






























Ata da 15ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 16 de mar ço de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo

Ademir Andrade Ronaldo Cunha Lima e Carlos Patrocínio 

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

Ademir Andrade – Alberto Silva – Alvaro
Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Magalhães – Antonio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga –
Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner –
Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo
Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília
Fernandes – Ernandes Amorim – Fernando
Bezerra – Francelino Pereira – Freitas Neto –
Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo
Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho –
Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo
Napoleão – Jader Barbalho – Jefferson Peres –
João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge
Bornhausen – José Agripino – José Alencar –
José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge
– José Roberto Arruda – José Sarney – Juvêncio 
da Fonseca – Lauro Campos – Leomar
Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –

Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Luzia
Toledo – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves
– Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – 
Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor
Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo
Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro
Simon – Ramez Tebet – Roberto Saturnino –
Romero Jucá – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião 
Rocha – Sérgio Machado – Teotonio Vilela Filho
– Tião Viana – Wellington Roberto

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
A lista de presença acusa o comparecimento de 75
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Lúdio Coelho, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos 
de Decreto Legislativo nºs 34 e 35, de 1999, lidos
anteriormente, nos termos do art. 376, Inciso III, do
Regimento Interno, terão o prazo de cinco dias úteis 
para recebