por tan -
to, es ti mu la que es sas li de ran ças se en ten dam, para
que o Bra sil pos sa en con trar um ca mi nho, um ca mi -
nho de de sen vol vi men to sus ten tá vel, es tá vel, uma al -
ter na ti va para a ge ra ção de em pre go, uma vez que
esse pro ble ma vem, cada vez mais, con tri bu in do com 
a cri se so ci al do País. Qu e ro cum pri men tá-lo, e o faço 
tam bém ao Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães,
pela re fe rên cia que faz à for ma es ta ba na da com que
o FMI mu i tas ve zes se in tro me te em nos so País e em
vá ri os pa í ses do mun do. Sa be mos que pre ci sa mos
do apo io in ter na ci o nal, pre ci sa mos dos re cur sos in -
ter na ci o na is, pre ci sa mos de ne go ci a ções com o FMI,
mas é pre ci so pre ser var a so be ra nia na ci o nal, como
bem dis se V. Exª – e, an te ri or men te, em dis cur so no
Con gres so Na ci o nal, tam bém o fez o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães. Qu e ro cum pri men tá-lo e so li -
da ri zar-me com as suas pa la vras. Mu i to obri ga do.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Agra de ço a V. Exª pela ma ni fes ta ção, Se na dor Fer -
nan do Be zer ra. V. Exª, que, além da res pon sa bi li da de 
de re pre sen tar o seu Esta do nes ta Casa, tem ago ra a
res pon sa bi li da de de pre si dir a im por tan te Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do, na área em pre -
sa ri al é um dos Lí de res mais res pe i tá ve is como Pre si -
den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria.

Cre io que to dos aque les que es tão pre o cu pa -
dos nes te mo men to com o fu tu ro do Bra sil es pe ram
que as li de ran ças ad mi nis tra ti vas, as li de ran ças po lí -
ti cas, en fim, to dos os res pon sá ve is pe los des ti nos do
País se jam ca pa zes de man ter um diá lo go aci ma das
di ver gên ci as pes so a is ou par ti dá ri as, e que, por in ter -
mé dio des se diá lo go, seja pos sí vel o en ca mi nha men -
to de so lu ções para o en fren ta men to da cri se que aí
está e que se gu ra men te ou tra vez será paga pe los
mais po bres.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Con -
ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – No bre Se na -
dor Ja der Bar ba lho, é com mu i ta ale gria, com mu i ta
sa tis fa ção que ouço a ma ni fes ta ção de re pre sen tan te 
do nos so Par ti do, o PMDB, por in ter mé dio da pa la vra
do seu Pre si den te e seu Lí der, acer ca da gra vi da de

da cri se que o Bra sil vem atra ves san do. Ouço com
ale gria ma i or ain da sua re co men da ção e o seu em pe -
nho para que se res ta be le ça, de for ma ple na em nos -
so País, o diá lo go en tre as gran des li de ran ças po lí ti -
cas dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os, do Par la men to e,
tam bém, da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Com efe i to,
essa re u nião de ama nhã – re u nião im por tan te nes se
sen ti do – não pode trans for mar-se em uma re u nião
de co bran ças de lado a lado, em uma im po si ção de si -
tu a ções, já que é pa ten te e evi den te que ne nhum dos
la dos tem, so zi nho, a so lu ção para a cri se que es ta -
mos atra ves san do. Ain da an te on tem, quan do apro -
va mos a pro gra ma ção fi nan ce i ra do pri me i ro tri mes -
tre, ve ri fi ca mos que, para o fi nal de mar ço, o Go ver no
pre vê que a dí vi da in ter na bra si le i ra es ta rá em R$414
bi lhões. Ve mos tam bém que a pre ten são do mes mo
Go ver no Fe de ral é cor tar R$49 mi lhões do or ça men to 
des ti na do à ces ta bá si ca. Sa be-se que essa ces ta é
um pe que no re for ço na com ba li da si tu a ção ali men tar
de mi lha res de fa mí li as bra si le i ras. Ora, é ne ces sá rio
que se faça uma pe que na con ta: es ses R$49 mi lhões
são su fi ci en tes para o pa ga men to de ape nas uma
hora dos ju ros des sa ina cre di tá vel dí vi da in ter na. É
evi den te que não vai ser com a fome de mi lha res de
fa mí li as bra si le i ras, du ran te um ano, para pa gar um
hora de ju ros da nos sa dí vi da in ter na que va mos con -
se guir dar um pas so para a so lu ção da cri se bra si le i -
ra. A so lu ção da cri se pre ci sa do equa ci o na men to de
pro pos tas: de um lado, a de fe sa da que da dos ju ros, o 
que pode nos tra zer, se não for fe i ta de ma ne i ra efi ci -
en te, o re cru des ci men to do pro ces so in fla ci o ná rio por 
meio do aque ci men to do con su mo; de ou tro, a ma nu -
ten ção des ses ju ros es cor chan tes, que fa zem com
que o cus to de pa ga men to e de ge ren ci a men to da dí -
vi da in ter na atin ja ní ve is es tra tos fé ri cos. Pa ra le la -
men te, há re du ção da pró pria re ce i ta tri bu tá ria do Go -
ver no, por in ter mé dio da de sa ti va ção da ati vi da de
eco nômica. Por fim, o agra va men to da si tu a ção de
de sem pre go, a que V. Exª, com tan ta opor tu ni da de,
se re fe re e que já atin ge ní ve is alar man tes no Esta do 
de São Pa u lo. Mu i tas pro pos tas pre ci sam ser apre -
sen ta das e dis cu ti das. Nes se sen ti do, é pre ci so 
re al men te que haja ple no diá lo go, e vejo com
en tu si as mo a ação e o em pe nho de V. Exª para 
que o nos so Par ti do re ce ba nes ta Casa, na
pró xi ma ter ça-feira, o Go ver na dor de Mi nas
Ge ra is, Ita mar Fran co, a fim de que ex po nha a
si tu a ção do seu Esta do a to dos os seus co le -
gas do PMDB. Evi den te men te que se co bram
ajus tes dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, mas, no 
mo men to em que a Câ ma ra dos De pu ta dos
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apro vou as con di ções para o ajus te do fun ci o -
na lis mo – esse pro je to bre ve men te che ga rá a esta
Casa para ser vota do – é pre ci so se fa zer uma per -
gun ta: será que os Go ver na do res que as su mi ram
ago ra – al guns de les in clu si ve já en con tra ram pri va ti -
za das suas em pre sas pú bli cas – e que têm ne ces si -
da de des se ajus te, que cus ta di nhe i ro, en con tra rão
nos seus co fres re cur sos ne ces sá ri os para fa zê-lo?
Não se ria o caso de se dis cu tir com a União a pos si bi -
li da de de ela par ti ci par e par ti lhar com os Esta dos do
pre ço des se ajus te ne ces sá rio? No mo men to em que
se co bra dos Go ver nos dos Esta dos a cons ti tu i ção
dos seus fun dos de pen são, a fim de que o ônus efe ti -
vo dos ina ti vos e dos pen si o nis tas seja su por ta do por
uma com po si ção atu a ri al e uma con tri bu i ção dos pró -
pri os ser vi do res, mas que se exi ge uma ca pi ta li za ção
ime di a ta que os faça su por tar o que acon te ceu, será
que não é o caso de a União par ti ci par dis so, já que
mu i tos Esta dos, pela cri se que en fren ta mos, não têm
os re cur sos para ban car essa des pe sa? Essas e ou -
tras per gun tas, sem dú vi da al gu ma, só po dem ser
res pon di das pe las li de ran ças da ver da de i ra eli te, que
são to dos os Par la men ta res, to dos aque les que re ce -
be ram do povo bra si le i ro um man da to para, em seu
nome, en con trar a so lu ção de que o Bra sil pre ci sa.
Por tan to, pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to. Pa ra -
béns por con cla mar que to dos nós aban do ne mos as
pos sí ve is di ver gên ci as, que nos en con tre mos em
nome do diá lo go e, so bre tu do, por so li ci tar que as eli -
tes bra si le i ras to mem cons ciên cia da gra vi da de da si -
tu a ção.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Agra de ço o lus tro do apar te de V. Exª, Se na dor Luiz
Este vão. 

Devo re gis trar um dado que me cha ma a aten -
ção, que deve cha mar a aten ção do Se na do e par ti cu -
lar men te dos Go ver na do res. Nos Esta dos da Fe de ra -
ção hoje não há mo no pó lio de le gen da par ti dá ria. Há
Go ver na do res de to dos os par ti dos ou de qua se to -
dos. Se o País mer gu lhar numa pro fun da re ces são,
com suas con se qüên ci as ine vi tá ve is, tam bém os Go -
ver na do res, in de pen den te men te de le gen da par ti dá -
ria, en fren ta rão gra ves di fi cul da des. Lo gi ca men te, a
co bran ça pelo qua dro na ci o nal não será fe i ta ape nas
ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Fui Go ver na dor do meu Esta do duas ve zes. As
ma ni fes ta ções, as pas se a tas, al gu mas de las que de -
ve ri am ser di ri gi das ao Pa lá cio do Pla nal to, eram fe i -
tas ao es cri tó rio do Go ver na dor do Esta do do Pará. E
não adi an ta va di zer que o pro ble ma era da União,
por que, no Esta do, quem re pre sen ta, efe ti va men te,
os in te res ses da co mu ni da de é a au to ri da de lo cal. É

pre ci so que se re gis tre, nes sa hora em que o bom
sen so deve pre va le cer aci ma de tudo, que não será
pos sí vel a nin guém se trans for mar em ilha nes te
País; a res ponsabi li da de no sis te ma plu ri par ti dá rio, no
sis te ma de mo crá ti co, é de to dos. Por tan to, V. EXª cha -
ma muito bem a aten ção: o qua dro é gra ve e a con vo -
ca ção deve ser di ri gi da a to dos.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Pois
não.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – Se na -
dor Ja der Bar ba lho, en ten do como cor re ta a po si ção
de V. Exª, como Pre si den te do PMDB, de de fe sa do
en ten di men to en tre o Pre si den te da Re pú bli ca e os
Go ver na do res de Esta do, in clu si ve o Go ver na dor de
Mi nas Ge ra is. Enten do que o Go ver na dor mi ne i ro
tem um mé ri to, um gran de mé ri to nes sa his tó ria toda:
S. Exª con se guiu ti rar essa una ni mi da de do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so; con se guiu fa zer com
que o Bra sil acor das se para per ce ber que o Pre si den -
te da Re pú bli ca do Bra sil não é to tal men te cer to, ab -
so lu ta men te cer to como pa re cia ser. Vejo que o Par ti -
do de V. EXª co me ça a se pre o cu par com a ques tão e
não ten ta, como ou tros, iso lar o Go ver na dor de Mi nas 
Ge ra is. Qu e ria fa zer duas pon de ra ções: V. Exª dis se
que o Con gres so Na ci o nal aten deu a to das as re for -
mas e a to das as so li ci ta ções do Go ver no Fe de ral.
Cre io, Se na dor Ja der Bar ba lho, que o PMDB deve
ava li ar um erro que co me teu nes se pro ces so: o erro
de não ter dis cu ti do as ques tões – não ape nas o
PMDB, mas tam bém o PFL, o PPB, o PSDB, en fim,
to dos os Par ti dos que res pal dam o Go ver no nes ta
Casa –; o erro de não ava li ar o que es ta va acon te cen -
do nes te País e sim ples men te ace i tar as de ter mi na -
ções e as im po si ções do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

V. Exªs co me te ram um pe ca do e têm que se re -
di mir dele. E mais: em um mo men to tão gra ve como
esse se ria bom que V. Exª, como Pre si den te do
PMDB e Lí der do PMDB, nes ta Casa, pu des se ex pli -
car a nós e à Na ção bra si le i ra a po si ção do seu Par ti -
do, nes se mo men to, com re la ção ao im pos to ver de,
o im pos to so bre com bus tí ve is. Qu an do a CPMF veio 
para o Con gres so Na ci o nal, e o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que dis se que se ria de 0,38%, o Con gres so
Na ci o nal não teve a ca pa ci da de de dis cu tir se po de -
ria ser 0,37% ou 0,39%: ace i tou que fos se 0,38%.
Ago ra, o PMDB da Câ ma ra Fe de ral diz que não ace i -
ta apro var a CPMF enquan to não for apro va do o
im pos to ver de, o im pos to so bre com bus tí ve is,
por que o Mi nis té rio dos Trans por tes  está  sob 
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o co man do do PMDB. Qu e ro sa ber, Se na dor
Jader Bar ba lho, se essa é a sa í da cor re ta para o nos -
so País, se essa é a po lí ti ca cor re ta que se faz para se 
re sol ve rem os pro ble mas da nos sa Pá tria. Não se faz
diá lo go des sa for ma nem se usa mi nis té ri os para fa -
zer po lí ti ca pró pria. Cre io que a si tu a ção bra si le i ra
pre ci sa pas sar por um novo mo men to, en con trar sa í -
das, e que to dos nós de ve mos lu tar para que es sas
sa í das se jam en con tra das, prin ci pal men te a base do
Go ver no no Con gres so Na ci o nal, que, la men ta vel -
men te, ain da é ma i o ria nes ta Casa. Era essa a ob ser -
va ção que eu gos ta ria de fa zer a V. Exª. Te mos que
ser fran cos e co lo car o que pen sa mos, e es sas in da -
ga ções eu pre ci sa va fa zê-las a V. Exª.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Não
se sin ta nem um pou co cons tran gi do, por que, afi nal
de con tas, não te nho eu o di re i to de con ce der ou não
o di re i to que V. Exª tem de ex pres sar efe ti va men te o
que pen sa.

Em pri me i ro lu gar, devo di zer que V. Exª co me te
um equí vo co quan do diz que o Go ver na dor de Mi nas
foi ca paz de re ve lar a si tu a ção na ci o nal. V. Exª co me -
te um equí vo co; equí vo co igual à in jus ti ça fe i ta com o
Go ver na dor de Mi nas de se di zer que foi S. Exª quem
cri ou a si tu a ção que aí está. V. Exª ra ci o ci na igual -
men te e de for ma equi vo ca da como aque les que im -
pu se ram isto ao Go ver na dor: que foi ele quem cri ou
todo o pro ble ma com a tal mo ra tó ria de Mi nas. O ju í zo 
de V. Exª é equi vo ca do por que não foi o Go ver na dor
de Mi nas que re ve lou ao País a si tu a ção em que nos
en con tra mos.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – As
pes so as in te li gen tes sa bem que eu não dis se isso,
Se na dor Ja der Bar ba lho.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Só pode ha ver apar te com li cen ça do ora dor.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Se -
na dor Ade mir Andra de, eu ra ci o ci no com o que ouço.
V. Exª dis se que o Go ver na dor de Mi nas teve o gran -
de mé ri to de ter re ve la do a si tu a ção na ci o nal. V. Exª
vai aca bar ca in do no ra ci o cí nio da que les que co me te -
ram a in jus ti ça de di zer que a Bol sa de Nova Ior que e
a Bol sa de Tó quio des pen ca ram por ca u sa do Go ver -
na dor de Mi nas Ge ra is. Não faça isso, não faça isso
com o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is.

Por ou tro lado, Se na dor Ade mir Andra de, não
vim aqui para di zer nem a V. Exª, nem ao Se na do,
nem à so ci e da de bra si le i ra que nós não apo i a mos o
Go ver no. Mu i to pelo con trá rio. Vim aqui re a fir mar que 
te mos apo i a do o Go ver no. E sabe por que, Se na dor
Ade mir Andra de? Por que não nos foi apre sen ta da
ne nhu ma al ter na ti va, ne nhum de ba te nes ta Casa ou

fora dela. Ne nhu ma al ter na ti va. Se V. Exª ti ves se
apre sen ta do, se ou tro seg men to po lí ti co ti ves se apre -
sen ta do uma al ter na ti va que nos con ven ces se que
era me lhor ao País, quem sabe? Dis se aqui que não
faço par te dos en ge nhe i ros de obras pron tas, por que
en ge nha ria de obra pron ta é mu i to fá cil. Qu e ro sa ber
se na hora do de ba te, nes ta Casa ou fora dela, fo ram
apre sen ta das al ter na ti vas de for ma subs tan ci al e
con sis ten te. Não, pelo con trá rio. Em toda a par te
sem pre o que se leu foi que era esse o ca mi nho para
a eco no mia bra si le i ra, era a in te gra ção in ter na ci o nal;
que esse era o ca mi nho, o ca mi nho da mo der ni da de.
Não, Sr. Pre si den te, o PMDB não vem a esta tri bu na
pelo seu Pre si den te e pelo seu Lí der para pe dir des -
cul pas de co i sa al gu ma; ve nho aqui para con cla mar
to dos nes sa hora gra ve, cha man do a aten ção dos
Go ver na do res, por que hoje não há Go ver na do res de
uma úni ca le gen da ou de duas le gen das. Há Go ver -
na do res de to das as le gen das.

Se na dor Ade mir Andra de, re cu so-me, nes te
mo men to, a fa zer um de ba te so bre o im pos to ver de
não por que V. Exª não me re ça. Eu me re cu so por que
esse não é o tema do meu dis cur so, mas o fa rei em
ou tra opor tu ni da de. No en tan to, pos so adi an tar que é
in tem pes ti vo o de ba te a res pe i to des sa ques tão. Qu -
an do o Orça men to da União foi de ba ti do e apro va do
pelo Con gres so Na ci o nal se co lo cou como re ce i ta o
tal do im pos to ver de, que é ape nas uma an te ci pa ção
da re for ma tri bu tá ria e fis cal. Por tan to, não é nada de
novo. O que é es tra nho é que rer se dis cu tir e trans for -
mar o Orça men to da União em uma peça de fic ção,
em bo ra se te nha co lo ca do lá como re ce i ta essa con -
tri bu i ção so bre os com bus tí ve is. Se ria uma ir res pon -
sa bi li da de se co lo car como re ce i ta, se es ta be le cer
des pe sa e de po is se que rer dis cu tir de for ma in tem -
pes ti va so bre o tema.

E me re cu so a ad mi tir que V. Exª pos sa pen sar
em im pos to para mi nis té rio. Não exis te im pos to para 
mi nis té rio. Se ria ter rí vel ima gi nar que o im pos to do
Dr. Adib Ja te ne era im pos to para o Dr. José Ser ra
hoje, ou en tão para o Dr. Wal deck Orne las ama nhã.
Se ria uma co i sa ter rí vel isso. Por que os re cur sos
vão even tu al men te para um afi li a do do PSDB e um
afi li a do do PFL, não é pos sí vel que, a par tir daí, se
ames qui nhe o deba te, se re du za o de ba te a tal ní vel.
Não. Re ce i ta é re ce i ta para a Admi nis tra ção Pú bli ca e 
en de re ça da à so ci e da de. Vol ta rei para ter o pri vi lé gio
de de ba ter com V. Exª a res pe i to des se tema. 

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?
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O SR JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Com
mu i ta ale gria, ouço o Se na dor José Alen car, das Mi -
nas Ge ra is.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG.) – De se jo con -
gra tu lar-me com meu no bre Lí der pelo tema que
abor da em seu pro nun ci a men to e pela for ma com
que o faz. Qu an do che guei a esta Casa, fiz um com -
pro mis so co mi go mes mo de que o meu pri me i ro pro -
nun ci a men to aqui se ria de ho me na gem ao sa u do so
Se na dor Le vin do Edu ar do Co e lho, do meu Esta do,
mas aca bo por ter des cum pri do aque le pro pó si to em
face da abor da gem des se tema, que en vol ve di re ta -
men te o Esta do a que te nho a hon ra de re pre sen tar
aqui, no Se na do Fe de ral. De ma ne i ra que me con gra -
tu lo com V. Exª e gos ta ria de co me çar o meu co men -
tá rio pe din do per mis são para di zer que há aque la fra -
se que diz: “Em casa onde fal ta pão, todo mun do gri ta
e nin guém tem ra zão.” No caso em pa u ta, te mos que
co lo car “não em casa onde fal ta pão, mas em mu i tas
ca sas”. Te mos que co lo car no plu ral, por que além da
casa, re pre sen ta da pela União que está em gran de
di fi cul da de, há tam bém mu i tos Esta dos da Fe de ra ção 
que pas sam por di fi cul da des hoje já no tó ri as. Por que
che ga mos a essa si tu a ção? Por que fi ze mos uma
gran de fes ta e ago ra che gou a con ta que pre ci sa ser
paga e por nós mes mos, es pe ci al men te e in fe liz men -
te pe los mais hu mil des, por que já se apre goa um
agra va men to, um apro fun da men to da re ces são no
País e es ta mos mu i to pre o cu pa dos. Gos ta ria, Se na -
dor Ja der Bar ba lho, de di zer que no nos so Esta do a
si tu a ção che gou a uma di fi cul da de mu i to gran de. O
Go ver na dor Ita mar Fran co re ce beu o Esta do com
cer ca de 80% da re ce i ta des ti na da à fo lha de pa ga -
men to e des ta, 41% re pre sen ta dos por ina ti vos. A pri -
me i ra pro vi dên cia do Go ver na dor Ita mar Fran co, em
re u nião com seu se cre ta ri a do, no dia 2 de ja ne i ro, foi
a de de ter mi nar cor te de 30% em to das as des pe sas
do Esta do. A re ne go ci a ção, no caso mi ne i ro, foi re a li -
za da a ta xas de ju ros anu a is de 7,5% . É bom que se
diga que to dos os Esta dos que re ne go ci a ram, de fato, 
fo ram be ne fi ci a dos em re la ção à taxa de ju ros ado ta -
da, mes mo Mi nas que paga 25% a mais que al guns
ou tros Esta dos que ob ti ve ram taxa de 6% ao ano.
Mes mo as sim, foi gran de men te be ne fi ci a do o Esta do, 
por que as ta xas de mer ca do to dos nós sa be mos qua -
is são. Po rém, o vo lu me da dí vi da ou o es to que da dí -
vi da – como fa lam os eco no mis tas – era bru tal. Cres -
ceu jus ta men te por for ça da que las ta xas de mer ca do, 
da mes ma for ma como cres ceu a dí vi da mo bi liá ria da
União, a dí vi da pú bli ca in ter na que já pas sa de R$400 
bi lhões, se gun do as úl ti mas in for ma ções. Então, es -

ta mos to dos em di fi cul da de e a que mais pesa so bre
cada um de nós, em to dos os Esta dos, onde quer que
es te ja mos, são as di fi cul da des por que pas sa a
União. Não te mos ele i ções ago ra e o Pre si den te da
Re pú bli ca está no seu se gun do mês de man da to.
Nin guém de se ja ne nhu ma me di da que pos sa fe rir,
mes mo de leve, as ins ti tu i ções bra si le i ras. To dos de -
ve mos es tar pre sen tes para aju dar, bus car so lu ção
que nos leve ao de sen vol vi men to e à ge ra ção de
opor tu ni da des de em pre go. De que for ma? Com so li -
da ri e da de e, ao mes mo tem po, com co bran ça de
com por ta men to. Não po de mos con ti nu ar per mi tin do
que os ne gó ci os do Esta do Na ci o nal se jam en tre gues 
a téc ni cos, sem que ne nhu ma sen si bi li da de po lí ti ca,
ne nhu ma sen si bi li da de so ci al es te ja pre sen te. A
ques tão, por exem plo, do sen ti men to na ci o nal, do na -
ci o na lis mo é, hoje, co i sa de di nos sa u ro. To dos pa í -
ses que se pre zam são na ci o na lis tas, são in tran si -
gen tes na de fe sa de seus ele va dos in te res ses. Ao
con trá rio, nós, em nome da mo der ni da de e da glo ba li -
za ção, es can ca ra mos as nos sas fron te i ras e en tre ga -
mos o nos so mer ca do, cri an do em pre gos lá fora, en -
quan to aqui, em nos so País, cons tru í mos a mais alta
taxa de de sem pre go de que se tem no tí cia em nos sa
his tó ria. So mos do PMDB, e so mos cons ci en tes que
nos so Par ti do está no Go ver no, e por isso va mos res -
pe i tar essa con di ção de es tar mos no Go ver no; mas
isto não sig ni fi ca que até mes mo por es tar mos no Go -
ver no não che gue mos ao che fe des se Go ver no e le -
ve mos a nos sa pa la vra sé ria, de ad ver tên cia. Não te -
nho dú vi da, Sr. Pre si den te, que sua de ci são de re ce -
ber o nos so Go ver na dor, em re u nião da Ban ca da do
PMDB, na pró xi ma ter ça-feira, é mo ti vo de cer to alen -
to, no que diz res pe i to a esse diá lo go que pre ci sa
acon te cer. Te nho dito para alguns jor na lis tas que me 
pro cu ram que me re cu so a en trar na bri ga pes so al
de Ita mar Fran co e Fer nan do Hen ri que Car do so,
por uma ra zão mu i to sim ples: eles de vem ser bons
ami gos. Fer nan do Hen ri que foi seu Mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res, foi seu Mi nis tro da Fa zen da e
seu can di da to à sua su ces são. Ita mar foi seu
Emba i xa dor em Lis boa e tam bém na OEA. É cla ro
que o en ten di men to de les é es tre i to e essa re u nião
de ter ça-feira po de rá ser de ci si va, no sen ti do de
que to dos pos sa mos le var a essa re u nião de con -
fra ter ni za ção do Par ti do uma pa la vra que pos sa
aca bar com esse de sen ten di men to preo cu pan te.
Pre ci sa mos co lo car, aci ma de tudo, as ques tões na ci -
o na is. Qu an do digo ques tões na ci o na is é por que es -
tou pre o cu pa do com a si tu a ção de cada Esta do, es -
pe ci al men te com a do meu Esta do, mas a so lu ção so -
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men te ad vi rá quan do re co lo carmos o País no seu le i -
to na tu ral. Te mos obri ga ção de fa zer isso, por que
so mos Go ver no. Mu i to obri ga do. Vou le var para o
meu Esta do a no tí cia des te seu pro nun ci a men to
que, para mim, foi uma ho me na gem ao Go ver na dor 
com quem tra ba lhei em toda a cam pa nha. É ele o
gran de res pon sá vel pela mi nha can di da tu ra, que foi 
uma de ci são qua se que im pos ta ante um ape lo fe i to 
por ele. Te nho um de ver de gra ti dão mu i to gran de
para com Ita mar Fran co. Mes mo por que, quan do foi 
ele foi Pre si den te da Re pú bli ca, in sis tiu por uma se -
ma na para que as su mis se o Mi nistério da Indús tria e 
do Co mér cio, e não pude ace i tar por que, na oca sião,
era can di da to a can di da to a Go ver na dor de Mi nas
pelo meu Par ti do. Mas devo a ele essa gra ti dão pelo
con vi te com que me dis tin guiu, por tan to acre di tou em
mim e de mons trou tam bém que era um ami go pes so -
al. Estou che gan do e esse não era, de for ma al gu ma,
o meu pro pó si to. Mas não po de ria de i xar de pe dir
este apar te a V. Exª. Bre ve, pe di rei um es pa ço para
que pres te a ho me na gem que devo ao Se na dor Le -
vin do Edu ar do Co e lho. E agra de ço a V. Exª pela
opor tu ni da de do apar te que me con ce deu.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor José Alencar, pelo apar te. De -
se jo cum pri men tar V. Exª, por que, ape sar do en vol -
vi men to po lí ti co e pes so al, tam bém não se dis tan -
cia da po lí ti ca do bom sen so, que é a po lí ti ca do diá -
lo go. E, mais uma vez, está sen do co lo ca do como
tema, para aler ta de to dos, que não há pos si bi li da -
de de ilhas, seja em Mi nas Ge ra is ou em qual quer
uni da de da Fe de ra ção. O Go ver na dor Ita mar Fran co
não vai re sol ver os pro ble mas de Mi nas Ge ra is so zi nho. 
Será neces sá rio o diá lo go e o con cur so da União.

Não es ta mos aqui para dis cu tir quem tem ra zão, 
mas sim para re a fir mar que o ca mi nho é o do diá lo go.
Não es tou aqui para dis cu tir a res pe i to das re la ções
pes so a is, de te ri o ra das ou não, en tre o Pre si den te da
Re pú bli ca e o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is. Mas, sim, 
para dis cu tir so bre a ne ces si da de de o Pre si den te da
Re pú bli ca dar aten ção seja ao Go ver na dor das Mi nas 
Ge ra is, seja a um Go ver na dor de um par ti do de Opo -
si ção. Deve o Pre si den te da Re pú bli ca es ti mu lar o
diá lo go e jun tos bus car um en ca mi nha men to para as
ques tões. Afi nal de con tas, to dos nós, in de pen den te -
men te da le gen da par ti dá ria, re pre sen ta mos a so ci e -
da de.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – V. Exª
me con ce de um apar te, Se na dor Ja der Bar ba lho?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Ouço o Se na dor Se bas tião Ro cha e em segui da os

Se na do res José Edu ar do Du tra e Gil ber to Mestri nho. 

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Emi nen te Se na dor Ja der Bar ba lho, gos ta ria de re -
gis trar a li nha de co e rên cia do seu dis cur so. V. Exª
es ta be le ce uma co ne xão en tre a cri se eco nô mi ca do 
País e os pro ble mas so ci a is que, com cer te za, ad vi -
rão, men ci o nan do, opor tu na men te, os cor tes no
Pro gra ma Co mu ni da de So li dá ria. Qu e ria per mis são
para dis cor dar de V. Exª ape nas num pon to que de -
tec tei no de cor rer do seu dis cur so. Tra ta-se da ca -
rac te ri za ção da di ver gên cia en tre o Go ver na dor Ita -
mar Fran co e o Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do
Hen ri que Car do so. Pa re ce-me, e con si go se pa rar
isso mu i to bem, em bo ra no con tex to haja pro ble mas 
ge ra dos por res sen ti men tos, por má go as, que nos
pos sam fa zer ima gi nar uma cri se de re la ci o na men to 
pes so al, ha ver uma di ver gên cia de mé ri to, Se na dor
Ja der Bar ba lho. Pelo que te nho acom pa nha do na
im pren sa, o Go ver na dor Ita mar Fran co nun ca se ne -
gou a ir ao en con tro do Pre si den te da Re pú bli ca. O
Go ver na dor ape nas exi ge que a te má ti ca do en con -
tro seja pri o ri ta ri a men te o in te res se do seu Esta do.
O Pre si den te da Re pú bli ca, a meu ver, tem de mons -
tra do de sin te res se em dis cu tir com os Go ver na do -
res a cri se eco nô mi co-financeira por que pas sam os 
Esta dos. Então, pa re ce-me ha ver uma di ver gên cia
de mé ri to. O Go ver na dor Ita mar Fran co vem apre -
sen tan do con di ções para ir ao Pre si den te da Re pú -
bli ca, den tre elas, o des blo que io das con tas, de tal
modo que ali se pos sa ini ci ar de fato um de ba te so -
bre o re es ca lo na men to da dí vi da de Mi nas Ge ra is.
Enten do ain da que o Go ver no foi ex tre ma men te
con ce den te com o an te ces sor de Ita mar Fran co, o
ex-governador Edu ar do Aze re do. Obser ve-se que
ja ma is o Pre si den te da Re pú bli ca se ne gou a re ce -
ber o ex-governador Edu ar do Aze re do para tra tar de 
ques tões de or dem eco nô mi ca de Mi nas Ge ra is. E
ago ra o faz com re la ção ao Go ver na dor Ita mar
Fran co. Há que ha ver esse en ten di men to de que
a di ver gên cia é de mé ri to, de que for ma esse diá -
lo go deve acon te cer. Não é ape nas che gar, dar
as mãos, se abra çar e fa zer as pa zes como se
fos se uma bri gui nha en tre dois ex-amigos. Tra -
ta-se, sim, de en trar no mé ri to da ques tão, do
gran de pro ble ma exis ten te nos Esta dos. E aí tem
ra zão o Se na dor Ade mir Andra de quan do diz que 
o Go ver na dor Ita mar Fran co, ao pro vo car essa
cri se, cha mou a aten ção do País para a cri se ma -
i or, que é a da União. Este me pa re ce ser o ca mi -
nho: o Pre si den te da Re pú bli ca ace i tar dis cu tir os 
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pro ble mas de Mi nas Ge ra is, e não ele pró prio
definir uma pa u ta que tal vez não in te resse ao Go -
ver na dor Ita mar Fran co. Por ou tro lado, Se na dor Ja -
der Bar ba lho, V. Exª faz um dis cur so de apo lo gia ao
diá lo go, o que é mu i to lou vá vel. Eu pró prio es ti ve na
tri bu na há pou co e tam bém fiz essa con cla ma ção ao
diá lo go como tô ni ca de todo esse pro ces so. Pa re -
ce-me tam bém que o Se na do es tá-se ne gan do a
par ti ci par des se pro ces so de diá lo go como in ter me -
diá rio. Esta Casa -is to apren di aqui– é a Casa do diá -
lo go, do en ten di men to, da ma tu ri da de. V. Exª faz mu -
i to bem em vir à tri bu na e ex por o seu pen sa men to,
haja vis ta que é um ho mem de mo crá ti co, que pri ma
pelo diá lo go. Mas per gun to a V. Exª: por que o
PMDB, sen do o ma i or Par ti do da Casa, ten do uma
re pre sen ta ção bas tan te dis tin ta dos de ma is Par ti dos
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos – com nove
mem bros, que, so ma dos aos cin co do Blo co da Opo -
si ção, per faz um to tal de 14 mem bros, o que re pre -
sen ta a ma i o ria na re fe ri da Co mis são – não con vi da
o Go ver na dor Ita mar Fran co e os ou tros Go ver na do -
res? Aliás, o PMDB pre si de a Co mis são de Assun tos 
Eco nô mi cos. E por que não ou vir os Go ver na do res,
in clu í do o Go ver na dor Ita mar Fran co, na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, para que o Se na do co -
nhe ça em pro fun di da de os pro ble mas dos Esta dos e
pos sa ser um par ce i ro nes se diá lo go? De ou tra for -
ma, es ta re mos ca mi nhan do para uma in tran si gên cia
tri di men si o nal: de um lado, o Pre si den te da Re pú bli -
ca; de um lado, o Go ver na dor Ita mar Fran co, e do
ou tro lado o Se na do. Gos ta ria de sa ber exa ta men te
o que V. Exª pen sa da vin da dos go ver na do res ao
Se na do. Não va mos nos fur tar ao de ba te des se as -
sun to ao dis cu tir mos aqui a re ne go ci a ção das dí vi das 
dos Esta dos. Pa ra be ni zo, de qual quer for ma, V. Exª por
seu pro nun ci a men to, mas faço es sas pon de ra ções
com re la ção ao con tex to do seu dis cur so.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Agra de ço a V. Exª mes mo a pa ra be ni za ção de qual -
quer for ma, por que sei que sem pre é mu i to ca ri nho sa 
e fra ter na para co mi go. Mas, Se na dor Se bas tião Ro -
cha, cre io que V. Exª co me te um equí vo co quan do diz
que o Pre si den te da Re pú bli ca ne gou-se ao diá lo go
com o Go ver na dor Ita mar. Não ne gou-se ao diá lo go,
não! E pos so tes te mu nhar isso, pois, como Pre si den te
Na ci o nal do PMDB, fui ao Pre si den te da Re pú bli ca,
que me au to ri zou, ao sair do en con tro, a co mu ni car
ao Go ver na dor de Mi nas Ge ra is que es ta va aber to
ao diá lo go. Pen so, em re la ção a esse fato, que os
se gun dos do Pre si den te e os se gun dos do Go ver na -
dor das Mi nas Ge ra is não de vem es tar co la bo ran do. 

Enten do que o ca mi nho ade qua do para a re ne -
go ci a ção se ria a apre sen ta ção de uma pro pos ta. Não
dis cor do da vin da de ne nhum go ver na dor ao Se na do,
seja o de Mi nas ou de qual quer par te. Ou vi do, sem pre
ma ni fes tar-me-ei fa vo rá vel. Mas que ro di zer a V. Exª:
que o ca mi nho ade qua do para qual quer go ver na dor
re ne go ci ar é o da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que é a
ou tra par te. O Se na do não está dis pen sa do de par ti ci -
par das ne go ci a ções, mas dar uma tri bu na ao go ver -
na dor?!!! O ca mi nho rá pi do, efi ci en te é o do diá lo go
com o Pre si den te. 

Qu e ro di zer-lhe que o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que me au to ri zou – e eu me co mu ni quei ime di a ta -
men te com o Go ver no de Mi nas. Sou de opi nião que
se deva in sis tir nes se diá lo go, que é con ve ni en te para
to dos.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Ouço
V. Exª.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – Se -
na dor Ja der Bar ba lho, ouço aten ta men te o pro nun ci a -
men to de V. Exª. Enten do que ele está à al tu ra do mo -
men to por que o Bra sil está pas san do. Con cor do com
al guns as pec tos de seu dis cur so e dis cor do de ou tros.
Co me ça rei pe los as pec tos dos qua is dis cor do. Não
que ro exi gir – eu nun ca te ria esse di re i to – que V. Exª,
como Se na dor in te gran te de um Par ti do da base go -
ver nis ta e lí der des se Par ti do, ve nha aqui fa zer
mea-culpa. Mas que ro con tes tar a afir ma ção de V. Exª
de que em mo men to ne nhum fo ram apre sen ta das al -
ter na ti vas. Já há al gum tem po, di ver sos se to res da so -
ci e da de bra si le i ra, no mais am plo es pec tro po lí ti co e
ide o ló gi co, vi nham aler tan do a Na ção para a pos si bi li -
da de da cri se. Pre vía mos que a con ti nu i da de des sa
po lí ti ca eco nô mi ca le va ria o Bra sil a um dé fi cit em con -
ta cor ren te de US$36 bi lhões por ano – dé fi cit esse
que, no iní cio do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so, era de 1,6%. Du ran te esse pe río do, to dos que
aler ta vam para esse as pec to em sa ba ti nas com as
au to ri da des eco nô mi cas eram clas si fi ca dos ou
como “fra cas so ma nía cos” ou como re cal ca dos
pela der ro ta da ele i ção. Esta Casa tem um exem -
plo mu i to con cre to. Hoje to dos ba tem na Lei Kan -
dir; no en tan to, esta Casa apro vou a lei que isen -
tou de ICMS pro du tos para ex por ta ção, ou seja,
pro du tos pri má ri os ou se mi-elaborados – ICMS,
que é um im pos to tí pi co do Esta do. Pois esta Casa
apro vou a lei em re gi me de ur gên cia, por que o Mi -
nis tro Anto nio Kan dir foi à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos e dis se que, com a apro va ção da Lei
Kan dir, o Bra sil trans for mar-se-ia numa má quina de 
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ex por ta ção. O Mi nis tro Kan dir fez a pre visão de
que o Bra sil cres ce ria 8%. E, em fun ção da pre vi são
do Mi nis tro Kan dir, foi apro va do o Acor do de Ne go ci a -
ção dos Esta dos. Se o Bra sil cres ces se 8%, os Esta -
dos não iri am ter di fi cul da des para cum prir o acor do.
Mas o Bra sil não cres ceu 8%. Aliás, não cres ceu
nada. E ago ra a pre vi são é de que da de 4%. Cos tu -
me i ra men te, as au to ri da des eco nô mi cas vêm ao Se -
na do, fa zem as pre vi sões mais es ta pa fúr di as, e o Se -
na do vota por que acre di ta nas pre vi sões da equi pe
eco nô mi ca. Sem pre dis se mos nes ta Casa que não
es ta va em dis cus são a glo ba li za ção. A dis cus são era
so bre os me i os de o Bra sil in te grar-se na glo ba li za -
ção, se como um país su bal ter no – como é o caso –
ou como um país so be ra no, com ca pa ci da de de es ta -
be le cer par ce ri as com ou tros pa í ses, res ga tan do a
so be ra nia na ci o nal, de for ma a ca mi nhar para o cres -
ci men to. Mas con cor do ple na men te quan do V. Exª
diz que a re ces são que está ba ten do à nos sa por ta
vai pe sar prin ci pal men te so bre os om bros dos mais
po bres. Con cor do tam bém quan do V. Exª diz que, na me -
di da em que o mo sa i co par ti dá rio bra si leiro está ple na -
men te re pre sen ta do nos go ver nos dos Esta dos, a cri -
se e a re ces são vão ter re per cus sões po lí ti cas para
to dos os Par ti dos e para to dos os Esta dos. Mas qual
é o pro ble ma, Se na dor Ja der Bar ba lho? A ques tão é
sa ber se o Pre si den te da Re pú bli ca, nes te mo men to
gra ve pelo qual o Bra sil pas sa, vai es tar dis pos to ou
não a en trar para a His tó ria, co e ren te com o seu pas -
sa do – re fi ro-me ao pas sa do an te ri or aos qua tro anos
an te ri o res a este. As pa la vras que pro fe ri rei ago ra re -
pre sen tam a mi nha opi nião pes so al; não re pre sen tam 
a po si ção da Ban ca da nem a do meu Par ti do. A pa la -
vra “pac to” está mu i to des gas ta da no Bra sil. Infe liz -
men te, sem pre que as eli tes pro pu nham um “pac to”
era no se guin te sen ti do: to dos os se to res e a Opo si -
ção eram con vo ca dos para apo i ar a po lí ti ca que es ta -
va sen do im ple men ta da. Foi o que dis se o Mi nis tro
Pe dro Ma lan an tes da ele i ção, na chan ta gem com a
Opo si ção: “Ah! Na Argen ti na todo mun do fez um
acor do para apo i ar a po lí ti ca eco nô mi ca” – po lí ti ca
eco nô mi ca que está le van do o Bra sil para o ca mi nho
em que se en con tra ago ra. Se o Pre si den te da Re pú -
bli ca qui ses se en trar para a His tó ria, co e ren te com
seu pas sa do de de mo cra ta, de lu ta dor pela de mo cra -
cia, Sua Exce lên cia de ve ria ter a hu mil da de de cha -
mar to dos os se to res po lí ti cos, to dos os se to res pro -
du ti vos des te País – em pre sá ri os, tra ba lha do res, o
mo vi men to so ci al, a Opo si ção – não para um “pac to”
para apo iá-lo ou apo i ar sua po lí ti ca eco nô mi ca, mas
para ou vir as pro pos tas con cre tas e se dis por, se for o 
caso, a ado tar al gu mas de las para sal var o País. Se o

Pre si den te da Re pú bli ca ti ves se a dis po si ção de fa -
zer essa con vo ca ção, eu se ria um mem bro do meu
Par ti do que de fen de ria que o meu Par ti do de ve ria ir
ao Pa lá cio do Pla nal to apre sen tar uma sé rie de pro -
pos tas – que são apre sen ta das sem pre, mas que não 
en con tram ou vi dos, por que o Go ver no pre fe re o pen -
sa men to úni co do fun da men ta lis mo eco nô mi co da
sua equi pe. É la men tá vel, Se na dor Ja der Bar ba lho! E 
a sa ba ti na mar ca da para ama nhã com o Sr. Armí nio
Fra ga tem um as pec to em ble má ti co. A dis cus são não 
é me ra men te em tor no do nome de Armí nio Fra ga. Há 
um as pec to em ble má ti co. Li nos jor na is de hoje que a
pa la vra de or dem do Go ver no é “Armí nio Fra ga Já!”.
Este País já teve pa la vras de or dem mu i to mais no bres:
“Di re tas Já!”, da qual V. Exª foi um dos lí de res; “Tan -
cre do Já!”, “Cons ti tu in te Já!”. Ago ra tem como pa la -
vra de or dem: “Armí nio Fra ga Já!”. É este de sa fio, Se -
na dor Ja der Bar ba lho, que está co lo ca do para a eli te
po lí ti ca: sa ber se o Pre si den te da Re pú bli ca vai que rer
en trar para a His tó ria de acor do com o seu pas sa do, ou
se Sua Exce lên cia vai que rer en trar para a His tó ria da
mes ma for ma que o fez o Sr. Sa li nas de Gor ta ri,
ex-Presidente do Mé xi co, que, di ga-se de pas sa gem,
tam bém go zou de mo men tos de gran de po pu la ri da de.
Pa ra be ni zo V. Exª. pela opor tuni da de de tra var mos de -
ba te im por tan tís si mo na ma nhã de hoje no Se na do
Fe de ral. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na dor Ja der Bar ba lho, se V. Exª pu der
con clu ir. V. Exª já está há uma hora e cin co mi nu tos
na tri bu na, em bo ra o Ple ná rio es te ja mu i to sa tis fe i to
com as suas pa la vras – vê-se isso pe los apar tes que
está re ce ben do –, agra de ce re mos.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Con -
clu i rei, Sr. Pre si den te, ape sar de que vejo que o meu
dis curso fi ca rá pro fun da men te des fal ca do, se não
pu der con ce der apar te aos com pa nhe i ros que já ha -
vi am er gui do seus mi cro fo nes. Se pu der con tar com
a to le rân cia de V. Exª, mais uma vez, agra de -
ço-lhe.

Qu e ro di zer a V. Exª, Se na dor José Edu ar do
Du tra, em pri me i ro lu gar, que, efe ti va men te, fico
fe liz pela con cor dân cia e fico fe liz que haja, tam -
bém, dis cor dân ci as en tre o que pen sa mos. V. Exª
não abre mão das idéi as e dos ju í zos que faz a
res pe i to de pes so as e ques tões, e eu tam bém, da
mes ma for ma, não o faço, ape sar de tan tas ve zes
já tê-lo acom pa nha do nes te ple ná rio, in clu si ve no
que diz res pe i to à po lí ti ca de pri va ti za ções.

Qu e ro dis cor dar de V. Exª de que o Pre si den te 
da Re pú bli ca seja um ho mem in ca paz do diá lo go
com a Opo si ção. Não tive, até hoje, o pri vi lé gio de
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be ber um uís que na com pa nhia do Pre si dente
da Re pú blica, mas, pelo que sei, Luiz Iná cio Lula da
Sil va já teve al gu mas opor tu ni da des de con ver sar
com Sua Exce lên cia – e te nho qua se cer te za de que
não es ta va in te res sa do no uís que do Pre si den te. Pre -
o cu pa do com as ques tões eco nô mi cas e so ci a is, es -
tou cer to de que, nes ses diá lo gos, Luiz Iná cio – uma
das pes so as, te mos que re co nhe cer, mais res pe i tá -
ve is des te País – deve ter tido a opor tu ni da de de emi -
tir ju í zos ao Pre si den te da Re pú bli ca. E nem cre io,
tam bém, que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que o te -
nha con vi da do ape nas pela com pa nhia, mas pela
opor tu ni da de de ex por e de ou vir.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Ouço V. Exª, ain da com a to le rân cia do Pre si den te da
Casa.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Ini ci al -
men te, que ro ex pres sar ao Pre si den te do meu Par ti -
do e nos so Lí der no Se na do a sa tis fa ção de ou vir a
ex po si ção que faz a res pe i to do pa pel do PMDB no
atu al mo men to po lí ti co. Logo no iní cio, o Se na dor Ja -
der Bar ba lho se po si ci o nou mu i to bem ao exi gir o diá -
lo go, en tre o Pre si den te e os Go ver na do res, acer ca
da atu al si tu a ção bra si le i ra. O Bra sil não é uma Re pú -
bli ca uni tá ria, mas fe de ra ti va. Vin te e seis Esta dos e o 
Dis tri to Fe de ral, uni dos, cons ti tu em a Re pú bli ca bra -
si le i ra, en tão a res pon sa bi li da de deve ser di vi di da en -
tre to dos eles. Nin guém é mais do que nin guém. O
Pre si den te foi es co lhi do para ser o gran de ges tor; os
Go ver na do res fo ram es co lhi dos, da mes ma for ma,
para se rem ges to res dos Esta dos. Nes se pro ces so, o
que se dis cu te e o que tem dado ra zão a tudo isso é
uma ne go ci a ção das dí vi das es ta du a is, dí vi das es sas 
ma i o res ou me no res, mas to das con se qüen tes de le -
ga li za ção pe las as sem bléi as le gis la ti vas e de com -
pro mis sos as su mi dos pe los Go ver na do res. Já fui Go -
ver na dor, já con traí, pa guei e as si nei con tra tos de dí -
vi das, e sei bem o que é isso. Nes ses con tra tos, se os
ana li sar mos fri a men te, ve ri fi ca re mos que os Esta dos
po bres e me no res é que te ri am ra zão de re cla mar,
por que não ti ve ram aces so à co lo ca ção de tí tu los mo -
bi liá ri os. Os gran des be ne fi ci a dos fo ram os Esta dos
ri cos e for tes, que têm aces so a esse mer ca do e con -
se gui ram ta xas de ju ros e pra zos al ta men te fa vo rá ve -
is di an te do mer ca do fi nan ce i ro atu al. Daí essa ce le u -
ma, sob meu pon to de vis ta, de ves se ser dis cu ti da,
efe ti va men te, num diá lo go aber to en tre Go ver na do -
res e o Pre si den te, mas com a cons ciên cia de que,
como dis se o Se na dor Alen car, não po de mos ele ger
Pre si den te, Go ver na do res, Se na do res, De pu ta dos e

ser mos go ver na dos por meia dú zia de pes so as que,
sim ples men te, por te rem um tí tu lo de uni ver si da de
es tran ge i ra, na ma i o ria das ve zes, as su mem po si -
ções sem com pro mis so al gum com a so ci e da de bra -
si le i ra – pois os pro ble mas so ci a is es tão aí – e es ta -
be le cem uma ver da de i ra di ta du ra nas de ci sões eco -
nô mi cas do País. Cri am-se, as sim, Mi nis té ri os de pri -
me i ra e de quar ta clas se – essa é a re a li da de bra si le i -
ra atu al. Por isso seu dis cur so é mu i to bem co lo ca do.
Apo io o Pre si den te Fer nan do Hen ri que; apo io o Go -
ver no por que per ten ço ao PMDB. É ne ces sá rio o
apo io ins ti tu ci o nal ao Pre si den te da Re pú bli ca. O
Bra sil está so fren do as con se qüên ci as da qui lo que,
no pas sa do, cha ma va-se co lo ni a lis mo. Ago ra, dou ra -
ram a pí lu la com a pa la vra glo ba li za ção, que não é
nada mais que um des vio se mân ti co do ve lho co lo ni a -
lis mo, em que pa í ses são no mi na dos para se rem do -
mi nan tes – os de sen vol vi dos – e pa í ses são de ter mi -
na dos para se rem me ros su pri do res de ma té ri as pri -
mas – quan do não pre ju di cam ou não in ter fe rem na
pro du ção dos pa í ses do mi nan tes, como acon te ce
com o suco da la ran ja bra si le i ro. Esta é a gran de re a li -
da de e por isso fico fe liz quan do o Pre si den te do meu
Par ti do de cla ra que apo ia, le al men te e com ar dor, o
Go ver no, mas que faz co bran ças, de fen de po si ções e 
cri ti ca as co i sas er ra das. To dos es ta mos su je i tos a
er ros, e há mu i tos er ros nes te País, mas lu ta re mos
para en con trar so lu ções, ca mi nhos e me di das, com a
união de to dos, para que o Bra sil, efe ti va men te, seja
uma de mo cra cia no to tal sen ti do do ter mo e te nha um 
Go ver no con se qüen te e res pon sá vel pela so lu ção
dos pro ble mas da so ci e da de. Que to dos nós, jun tos,
de mãos da das, pos sa mos can tar a vi tó ria do povo
bra si le i ro, por que to dos so mos con se qüen tes da sua
de ci são cí vi ca: es ta mos aqui pelo voto do povo e
esse voto deve ser hon ra do. Mu i to obri ga do.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na -
dor Ja der Bar ba lho, V. Exª me per mi te um bre -
ve apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Ouço o Se na dor Car los Be zer ra.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Qu e -
ro ape nas di zer a V. Exª que o seu dis cur so re -
fle te a per so na li da de do nos so Par ti do. Des ta -
co o seu pon to fun da men tal, a dí vi da in ter na,
que deve ser res sal ta do e dis cu ti do por to dos
os Par t i dos, não para dar mos o ca lo te nos cre -
do res, mas para mu dar mos o per fi l  des sa dí vi -
da. Nes te ano, pa ga re mos qua se R$100 bi -
lhões de ju ros de cor ren tes dela e cre io que
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essa deva ser a nos sa pri o ri da de. Ape lo a V.
Exª, como Pre si den te do nos so Par ti do, para
que faça uma gran de arti cu la ção su pra par ti dá ria,
da so ci e da de, para re ver ter mos esse qua dro e para o
País en con trar um novo ca mi nho que re sol va essa
ques tão. Pa ra béns a V. Exª pelo seu dis cur so.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os apar tes não po dem, pelo Re gi men to, le -
var mais de dois mi nu tos e o tem po do Lí der é de vin -
te. V. Exª vai che gar a oi ten ta. Não pas se dis so.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Não
gos ta ria de des cer da tri bu na sem ou vir os apar tes
dos Se na do res Ro ber to Re quião e Amir Lan do.
Logo após, Sr. Pre si den te, com pro me to-me com V.
Exª. Não abusa rei da to le rân cia da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Sa bo ta gem, Exce lên cia!

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Que não
seja da Mesa a sa bo ta gem, mas da mesa de som. Se -
na dor Ja der Bar ba lho, te mos que en ca rar essa
ques tão, esse con fli to fe de ra ti vo, de uma ma ne i ra
ex tre ma men te lú ci da. Noto no pro ces so todo que
sua ori gem está em jo ga das de mar ke ting pes so al
dos pró pri os di ri gen tes ou de suas as ses so ri as. O
Sr. Ita mar Fran co se ele geu Go ver na dor de Mi nas
Ge ra is, re ce beu um Esta do em con di ções pre cá ri as 
e tem pela fren te uma ad mi nis tra ção di fí cil, como de 
res to será di fí cil a ad mi nis tra ção de to dos os go ver -
na do res bra si le i ros. O Pre si den te da Re pú bli ca foi
a Mi nas Ge ra is e anun ci ou pu bli ca men te, em dis -
cur so, que con si de ra seu an te ces sor um dos ar tí fi -
ces da des tru i ção do Esta do de Mi nas Ge ra is. O
me lhor Go ver na dor da his tó ria do Esta do mi ne i ro. É 
evi den te que se tra ta va de uma pro vo ca ção. Boa
par te da ten são cri a da pos te ri or men te de veu-se à
ne ces sá ria re ta li a ção pu bli ci tá ria do Go ver na dor
Ita mar Fran co, que ten tou mos trar, de for ma cla ra e
pú bli ca, em que con di ções ha via re ce bi do o Esta do. 
Logo de po is, te mos ma ni fes ta ções em que o Pre si -
den te da Re pú bli ca se trans for ma em um es pe ci a -
lis ta de cor das. A cor da do Ti ra den tes não é a cor da
do Sil vé rio dos Reis. Va mos ad mi tir que o ri dí cu lo
ex ce deu ao to le rá vel, por que Ita mar Fran co pode
ser ana li sa do por ami gos e ad ver sá ri os sob os ân -
gu los mais di ver sos, mas ja ma is pode ser com pa ra -
do a um tra i dor do País. Mi nas está em di fi cul da des, 
mas es ta mos vi ven do uma co mé dia de mar ke ting
po lí ti co. Gru pos que com pra ram es ta ta is da te le fo -
nia de cla ram que vão an te ci par os pa ga men tos. E
por quê? Por que que rem apro ve i tar o dó lar aci ma
de R$2 e com prar pela me ta de o que ha vi am com -
pra do pelo do bro quan do o dó lar es ta va a US$1,16.

O Pre si den te da Re pú bli ca faz uma ma ni fes ta ção
pú bli ca. De que qua li da de? “Mar que to ló gi ca”, “mar -
que te i ra”, e os jor na is a re pro du zem. Fer nan do
Hen ri que Car do so elo gia os gru pos mul ti na ci o na is
pela sua ma ni fes ta ção de fé no Bra sil no mo men to
em que an te ci pam o pa ga men to de suas con tas.

Ora, pa re ce que es ta mos sen do des con si de -
ra dos, que a in te li gên cia na ci o nal está sen do co lo -
ca da em um pla no de gran de in fe ri o ri da de. A co i sa
não pode ser as sim. De re pen te, te mos os Go ver -
na do res pe din do a mo di fi ca ção da Lei Kan dir, a re -
ne go ci a ção do que não po dem pa gar, e o Go ver no
Fe de ral pro põe a re du ção do ICMS dos au to mó ve -
is. Logo na se qüên cia – e quem quer ser uni ver sal
can ta sem pre a sua al de ia –, o Go ver na dor do Esta -
do do Pa ra ná de cla ra aos qua tro ven tos que con -
cor da com a re du ção do ICMS. O Go ver na dor do
Esta do do Pa ra ná de cla ra aos qua tro ven tos que
con cor da com a re du ção do ICMS. Que ma ra vi lha,
Se na dor Ja der Bar ba lho! Mas ne nhum jor nal fez o
co men tá rio sim ples e pre ci so de que no Pa ra ná as
mon ta do ras de au to mó vel não pa gam ICMS por que 
têm uma di la ção es ta be le ci da num con tra to com o
Go ver no de 10 anos de pa ga men to sem ju ros nem
cor re ção mo ne tá ria. Então, se ria uma re du ção sim -
bó li ca de 13 para 9, ou seja, uma re du ção sim bó li ca
de 0 para 0. Te mos aí uma jo ga da de mar ke ting. O
Go ver na dor Ita mar Fran co tem ten ta do se co mu ni -
car até com a nos sa B an ca da e eu pen so que, na re u -
nião mar ca da por V. Exª para o dia 2, o PMDB, ana li -
san do a si tu a ção de Mi nas Ge ra is e ana li san do
pos te ri or ou con co mi tan te men te a si tu a ção dos ou -
tros Esta dos onde te mos Go ver na do res, po de rá
for mu lar pro pos tas bem con cre tas de co mu ni ca -
ção, de diá lo go e de so lu ção para esse pro ble ma. É
esse o ca mi nho, mas o ca mi nho não será nun ca o
das jo ga das pu bli ci tá ri as, das fra ses fe i tas, das es -
pe ci a li za ções em cor das, das agres sões ver ba is,
da des qua li fi ca ção de ad ver sá ri os. Não sou um fra -
cas so ma nía co; sou um pa tri o ta. Vim para a po lí ti ca, 
Se na dor Ja der Bar ba lho, por hor ror à po lí ti ca tra di -
ci o nal e ten to fa zer da mi nha ação po lí ti ca um
exem plo. Não me per co com os pe que nos de ta lhes, 
não me per co com o mo ra lis mo ude nis ta. Para en -
cer rar este apar te em que sua to le rân cia já me per -
mi te ir lon ge, que ro fa zer uma con si de ra ção à par te
nes se pro ces so. À par te, mas que, na ver da de, se
en gre na e se ar ti cu la com tudo que acon te ce no
Bra sil. Hoje, pela ma nhã, um jor na lis ta da Fo lha de
S.Pa u lo li gou para mi nha casa: “Se na dor Re quião, 
a Fo lha de S.Pa u lo está fa zen do uma re por ta -
gem so bre  a  con tra ta ção  de  pa ren tes  nos  ga -
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b ine tes dos Senadores e Parlamentares.”
Respondi a ele, Senador Jader Barbalho, que
eu tinha procurado contratar para o meu
gabinete – e sou Senador há quatro anos e
tinha cargos do meu gabinete abertos até agora,
não os tendo preenchido – a filha do Presidente
Fernando Henrique, mas ela já estava
empregada no Palácio do Planalto; pensei,
depois, no Zylberstajn, mas ele já estava na
Anatel; posteriormente, pensei em contratar
para o meu gabinete o filho mais velho do
Presidente da República, mas ele já estava
numa dessas empresas que comprou estatais;
pensei, então, disse eu ao jornalista da Folha
de S.Paulo, que deveria contratar um assessor
de imprensa e, imediatamente, a minha escolha
se dirigiu ao filho do Dr. Frias, dono da Folha de
S.Paulo, mas ele já estava na Folha de S.Paulo. Então,
contratei no meu gabinete um irmão,
Deputado Federal que não se reelegeu
porque se dedicou de forma completa ao
exercício de seu mandato nas Comissões, na
elaboração de leis, notadamente a Lei de
Diretrizes e Bases, e que seria, a meu ver, o
melhor assessor que poderia ter no meu gabinete.
Sem nenhuma preocupação moralista, eu o contratei.
Mas eu teria dado preferência ao filho do Frias e à
rapaziada do Fernando. No entanto, a minha
preocupação não é sobre o moralismo da velha UDN
e da contratação de parentes, mas da contratação do
Armínio Fraga, ex-assessor do Sr. George Soros.
Chovem denúncias ao meu gabinete, como devem
chover ao gabinete de V. Exª , como a de que se teria
naturalizado norte-americano, a exemplo de George
Soros, para poder operar no mercado, que teria uma
série de processos em tramitação por improbidade no
Tribunal de Contas da União, que seria objeto de
algumas ações populares; mas, fundamentalmente,
não posso concordar com o argumento de que
devemos contratar o homem, porque ele é um
bandidaço do mercado, senão teríamos que, na
oportunidade, ter colocado o Pablo Escobar na
Polícia Federal e aquela senhora da fraude do INSS,
no Ministério da Fazenda.

Não são esses os critérios. Nós deveríamos
estar discutindo as políticas, a mudança fundamen-
tal da estrutura do modelo econômico brasileiro, e
não, mais uma vez, diante do suposto pânico de
uma crise que podemos desencadear, votar no Fra-
ga, porque é o Fraga ou o caos. Não, não é o
caos. Até porque poucos sabem que o Presidente
do Banco Central hoje chama-se Gustavo Fran-
co, que não foi demitido nem substituído. E, se o
Banco Central pode ficar com o Gustavo Franco
na Presidência, ou na Presidência, sem exercê-la

durante tanto tempo, não temos diante de nós
essa tremenda crise que dizem estarmos viven-
do. O PMDB se reúne no dia 2 com Itamar Fran-
co. Talvez fosse oportuno um contato com os ou-
tros Governadores do Partido. E, para sermos
universais, como recomendava Marshall McLu-
han, cantemos a nossa aldeia, a partir da situa-
ção dos cinco Estados administrados pelo Parti-
do, talvez possamos formular inicialmente dentro
do Partido, posteriormente num diálogo aberto
com todos os partidos e forças vivas da política
brasileira, da sociedade brasileira, da economia
nacional, formular uma proposta para resolver o
encaminhamento da crise que vivemos. Crise,
Senador Jader Barbalho, de muito difícil solução,
porque já não temos patrimônio público; em
quanto estão as reservas cambiais? Fala-se em
US$35 bilhões, levando-se em conta os US$9 bi-
lhões, aproximadamente, do Fundo Monetário
Internacional. Ninguém sabe qual o perfil dessa
reserva nem de que ela se constitui, tampouco o
que significa realmente reserva nacional, dinheiro
emprestado a curto e a médio prazo e se consi-
deramos reservas a posse pelo Banco Central de
títulos da própria dívida externa brasileira. Deve-
mos pensar com grande tranqüilidade. Tenho cer-
teza de que, a partir da visita do Senador Itamar
Franco à Bancada do PMDB, pela qual deverá
ser recebido com inteligência, calma, solidarieda-
de e espírito crítico – porque, afinal de contas,
não é o portador único da verdade –, o Partido
poderá propor, definitiva e responsavelmente, so-
luções para o problema nacional. Mas que não se
tente humilhar um Governador do PMDB elogian-
do um seu antecessor que colocou o Estado no
caos. A resposta que Itamar Franco deu era a
que V. Exª daria se fosse Governador de Minas
Gerais, que eu daria se estivesse na posição dele
e que qualquer homem honrado daria diante da
ameaça de ser massacrado pela mídia e pela pa-
lavra, mil vezes repetida, do Presidente da Repú-
blica. Obrigado pelo aparte, Senador Jader Bar-
balho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Agradeço-lhe o aparte, ressaltando que minha pre-
ocupação ao vir à tribuna é a mesma de V. Exª. De-
ixemos de lado os marqueteiros e as dificuldades
de natureza pessoal e entendamos a gravidade
desse período da vida nacional. A sociedade brasi-
leira espera dos seus homens públicos que este-
jam à altura deste momento.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Conce-
de-me V. Exª um aparte?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Ouço o Senador Amir Lando.
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O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre
Senador Jader Barbalho, como Líder da nossa
Bancada e, mais do que isso, como Presidente do
nosso Partido, V. Exª dá à Nação um perfil das
preocupações do PMDB. Tenho certeza de que toda
a Bancada se solidariza com V. Exª. Não há dúvida de
que esse discurso é oportuno e corajoso, mostrando
sobretudo que uma Liderança como a de V. Exª não
poderia fugir ao desafio deste momento histórico e
dramático da vida sociopolítica brasileira. V. Exª
desenhou, em linhas gerais, o quadro social
deteriorado e que nos preocupa. Ninguém pode
esquivar-se da luta. É hora do diálogo, que, como
disse V. Exª, é o caminho mais curto para a solução
das dissidências. Estou certo de que os homens
públicos deste País, homens de bem, jamais se
furtarão ao diálogo, porque sempre há um terreno
comum para a concórdia. Só não há diálogo entre o
crime e a virtude, só não se transige com o crime e
com o delito, principalmente quando estamos diante
de uma situação que envolve a Federação. Aqui é a
Casa dos Estados, onde nós, em igualdade de
condições, dos mais diferentes Estados,
representamos a Federação. Aqui é o lugar para esse
diálogo, esse grande debate que V. Exª inicia num
momento oportuno, mas sobretudo com muita
eficiência. Meus parabéns a V. Exª! No entanto, esse
não era o teor da minha manifestação nesta Casa,
quando retorno após quatro anos. Quando volto, não
o faço como Dante afirmou sobre o inferno: Voi che
entrate lasciate tutta la speranza. Não, venho com
toda a esperança, apesar dos problemas que
afligem o País e o povo brasileiro. Por isso,
preocupo-me com o que está na base: os sem-terra,
os sem-teto, os sem-emprego, os
“sem-receber-salário”, que são milhares em
desespero, trabalhando sem receber. Esse é o
quadro social do qual não podemos fugir,
maquiando a realidade.

Temos que estar de acordo quanto aos fatos,
porque eles falam por si mesmos, batem-nos na
face, com veemência, mostrando as carências da
nossa população. Portanto, nobre Senador Jader
Barbalho, o Senado deve ser o grande fórum a
encaminhar a solução pacífica a todos os setores da
Federação. Poderemos constituir, nesta Casa, um
foro permanente para se apreciar a origem dessas
dívidas, abrindo-se a caixa preta desses números.
Tomo como exemplo concreto o meu Estado, o
Estado de Rondônia, que fechou a negociação da
dívida com cerca de R$1,2 bilhão. Desse montante,
R$600 mil são referentes ao passivo do Beron. Porém,
o Banco do Estado de Rondônia esteve sob

intervenção da União durante mais de três anos. Nesse
período, a dívida evoluiu de R$50 milhões para R$600
milhões, e o povo de Rondônia teve de assumi-la
integralmente. Será legítima a origem dessa dívida?
Será válida? Será que um Estado jovem como o meu
terá que arcar com essa dívida? O mesmo aconteceu
com relação à Ceron – Centrais Elétricas de Rondônia.
Ora, sabemos que essas dívidas foram negociadas
num momento de campanha eleitoral, e, sob a pressão
das eleições, muitos assumiram o que sua população
não podia assumir. E não podemos aqui, de maneira
nenhuma, convalidar negociações e acertos dessa
natureza. Por isso, digo mais uma vez: que o Senado
há de prestar esse serviço à União e à Federação e há
de ser o grande foro de discussão de todos os
problemas, o pacificador em todos os setores da
Federação, desempenhando, com certeza, o papel
constitucional que lhe é reservado. Hoje mesmo, V. Exª,
ao trazer esse papel à discussão, exalta o Senado em
sua discussão, exalta uma instituição em que o povo e a
Federação confiam. Parabéns mais uma vez, nobre
Senador! Aprendo daqui com V. Exª, que, como nosso
Líder, há de nos conduzir sobretudo à concórdia e à
paz, por meio do diálogo e do entendimento. Muito
obrigado.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Muito
obrigado, Senador Amir Lando. V. Exª ressalta, com
muita propriedade, que a Casa adequada para esse
debate é o Senado. O Estado jovem de V. Exª tem a
mesma representação de um Estado política e
economicamente forte como São Paulo, como
Minas Gerais. V. Exª ressaltou um ponto que é
motivo da minha preocupação e da motivação
para vir a esta tribuna. Fala-se muito no
mercado, e os economistas têm sua linguagem.
Ainda hoje assisti a um deles numa emissora
de televisão. E a resposta dada aos jornalistas
sobre as previsões é sempre: “Imagino que
daqui a seis meses vai acontecer isto, porque o
mercado está com dificuldades”. Estamos
preocupados com o tal do mercado, mas
estamos preocupados com os que vão ficar
desempregados e com os que não têm
emprego. Não sou daqueles que imaginam que
a solução é colocar funcionário público na rua.
Nunca concorri para isso no meu Estado, como
Governador, enquanto existem alguns cuja receita
é apenar o funcionário público. Aliás, elegeu-se o
funcionário público mais ou menos como os
nazistas fizeram com os judeus, na Alemanha,
escolhendo-os como bode expiatór io. Temos
vár ias preocupações neste momento. E a
preocupação do PMDB não é só com a
contabi l idade. O nosso Partido, que tem história
neste País e quer participar da história tam-
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bém neste momento, preocupa-se com a
economia, com o mercado, mas também com as
conseqüências sociais que estão aí e que podem se
agravar muito mais.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me concede um aparte?

O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – V. Exª
concede-me um aparte?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Ouço o Senador Eduardo Suplicy e depois o Senador
Mauro Miranda, mas comprometo-me, Sr. Presiden-
te, a não abusar, além do que já abusei, da tolerância
da Presidência da Casa.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Jader Barbalho, em primeiro lugar,
gostaria de ressaltar a importância do pronunciamen-
to de V. Exª e, sobretudo, manifestar a minha concor-
dância com a preocupação relativa à maneira como,
por vezes, parece que o Governo estaria propenso a
aceitar recomendações do Fundo Monetário Interna-
cional ou de sua equipe técnica, sem levar em consi-
deração os males sociais de conseqüências gravíssi-
mas causados por uma recessão e pelo desemprego.
É preciso reverter esse quadro. Considero muito im-
portante a iniciativa da Bancada do PMDB no Senado
de receber o Governador Itamar Franco na próxima
terça-feira. Como ressaltou o Senador José Alencar
em aparte a V. Exª, também compreendo que falta
pouco. É preciso que o Partido que V. Exª preside e
lidera possa canalizar esse encontro, visto que as
pessoas envolvidas foram colegas, amigos e, na
maior parte das vezes, batalharam por objetivos co-
muns na caminhada de democratização do País.
Como S. Exª ressaltou, um foi Ministro quando o ou-
tro foi Embaixador; depois, um foi Embaixador quan-
do o outro tornou-se Presidente. Itamar, inclusive,
apoiou Fernando Henrique para a Presidência.
Como houve momentos de extraordinária importân-
cia na história de ambos, é difícil aceitar os adjetivos
utilizados. Ontem, o Presidente Fernando Henrique
já procurou dizer que não chamou o Governador Ita-
mar Franco de Joaquim Silvério dos Reis, ainda que
toda a imprensa tivesse dito que Sua Excelência o
houvera feito na véspera. Mas já apareceu um re-
cuo. A Senadora Marina Silva já transmitiu a V. Exª
que também o Bloco de Oposição considera impor-
tante a oportunidade de receber o Governador Ita-
mar Franco no Senado. Gostaríamos mesmo que to-
dos os Partidos participassem, ouvindo S. Exª. Des-
se diálogo do Governador Itamar Franco com a Ban-
cada do PMDB, poderia surgir uma proposição para
que ele possa falar para o Senado. Nós, Senadores,

poderíamos ser os catalizadores desse reencontro
em benefício da Nação, do povo de Minas e do povo
brasileiro. Tendo em vista a questão relativa à in-
fluência do Fundo Monetário Internacional no Gover-
no brasileiro, a mudança do Presidente Francisco
Lopes para o Presidente Armínio Fraga precisa ser
melhor compreendida por todos nós. V. Exª poderia
ponderar com os demais Senadores a respeito do
que se está prevendo para amanhã.

Apelo a V. Exª, como Líder do PMDB e membro
da Comissão de Assuntos Econômicos, porque, ma-
nifestando uma preocupação dos quatorze Senado-
res do PT, do PSB, do PDT e do PPS, ouvi do Presi-
dente Fernando Bezerra que, segundo a tradição do
Senado Federal nesse tipo de sabatina, primeira-
mente ocorre a argüição ao candidato à Presidência
do Banco Central, mesmo que haja indicação para
outros diretores. Soube que S. Exª está imaginando
fazer uma argüição geral. O Sr. Armínio Fraga e os
outros cinco diretores fariam suas exposições para,
depois, o Relator iniciar a argüição, seguido pelos
aproximadamente trinta Senadores inscritos. Todos
sabemos que há questões fundamentais que preci-
samos debater profundamente com o Sr. Armínio
Fraga. Seria de bom senso que esgotássemos pri-
meiro a argüição e até a votação do Sr. Armínio Fra-
ga, para, depois, continuarmos a reunião, na parte
da tarde ou na próxima terça-feira. Devemos fazer isso
bem feito. Conversei há pouco com o Senador Sérgio
Machado, Líder do PSDB, e apelo agora a V. Exª: Va-
mos dar a devida importância àquilo que é atribuição
do Senado Federal. Faríamos, primeiramente, a ar-
güição ao Sr. Armínio Fraga. Depois de esclarecidos
todos os argumentos e as informações importantes,
as considerações relativas a cada uma das pessoas
indicadas para diretores do Banco Central e suas
histórias serão relevantes. Se não fizermos dessa
forma, estaremos prejudicando a argüição do Sr.
Armínio Fraga e dos demais diretores. É a sugestão
que formulo a V. Exª, para que possamos proceder
da melhor e mais responsável maneira como Sena-
dores. Muito obrigado.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Recolho o seu aparte, Senador Eduardo Suplicy, e
sei que faz essa proposta com a maior seriedade.
Mas concordo com o Presidente da Comissão. V.
Exª há de convir, co mo há pouco registrou o
Senador Roberto Requião, o tempo de vacância
de fato no Banco Central. V. Exª pode imaginar
os resultados se resolvermos desdobrar essa
reun ião de m a n e i r a a q u e n ã o h a j a u m
e s g o t a m e n t o da questão a curtí s s i m o
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p r a z o. A lém disso , sabe V. Exª que quem
va i comandar a linha de política para o Banco
Central é o indicado para a Presidência. Portanto,
por uma questão de economia processual legislativa,
considerando a atual situação de emergência, em
que pese o respeito pela sua preocupação, o melhor
caminho é que o Senado, amanhã, sexta-feira, possa
esgotar o assunto, para que a sociedade brasileira,
por meio da TV Senado, da imprensa, conheça os
rumos que o Sr. Armínio Fraga apresentará.

O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Agradecendo a tolerância da Presidência e de todos,
ouço, finalmente, antes de me despedir da tribuna, o
Senador Mauro Miranda.

O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Senador
Jader Barbalho, a unanimidade do nosso Partido gos-
taria de parabenizá-lo por empunhar essa bandeira.
Faltava ao PMDB, como Partido majoritário no Sena-
do, essa bandeira da reconciliação, do entendimento
nacional. V. Exª é o líder da nossa reconciliação den-
tro do Partido, já que o Governador Itamar Franco faz
parte dos nossos quadros. Além de ser um Senador
que representa o Estado de Goiás, também sou mi-
neiro. Sei da paixão de Minas pelas grandes causas.
Peço ao Governador e ex-Presidente Itamar Franco
que pense sempre como Governador do nosso Esta-
do e como ex-Presidente da República e de toda a
nação brasileira. Quando o Governador Itamar Fran-
co fala, qualquer palavra de Itamar Franco significa
também a palavra de um ex-Presidente da República
que tem uma conotação fortíssima especialmente na
comunidade internacional. Concordo também com o
nosso companheiro e Senador do Amazonas sobre
essa nova jeunesse dorée do início do século, que
agora assume, com mais títulos, uma posição firme e
técnica de assessoramento do Presidente em deter-
minados Ministérios. É a nova jeunesse dorée sem o
sentimento de atentar para os desempregados, os
quais a CNBB hoje muito bem aponta como a primeira
prioridade em todo o País. Por isso, quero cumprimen-
tar V. Ex.ª com muita ênfase e contribuir para que
essa bandeira seja a nossa principal meta neste mo-
mento de crise e de entendimento nacional. Que em
todas as áreas, em toda a sociedade civil, por todos
os lados, o PMDB desfralde essa bandeira de enten-
dimento! Disse muito bem o Senador José Alencar: “É
fácil conversar e estender a nossa mão”. Não é preci-
so haver outro interlocutor que não seja o Senado Fe-
deral e, especialmente, nós, do PMDB, que dispõe de

27 Senadores nesta Casa. Por isso, falo em reforço
ao que defende V. Exª, cumprimentando-o por sua
iniciativa brilhante e oportuna. Nunca dispensaremos
o diálogo com a CNBB, um diálogo político que deve
ser liderado pelo nosso Partido, o PMDB. Era o que ti-
nha a dizer a V. Exª neste momento. Muito obrigado.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Mu-
ito obrigado, Senador Mauro Miranda. Evidentemen-
te, comungo de todas as preocupações expostas por
V. Exª.

Sr. Presidente, ao encerrar o meu pronuncia-
mento, agradeço à Casa por sua tolerância, àqueles
que me brindaram com seus apartes e àqueles que
me brindaram com sua atenção.

Reafirmo, neste momento, que a minha preocu-
pação é específica e diz respeito às dificuldades de
relacionamento do Governador de Minas Gerais com
o Presidente da República.

Vim a esta tribuna hoje para fazer uma concla-
mação às elites administrativas e políticas do nosso
País, pedindo a atenção de toda a sociedade brasilei-
ra para a palavra do futuro Presidente do Banco Cen-
tral que será proferida amanhã. O povo brasileiro está
cansado, de certa forma, das formulações que têm
sido apresentadas e que têm sido revogadas a curto
prazo pela realidade. O povo brasileiro assiste, segu-
ramente com um certo fastio, às suas Lideranças res-
ponsáveis perdendo tempo, como disse aqui o Sena-
dor Roberto Requião, com o marketing, esquecidos
de que os que estão lá fora não estão preocupados
com as nossas divergências ou dificuldades pessoa-
is. Os que estão lá fora e os que compareceram re-
centemente às urnas esperam que o Presidente da
República, que há dois meses vem exercendo seu
atual mandato, os Governadores e o Congresso Naci-
onal estejam à altura deste momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jader Bar-
balho, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Secre-
tário.

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

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Con-
cedo a palavra a V. Exª para uma comunicação ina-
diável, pelo prazo de cinco minutos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
ex-Deputado João Cunha, de São Paulo, telefo-
nou-me nesta manhã e me forneceu uma série de in-
formações a respeito do procedimento do Sr. Armínio
Fraga quando Diretor do Banco Central. O Sr. João
Cunha informou-me que o Sr. Armínio Fraga é objeto
de fiscalização do Tribunal de Contas da União e res-
ponde a alguns processos muito sérios que tramitam
em Varas da Justiça Federal.

Acabo de encaminhar à Mesa um requerimento
para que este Plenário ou a Mesa Diretora determi-
nem ao Tribunal de Contas da União a remessa ime-
diata desses processos e de suas conclusões a esta
Casa, para que a sabatina do Sr. Armínio Fraga pos-
sa ser feita amanhã com informações seguras. O Tri-
bunal de Contas da União, órgão auxiliar do Senado
da República, deverá atender-nos imediatamente.
Não vejo dificuldade alguma nesse aspecto, porque
esse material deve estar inserido nos arquivos da-
quele Tribunal.

Não sei quantos são os processos, mas para fa-
zer o meu pedido quero identificar alguns deles: TC
0126-10/98P; Decisão nº 552/98 do Plenário do TCU
– o nº do documento é TC 0552-34/98P; AC
0128-37/98P; Processo nº 016.194/93-4. Esses são
processos que, segundo me informa o ex-Deputado
João Cunha, já culminaram em condenações por ilíci-
tos administrativos do Sr. Francisco Gros e do Sr.
Armínio Fraga.

O Sr. Armínio Fraga vai ser sabatinado amanhã
como indicado à Presidência do Banco Central, e a
Constituição Federal exige ilibada reputação. Como o
Senador Roberto Freire levantou dúvidas quanto a
essa reputação ilibada e como o Presidente do Con-
gresso Nacional e do Senado Federal, Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, disse que esse era um juízo
pessoal, quero trazer suporte fático a esse juízo pre-
sumidamente pessoal do Senador Roberto Freire.

Quero trazer à colação, antes da reunião da Co-
missão de Assuntos Econômicos a ser realizada
amanhã, os dados, as condenações, os processos e
as análises das Comissões Técnicas do Tribunal de
Contas da União. Ainda hoje, pretendo procurar nas
Varas da Justiça Federal as ações populares, para
saber em que instância de tramitação elas se encon-
tram. Vou verificar se essas ações foram ou não jul-

gadas e se existem contestações e respostas, porque
parece que, para o Senado da República, não basta o
fato de o Sr. Armínio Fraga ter operado o ataque ao
Baht na Tailândia – país este por ele visitado cinco
vezes, provocando a demissão de milhares de pesso-
as e o desespero de um povo quase inteiro – e o fato
de ele ser o operador principal do Sr. George Soros,
um homem que diz que é amoral, que opera no mer-
cado porque, se ele não o fizesse da forma que faz,
outros o fariam, e que diz não ter nenhuma culpa e
nenhum ressentimento pelo fato de, enquanto judeu,
ter ajudado na apreensão e no confisco de bens de ju-
deus na Hungria quando da ocupação nazista.

Se Armínio Fraga corresponde ao perfil amoral
e ao perfil de caráter do Sr. George Soros, de quem
foi auxiliar imediato até pouco menos de uma sema-
na, ele não pode ser nomeado Presidente do Banco
Central.

Há ainda uma outra afirmação que precisa ser
verificada, que é muito importante e que não é objeto
deste meu requerimento: esse cidadão de dupla naci-
onalidade teria optado pela nacionalidade nor-
te-americana, embora filho de pai brasileiro, da mes-
ma forma que o fez o húngaro George Soros, para
operar no mercado americano. Essa opção teria sido
dele e também de outra pessoa cogitada para partici-
par da Diretoria do Banco Central, o economista Pau-
lo Leme, que, segundo as informações que me che-
gam neste momento, teve sua indicação afastada.

Propõe o currency board, a adoção do dólar.
Parece que o primeiro passo é o de colocar no Banco
Central um norte-americano ligado a um grupo de es-
peculadores. Isso me causa revolta e agride meu sen-
timento de nacionalidade, de brasilidade. Mas, prati-
camente, antecipo a aprovação do Sr. George Soros,
por intermédio do seu preposto, para a condução da
economia brasileira.

Seria interessante sabermos também qual
é o perfil das reservas brasileiras. Não são mais
publicadas as saídas de recursos. Os jornais di-
zem que temos cerca de trinta e poucos bilhões
de dólares. Nove ou dez bilhões de dólares são
do aporte do FMI. Estaríamos, então, com qual-
quer coisa em torno de vinte e cinco bilhões.
Mas, qual é o perfil desses vinte e cinco, Senador
Jader Barbalho? Dinheiro de aplicação de curto
prazo, que está sendo resgatado a cada momen-
to? Investimento do Sr. George Soros, que pas-
sarão a ser administrados pelo seu ex-preposto?
Títulos da dívida externa brasileira em posse do
Banco Central? De repente, poderíamos desco-
brir que não temos reserva cambial alguma e
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que estamos entregando o País na mão de um grupo
de especuladores.

Quero insistir num argumento um tanto quanto
retórico, mas nem por isso menos verdadeiro. Se o
Sr. Armínio Fraga é a pessoa mais indicada para ad-
ministrar o Banco Central brasileiro porque é um ban-
dido, um expert no mercado, um homem da gangue
do George Soros, que quebrou os países da Ásia, de-
veríamos colocar a Georgina no Ministério da Fazen-
da e procurar talvez o herdeiro, o sucessor do falecido
Pablo Escobar para dirigir a Polícia Federal.

Era a informação que eu queria trazer ao Sena-
do Federal, ao tempo em que apresento meu requeri-
mento. Peço que a Mesa, com a máxima urgência, dê
andamento formal e informal a ele, porque o Senado
precisa saber antes do início da reunião da CAE,
amanhã, em que estado estão as denúncias e os pro-
cessos contra o Sr. Armínio Fraga no Tribunal de
Contas da União.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Na
seqüência dos Srs. Senadores inscritos, concedo a
palavra ao Senador Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, desisto da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – S.
Exª declina da palavra.

Concedo a palavra ao Senador Jefferson
Péres. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
em função da permuta havida com o Senador
Gilvam Borges. (Pausa.)

Faculto a palavra aos Srs. Senadores presen-
tes. (Pausa.)

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

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Com
a palavra o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco\PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner, Srªs e
Srs. Senadores, o ex-Governador Cristovam Buarque,
do Distrito Federal, apresentou, ontem, na OAB uma
proposta que merece ser considerada com serieda-
de, consubstanciada num documento assinado pela
Agência de Notícia dos Direitos da Infância, a ANDI, a
Comissão de Justiça e Paz da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil – CNBB, o Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, a Fundação
Abrinq pelos Direitos da Criança, a Marcha Global

pela Erradicação do Trabalho Infantil e a Missão Cri-
ança.

Vou ler este documento assinado, que inclusive
vem recebendo a assinatura de todas as pessoas que
gostariam de solidarizar-se com este manifesto, para
então comentar a respeito.

“DÍVIDA POR BOLSA ESCOLA

Por um acordo entre os Estados e a Fe-
deração sobre as dívidas financeira e social

A crise provocada pelas dívidas dos
Estados da Federação vem sendo acompa-
nhada com perplexidade e ansiedade pelo
povo brasileiro. Desde o início do ano, o de-
semprego, o arrocho salarial e a inflação
são ameaças que rondam as famílias do
País. Cada vez mais, a população sente
que a continuidade dessa crise está levando
o Brasil a um confronto sem beneficiados.
De um lado, o povo observa a angústia dos
novos governadores, que não sabem como
administrar as dívidas herdadas em seus
Estados. Por outro lado, a sociedade brasi-
leira tenta compreender as razões apresen-
tadas pelo Governo Federal para não acei-
tar moratórias generalizadas.

Com grande inquietação, o povo brasi-
leiro também está percebendo que para pa-
gar as dívidas financeiras os governos se-
rão obrigados a reduzir gastos necessários
para garantir os direitos humanos, suspen-
dendo programas de financiamento às cri-
anças trabalhadoras e outros projetos na
área da educação.

É por isso que, com esperança, olha-
mos para a próxima sexta-feira. Desejamos
que o encontro entre os Governadores e o
Presidente da República seja capaz de su-
perar esse impasse, permitindo que os
Estados e a Federação possam retomar as
funções plenas, cumprir as responsabilida-
des com os direitos fundamentais do povo
brasileiro e o futuro de nossa Nação.

A nossa contribuição como represen-
tantes de entidades da sociedade civil é su-
gerir que os dirigentes brasileiros, no lugar
de discutir apenas se pagam ou o quanto
pagam da divida, façam um acordo: trocar
uma parte da dívida financeira por uma par-
te da dívida social.

O acordo entre Estados e Federação,
ou seja, credores e devedores financeiros,
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vai permitir o pagamento da vergonhosa dí-
vida com as crianças brasileiras que, às
vésperas do Século XXI, estão trabalhando
sem direito à escola.

No Brasil, há cerca de quatro milhões
de crianças trabalhadoras. Meio por cento
das crianças que trabalham no mundo são
brasileiras. Com apenas um bilhão de reais
ao ano, segundo cálculos do próprio Gover-
no Federal, é possível garantir Bolsa-Escola
e outros programas de combate ao trabalho
infantil para dois milhões de famílias – mães
e pais das nossas quatro milhões de crian-
ças trabalhadoras.

Um bilhão de reais corresponde a me-
nos de 6% do que o Governo Federal diz
custar a renegociação que os Estados pro-
põem. Com esse valor se poderia abolir a
tragédia social do trabalho infantil em nosso
País.

O acordo que gostaríamos de sugerir é
no sentido de que, antes mesmo de outras
condições serem negociadas, o Governo
Federal aceite abrir mão da metade dos
programas sociais de erradicação ao
trabalho infantil como Bolsa-Escola. O
compromisso dos governos estaduais seria
o de garantir a outra metade do valor
necessário para a implementação desses
programas.

A pequena parte da dívida negociada
no acordo não resolve o grave problema
financeiro dos Estados, mas certamente
resolve a vergonha da existência do
trabalho infantil nos municípios brasileiros.
Permite que os Governadores saldem um
pouco de suas dívidas financeiras, ao
mesmo tempo que saldam a dívida social com
suas crianças, atendendo os direitos
fundamentais da população. Com esse
acordo, a Federação abre mão de parte de
seu crédito, mas tem respaldo para exigir que
cada governo estadual invista na erradicação do
trabalho infantil.

Aceita a proposta, é fácil a tarefa de
organizar os meios para fazê-la funcionar.
Centenas de municípios no Brasil e o próprio
Governo Federal já têm programas desse tipo
em funcionamento. A sociedade civil pode
também se organizar para apoiar, sob todas
as formas, esse esforço.

Aceita a proposta, sugerimos também
que o Presidente da República proponha este
mesmo acordo nos processos de

renegociação da dívida externa do País. Ao
fazer a troca da dívida por Bolsa-Escola nos
Estados, criando as condições objetivas para
abolir o trabalho infantil em seu território, o
Brasil credencia-se, pelo exemplo, para liderar
a luta pela erradicação do trabalho infantil em
todo o mundo.

Se essa idéia for considerada por nossas
lideranças máximas – Presidente da República
e Governadores –, será necessário que cada
um de nós, de certa forma credores dos
Estados, como servidores ou usuários de
serviços, e seus devedores, como pagadores
de impostos, aceitemos essa responsabilidade
para termos o imenso benefício moral de abolir
o trabalho infantil no Brasil.

Essa nota é apenas um ponto de partida.
Queremos com ela convidar outras entidades
da sociedade civil e lideranças políticas,
inclusive Governadores e Prefeitos que
estejam de acordo, para subscreverem essa
idéia, ajudando a transformá-la em uma
proposta de toda a sociedade.

Brasília, 24 de fevereiro de 1999
Assinam este manifesto aquelas

entidades citadas.

É muito importante a proposta de Cristovam
Buarque e dessas entidades, inclusive segue a linha
estabelecida pela CNBB em sua campanha da
fraternidade – “*Fraternidade e os Desempregados –
Sem trabalho... Por quê?”

Avalio, Sr. Presidente, que poderíamos introduzir,
em todos os Municípios e Estados brasileiros, um
programa que garantisse às famílias cujos
rendimentos não são suficientes um complemento
de renda, para que suas crianças possam
freqüentar a escola.

Em 1995, foram iniciados programas como
Bolsa-Escola e de Garantia de Renda Mínima, no
Distrito Federal pelo Governador Cristovam
Buarque e em Campinas pelo Prefeito José
Roberto Magalhães Teixeira. Dezenas de
municípios introduziram procedimentos
denominados ora de Bolsa-Escola ora Programa
de Garantia de Renda Mínima.

Ano passado, o Governo Federal sancionou
a proposta que autoriza o Governo Federal a
financiar em 50% os municípios que adotarem
programas de renda de mínima relacionados à
educação. Mas o programa é extremamente
restrito. Da forma como desenhado o benefício,
apenas os municípios em que a renda per
capit a e a recei ta fossem menor que a média
do respect ivo estad o ser iam contempla-
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dos. O bene f í c io fo i t ão pequeno e tão
pouca a mobilização do Ministério da Educação,
órgão responsável por esse programa, que até agora
não temos notícia de algum município brasileiro que
tenha se aproveitado da Lei nº 9.533 para instituir
programas de renda mínima associados à educação.

Ontem à tarde, o Embaixador Sérgio Amaral,
Porta-Voz da Presidência da República, informou que
o Presidente via com simpatia e gostaria de acolher a
proposta de Cristovam Buarque. Estou bastante in-
crédulo, porque todas as vezes em que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso mencionou que simpati-
zava com essa proposta, quando quis colocar esse
programa em prática, na verdade, acabou esvazian-
do, diminuindo. Inclusive, no Orçamento de 1999, es-
tavam previstos cerca de R$150 milhões para aplica-
ção desse programa, mas, na verdade, a verba foi re-
duzida para cinqüenta e poucos milhões de reais. A
cada dia vemos que, na prática, mingua o interesse a
respeito dessa questão.

Sr. Presidente, tenho encaminhado aos diver-
sos Governos estaduais e municipais propostas no
sentido de procurar saber qual seria o melhor dese-
nho de programa de renda mínima associado à edu-
cação, de maneira a se prover um mecanismo que
sempre estimulasse as pessoas, em cada família, a
procurar trabalho, emprego, progredir, e, ao mesmo
tempo, assegurasse o direito à cidadania.

Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho,
V. Exª conhece o programa O Direito à Vida, se não
me engano, que foi iniciado na grande Manaus pelo
Governador Amazonino Mendes, no ano de 1996.
Tendo em conta o debate havido aqui no Senado Fe-
deral a respeito do Programa de Garantia de Renda
Mínima, disse-me o Governador que resolveu solici-
tar primeiro ao Exército um levantamento das famílias
da grande Manaus que estivessem em dificuldades fi-
nanceiras, cuja renda não atingisse determinado pa-
tamar. Feito o levantamento, 106 mil famílias, corres-
pondendo a quase 600 e poucas mil pessoas, foram
selecionadas.

Então, iniciou-se um programa utilizando um
mecanismo – que eu já havia mencionado aqui
colocado – interessante e inovador: um cartão de
crédito foi distribuído a cada uma daquelas famílias,
dando-lhes o direito de gastar R$30,00 por mês,
durante 12 meses, para que a todos se assegurasse
uma pequena porém importante ajuda.

Essa é uma das variantes do procedimento de
inúmeros programas hoje existentes, como o de
Campinas, Riberão Preto, São José dos Campos, São
Joaquim da Barra, Catanduva, Mundo Novo. A maior

parte desses Municípios são governados pelo PT:
Belo Horizonte, por Patrus Ananias; Belém, por
Edmilson Rodrigues, que se destaca por uma
determinação muito forte, exatamente o inverso, em
termos de escolha de prioridades, do que se observa
no Governo Federal. Por que razão?

Na Cidade de Belém do Pará, o Governo de
Edmilson Rodrigues resolveu abraçar essa proposição
com tal determinação e senso de prioridade que está
destinando a mais de cinco mil famílias inscritas nada
menos que 2,7% do orçamento. Sr. Presidente, V. Exª
tem conhecimento do orçamento de Belém, talvez ele
corresponda ao de Manaus em termos de população e
de características, por também estar na Região
Amazônica, sabe o quanto isso pode representar. O
Prefeito Edmilson Rodrigues resolveu, apesar de
tantas necessidades, tanta coisa por fazer, garantir o
mínimo de renda para as famílias, para que suas
crianças possam freqüentar a escola, evitando assim
que crianças a partir dos seis anos de idade estejam
trabalhando para ajudar os seus pais. Porque não têm
como garantir o mínimo, pedem a suas crianças que
vendam doce, cortem cana, colham café, executem
algum tipo atividade, chegando mesmo as meninas a
se prostituírem desde os 12, 13 anos de idade, como
ocorre nas grandes e médias cidades da Região
Amazônica e também por todo o Brasil.

Quero aqui saudar e apoiar essa proposição.
Será importante a firme determinação de garantir que
nenhuma criança fique fora da escola, que toda família
brasileira tenha o mínimo necessário para a sua
sobrevivência, que toda pessoa tenha direito de
receber pelo menos o necessário à sua sobrevivência.
Isso é fundamental, entretanto, vemos, por vezes, que
o fundamental é garantir o pagamento de extraordinária
soma de juros, como o de R$50 bilhões, para credores
portadores de títulos da dívida pública brasileira.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª me concede um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senadora Heloisa Helena, com muita honra
concedo-lhe o aparte.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador Suplicy, V. Exª, de forma incansável – e
por ser incansável é elogiável – tem, durante
esses últimos anos, trazido para a opinião
pública nacional, não apenas para as
personalidades políticas mas a toda sociedade,
um debate de tanta importância e de tanta
generosidade como é o debate acerca da renda
mínima e a alternativa concreta que essa política
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institucional pode trazer a milhares de pessoas
neste Brasil. É claro que um tema de tão grande
importância não tem merecido o respeito do Governo
Federal, até porque o Governo Federal efetivamente
não respeita a grande maioria de marginalizados
deste País. E veja V. Exª que, a esta hora, somos tão
poucos presentes a este Plenário – e talvez até
pudéssemos conferir perdas salariais pelas horas
ausentes nesta Casa. Então, tenho apenas a
obrigação de, mais uma vez, saudar V. Exª pela
promoção deste debate, de tão grande importância,
que diz respeito à renda mínima e, portanto, a uma
alternativa concreta e eficaz para diminuir os
gigantescos números de miserabilidade crescente
que verificamos em nosso País. Assim, este meu
aparte era apenas para saudar a luta incansável,
frise-se, de V. Exª a respeito desse tema.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço muito à Senadora Heloisa Helena, que
também, ontem, esteve na CNBB, ouvindo Dom Rai-
mundo Damasceno, Secretário-Geral, e o Presiden-
te, Dom Jaime Henrique Chemello, que, com tanta
clareza, expuseram-nos a importância de a socieda-
de brasileira se mobilizar para caminharmos na dire-
ção de não haver excluídos em nosso País, sobretu-
do, também, abraçando a Campanha da Fraternida-
de deste ano, a fim de que não haja pessoas sem em-
prego no Brasil, sendo a todos conferido o necessário
à sua sobrevivência.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª me concede um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Romero Jucá, com muita honra concedo-lhe
o aparte.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senador
Suplicy, quero também, assim como o fez a nobre Se-
nadora Heloisa Helena, associar-me ao seu discurso
no que diz respeito tanto à Campanha da Fraternida-
de, quanto à questão do esforço, da luta de sua vida,
qual seja, a implementação, em todos os quadrantes
deste País, de um programa de renda mínima, do se-
guro desemprego; enfim, de alguns mecanismos que
possam melhorar a condição de vida das famílias bra-
sileiras. Já tivemos várias oportunidades de conver-
sar a respeito disso e V. Exª sabe que, na pequena
Prefeitura de Boa Vista, quando da gestão de Teresa
Jucá, implantou-se naquela cidade um programa de
renda mínima ligado à educação, assim como o fez o
Governador Cristovam Buarque aqui em Brasília e al-
guns prefeitos deste País. Sem dúvida nenhuma, a
meu ver, esse tema volta com uma força muito gran-

de. A realidade que estamos vivendo, com a necessi-
dade de buscarmos políticas compensatórias, políti-
cas de equilíbrio regional, políticas de equilíbrio soci-
al, sem dúvida nenhuma, credencia o Programa Bol-
sa-Escola, o esforço de complementação familiar
de renda como um esforço fundamental, de um
lado, para dar melhores condições de vida à popu-
lação e, de outro, até para reforçar o mercado inter-
no de consumo, que precisa ser incentivado, uma
vez que temos de promover o crescimento da produ-
ção, dividindo melhor essa produção e melhorando a
qualidade de vida do povo brasileiro. Portanto, quero,
rapidamente, associando ao pensamento de V. Exª,
dizer que as suas preocupações também são as nos-
sas. Espero que este ano possamos caminhar à fren-
te, nesses projetos tão importantes para o Brasil.
Meus parabéns!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Romero Jucá.
E, mais uma vez, reforço aqui a recomendação já fei-
ta ao Prefeito de Boa Vista, sucessor da Prefeita Te-
resa Saenz Surita Jucá, no sentido de que reconside-
re a sua decisão de não dar continuidade ao referido
programa. Avalio ser muito importante que o Prefeito
de Boa Vista, assim como o Governador de Roraima,
venham a colocar em prática um Programa de Garan-
tia de Renda Mínima ou de Bolsa-Escola, pois, na
verdade, estes são desenhos que podem ser aperfei-
çoados, podem ser ambos tratados como sinônimos
– e é preciso aperfeiçoar para se chegar ao melhor
caminho, à melhor aplicação de programas desta na-
tureza.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de res-
saltar aqui também a importância da proposta inter-
nacional. Tenho apoiado inteiramente a proposta
da instituição do chamado imposto James Tobin,
com base na idéia do eminente economista da Uni-
versidade de Yale, laureado com o Nobel de Econo-
mia, segundo a qual uma pequena taxa, como
0,25%, pudesse ser cobrada sobre todas as transa-
ções financeiras internacionais, o que colaboraria
para haver menos movimentos especulativos de
capital. A destinação desses recursos poderia ser
um Fundo, que, sobretudo colaborasse para que
não houvesse instabilidade das economias em de-
senvolvimento e mais pobres, inclusive financiando
projetos como um Programa de Garantia da Renda
Mínima, um programa Bolsa-Escola e, com o tempo,
um programa visando à criação de uma renda de ci-
dadania para todas as pessoas no Planeta Terra.

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Gilberto Mestrinho.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mestrinho) –
Com a palavra o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, muito se tem fala-
do, no Congresso nacional, sobre a questão indíge-
na, sobre a demarcação de terras indígenas, sobre a
atuação da Funai; enfim, sobre uma questão tão pal-
pitante e que, infelizmente é pouco conhecida dos
brasileiros.

Hoje mesmo, nesta Casa, durante o Pequeno
Expediente, foram tratados pontos relativos a essa
questão.

Falaria eu hoje sobre o Sistema Previdenciário e
outras questões nacionais, mas me vejo no dever de
vir à tribuna, até como ex-Presidente da Funai, para
expor um pouco das minhas reflexões sobre a causa
indígena e, especificamente, também, as questões
de Roraima que aqui foram tratados.

Durante três anos fui Presidente da Funai, du-
rante a gestão de três Ministros, e vivi, talvez como
ninguém e por ter passado tanto tempo lá, as dificul-
dades e a problemática indígena em nosso País. V. Exª
também é um expert na questão; por ter governado
tantas vezes o Estado do Amazonas, detendo tam-
bém conhecimento de causa sobre a questão.

Mas, aqui no Congresso Nacional, de vez em
quando, temos visto parlamentares, até bem intencio-
nados, mas desavisados e desinformados, virem
abordar a questão indígena e até tentarem fazer rela-
ções entre o número de índios com o número de hec-
tares, enfim, com qualquer tipo de relação matemáti-
ca entre a questão indígena e a terra.

Apreendi que a terra é vital para o índio; mas
apreendi também que é fundamental que essa de-
marcação seja feita conscientemente; que seja feita
uma demarcação harmônica no sentido de que, de-
marcada a terra, a comunidade indígena possa viver,
sobretudo em paz. Aprendi, nos três anos em que es-
tive à frente da Funai, bem como, depois, ao longo da
minha vida pública, que o conflito, se é ruim para to-
dos, é pior para o índio. Já vi lideranças indígenas se-
rem assassinadas em Alagoas; já vi lideranças indí-
genas serem massacradas em muitos lugares deste
País e lutei pela demarcação das terras, porque en-
tendo que esse é o primeiro caminho para garantir a
integridade e a soberania desses povos.

Em Roraima – e aqui isso foi tratado –, está-se
demarcando a área indígena Raposa/Serra do Sol;
uma área de 1 milhão e 600 mil hectares; uma área
que abrange cerca de quatro etnias; uma área que,
em um primeiro momento, pode se dizer grande, qua-
se do tamanho do Estado de Sergipe, que tem 2 mi-
lhões de hectares.

Estamos buscando – e o meu esforço tem sido
grande ao longo desses quatro anos aqui no Senado
– uma solução que garanta às comunidades indíge-
nas a terra, inclusive em demarcação contínua, por-
que entendo que o processo de perambulação e de
circulação dos índios tem que ser preservado; mas,
também, que garanta a harmonia e a pacificação de
Roraima, para que, feita a demarcação, cessado o
processo de garantia do Estado e da União, os índios
não fiquem à mercê de qualquer tipo de conflito, pois
eles pagarão a conta.

Infelizmente, foi dito anteriormente que a Funai
não atua e que essa demarcação precisa ser revista.
Não entendo que essa demarcação precise ser revis-
ta. O que entendo – e quero dizer aqui de público, por-
que estamos tratando disso e, infelizmente, não esta-
mos fazendo alarde na imprensa, porque estamos
buscando o caminho da conciliação e do entendimen-
to – é que questões pontuais, que tratam especifica-
mente do Vale do Arroz e da região do Lago de Cara-
caranã, que é a região turística mais forte do Estado
hoje, sejam preservadas na forma do que for decidido
num processo de entendimento com as próprias co-
munidades indígenas.

Fico triste quando vejo o poder público ou algum
parlamentar usar a sua atuação ou até verbas públi-
cas para desestruturar a organização indígena.

Não quero de modo nenhum dizer que tal ou
qual organização não representa os anseios da co-
munidade indígena. Representa sim, e por menor que
seja tem de ser respeitada; e por menor que seja tem
de ser honrada e apoiada, porque é por intermédio da
organização de suas populações que o indígena bra-
sileiro cada vez mais vai ser forte.

O caminho para resolver os impasses é a nego-
ciação e não a desautorização e a desestruturação
dos movimentos organizados indígenas em Roraima
ou em qualquer lugar deste País. Os índios e a popu-
lação brasileira deem estar organizados para enfren-
tar os desafios, as necessidades e os dramas que
vive.

Quanto à questão indígena, faço justiça a uma
parte da Bancada Federal de Roraima e também à
Senadora Marluce Pinto, minha adversária política
em muitos embates em Roraima, que, nesse aspec-
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to, está conosco buscando esse caminho. Temos
conversado com o Ministro Renan Calheiros, há uma
solução em vista. Tenho certeza de que o Vale do
Arroz, região que mais produz arroz na Amazônia oci-
dental – inclusive abastece a capital, Manaus – será
preservada. E mais: tenho certeza de que isso será
feito em paz, com comedimento e com respeito às co-
munidades indígenas.

Faço ainda um desagravo aos servidores da Fu-
nai, porque foi dito aqui que a Funai não funciona, que
não está preparada e que é um órgão muito ruim.
Não. Não é. A Funai luta com muitas dificuldades, tem
pouco dinheiro, mas tem servidores valorosos, de-
centes, que se embrenham na mata, que se expõem
a doenças, como malária, oncocercose ou febre ama-
rela, mas, mesmo assim, estão lá, atuando em defesa
dos índios e demarcando terra. Não fazem mais por-
que não podem. Manifesto desta tribuna o meu res-
peito pelos servidores da Funai, com quem convivi
durante três anos e cuja luta tenho acompanhado.

Da mesma forma, louvo o esforço do Ministro
Renan Calheiros na busca de uma solução, quem
sabe até transformando a Funai em Secretaria de
Assuntos Indígenas, mas, tal como foi falado por um
dos Senadores que me antecedeu, não no sentido da
municipalização ou estadualização da saúde, da edu-
cação e de outras atividades ligadas ao índio. Não!
No caso de Roraima, por exemplo, se a saúde do ín-
dio fosse estadualizada, os índios estariam quase to-
dos mortos, porque a saúde do Estado não serve nem
para quem está na capital, Boa Vista, quanto mais
para quem está nas áreas indígenas abandonadas.
Esse não é o caminho.

O caminho talvez seja o que estamos buscando
junto ao Ministro Renan Calheiros – buscávamos com
o Dr. Sulivan Silvestre, que morreu, infelizmente –,
com o novo Presidente, Márcio Lacerda, com o Minis-
tro José Serra: a federalização e a atuação da Funda-
ção Nacional de Saúde de forma mais ativa junto com a
Funai em relação às áreas indígenas. Esse, sim, é o ca-
minho. Também é caminho o fato de o Ministério da
Educação dar suporte à educação indígena, valorizan-
do-a, reforçando-lhe a cultura e resgatando os prin-
cípios fundamentais da história indígena.

Registro que a solução para a demarcação da
área Raposa Serra do Sol sairá, mas sairá do
entendimento e da paz. Esse processo já está
caminhando, porque há quatro anos estamos aqui
tratando dessa questão – eu, a Senadora Marluce Pinto,
o Senador João França, que deixou o mandato, e outros
parlamentares federais.

Infelizmente, o Governo do Estado tem sido
omisso. Na reunião que houve no Ministério da Justiça, o
Governador, o Vice-Governador e nenhum Secretário de
Estado estavam presentes para tratar dessa questão.
Somos nós, Parlamentares de oposição, que
poderíamos estar ampliando os conflitos para disso tirar
proveito em Roraima, que estamos atuando como
bombeiros. Somos nós que estamos atuando como
defensores do entendimento no sentido de buscar a
harmonia e a paz no nosso Estado e, principalmente, a
preservação e a valorização das comunidades indígenas
do Brasil e do Estado que represento, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mestrinho) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srª Senadora, digna
representante do Estado de Alagoas, já estamos ao final
da sessão que aprovou um projeto de grande
importância: a concessão de um empréstimo de US$1,1
bilhão para que o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, o BNDES, e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, o BID, tenham
recursos para um programa global de financiamento
multisetorial. O que vem a ser isso?

A exposição de motivos que acompanha esse
pedido de empréstimo aprovado pelo Senado mostra
genericamente que o programa destina-se a apoiar o
desenvolvimento e a modernização do setor produtivo e
empreendimentos sociais privados.

Sr. Presidente, precisamos apoiar o
desenvolvimento e a modernização do setor produtivo. É
disso que o Brasil precisa: programas de
desenvolvimento e modernização para o setor produtivo.
Este tem sido o tema das minhas maiores preocupações
aqui no Senado da República, como ocorre com outros
Srs. Senadores. Muito tenho me esforçado para
demonstrar a necessidade que temos de apoiar o setor
produtivo para que este País possa produzir para
abastecer o mercado interno, abastecer a nossa
população e exportar o excedente, mandá-lo para além
das nossas fronteiras, contribuindo, assim, para um
superávit da balança de pagamentos do País, que tem
arcado com déficits cada vez maiores em razão do
grande volume de nossas importações.

Felizmente, com essa flexibilização cambial,
alguns produtos brasileiros passaram a ter mais
competitividade e conseqüentemente poderá haver – e
acredito que haverá – uma melhora no resultado da
balança comercial para o nosso País.
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Eu não estava aqui à hora em que esse projeto
foi votado, Sr. Presidente. Fiz as minhas anotações e
por esse motivo ocupo a tribuna neste momento. Não
podemos mais aceitar qualquer pedido de emprésti-
mo. Não vou mais votar favoravelmente a nenhum
pedido. Eu apoiaria esse, se ele contivesse a ressal-
va que vou fazer agora: que houvesse sido apresen-
tado pelo banco um programa para o Brasil inteiro.

Temos observado que, por setor produtivo, têm
sido entendidas as grandes empresas deste País,
têm sido entendidas aquelas que estão sediadas nos
grandes centros deste País. Nas pequenas comuni-
dades, nos Estados mais necessitados que precisam
melhorar o seu sistema produtivo e modernizá-lo, não
vemos qualquer ação do BNDES. Por exemplo, o
meu Estado, Mato Grosso do Sul, deveria ter agroin-
dústrias para aproveitar a matéria-prima que produz,
matéria-prima que vai para os grandes centros e volta
para nós, porque lá não temos indústrias.

Não tenho aqui os números, Sr. Presidente,
mas as regiões Sul e Sudeste é que têm obtido essas
vantagens do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social. Quase nada tem ido para o seu
Norte, Sr. Presidente, nem para o Nordeste. Quero di-
zer a esta Casa, registrar com profundo pesar, que o
BNDES sequer tem agência no meu Estado. Todas
as vezes em que os empresários de Mato Grosso do
Sul pleiteiam algo junto ao Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social, recebem como res-
posta até que o financiamento não compensa para
Mato Grosso do Sul, uma vez que eles têm de encon-
trar um agente financiador, pagar um spread, pagar
juros para um outro banco, o que exige representa um
custo financeiro muito elevado. Dessa forma, o
BNDES torna-se o grande concentrador de rendas
deste País.

É preciso tomar consciência, é preciso que o
BNDES enxergue o Brasil como um todo. Aliás, Sr.
Presidente, essa é a luta que tenho travado aqui. Ain-
da ontem, ocupei a tribuna e abordei a necessidade
de programas de desenvolvimento regional que aten-
dam as nossas regiões, como acontecia há 10 ou 12
anos. Eu fui Presidente da extinta Sudeco – Superin-
tendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste –,
que existia ao lado da Sudam e da Sudene, mas o
ex-Presidente Collor resolveu extingui-la. Assim, o
Centro-Oeste ficou inteiramente desamparado, o que
é um absurdo. Falo e pleiteio melhorias em nome de
Mato Grosso do Sul porque ninguém quer ficar dimi-
nuído e porque conheço as potencialidades do meu
Estado. Talvez, Mato Grosso do Sul seja a única Uni-
dade da Federação brasileira que não tem estabeleci-

mento de crédito. Hoje os bancos estão em descrédi-
to e parece que não é vantagem ter banco estadual.
Mas, e banco de desenvolvimento? Se em Mato
Grosso do Sul houvesse uma agência do BNDES ou
se ele não fizesse essas exigências, tudo seria dife-
rente. O BNDES poderia fazer convênio com outro
banco – como o Banco do Brasil, por exemplo – e ad-
mitir a análise dos projetos das pequenas e das médi-
as empresas lá. Atualmente os empresários que ne-
cessitam de financiamento precisam deslocar-se
para Brasília ou para o Rio de Janeiro e acabam fa-
zendo inúmeras viagens em virtude da burocracia,
que emperra o País. Até nisso há concentração, o
que nos deixa indignados.

Da próxima vez – continuo fazendo parte da Co-
missão de Assuntos Econômicos –, vou fazer exigên-
cia ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômi-
co e Social e espero o apoio desta Casa nesse senti-
do. O Programa de Desenvolvimento e Modernização
do Setor Produtivo concede empréstimo altamente
vantajoso. O Senado tem que aprová-lo, mas deve fa-
zê-lo para destinar esses recursos para o Brasil intei-
ro, sem discriminação, sem privilégio de nenhuma na-
tureza e com juros compatíveis. Vejo aqui os juros co-
brados em empréstimos tomados do exterior. Tais
empréstimos vêm com taxas de juros acessíveis, que
não chegam, com encargos e tudo mais, a 1,5% ao
mês, nem a 12% ao ano, com carência de dois anos.
Pergunto: por que o BNDES, na hora de repassar es-
ses recursos, o faz a juros elevadíssimos? Como é
que o setor produtivo vai trabalhar com essas taxas
de juro? Resultado: tem havido inadimplência. Quan-
do vamos aos estabelecimentos de crédito, eles di-
zem que há inadimplência. Sim, isso acontece por-
que, com os juros elevados desse jeito, juros sobre ju-
ros e capitalizados, o setor produtivo não tem, efetiva-
mente, condições de pagar.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V.
Exª me permite um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) –
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Prezado Senador Ramez Tebet, a preocupação
de V. Exª é mais do que justa com respeito à
aplicação dos recursos do BNDES relativamente
ao levantamento de R$1.100 milhões destinados
ao Programa Global de Financiamento
Multissetorial. Conforme o Senador José Eduardo
Dutra demonstrou ainda ontem – falo como
Senador da Região Sudeste –, de fato, tem
havido concentração. Assim a Região Sudeste
tem recebido mais recursos do que, por exem-
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plo a Região Centro-Oeste, de que faz parte o
Estado de V. Exª – Mato Grosso do Sul –, mesmo
que considerada proporcionalmente a importância
das economias ou o número de habitantes. Se
quisermos levar em consideração a necessidade de
melhoria da distribuição de renda em termos
pessoais e regionais, há que se fazer um esforço para
maior eqüidade sob o ponto de vista regional. É
importante salientar que – ao menos está explicitado
na apresentação do projeto – o referido programa
objetiva o desenvolvimento do setor produtivo
brasileiro mediante financiamento de projetos
destinados à instalação, ampliação, modernização e
diversificação de médias, pequenas e
microempresas – ressalto –, com vistas à aquisição
de máquinas, equipamentos, serviços, assim como
capital de giro necessário à execução de projetos.
Pois bem, levantamento realizado no ano passado
referente à evolução da destinação de recursos do
BNDES para pequenas, médias e microempresas,
em comparação com as médias grandes e grandes
empresas, mostrou que tem havido concentração
para as médias grandes e grandes empresas. Estas
têm obtido, praticamente mais do que 90% dos
recursos do BNDES. Então, somando-nos aos esforços
e à preocupação de V. Exª, continuaremos cobrando
as informações relativas à destinação dos recursos
do BNDES para ver se o que está aqui explicitado vai
acontecer, se de fato o BNDES vai destinar mais
recursos para as pequenas, médias e microempresas
e, eu acrescentaria, para as cooperativas, em
proporção maior do que até agora vem sendo
destinado, além da preocupação com a distribuição
mais eqüitativa do ponto de vista das regiões do
Brasil.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª completa o meu
pronunciamento, porque, em verdade, esses
recursos devem ser destinados mesmo para as
pequenas, as médias e as microempresas do País,
para aquisição de equipamentos e maquinários
indispensáveis ao setor produtivo. Ainda mais se nos
lembrarmos que as pequenas e as médias empresas
são responsáveis por quase 50% dos empregos
existentes no País. E veja a importância desse
projeto. Esse dinheiro assim tomado, que tem um
prazo de amortização de 20 anos e carência de
quatro anos – eu falei em dois, mas o prazo de
carência, Sr. Presidente, é de quatro anos – se
aplicado nas pequenas e médias empresas de todas
as regiões do Brasil, haverá aumento da produção e,
naturalmente, isso contribuirá para a diminuição do

número de desemprego, que é o grande problema do
Brasil e do mundo. É preciso dar trabalho aos nossos
conterrâneos, é preciso dar trabalho aos nossos
concidadãos.

Senador Eduardo Suplicy, agradecendo mais uma
vez o aparte de V. Exª, que completa o meu
pronunciamento, gostaria de lembrar que as pequenas e
médias empresas são responsáveis por 48% da
mão-de-obra no País. Portanto, é fundamental
fortalecê-la.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, era esse o
registro que gostaria de fazer quase ao final desta sessão.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet,
o Sr. Gilberto Mestrinho deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Freitas
Neto.

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) – Não há mais
oradores inscritos.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 66, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº211, de
1993 (nº 1.231/88, na Casa de origem), que
dá nova redação ao § 1º do art. 389 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº5.452, de 1º de
maio de 1943 e o Projeto de Lei da Câmara
nº 22, de 1995 (nº2.881/92, na Casa de
origem), que inclui parágrafo único ao art.
400 da Consolidação das Leis do trabalho.
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para criar incentivo fiscal e dá
outras providências. (Tramitando em
conjunto, nos termos do Requerimento
nº67, de 1998)

Relator: Senador José Alves

I – Relatório

Sob exame nesta Comissão o Projeto de Lei da
Cãmara nº 211, de 1993, que “Dá nova redação ao § 1º
do art. 389 da Consolidação das Leis do trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e o Projeto de Lei da Câmara nº22, de 1995,
que ”Inclui parágrafo único no art. 400 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
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Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
criar incentivo fiscal e dá outras providências".

As proposições são de autoria, respectivamen-
te, do Deputado Carlos Cardial e do Deputado Jabes
Rebelo, e tramitam em conjunto por tratarem da mes-
ma matéria (Requerimento nº 67, de 1998).

O § 1º do art. 389 da consolidação das Leis do
trabalho – CLT, pelo Projeto de Lei da Câmara nº
211, de 1993, passaria a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 389 ................................................
§ 1º Os estabelecimentos em que tra-

balhem pelo menos 30(trinta) empregados
terão local apropriado, onde seja permitido a
esses empregados guardar, sob vigilância e
assitência, os seus filhos, no período da
amamentação."

Na Casa de origem, a matéria recebeu parecer
favorável, à unanimidade, nas Comissões de Traba-
lho, administração e Serviço Público e de Constitui-
ção, Justiça e de Redação.

Já o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1995,
inclui parágrafo único no art. 400 da CLT, para criar
incentivo fiscal, nos termos seguintes:

“Art. 400 ................................................
Parágrafo único. As empresas que

mantiverem locais apropriados à oferta gra-
tuita de creches e pré-escolas para atendi-
mento aos filhos de seus empregados farão
jus à concessão de incentivos fiscais nos
termos da legislação específica."

No prazo regimental, às proposições não fo-
ram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A primeira proposição visa substituir a expressão
mulheres pelo vocábulo empregados, contida no
texto do § 1º do art. 389 da CLT, que vigora com a
seguinte redação:

“Art. 389. ...............................................
§ 1º Os estabelecimentos em que

trabalharem pelos menos 30 (trinta) mulheres
com mais de 16 (dezesseis) anos de idade
terão local apropriado onde seja permitido às
empregadas guardar sob vigilância e
assistência os seus filhos no período da
amamentação."

A idéia original do autor era acrescentar um novo
parágrafo ao art. 389 da CLT, estabelecendo que “nos
casos de separação judicial ou de divórcio, assim como
nos de separação de fato devidamente comprovada,
o direito previsto no § 1º deste artigo transfere-se
para o pai, quando o filho for deixado à sua
responsabilidade, até a idade de 3 (três) anos.”

Trata-se, em princípio, de matéria controvertida,
que foi abordada com muita responsabilidade pelo
relator da proposição na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público da Câmara dos
Deputados, Deputado Chico Amaral, que no seu voto
consignou, verbis:

“De início, é de boa indicação
elucidarmos que o § 1º do art. 389 da CLT, na
verdade, procura assegurar o direito à
amamentação, que é, sem dúvida, um direito
dos filhos, e não dos pais.

O legislador de 1943, imbuído da hoje já
superada concepção de fragilidade do trabalho
feminino, insculpiu na CLT obrigação às
empresas que tenham mais de 30 (trinta)
mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos
de idade, de manterem local apropriado à
guarda, sob vigilância e assistência, dos filhos
de suas empregadas, no período de
amamentação.

Como já o dissemos, o legislador pátrio
dispensou à mulher princípios de proteção,
porque, basicamente, ela era considerada
débil para certos trabalhos.

Esta postura não mais subsiste em face
das disposições constitucionais que
preconizam a igualdade entre homem e
mulher, em direitos e obrigações.

A lei não pode, de forma incoerente,
cercear a liberdade de função e a plena
igualdade de trabalho, sem distinção de sexo,
ou qualquer outra discriminação injustificada.

Exceção feita à Constituição Federal
que, por ser recente, é bastante igualitária e
justa, os demais diplomas legais carecem de
urgente adaptação à nova mentalidade social.

É imperioso remover-se os preconceitos
e discriminações quanto ao trabalho da
mulher. É inafastável a necessidade de
eliminar-se qualquer tratamento diferenciado
que importe em discriminação."

A Constituição de 1988 consagrou no caput do
seu art. 5º e inciso I princípio segundo o qual é veda-
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da qualquer espécie de discriminação,
estabelecendo-se que homens e mulheres são
iguais em direitos e obrigações.

Assim, é provável e muito normal que nos dias
atuais o homem assuma encargos que há pouco tem-
po eram restritos à mulher. São inúmeros os casos de
falecimento da mãe durante o parto, ou situações ou-
tras que fazem com que o homem tenha que assistir
os filhos em todos os aspectos inclusive na sua ali-
mentação precoce.

Não parece despropositada a manutenção de
instalações necessárias a procedimento simples,
mas de grande relevo social, merecendo o projeto a
nossa aprovação, inclusive porque ele visa atender a
um preceito constitucional.

Em relação ao Projeto de Lei da Câmara nº 22,
de 1995, nossa posição é diversa da primeira.

A Constituição, no art. 7º, inciso XXV, consagra
como direito dos trabalhadores;

“Art. 7º ..................................................
..............................................................
XXV – assistência gratuita aos filhos e

dependentes desde o nascimento até seis
anos de idade em creches e pré-escolas.

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

O princípio constitucional é o da gratuidade e
não o da onerosidade. A assistência aos filhos e de-
pendentes do trabalhador é uma obrigação da em-
presa ou dos empregadores, de modo geral. Não se
trata, portanto, de faculdade, que pode ou não ser
implementada pela empresa, com ou sem favores
estatais, principalmente fiscais.

Como se trata de uma despesa, a dedução fis-
cal já está implícita, uma vez que haverá subtração
desse valor da base de incidência tributária, benefici-
ando a empresa ou o empregador. Não se justifica,
portanto, prever-se a criação de incentivos fiscais
nessa hipótese.

Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei nº 211, de 1993, e pela rejeição do
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1995.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 1998.
Ademir Andrade, Presidente – José Alves –

Relator – Sebastião Rocha – Leonel Paiva – Arlin-
do Porto – Iris Resende – Nabor Junior – Osmar
Dias – Emília Fernandes – Romero Jucá – Marluce
Pinto – Lúcio Alcântara – Julio Campos – Romeu
Tuma – Mauro Miranda – Leomar Quintanilha –
Carlos Wilson.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS

DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO
DO REGIMENTO INTERNO

REQUERIMENTO Nº 67, DE 1998

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258, do Regimento Interno

do Senado Federal, requeiro:
I – o desapensamento dos PLC Nº 50, DE 1994;

PLC Nº 154, DE 1993; PLC Nº 118, DE 1993; PLC Nº
25, DE 1993; PLC Nº 38, DE 1993; PLC Nº 9, DE 1995;
PLC Nº 75, DE 1992; PLC Nº 12, DE 1995; PLC Nº 6,
DE 1995; PLC Nº 19, DE 1995; PLC Nº 93, DE 1993;
PLC Nº 31, DE 1995; PLC Nº 151, DE 1993; PLC Nº
211, DE 1993; PLC Nº 22, DE 1995; PLS Nº 60, DE
1995; PLC Nº 206, DE 1993; PLC Nº 63, DE 1994; PLC
Nº 108, DE 1994; PLS Nº 76, DE 1995; PLC Nº 94, DE
1994; PLC Nº 134, DE 1994; PLC Nº 74, DE 1994; PLC
Nº 8, DE 1995; PLC Nº 41, DE 1993; PLC Nº 142, DE
1994; PLC Nº 10, DE 1993; PLC Nº 36, DE 1993; PLC Nº
71, DE 1993; PLC Nº 135, DE 1994; PLC Nº 208, DE
1993; PLC Nº 7, DE 1995; PLC Nº 97, DE 1992; PLC Nº
101, DE 1994; PLC Nº 32, DE 1994; PLC Nº 62, DE
1994 e PLC 73, DE 1996.

II – o apensamento dos seguintes projetos, de
acordo com os grupos abaixo discriminados:

1) PLC Nº 118, DE 1993; PLC Nº 25, DE 1993;
PLC Nº 38, DE 1993 e PLC Nº 9, DE 1995;

2) PLC Nº 75, DE 1992; PLC Nº 12, DE 1995;
PLC Nº 6, DE 1995; PLC Nº 19, DE 1995 e PLC Nº 93,
DE 1993;

3) PLC Nº 211, DE 1993 e PLC Nº 22, DE 1995;
4) PLC Nº 206, DE 1993; PLC Nº 63, DE 1994 e

PLC Nº 108, DE 1994;
5) PLS Nº 76, DE 1995; PLC Nº 94, DE 1994;

PLC Nº 134, DE 1994; PLC Nº 74, DE 1994; PLC Nº 8,
DE 1995; PLC Nº 41, DE 1993 E PLC Nº 142, DE
1994.

Justificação

Ainda que tenham por objetivo alterar disposi-
tivos da Consolidação das Leis do Trabalho, o de-
sapensamento desses projetos de lei se faz neces-
sário tendo em vista a diversidade de temas que
abordam.

Por outro lado, já que algumas das proposições
são passíveis de tramitarem em conjunto, estamos
requerendo o apensamento dessas matérias que,
efetivamente, tratam de assuntos correlatos.
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Entendemos, assim, que a análise sobre os refe-
ridos projetos pelas comissões técnicas desta Casa,
na forma como estamos agrupando, será factível, deven-
do se processar de forma racional e adequada, em con-
sonância com a diversidade de tratamento exigida para
a avaliação de matéria da complexidade da legisla-
ção trabalhista.

Sala das Sessões, – Senador Ademir de Andrade.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
....................................................................................

XXV – assistência gratuita aos filhos e depen-
dentes desde o nascimento até seis anos de idade
em creches e pré-escolas;
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

....................................................................................
Art. 400. Os locais destinados à guarda dos fi-

lhos das operárias durante o período da amamenta-
ção deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma
saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma
instalação sanitária.
....................................................................................

PARECER Nº 67, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre os Projetos de Lei da Câmara nº
206, de 1993 (nº 478, de 1991, na Casa de
origem), que altera o art. 472 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho; nº 63, de
1994 (nº 3.614-C, de 1993, na Casa de Ori-
gem), que acrescenta inciso VII ao art.
473 da Consolidação das Leis do Traba-
lho, permitindo ao empregado faltar ao
serviço, pelo tempo necessário, quando
tiver de comparecer a juízo, e nº 108, de
1994 (nº 4.481-C, de 1989, na Casa de ori-

gem), que acrescenta inciso VII ao art. 473
da CLT. (Tramitando em conjunto, nos
termos do Requerimento nº 67, de 1998).

Relatora do Vencido: SenadoraEmília Fernandes

I – Relatório

São submetidos a esta Comissão de Assuntos
Sociais, para análise, três projetos de lei oriundos da
Câmara dos Deputados, que tramitam em conjunto e
têm por finalidade modificar os arts. 472 e 473 da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT) – aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. A tramita-
ção conjunta decorre da aprovação, em 16 de abril de
1998, do Requerimento nº 67, de 1998, de autoria do
Senador Ademir Andrade.

O Projeto de Lei da Câmara nº 206, de 1993, ob-
jetiva impedir que o contrato de trabalho sofra altera-
ção ou rescisão, por iniciativa do empregador, quando
o empregado se afastar do serviço em razão de aci-
dente de trabalho.

Já o Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 1994,
determina que o empregado falte ao serviço, pelo temo
que se fizer necessário, para comparecer a juízo. Con-
vém lembrar que a proposição visa a conceder uma
prerrogativa já usufruída pelos empregados em função
do Enunciado nº 155, do Tribunal Superior do Trabalho
(TST). Esse precedente normativo veda o desconto
das horas despendidas pelo empregado, no compare-
cimento, como parte, à Justiça do Trabalho.

Por último, o Projeto de Lei da Câmara nº 108, de
1994, objetiva permitir que o empregado falte ao traba-
lho, sem prejuízo dos salários, nos dias de realização
de provas ou exames escolares, devidamente com-
provados.

É o relatório.

II – Análise

As proposições sob exame estão em confor-
midade com a normatização constitucional vigen-
te, pois foram observados os pressupostos cons-
titucionais relativos à iniciativa (art. 61 da Carta
Magna) e à competência para legislar (caput do
art. 48), cabendo ainda levar em consideração
que a matéria pertence ao ramo do Direito do Tra-
balho.

Os projetos, ao alterar os arts. 472 e 473 da
Consolidação das Leis do Trabalho, não conflitam
com os princípios gerais adotados pelo nosso or-
denamento jurídico, com princípios específicos
da legislação trabalhista ou com outras normas
de hierarquia superior.
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Concordamos com o relator da matéria, o
ilustre Senador Casildo Maldaner,

que, ao se manifestar contrário à apro-
vação dos Projetos de Lei da Câmara nº 206, de 1993
e nº 108, de 1994, alega:

“A primeira das mudanças preconiza-
das concede uma espécie de estabilidade
provisória aos empregados vítimas de aci-
dentes de trabalho. Constatamos, no entan-
to, que, já se encontra em vigor norma mais
benéfica. Trata-se de estabilidade prevista
na legislação previdenciária, mais exata-
mente no art. 118 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que determina:

“Art. 118. O segurado que sofreu aci-
dente de trabalho tem garantida, pelo prazo
mínimo de doze meses, a manutenção do
seu contrato de trabalho na empresa, após
a cessação do auxílio-doença acidentário,
independentemente de percepção de auxí-
lio-acidente.

Parágrafo único. O segurado reabilita-
do poderá ter remuneração menor do que a
da época do acidente, desde que compen-
sada pelo valor do auxílio-acidente, referido
no § 1º do art. 86 desta Lei."

Como se pode ver, uma lei relativa-
mente recente concede aos trabalhadores
acidentados a estabilidade, desde a ocor-
rência do acidente até doze meses após a
cessação do auxílio-doença. Esse dispositi-
vo oferece aos trabalhadores mais vanta-
gens do que ofereceria a eventual aprova-
ção do PLC aqui analisado, se apenas im-
pede alteração ou rescisão do contrato de
trabalho em razão de acidente laboral.

De qualquer forma, as rescisões ou
alterações contratuais fundamentados em
acidente de trabalho ferem frontalmente o
preceito constitucional que, no inciso I do
art. 7º da Constituição Federal, garante aos
trabalhadores urbanos e rurais “relação de
emprego protegida contra despedida arbitrária
ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos”. Embora a lei
complementar ainda não tenha sido discutida e
aprovada nesta Casa, é notoriamente arbitrária e
injustificada qualquer demissão ou inovação
contratual que tiver como motivo um acidente de

trabalho, cabendo, em conseqüência,
recurso ao Poder Judiciário para sanar a
injustiça.

Resta-nos analisar a alteração constante do
terceiro PLC. Trata-se de facultar ao empregado o
direito de ausência ao serviço “nos dias de
realização de provas ou exames escolares,
devidamente comprovados”. Essa medida pode,
contrariando os objetivos do autor, prejudicar os
trabalhadores que estudam. Cremos que,
aumentando os encargos sociais na contratação
de estudantes, haverá menos empregos
disponíveis para candidatos nessa condição.
Ademais, em princípio, as provas e exames são
realizados durante o horário escolar, que não
coincide, via de regra, com o horário de trabalho.
Em conseqüência, seriam poucos os eventuais
beneficiados".

Entretanto, no que tange ao Projeto de Lei da
Câmara nº 63, de 1994, apesar da constatação da
existência de norma em vigor, de conteúdo semelhante,
prevista no Código de Processo Civil (CPC) – Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, e de súmula do TST,
entendemos que a proposição ora em análise vai mais
além, quer do parágrafo único do art. 419 daquele Código,
quer da Súmula nº 155, do Tribunal Superior do Trabalho.

É de se ressaltar que o parágrafo único do art. 419 do
CPC dispõe, in verbis:

“O depoimento prestado em juízo é
considerado serviço público. A testemunha,
quando sujeita ao regime da legislação trabalhista,
não sofre, por comparecer à audiência, perda de
salário nem desconto no tempo de serviço.”

Comosevê,odireitodoempregadode faltaraoserviço
só se dá em razão do seu comparecimento a juízo como
testemunha.

Já a Súmula nº 155 do TST reconhece o mesmo
direito,desdequenoâmbitodaJustiçadoTrabalho,quandoo
empregado é parte, in verbis:

“As horas em que o empregado falta ao
serviço para comparecimento necessário,
como parte, à Justiça do Trabalho, não serão
descontadas de seus salários.”

Assim, se comparecer na condição de parte, o
trabalhador não terá sua falta computada.

Ora, a proposição sob comento inova ao
estabelecer que essa concessão será feita não
somente quando o empregado comparecer como
testemunha, no caso estabelecido pelo Código de Processo
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Civil, ou como parte, na Justiça do Trabalho, segundo
a Súmula do TST, mas também para depor ou prestar
qualquer outro serviço à Justiça.

A medida é meritória, pois propicia o pleno exer-
cício de cidadania. Por outro lado, convém assinalar
que a proposição não acarretará ônus significativo
para o empregador, uma vez que o comparecimento
do empregado a juízo ocorre raramente.

III – Voto

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 63, de 1994, e pela rejeição
dos Projetos de Lei da Câmara nºs 206, de 1993, e
108, de 1994, na forma do seguinte substitutivo, em
cumprimento à Lei Complementar nº 95, de 1998:

Emenda nº 1-CAS

PROJETO DE LEI DO SENADO
(SUBSTITUTIVO) Nº 63, DE 1994

Acrescenta inciso ao art. 473 da
Consolidação das Leis do Trabalho, per-
mitindo ao empregado faltar ao serviço,
na hipótese que especifica.

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

dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, tem por ob-
jeto aperfeiçoar a Consolidação das Leis do Trabalho,
assegurando ao empregado, na forma do disposto no
artigo seguinte, o direito de faltar ao serviço quando ti-
ver de comparecer a juízo.

Art. 2º O art. 473 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar com o acréscimo do
seguinte inciso VII:

“Art. 473. ..............................................
..............................................................
VII – pelo tempo que se fizer necessá-

rio, quando tiver de comparecer a juízo." (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 1998. –
Ademir Andrade, Presidente – Emilia Fernandes,
Relatora do vencido – Djalma Bessa – Nabor
Júnior – Leonel Paiva – Benedita da Silva –
Osmar Dias – Leomar Quintanilha – Casildo
Maldaner, com Voto vencido, em Separado –
Sebastião Rocha – Júlio Campos – Marluce Pinto
– Romeu Tuma – Mauro Miranda – Joel de
Hollanda – Carlos Wilson.

VOTO VENCIDO

Em separado, do Senador Casildo Maldaner,
na Comissão de Assuntos Sociais

I – Relatório

Esta Comissão recebe, para análise, três
proposições que tramitam em conjunto e objetivam
modificar os arts. 472 e 473 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943. A tramitação conjunta
decorre da aprovação, em 16 de abril de 1998, do
Requerimento nº 67, de 1998, de autoria do Senador
Ademir Andrade.

O Projeto de Lei da Câmara nº 206, de 1993, do
Deputado Amaury Müller, pretende impedir que o
contrato de trabalho sofra alteração ou rescisão, por
iniciativa do empregador, quando o empregado se
afastar do serviço em razão de acidente de trabalho.
Essa proposição é justificada nestes termos: “Ora,
não parece justo e tampouco humano que o
empregado acidentado sofre direta e
irreversivelmente as conseqüências da demissão
sumária, ainda mais quando o acidente de que foi
vítima, não raro, é resultado da falta de segurança
no trabalho”. Segundo o autor, a iniciativa institui um
novo tipo de estabilidade. Literalmente: “trata-se, na
verdade, de uma estabilidade provisória que, sem
nenhum prejuízo ao empresário, carrega em seu
ventre poderosa ferramenta de justiça social...”

Por sua vez, o Projeto de Lei da Câmara nº 63,
de 1994 (nº 3.614-C, de 1993, na origem), do
Deputado Luiz Carlos Santos, permite, mediante
alteração no art. 473 da CLT, que o empregado falte
ao serviço, pelo tempo que se fizer necessário, para
comparecer a juízo. Esse PLC, nos termos da
justificação apresentada, pretende ampliar uma
prerrogativa já usufruída pelos empregados em
função do Enunciado nº 155, do Tribunal Superior do
Trabalho (TST). Esse precedente normativo veda o
desconto das horas despendidas pelo empregado
no comparecimento, como parte, à Justiça do
Trabalho. O autor, entretanto, entende que “a
concessão deverá ser feita não somente quando o
empregado é parte, mas sempre que for convocado
para depor ou prestar qualquer outro serviço não
apenas à Justiça do Trabalho, mas à Justiça”.
Finalmente, o Projeto de Lei da Câmara nº 108, de 1994
(nº 4.481-C, de 1989, na origem), de autoria do Deputado
Sólon Borges dos Reis, também mediante alteração no
art. 473 da CLT, pretende permitir que o empregado falte
ao trabalho, sem prejuízo dos salários, nos dias de
realização de provas ou exames escolares, devidamente
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comprovados. O autor entende que a aprovação da
proposta vai estimular a formação profissional e
educativa dos trabalhadores. Em defesa de sua tese
ele também afirma que os servidores públicos já
gozam de prerrogativa semelhante.

É o relatório

II – Análise

Os projetos de lei em apreciação estão em con-
formidade com a normatização constitucional vigen-
te, pois foram observados os pressupostos constituci-
onais relativos à iniciativa (art. 61 da Carta Magna) e à
competência para legislar (caput do art. 48), levan-
do-se em consideração que a matéria pertence ao
ramo do Direito do Trabalho.

As normas destinadas a alterar os arts. 472 e
473 da Consolidação das Leis do Trabalho não confli-
tam com os princípios gerais adotados pelo nosso or-
denamento jurídico, com princípios específicos da le-
gislação trabalhista ou com outras normas de hierar-
quia superior. Entretanto, gostaríamos de tecer algu-
mas considerações em relação à juridicidade e ao
mérito, contrárias à aprovação dos textos sob exame.

A primeira das mudanças preconizadas conce-
de uma espécie de estabilidade provisória aos em-
pregados vítimas de acidentes de trabalho. Constata-
mos, no entanto, que já se encontra em vigor norma
mais benéfica. Trata-se de estabilidade prevista na
legislação previdenciária, mais exatamente no art.
118 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que de-
termina:

“Art. 118. O segurado que sofreu aci-
dente de trabalho tem garantida, pelo prazo
mínimo de doze meses, a manutenção do
seu contrato de trabalho na empresa, após
a cessação do auxílio-doença acidentário,
independentemente de percepção de auxí-
lio-acidente.

Parágrafo único. O segurado reabilita-
do poderá ter remuneração menor do que a
da época do acidente, desde que compen-
sada pelo valor do auxílio-acidente, referido
no § 1º do art. 86 desta Lei."

Como se pode ver, uma lei relativamente re-
cente concede aos trabalhadores acidentados a es-
tabilidade, desde a ocorrência do acidente até doze
meses após a cessação do auxílio-doença. Esse
dispositivo oferece aos trabalhadores mais vanta-
gens do que ofereceria a eventual aprovação do
PLC aqui analisado, que apenas impede alteração

ou rescisão do contrato de trabalho em razão de
acidente laboral.

De qualquer forma, as rescisões ou alterações
contratuais fundamentadas em acidente de trabalho
ferem frontalmente o preceito constitucional que, no
inciso I do art. 7º da Constituição Federal, garante aos
trabalhadores urbanos e rurais “relação de emprego
protegida contra despedida arbitrária ou sem justa ca-
usa, nos termos de lei complementar, que preverá in-
denização compensatória, dentre outros direitos”.
Embora a lei complementar ainda não tenha sido dis-
cutida e aprovada nesta Casa, é notoriamente arbitrá-
ria e injustificada qualquer demissão ou inovação
contratual que tiver como motivo um acidente de tra-
balho, cabendo, em conseqüência, recurso ao Poder
Judiciário para sanar a injustiça.

Com relação ao segundo PLC em análise, tam-
bém constatamos a existência de norma em vigor, de
conteúdo semelhante. Trata-se da regra geral, previs-
ta no Código de Processo Civil – Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – que, no parágrafo único do art.
419, dispõe:

“Art. 419. ..............................................
Parágrafo único. O depoimento presta-

do em juízo é considerado serviço público.
A testemunha, quando sujeita ao regime da
legislação trabalhista, não sofre, por compa-
recer à audiência, perda de salário nem
desconto no tempo de serviço."

Assim, o direito do empregado de faltar ao ser-
viço em razão de comparecimento a juízo como tes-
temunha está garantido pela legislação processual
civil, que é fonte subsidiária do direito processual do
trabalho (determinação expressa no art. 769 da
CLT). Se comparecer na condição de parte, o traba-
lhador não terá sua falta computada em função da
orientação da citada Súmula nº 155, do TST. Outras
hipóteses em que o trabalhador pode ser chamado
a juízo são mais remotas, como perícias, por exem-
plo, casos em que o ônus não deve ser atribuído, na
nossa visão, aos empregadores.

Resta-nos analisar a alteração constante do
terceiro PLC. Trata-se de facultar ao empregado o
direito de ausência ao serviço “nos dias de realização
de provas ou exames escolares, devidamente
comprovados”. Essa medida pode, contrariando os
objetivos do autor, prejudicar os trabalhadores que
estudam. Cremos que, aumentado os encargos sociais
na contratação de estudantes, haverá menos empregos
disponíveis para candidatos nessa condição.
Ademais, em princípio, as provas e exames são
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realizados durante o horário escolar, que não
coincide, via de regra, com o horário de trabalho.
Em conseqüência, seriam poucos os eventuais
beneficiados.

III – Voto do Relator

Expostas as razões jurídicas e considerações
de mérito que nos orientaram neste sentido, votamos
pela rejeição dos Projetos de Lei da Câmara nºs 206,
de 1993, nº 63, de 1994, e nº 108, de 1994.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 1998.–
Senador Casildo Maldaner.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS

DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
REGIMENTO INTERNO

REQUERIMENTO Nº 67, DE 1998

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 258, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro:

I – o desapensamento dos PLC Nº 50, DE 1994;
PLC Nº 154, DE 1993; PLC Nº 118, DE 1993; PLC
Nº 25, DE 1993; PLC Nº 38, DE 1993; PLC Nº 9, DE
1995; PLC Nº 75, DE 1992; PLC Nº 12, DE 1995;
PLC Nº 6, DE 1995; PLC Nº 19, DE 1995; PLC Nº 93,
DE 1993; PLC Nº 31, DE 1995; PLC Nº 151, DE 1993;
PLC Nº 211, DE 1993; PLC Nº 22, DE 1995; PLS Nº
60, DE 1995; PLC Nº 206, DE 1993; PLC Nº 63, DE
1994; PLC Nº 108, DE 1994; PLS Nº 76, DE 1995;
PLC Nº 94, DE 1994; PLC Nº 134, DE 1994; PLC Nº
74, DE 1994; PLC Nº 8, DE 1995; PLC Nº 41, DE
1993; PLC Nº 142, DE 1994; PLC Nº 10, DE 1993;
PLC Nº 36, DE 1993; PLC Nº 71, DE 193; PLC Nº 135,
DE 1994; PLC Nº 208, DE 1993; PLC Nº 7, DE 1995;
PLC Nº 97, DE 1992; PLC Nº 101, DE 1994; PLC Nº
32, DE 1994; PLC Nº 62, DE 1994 e PLC 73, DE
1996.

II – o apensamento dos seguintes projetos, de
acordo com os grupos abaixo discriminados:

1) PLC Nº 118, DE 1993; PLC Nº 25, DE 1993;
PLC Nº 38, DE 1993 e PLC Nº 9, DE 1995;

2) PLC Nº 75, DE 1992; PLC Nº 12, DE 1995;
PLC Nº 6, DE 1995; PLC Nº 19, DE 1995 e PLC Nº 93,
DE 1993;

3) PLC Nº 211, DE 1993 e PLC Nº 22, DE
1995;

4) PLC Nº 206, DE 1993, PLC Nº 63, DE 1994
e PLC Nº 108 DE 1994;

5) PLS Nº 76, DE 1995; PLC Nº 94, DE 1994; PLC
Nº 134, DE 1994; PLC Nº 74, DE 1994; PLC Nº 8, DE
1995; PLC Nº 41, DE 1993 e PLC Nº 142, DE 1994.

Justificação

Ainda que tenham por objetivo alterar
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho,
o desapensamento desses projetos de lei se faz
necessário tendo em vista a diversidade de temas
que abordam.

Por outro lado, já que algumas das proposições
são passíveis de tramitarem em conjunto, estamos
requerendo o apensamento dessas matérias que,
efetivamente, tratam de assuntos correlatos.

Entendemos, assim, que a análise sobre os
referidos projetos pelas comissões técnicas desta
Casa, na forma como estamos agrupando, será
factível, devendo se processar de forma racional e
adequada, em consonância com a diversidade de
tratamento exigida para a avaliação de matéria da
complexidade da legislação trabalhista.

Sala das Sessões, – Senador Ademir de
Andrade

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SCERETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:

I – relação de emprego protegida contra
despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos;
....................................................................................

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil

....................................................................................
Art. 419. A testemunha pode requerer ao juiz o

pagamento da despesa que efetuou para
comparecimento à audiência,1 devendo a parte
pagá-lo logo que arbitrada, ou depositá-la em
cartório dentro de três dias (3) dias.

Parágrafo único. O depoimento prestado em
juízo é considerado serviço público. A testemunha,
quando sujeita ao regime da legislação trabalhista,
não sofre, por comparecer à audiência, perda de
salário nem desconto no tempo de serviço.
....................................................................................
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LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefíci-
os da Previdência Social e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
Art. 118. O segurado que sofreu acidente do

trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze
meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na
empresa, após a cessação do auxílio-doença
acidentário, independentemente de percepção de
auxílio-acidente.

Parágrafo único. O segurado reabilitado poderá
ter remuneração menor do que a da época do
acidente, desde que compensada pelo valor do
auxílio-acidente, referido no § 1º do artigo 86 desta
lei.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943*

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

....................................................................................
Art. 472. O afastamento do empregado em

virtude das exigências do serviço militar, ou de outro
encargo público, não constituirá motivo para
alteração ou rescisão do contrato de trabalho por
parte do empregador.

§ 1º Para que o empregado tenha direito a voltar
a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de
exigências do serviço militar ou de encargo público, é
indispensável que notifique o empregador dessa
intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que se verificar a respectiva baixa ou a
terminação do encargo a que estava obrigado.

§ 2º Nos contratos por prazo determinado, o
tempo de afastamento se assim acordarem as partes
interessadas, não será computado na contagem do
prazo para a respectiva terminação.

§ 3º Ocorrendo motivo relevante de interesse
para a segurança nacional, poderá a autoridade
competente solicitar o afastamento do empregado do
serviço ou do local de trabalho, sem que se configure
a suspensão do contrato de trabalho.

§ 4º O afastamento a que se refere o parágrafo
anterior será solicitado pela autoridade competente
diretamente ao empregador, em representação
fundamentada com audiência da Procuradoria
Regional do Trabalho, que providenciará desde logo
a instauração do competente inquérito administrativo.

§ 5º Durante os primeiros 90 (noventa) dias
desse afastamento, o empregado continuará
percebendo sua remuneração.

Art. 473. O empregado poderá deixar de
comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

I – até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de
falecimento do cônjuge, ascendente, descendente,
irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social, viva sob sua
dependência econômica;

II – até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de
casamento;

III – por 1 (um) dia, em caso de nascimento de
filho, no decorrer da primeira semana;

IV – por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue
devidamente comprovada;

V – até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o
fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva;

VI – no período de tempo em que tiver de
cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na
letra c do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de
1964 (Lei do Serviço Militar);

VII – nos dias em que estiver comprovadamente
realizando provas de exame vestibular para ingresso
em estabelecimento de ensino superior.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que os Projetos de Lei
da Câmara de nºs 211, de 1993, e 63, de 1994, cu-
jos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão pe-
rante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de rece-
ber emendas, nos termos do art. 235, II, d, do Regi-
mento Interno do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) – Os Srs.
Senadores Ronaldo Cunha Lima, Amir Lando, Mauro
Miranda e Lúcio Alcântara enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)

– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Legislador
Constituinte, de forma sábia, consignou em nossa vigente Lei
Magna as condições mínimas de garantia do trabalho aos
portadores de necessidades especiais, também objetivando a
promoção de sua integração à vida comunitária.

Em tal caso, estabeleceu, fundamentalmente, o
direito de concorrer às vagas de cargos e empregos
públicos, definidas em percentual fixado em lei, o de
atendimento educacional especializado e o de ser
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admitido em programas de treinamento profissional,
com o fim de ampliar a possibilidade de ocupação e
impedir “qualquer discriminação no tocante a salário
e critérios de admissão”.

Não obstante, o imperativo constitucional e os
mandamentos legais a ele inferiores, direcionados à
garantia de acesso ao emprego, não têm sido sufici-
entes para remover as dificuldades de os portadores
de necessidades especiais ingressarem num merca-
do de trabalho cada vez mais competitivo, motivando
a procura de alternativas políticas que consagrem a
realização daquele direito.

O tema foi objeto de profunda apreciação dos
participantes do III Congresso Ibero-Americano de
Educação Especial, realizado em Foz do Iguaçu, no
fim do ano passado, revelador de que o cenário eco-
nômico mundial reveste características de acentuada
prosperidade, ligada ao crescimento da produtividade
e da competitividade. No entanto, a maior produtivi-
dade muitas vezes é conseqüente da elevação “do
corte da mão-de-obra” e de maiores exigências de
qualificação profissional, quando se requer dos traba-
lhadores “mais alto nível de escolaridade e de prepa-
ração de modo geral, além de um papel mais ativo,
crítico e criativo”.

Ademais, junto aos avanços tecnológicos,
econômicos e de outras transformações, passou-se a
entender o Estado como limitado às suas funções
específicas, com uma estrutura reduzida e de maior
eficiência. Assim, o processo prioritário de
desregulamentação, aliado à ênfase concedida à
competitividade, superam em muito a necessidade de
algum amparo aos grupos sociais vulneráveis.
Nessas circunstâncias, o trabalho dos portadores de
necessidades especiais apresenta-se com tripla
desvantagem, por integrarem o grupo, por serem de
baixa renda e de pouca escolaridade.

Enfocando, com propriedade, esse
problema, o Dr. Cândido Alberto da C. Gomes, da
representação brasileira no conclave, recordou
que “o tratamento tradicional é o de considerar a
educação e o trabalho dos portadores de
necessidades especiais com o caráter de
filantropia ou manifestação piedosa”. Porém, uma
e outro devem ser vistos “também sob o ponto de
vista econômico, envolvendo custos e benefícios”.
A sociedade deve definir se deseja absorver o
“custo de uma pessoa dependente, que lhe dará
nula ou escassa contribuição”, ou investir em
educação especial, visando à melhoria de suas
condições de existência e ao maior retorno de sua
contribuição à economia e à sociedade.

Haverá alguma vantagem em manter-se o
portador de necessidades especiais distante do
grupo populacional economicamente ativo,
provendo-lhe as necessidades muitas vezes à custa
da seguridade social, ou será melhor romper as
barreiras que o distanciam do trabalho,
“reabilitando-o e capacitando-o?” Ante a indagação,
costuma-se, em lugar de resposta, opor a afirmação
de que “a educação especial é cara”, porque seriam
escassos os benefícios esperados.

De fato, nas escolas especiais da cidade do
Rio de Janeiro, o custo anual correspondia a
R$2.002,86, no ano de 1996. Tal valor, considerado
alto quando comparado ao do ensino fundamental,
não o será quando relacionado à despesa média
aluno/ano das universidades federais, estimada em
valor cinco vezes maior. Deve-se considerar,
também, a capacidade de a educação especial
oferecer notáveis benefícios em termos de
independência e empregabilidade, evitando maiores
dispêndios dos setores público e privado.

Há de se ter em conta, igualmente, que as
necessidades especiais são inatas ou adquiridas.
Nesse último caso, decorrem de doenças, inclusive
as profissionais, e de acidentes do trabalho ou não.
Logo, a própria atividade laboral é geradora de
necessidades especiais, como em nosso País, com
sua alta ocorrência de acidentes e doenças
profissionais, repercutindo nos custos dos
programas de reabilitação e readaptação
profissional, assim como nas despesas
previdenciárias concernentes à manutenção de
benefícios por invalidez temporária ou permanente.

Pesquisas a respeito do acesso dos portadores
de necessidades especiais ao emprego e ao
trabalho apontam três principais dificuldades de
acesso ao mercado, referindo-se a primeira delas à
escolaridade e às habilitações profissionais. Pois,
além das diferenças de renda e emprego entre
trabalhadores portadores e não portadores de
necessidades especiais, a falta de capacitação
profissional estende a desvantagem dos primeiros
na competição do mercado de trabalho, mesmo
porque é evidente a diminuição do efeito protetor da
lei para os de menor escolaridade.

Dessa forma, a ampliação das oportunidades de
formação, sobretudo de acesso à educação especial,
seria uma das fórmulas de facilitar o exercício do
trabalho, num mercado altamente competitivo como o
da América Latina, ainda mais considerando-se que
apenas 0,40% do alunado do ensino fundamental é
integrado pelos estudantes de educação
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especial, despencando para o ínfimo percentual de
0,03%, quando considerada a participação nos
estabelecimentos do ensino de nível médio.

Exige-se, além disso, a superação das barreiras
subjetivas, como o preconceito, que nega a existên-
cia da diversidade, para dificultar ou mesmo impedir o
acesso ao mercado de trabalho. Assim, também, de-
vem ser contornadas as barreiras objetivas, a fim de
permitir que o ambiente profissional, necessariamen-
te adaptado mediante incentivos aos empregadores,
garanta a superação de eventuais deficiências de
produtividade.

Deve-se considerar, ainda, que o desejo de tra-
balhar, na conjuntura econômica em que vivemos,
não é comum a todos os portadores de necessidades
especiais, em face de depender da própria natureza
dessa necessidade, das referenciadas barreiras do
mercado de trabalho e dos valores sociais. Quando
na sociedade há predominância de valores paterna-
listas, não é provável que os portadores de necessi-
dades especiais possuam inclinação para o trabalho;
em outras sociedades, porém, a legislação e as políti-
cas públicas, a par de assegurarem um conjunto de
incentivos, estabelecem algum tipo de sanção para
os que, dispondo de condições, não desejam traba-
lhar.

Conclusivamente, o estudo em comento enfati-
za que, “apesar dos notáveis avanços alcançados
pela Constituição de 1988, as políticas brasileiras ain-
da são tímidas”. Não sendo “incisivas nem abrangen-
tes, quer do lado dos benefícios, quer do lado do tra-
balho”, mantêm-se distanciadas daquelas praticadas
na Alemanha, na França e em outros países da Orga-
nização de Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), que determinam a observação de quo-
tas obrigatórias para o emprego de portadores de ne-
cessidades especiais, a “criação de estabelecimen-
tos protegidos, adaptação de postos de trabalho, ati-
vidades de capacitação, recapacitação e reabilitação,
entre outras”.

Ante à complexidade do tema, o aporte do estu-
do que ora comentamos e o imperioso dever de
acrescentar a nossa contribuição ao elenco de medi-
das legislativas que, sobre o assunto, tramitam no
Congresso Nacional, determinamos a realização de
estudos destinados à elaboração de projeto de lei ob-
jetivando a total e necessária revisão da política do
trabalho dos portadores de necessidades especiais.

Não, simplesmente, no sentido de promover o
trabalho dos portadores de necessidades especiais,
reduzindo as despesas previdenciárias e assistencia-
is, e concedendo aos que poderiam estar inativos a

retribuição de atividade produtiva, transformando-os
em partícipes da cadeia de consumo, dos investimen-
tos e dos sistemas tributários. Mas, afirmativamente,
de garantir-lhes, no lugar de ações caridosas, o senti-
mento da dignidade, provindo da independência pes-
soal, da valorização do trabalho que exercem, do re-
conhecimento, enfim, de que lhes cabe o exercício
pleno dos deveres e direitos da cidadania.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, sobre as águas dos
rios da Amazônia, deslizam o produto da coragem,
quase teimosia, de um povo que ousa enfrentar os
percalços da fronteira esquecida. Sobre essas mes-
mas águas, flutua a busca do saber, mágica que,
com poucas letras, conta a história de todos os po-
vos ou que transforma a vida de quem pouco, ou
nada, se tem notícia. São águas que podem refletir
a fronteira da própria vida.

Mas, a busca pelo progresso, pela cidadania e
pela vida não pode, jamais, navegar por leitos de mor-
te. Triste contradição. É que, sob as águas dos rios
amazônicos, onde, também, prolifera a vida, jazem
náufragos das marés do lucro de poucos e do des-
dém de muitos.

É assim com o rio Madeira. Fonte de vida, por-
que uma das principais artérias da Amazônia. Berço
de morte, porque ponto de partida da mais longa de
todas as viagens.

Na madrugada do último dia 11, como todos os
outros dias, a soja que subia de Rondônia se
encontrava com o adubo que descia de Manaus,
para fertilizar outros carregamentos, que, por ali,
irão passar em tantos outros dias. Assim como
tantos josés, que se encontravam com outras tantas
marias, redes e malas repletos de sonhos. Deles,
dos 150 que se acomodavam entre veículos e
mercadorias, 50 permanecem enterrados, algo
assim como que num ataúde do Madeira. A
correnteza foi mais forte, por maiores que tenham
sido o esforço das equipes de resgate e a
solidariedade dos ribeirinhos. O tempo, que se
estende sem as devidas conclusões oficiais sobre a
catástrofe, não tem sido suficiente para apagar a dor
de quem deu graças pela vida que renasceu às
margens do rio, mas que chora o filho, o amigo e
outros tantos que não assistiram, nem mesmo, a
alvorada que se avizinhava. O “Ana Maria VIII” já
não navega mais pelo Madeira.

Eu, particularmente, perdi uma grande companheira
de lutas, a professora Maria da Conceição Sil-
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veira, candidata a deputada estadual pelo PMDB de
Rondônia, no último pleito. Peço a Deus que os
exemplos que ela plantou na sua vida passageira e a
sua energia trazida pelos ventos da eternidade, me
animem nesta caminhada de objetivos e de destinos
comuns.

Sei que a dor do amigo não é maior que a dor fi-
lho, do pai, do cônjuge, da família, enfim. Gostaria,
entretanto, de reforçar os laços de irmandade que o
Criador nos inspirou desde os inícios dos tempos.
Assim, como irmão, compartilho a dor da perda, com
todas as famílias entristecidas pelo luto.

Também o “Selva Amazônica” não chegou ao
seu destino, no dia 23. Toda a carga de alimentos e
dois tripulantes afundaram próximo a Humaitá. Por
mais claro que tenha sido o banco de areia, não foi vi-
sível na escuridão da noite.

Há dois anos, os pontos críticos do rio Madeira,
segundo a Administração das Hidrovias da Amazônia
(AHA), eram seis. Hoje, já somam 13. Isso significa
que o rio Madeira está a exigir atenção especial de to-
dos os órgãos afins, em especial do Departamento
Nacional de Transportes e Rios Navegáveis, para
prosseguir cumprindo o seu papel de integrador da
Amazônia e de viabilizador da cidadania de seus po-
vos. E, isso, inclui dragagem, drenagem, sinalização
náutica, fiscalização mais rigorosa nos procedimen-
tos de navegação, entre outros.

Aos olhos da grande maioria, a melhoria dos
transportes é sinônimo de pavimentação de estradas.
Essa não pode ser, obviamente, a visão dos formula-
dores de política, nem na Amazônia, nem em qual-
quer outra região deste Pais de viés rodoviário. Aliás,
esse tem sido, historicamente, um de nossos maiores
naufrágios.

Alisto-me, de pronto, no devido pelotão de res-
gate, em nome do progresso, da cidadania e da vida!

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, com muita pro-
priedade, a Igreja Católica escolheu para a Campa-
nha da Fraternidade deste ano o lema Sem empre-
go... Por quê?. Esta não é a primeira vez que a Igre-
ja Católica se ocupa com a questão do desemprego
e das condições de trabalho em geral. Anteriormen-
te, já colocara em assuntos correlatos, na escolha
dos lemas Trabalho e Justiça para Todos e Solidári-
os na Dignidade do Trabalho.

É reconfortante, Senhoras e Senhores Senado-
res, saber que as autoridades eclesiásticas, tanto
quanto a comunidade de fiéis, se preocupam com um

problema que se vem agravando ano após ano. O de-
semprego, nos últimos tempos, deixou de ser uma
questão localizada, periférica ou não, para torna-se
uma preocupação universal – católica, portanto, na
acepção do termo.

As autoridades eclesiásticas, ao proporem o
tema do trabalho e do desemprego para reflexão dos
fiéis, das classes dirigentes e das comunidades em
geral, voltam seus olhos, principalmente, para os ex-
cluídos; para aqueles que, precisando garantir o sus-
tento de suas famílias, não têm perspectivas de em-
prego, diante de modelos econômicos perversos, de
injusta distribuição das oportunidades e de uma tec-
nologia poupadora de mão-de-obra.

Essas circunstâncias não escapam à observa-
ção das comunidades leiga e eclesiástica, e são parti-
cularmente danosas nos países do Terceiro Mundo,
conforme observou há dias, em entrevista ao jornal
Correio Braziliense, o cardeal-arcebispo de Brasília,
Dom José Freire Falcão. Por isso mesmo, a Comis-
são Nacional dos Bispos Brasileiros, ao lançar a
Campanha da Fraternidade, não se limita a denunciar
a existência de milhões de desempregados no País –
nada menos que 7% da população economicamente
ativa, no ano passado –, mas também ataca “o neoli-
beralismo sem freios éticos” e “o agravamento da si-
tuação histórica de dependência econômica”.

Além disso, a Igreja Católica coloca algumas su-
gestões em debate, visando contribuir para reduzir o
desemprego. Entre elas, a agilização dos programas
de reforma agrária, com o objetivo de fixar o trabalha-
dor no campo e reduzir o inchaço das cidades.

Trata-se, Senhoras e Senhores Senadores,
de uma proposta sensata e exeqüível, capaz de
gerar emprego e renda para grandes contingentes,
além de contribuir para o aumento da nossa safra
agrícola. Argumentam os burocratas que a
produção advinda da reforma agrária não seria
significativa diante do que produzem os grandes
conglomerados agroindustriais; ou, ainda, que
grande parte dos produtos agrícolas podem ser
importados a preços compensadores.

Cabe aos formuladores das políticas
econômicas, Sr. Presidente, atentar para o fato
de que as prioridades, hoje, se inverteram. A
principal justificativa para a aceleração da
reforma agrária é gerar empregos e reduzir a
pressão urbana por serviços públicos; o aumento
da produção, nesse caso, passa a ser o benefício
adicional. Essa nova perspectiva, quase um
consenso, ganha força quando se anal isam
os custos do Poder Públ ico para manter
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milhões de desempregados e suas famílias:
distribuição de cestas básicas, assistência médica
gratuita, seguro-desemprego, etc. – ou deixaremos
simplesmente que milhões de irmãos nossos morram
à míngua?

Paralelamente à análise desses custos, é ne-
cessário observar a incidência das despesas indire-
tas, como as provocadas pelo inchaço das grandes
metrópoles, em cujas maiorias se amontoam os mi-
lhões de miseráveis do êxodo rural: a necessidade de
maiores investimentos em segurança, em habitação,
em saneamento e em transporte público. Além disso,
cabe lembrar que o baixo nível de emprego reduz,
obrigatoriamente, a arrecadação de encargos socia-
is; e finalmente: como é possível incrementar a produ-
ção se não houver demanda suficiente para o consu-
mo?

A reforma agrária, que se justifica por todos os
motivos consabidos, nessa perspectiva torna-se im-
periosa. Ademais, Sr. Presidente, os ganhos de pro-
dução de uma reforma agrária não seriam desprezí-
veis, como alguns burocratas nos querem fazer crer.

A agricultura brasileira, que em toda a nossa
história tem sustentado o equilíbrio da balança co-
mercial, compensando cíclicas quedas de produção
dos setores industrial e de serviços, foi relegada a
plano secundário, ainda que, recentemente, desem-
penhasse o papel de âncora verde do Plano Real.
Inobstante a ação dos grandes conglomerados agro-
industriais, o Brasil, que se preparava para ser o cele-
iro do mundo, hoje importa milho, arroz e feijão. Nos-
sa produção de grãos tem crescido insuficientemen-
te, e ainda assim graças ao aumento de produtivida-
de, já que a área de plantio permanece a mesma há
duas décadas.

Ao lado da reforma agrária, uma grande verten-
te a ser explorada pelo Poder Público é o setor da
construção civil – como a agricultura, uma atividade
geradora de empregos em grande escala. Pode-se
argumentar, aqui, que os recursos a serem aplicados
nessa área são poucos. Entretanto, o Governo dispõe
agora de instrumentos para a execução de progra-
mas mais audaciosos, notadamente o Sistema Finan-
ceiro Imobiliário, que não se submete ao engessa-
mento do Sistema Financeiro Habitacional. Além de
gerar empregos e renda, a reativação do segmento
imobiliário iria reduzir a enorme pressão ocasionada
pelo déficit habitacional, hoje estimado em quase 12
milhões de moradias.

Por tudo isso, Senhoras e Senhores Senadores,
quero endossar as propostas veiculadas pela Cam-
panha da Fraternidade e congratular-me com a

CNBB pela seriedade do seu trabalho e pela escolha
de um tema de grande atualidade.

Muito obrigado.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o passar do
tempo, no incessante devir dos dias, já está a impri-
mir em nossos calendários o transcurso de um mês
do falecimento do Senador João Calmon. Permi-
tam-ne, a despeito da falta de precisão, tratá-lo não
como ex-senador, mas como Senador João Calmon.
Sua figura e sua ação neste Parlamento foram tão
grandiosas e significativas que me levam a tomar a
liberdade semântica de tratá-lo dessa maneira.

Deixou-nos o Senador Calmon no dia 11 de ja-
neiro deste ano. Apenas a morte foi forte o bastante
para separá-lo da Casa que ele nunca quis abando-
nar. Mesmo depois de encerrado seu último mandato
como senador, permaneceu ele no Senado, prestan-
do inestimável contribuição junto ao Instituto Legisla-
tivo Brasileiro. Sabia ele que, ali, suas esperanças de
levar adiante mais um ideal de luta poderiam adquirir
receptividade e consistência. É que, depois de lutar
por décadas pela educação do povo, alimentava o so-
nho de contribuir para a educação da classe política.
Atribuía ele, inclusive, à falta de preparo dos políticos
para desempenhar suas atividades, uma das razões
da significativa rejeição que costuma a classe política
despertar junto à opinião pública. Num de seus arti-
gos1, afirmou:

“Uma das graves debilidades do nosso
País é a falta de preparação da classe políti-
ca. Preparam-se engenheiros, médicos, far-
macêuticos – e uma gama imensa de profis-
sões. Só não se formam políticos.”

Vamos encontrá-lo, então, aos 82 anos, às
vésperas de seu falecimento, no Instituto Legislativo
Brasileiro, trabalhando obstinadamente para alcançar
mais um de seus ideais patrióticos. Ali, exercia uma
rotina de funcionário exemplar, como se jamais
tivesse sido o deputado e o senador que, em trinta
anos de mandatos sucessivos, marcara sua
passagem de forma indelével na elaboração de leis
decisivas para a melhoria de nossa educação. Vamos
encontrá-lo, ali no ILB, assistindo a cursos os mais
diversos, demonstrando a humildade daqueles que,
por saberem muito, alcançam o elevado entendimento
de que o que sabem é pouco diante do muito ainda a
aprender. Vamos encontrá-lo também nos seminários,
palestras e mesas-redondas realizados no âmbito do
Congresso. Estava ele, a inda em novembro do
ano passado, participando, com o inte-
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resse de um intelectual maduro e, ao mesmo
tempo, com a vivacidade de um jovem colegial, do
seminário intitulado Globalização – Visões do
Mundo Contemporâneo, evento realizado por
senadores, deputados, consultores legislativos do
Congresso Nacional e representantes dos países
integrantes do Mercosul. Não perdia jamais a
oportunidade de defender arduamente a área da
educação, à qual dedicou o melhor de sua
inteligência e o máximo de sua energia.

Não é por acaso que esse homem, a quem
hoje reverenciamos na passagem de um mês de
seu falecimento, incorporou à sua imagem a de in-
cansável batalhador para a melhoria das condições
da educação brasileira. Lutou contra adversários
poderosos. Não os temeu jamais, entretanto.
Enfrentou-os com a tenacidade dos que carregam a
bandeira que dá sentido asuas vidas, dos que levam
dentro de si a certeza de estarem buscando o impres-
cindível, dos que agasalham no fundo do peito a cren-
ça firme e lúcida de que tomaram o rumo acertado.

Na bandeira que empunhou ao longo de sua
vida parlamentar estava inscrita uma palavra:
educação. Foi por ela que arregimentou aliados,
convenceu indecisos, conquistou adversários. Foi por
ela que palmilhou os milhares de quilômetros de
nosso imenso País no afã diuturno de buscar adesão
nos mais variados fóruns.

Em seu memorável discurso de despedida,
proferido nesta tribuna do Senado Federal, em 30 de
janeiro de 1995, confessou lastimar que, tendo
começado sua carreira política como deputado
federal em 1963, somente seis anos depois, em
1969, tivesse passado a considerar a educação
como a primeira motivação de sua vida pública.
Assim relatou o Senador Calmon o episódio que o
fez voltar-se integralmente para a causa da
educação:

Foi naquele ano, quando recebi, em
nome da família cívica de Assis
Chateaubriand, um troféu oferecido pelo
Lions Internacional, no Recife, por
serviços relevantíssimos prestados à
educação, que sugeri um plano para
iniciarmos a Década da Educação,
procurando transformá-la numa idéia fixa,
numa verdadeira obsessão nacional.2

Talvez nem o próprio Calmon tivesse tido, no
momento em que lançou a campanha da Década da
Educação, a consciência de quanto sua vida ficaria

marcada, daí para a frente, com a luta em prol da
educação.

Passou a dedicar-se com alma e coração à
educação, para a qual criou uma imagem metafórica
deveras apropriada, qual seja, “a chave que abre o
segredo do futuro”. Percorreu, ainda no ano de 1969,
várias cidades brasileiras, esclarecendo as razões
da campanha e buscando sensibilizar autoridades,
educadores, empresários e o povo em geral para
engrossarem as fileiras do movimento nacional
contra o analfabetismo.

A revista O Cruzeiro, de 13 de novembro de
1969, em reportagem sobre a peregrinação de João
Calmon, então deputado federal, introduziu-a com
as seguintes palavras:

Uma nova Bandeira percorre o País.
E desta vez despreza a riqueza fácil dos
diamantes, para buscar a cultura que vai
ajudar este País a livrar-se do estigma do
analfabetismo, conduzindo para uma vida
produtiva cerca de 28 milhões de
brasileiros que, por não saberem ler, mal
falam, mal ouvem, mal vêem.

Essa reportagem de O Cruzeiro informa já ter
passado João Calmon por Campina Grande, onde
fora lançada oficialmente a campanha da Década da
Educação perante setores representativos da
opinião pública; informa ainda ter ele passado
também por João Pessoa, onde falara a auditório
ilustre, presentes o governador do Estado e o reitor
da universidade; dá notícia ainda de sua recepção
em Fortaleza, em sessão especial da Assembléia
Legislativa; e também refere ter alcançado sua
incansável peregrinação as capitais Belo Horizonte
e Recife.

Não queria o então Deputado João Calmon
perder a oportunidade de dar partida, ainda no ano
de 1970, à campanha Década da Educação.
Pretendia ele fazer coincidir o início da campanha
com a consagração de 1970 como ano dedicado à
educação, pelas Nações Unidas. Contava ele, nessa
ocasião, com a possibilidade de mobilizar 1.500
veículos de divulgação, em todo o País, no
engajamento da erradicação do analfabetismo.
Sua convicção de que o atraso brasileiro no
campo educacional constituía grave empecilho
para o desenvolvimento nacional era tão forte e
estava de tal forma entranhada em sua mente, que
parecia estar o lépido João Calmon dotado de
asas nos pés ou investido dos poderes
sobrenaturais do famoso Gato de Botas das estórias
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de fadas, para conseguir mover-se tão celeremente
pelos quatro cantos do País.

A campanha alcançou larga repercussão nacio-
nal, mas, a despeito disso, não foi o suficiente para
Calmon dar por cumprida sua missão. Iniciava-se o
ano de 1975. Calmon passou a integrar a Comissão
de Educação do Senado, que viria a presidir por cin-
co vezes, durante o período compreendido entre
1977 e 1991. Uma de suas primeiras iniciativas de-
sembocou na instalação de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito para investigar desvios na ação
do Mobral, que estava levando para salas de alfa-
betização crianças de 10 a 14 anos de idade, con-
correndo, dessa maneira, com o ensino regular.
Seus resultados foram “chocantes”, para usar o mes-
mo qualificativo empregado por Calmon, tais foram as
irregularidades e distorções encontradas.

No ano seguinte, isto é, em 1976, o Senador
João Calmon decide apresentar, pela primeira vez
em um longa série, proposta de emenda à Constitui-
ção, restaurando a vinculação de recursos para a
educação, que havia sido abolida após a Revolução
de 1964. A proposta foi bem recebida no Senado: dos
65 Senadores, 63 a subscreveram, mas, no momento
da votação, faltou quórum ao plenário congressual.

Levando à frente sua “obsessão” pela educa-
ção, o Senador João Calmon lança um ambicioso
Projeto Educação, cujo fórum privilegiado passou a
ser a Comissão de Educação do Senado, à qual com-
pareceram eminentes políticos e intelectuais da épo-
ca, entre os quais figuravam muitas personalidades
com os direitos políticos cassados.

Nova proposta de emenda constitucional foi
apresentada alguns meses depois. Desta feita, o Se-
nador Calmon propunha a vinculação dos percentua-
is de 13% e 25% da receita de impostos para a educa-
ção, respectivamente, da União, dos Estados e Muni-
cípios. A maior parte de seu tempo, dedicava-a o Se-
nador Calmon a uma verdadeira peregrinação por ga-
binetes e plenários para conseguir adeptos à causa
maior de sua vida pública.

Depois de tramitar por sete anos, a emenda foi
finalmente aprovada em primeiro turno no final do ano
de 1983. Mas como o Executivo se negou a cumpri-la
por falta de regulamentação, continuou nosso incan-
sável Senador Calmon a lutar para que fosse a emen-
da regulamentada. Por ocasião da Assembléia Nacio-
nal Constituinte, vamos encontrá-lo como relator da
Subcomissão de Educação, Cultura e Desporto, em
cuja posição logra elevar para 18% da receita de im-
postos a vinculação de recursos federais para o ensi-
no.

Por tanta obstinação a uma causa tão nobre e
por tanta luta para defendê-la, a emenda de sua inici-
ativa ficou conhecida como Lei Calmon. Costumava
dizer ele que não poderíamos “esperar o ano 2000
para solucionar o problema da educação, pois cada
ano perdido representa 10 de estagnação ou de retro-
cesso”.3

Para ir encerrando esse pronunciamento, Sr.
Presidente, devo dizer que, para traçar o mais tê-
nue e superficial perfil do Senador João Calmon ,
muito ainda deveria eu dizer. Que foi ele um recep-
tor acurado das aspirações da comunidade, por
exemplo; que foi ele jornalista de estilo primoroso,
tendo feito carreira fulgurante nos Diários Associa-
dos – aspecto importante de sua biografia; que foi
ele um brilhante representante do Parlamento bra-
sileiro em numerosas missões no exterior; que foi
ele, na Câmara Federal e no Senado, o companhei-
ro de franca convivência e de singular honestidade de
propósitos.

Muito deveria eu ainda dizer. Mas vou chegan-
do ao fim de meu pronunciamento, porque sei que
qualquer homenagem com palavras que se faça ao
eminente Senador João Calmon não será senão
uma esmaecida página diante da imagem grandio-
sa que representou ele para o Parlamento e para a
Nação brasileira. Melhor do que homenageá-lo com
palavras, é fazê-lo com a ação parlamentar que nos
franqueou o mandato popular. É fazê-lo, em suma,
com nossa adesão irrestrita a todas as iniciativas que
possam trazer melhoria para a educação brasileira. A
essa causa, meu voto será sempre SIM!

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

____________

1 “A Educação nos Países Asiáticos”, em Carta Mensal, Rio de
Janeiro, 39(461):27-37, agosto 1993, página 28.

2 Sonho Irrealizado: Educação, obsessão nacional, Senado Fe-
deral, Brasília, 1995.

3 “As Comunidades na Luta pela Educação”, em O Cruzeiro,
7-7-1970, página 84, reportagem de José Franco e José Nicolau.

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Senhoras e Senhores Sena-
dores a realização de sessão deliberativa ordinária na
próxima terça-feira, dia 2 de março, às 14 horas e 30
minutos, com a seguinte:
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deral, no pagamento dos precatórios definidos
pelo citado dispositivo constitucional.

§ 2º Os títulos públicos emitidos para pagamento
de precatórios judiciais, nos termos do art. 33 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, e que não
cumprirem o disposto no parágrafo anterior, somente
poderão ser refinanciados para pagamento em cento e
vinte parcelas iguais e sucessivas.

§ 3º Os títulos públicos emitidos após 13 de
dezembro de 1995, para pagamento de precatórios
judiciais, nos termos do art. 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, não são
passíveis de qualquer refinanciamento, devendo ser
resgatados em seu vencimento.

§ 4º As unidades federadas que tiverem suas
dívidas mobiliárias refinanciadas pela União, não
mais serão autorizadas a emitir novos títulos.

CAPÍTULO IV
Da Instrução dos Pleitos

(À Comissão de Assuntos
Econômicos.)

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68, DE 1999

Acrescenta alínea ao inciso II do art.
8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que altera a legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26

de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido da
alínea h, com a seguinte redação:

“Art. 8º ...................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
h) às despesas efetuadas com a

aquisição de livros e com a assinatura de
jornais e revistas." (NR)

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

Justificação

O presente projeto de lei, que reedita os termos do
PLS nº 149/96, que apresentei na legislatura passada,
visa ao aperfeiçoamento da legislação do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas, incentivando-as à leitura.

A possibilidade de as pessoas físicas deduzirem,
na declaração anual de rendimentos, as despesas com a
compra de livros e com a assinatura de jornais e revistas
constituirá poderoso estímulo ao incremento de leitores
no Brasil e, por conseguinte, à formação consciente do
nosso povo.

Próximo de completar 500 anos de seu
descobrimento, o Brasil, ou melhor, sua elite, ainda não
descobriu que o desenvolvimento de qualquer país tem a
educação como base. A educação é o espelho de uma
cultura. E a educação tem na palavra o meio
indispensável para a formação, o desenvolvimento e a
expansão de uma cultura.

Em todas as nações modernas, educação e
cultura formam o léxico que estrutura – com objetividade
– a vida e o espírito de um povo. A estruturação desse
léxico foi essencial ao desenvolvimento dos países que
estão, hoje, no Primeiro Mundo. E isso só foi possível
com o apoio decidido do Estado às iniciativas
empresariais que utilizam a palavra como matéria-prima.

A atividade empresarial da palavra deve, portanto,
ser reconhecida como instrumento poderoso no
processo de revigoramento e alavancagem, ora
pretendida, da educação na sociedade brasileira. As
empresas que sobrevivem da palavra impressa
precisam ter, por parte do Estado brasileiro esse
necessário e urgente reconhecimento e incentivo.

Os livros, as revistas e os jornais – a atividade
editorial e a atividade jornalística – não podem ser
subtraídos de um esforço social, realmente sério, que
tenha por objetivo modificar o perfil da educação
brasileira.

Dez milhões de brasileiros declaram Imposto de
Renda, todos os anos. E o mercado editorial brasileiro é
formado por pouco mais de três milhões de leitores.

O presente projeto de lei tem o objetivo de corrigir
essa insensata e cruel disparidade.

Visa-se, pois, não apenas animar o
mercado editorial brasileiro, mas beneficiar,
intensamente, a atividade jornalística no Brasil,
baseando-a, cada vez mais, no leitor mais
consciente, porque mais atualizado e informado.
Com isso, será fortalecida a consciência
democrática do nosso povo.

É o que se pretende, com o presente projeto
de lei, que submetemos à apreciação dos
ilustres pares, de quem se esperam acolhida e,
se possível, sugestões para seu
aperfeiçoamento.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1999.
– Senador Lúcio Alcântara.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas e dá outras
providências.

....................................................................................
Art. 8º A base de cálculo do imposto devido

no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
....................................................................................

II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no

ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias;

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1º, 2º e 3º graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de
R$1.700,00 (um mil e setecentos reais);

c) à quantia de R$1.080,00 (um mil e oitenta
reais) por dependente;

d) às contribuições para a Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;

e) às contribuições para as entidades de
previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus
tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social;

f) às importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas
nos incisos I a III do art. 6º da Lei nº 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e
de registro.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos –
Decisão Terminativa.)

OSR.PRESIDENTE(AntonioCarlosMagalhães)–Os
projetos lidos serão publicados e remetidos à comissão
competente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – A
Presidência recebeu do Ministro de Estado da Fazenda, o

Aviso nº 51/99, de 23 do corrente, encaminhando, nos
termos do art. 3º da Resolução nº 57, de 1995, alterada pela
Resolução nº 51, de 1997, ambas do Senado Federal, o
Relatório da Execução do Programa de Emissão e Colocação
deTítulosdeResponsabilidadedoTesouroNacionalnoExterior,
com informações relativas aos pagamentos de principal e juros
ocorridos de novembro de 1998 a janeiro de 1999.

O expediente, anexado ao processo do Diversos nº 34,
de 1997, e, em cópia, ao da Resolução nº 51, de 1997, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – A
Presidência comunica ao Plenário que, em atendimento aos
Ofícios nºs 47 e 51, de 1998, do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, declara prejudicados os Ofícios nºs
S/72, de 1996, e S/20, de 1998, nos termos do art. 334,
inciso I, do Regimento Interno.

As matérias vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – A

Presidência, nos termos do art. 334, I e II, do Regimento Interno,
remete ao Arquivo as seguintes matérias:

– Consultas nºs 2 e 3, de 1998; e nº 1, de 1997;
– Consulta sem número, de 1994, referente a

conclusões da CPI do Orçamento; e
– Consulta sem número, de 1991-CN, referente ao art.

2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – A

Presidência, nos termos do Regimento Interno, remete ao
Arquivo as seguintes matérias:

– Processado do Diversos nº 1, de 1988;
– Processado do Diversos nº 13, de 1991;
– Processados dos Diversos nºs 5, 7, 8, 9 e 11, de

1992;
– Processado do Diversos nº 2, de 1;993
– Processados dos Diversos nº s 20, 22, 224 e 231, de

1994;
– Processados dos Diversos nº s 35, 37, 83, 101, 106,

107, 111, 119, 121, 123, 126 e 134, de 1995;
– Processados dos Diversos nºs 6, 8, 14, 15, 18, 25,

43, 47, 61, 66 e 105, de 1996;
–ProcessadosdosDiversosnºs14,51e60,de1997;
– Processados dos Diversos nºs 3, 23, 37 e 39, de

1998;bemcomoosDiversossemnúmerosde1987e1990.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – A

Presidência comunica ao Plenário que remeteu ao
Arquivo as seguintes matérias:

– Ofício nº 201, de 1991- CN;
– Diversos nº 18, de 1991;
– Diversos nº 50, de 1995;
– Diversos nº 60, de 1996;
– Diversos nº 107, de 1996; e
– Diversos nº 18, de 1998.
O S R . P R E S I D E N T E ( A n t o n i o

C a r l o s M a g a l h ã e s ) – S r s .
S e n a d o r e s , devido ao interesse do Plenário
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e m p a r t i c i p a r d a r e u n i ã o d a C o m i s s ã o d e
Assuntos Econômicos em que será argüido o futuro
Presidente do Banco Central, a Presidência vai
encerrar a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Sr. Senador Alvaro Dias enviou
discurso à Mesa para ser publicado na forma do art.
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, traz-me a esta
tribuna a Medida Provisória nº. 1.803-1, de 28 de
janeiro de 1999, ora sob o exame do Congresso
Nacional, e que “estabelece prazo para as
ratificações de concessões e alienações de terras
feitas pelos Estados na Faixa de Fronteira e dá outras
providências”. Sua oportunidade regimental para
apreciação deverá expirar-se em 27 de fevereiro em
curso.

Ora, obriga-me um dever de consciência para
com o meu País, para com unidades federadas irmãs
e, especialmente, para com o Paraná, Estado que
aqui me cabe a honra de representar, trazer ao crivo
deste Plenário considerações de grave cunho,
respeitantes ao objeto da referida Medida Provisória.

Esta, sob o escopo de estabelecer normas para a
ratificação de concessões e alienações de terras feitas
pelos Estados, localizadas na extensão de 150 km a
partir das nossas linhas divisórias fronteiriças, permite,
em verdade, à Administração Pública apropriar-se de
terras, ainda que produtivas, para fins de distribuição
agrária. Elide do processo o intocável instituto
constitucional da ampla defesa ao direito lesado ou
ameaçado. Trata de forma díspar os produtores rurais.
Enfim, cria ambiência legal para que o Incra promova o
mais brutal confisco de terras no País.

Estatui, pois, de plano, a norma:

“Fica estabelecido o prazo de dois anos,
contados de 1º de janeiro de 1999, para que
detentor de título de alienação ou concessão de
terras feitas pelos Estados na Faixa de
Fronteira de até cento e cinqüenta quilômetros,
ainda não ratificado, requeira ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária _
Incra, a ratificação de que trata o art. 5º, § 1º,
da Lei nº. 4.947, de 6 de abril de 1966,
observado o disposto no Decreto-Lei nº.
1.414, de 18 de agosto de 1975.

Também preconiza: “somente será
possível a ratificação de título cuja exploração
do imóvel atenda, simultaneamente, aos

requisitos da função social da propriedade,
nos termos da Lei nº. 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993.”

Ao aqui se fundir, no corpo da norma em
comento, quesito da Lei nº. 8.629/93, passa-se a
exigir mais do que o faz a Constituição Federal
vigente para o instituto da desapropriação por
interesse social. A Carta Peninsular, em seu art. 185,
torna insusceptível de desapropriação, para fins de
reforma agrária, a propriedade rural produtiva, de
média e pequena extensão, desde que o proprietário
outra não possua. Embora, em dispositivo ulterior,
faça a Carta Maior alusão à função social dessa
propriedade, não a vincula, em nenhuma hipótese, ao
instituto expropriatório.

Intenta, então, está claro, a Administração
Federal mais do que a ratificação de títulos e
concessões. Cria forma própria de dispor das terras
fronteiriças, mesmo que produtivas, para a finalidade da
reforma.

Estabelece, ainda, essa Medida Provisória que,
decorridos os dois anos de prazo concedidos para a
ratificação, declarada será a nulidade do título de terra,
viciosamente concedido, sem a chancela do Serviço do
Patrimônio da União; cancelado será o seu registro e
requerido será este em nome da União, no competente
Registro de Imóveis. Quanto a tais normas, estas
simplesmente passam a desconhecer cláusulas
pétreas da Constituição Federal que garantem a
apreciação, pelo Poder Judiciário, de lesão a direito ou
ameaça, e que impossibilitam a privação de bens sem o
devido processo legal.

Consideremos mais: a União fere frontalmente a
Carta Magna, quando propõe nos arts. 2º e 3º da MP
em causa procedimento sumário para a expropriação
das terras situadas em faixa fronteiriça. Está, dessa
forma, tratando de procedimento processual, quando
aquele diploma maior, em seu art. 184, preceitua ser
este, no caso específico a que se alude, objeto
exclusivo de Lei Complementar.

Atingidos por esse Diploma Legal serão, de fato,
os Estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do
Sul e Mato Grosso. Nestes, há títulos de alienação e
concessão, na chamada faixa fronteiriça, concedidos
sem a anuência do SPU _ Serviço de Patrimônio da
União, nas décadas de 1930-1940. Caberia, assim, aos
Estados proceder, à época, à argüição de assentimento
daquele organismo. No entanto, os produtores rurais
obtentores das referidas terras em faixa de fronteira
com países vizinhos fizeram-se, como assim os
contempla o Direito, adquirentes de boa-fé.
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Destaco o Paraná, para exemplificação das
conseqüências desastrosas que lhe pode acarretar a
Medida Provisória 1.803/99, quais sejam:

Atingidas serão cerca de 40 mil propriedades
rurais, pequenas, médias e grandes, passíveis de
ratificação, espalhadas pelo Oeste, Sudoeste e parte
do Noroeste do Estado. O Incra poderá atingi-las, a
seu juízo, com desapropriação cominada com ação
sumária anulatória, sem o pagamento do valor da
terra nua aos eventuais desapropriados.

Sob o âmbito do cumprimento da função social,
quase todas as propriedades rurais serão passíveis
de anulação dos seus documentos de posse, pois,
mesmo produtivas, lhes será provocado o processo
anulatório se verificada a inexistência in locu da
reserva legal e das matas ciliares.

Sob o prisma da equidade social, essa Medida
Provisória patrocina inaceitável distorção no
tratamento aos produtores rurais por ela envolvidos,
em nome da reforma agrária. Enquanto para as
propriedades fora da faixa de fronteira exige-se
serem apenas produtivas, às que se circunscrevem à
faixa exige-se o cumprimento integral da função social,
pelo fato de seus proprietários serem, repito, adquirentes
de boa-fé, tendo em vista eventuais atos viciosos,
praticados pelo Estado nas décadas de 1930-1940.
Enquanto para aquelas propriedades são indenizados os
valores da terra nua, para estas tal ressarcimento é
negado.

Quanto aos financiamentos agrícolas,
instaurar-se-á clima de pânico e de incerteza,
notadamente, quanto às garantias reais. Em grande parte
dos casos, por força da anulatória dominial, tais garantias
deixarão de existir.

Estas são apenas algumas das graves implicações
que intenta acarretar ao meu Estado, a estados irmãos, ao
País, o instituto ora sob a análise do Congresso Nacional.

Ora, Sr. Presidente, Senhoras Senadoras,
Senhores Senadores:

Que não me assista a razão na totalidade dos
argumentos espraiados. Que não me assista extraordinário
talento da verve romana, capaz de convencê-los de pronto.
Que não me assista, hoje, um momento feliz para
carrear-lhes a simpatia pelo exposto. Ainda assim, cabe a
nós congressistas o dever de refletir, com profundidade,
sobre o cabimento de matéria tão complexa, cujos
resultados ao Brasil, poderão ser dos mais funestos.

Falodeprodução,deriquezas,dedivisascarreadaspor
essas propriedades rurais ao País. Trato não de terras
ociosas, mas, sim, de glebas produtivas. Aliás, discorremos
sobre terras férteis, as melhores, banhadas em sua maioria

por grandes rios, dada a sua estratégica localização
geográfica. E serão essas propriedades, atentem os
Senhores, aquelas eleitas para confisco, em função de
distribuição agrária.

Louvo a constante preocupação do Governo Federal
com o instituto da Reforma Agrária. Cumpre seu dever para
com a devida observância da justiça social. Deve fazê-lo e
é bom que o faça. Todavia, assim não aja em detrimento
da economia do País, abrangendo áreas, onde campeiam
a experiência e o sucesso produtivo.

Atravessa o Brasil intempéries econômico-sociais já
suficientemente graves: decréscimo do nosso Produto
Interno Bruto, cujos setores integrantes de cálculo,
obtiveram, na sua totalidade, variações negativas; queda
nos índices de produção agropecuária e industrial, queda
da renda per capita nacional. Não exponhamos a Nação
brasileira a mais esta vergasta, de certo, incontornável.

Concedamos a nós mesmos, em nome da justiça
social, do bom-senso, da grande responsabilidade que
envergamos, como personalidades investidas do dever e
do poder de legislar sobre os destinos do nosso País,
tempo e oportunidade para refletir, sem afogadilho, sobre
matéria tão decisiva e complexa, dados os seus fins e
sérias implicações pertinentes não só, se pouco fosse, a
quatro estados federativos, mas ao Estado soberano.

Cabe-nos tal faculdade, pois não trata a Medida
Provisória nº 1.803/99 de matéria de extrema urgência,
conquanto de relevância o seja. Afinal, esses dois requisitos
legitimadores da edição da medida provisória, fixados no art.
62 da Constituição, não podem ser considerados
isoladamente. Só será legítima a medida provisória se, em
concomitância, as razões de urgência e relevância se
fizerem presentes. Há, portanto, exigência conjunta e não
alternativa da situação premente e de importância
excepcional. Onde se tipifica a urgência dessa matéria?
Em que ponto reside o periculum in mora próprio das
medidas cautelares? Ademais, constitucionalmente, é
questão processual, a ser tratada em lei complementar.

Erguem-se, a favor de uma maior e mais detida
reflexão do Congresso Nacional sobre o instituto em tela, o
equilíbrio e a justiça social, a produtividade em larga escala
emanada, por exemplo, das áreas aqui tratadas e
respeitantes ao Estado do Paraná, que verbera por justiça,
pelo benefício de maior detença por parte do Legislativo
brasileiro sobre o instituto a que se faz referência.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 9 horas e 2
minutos.)
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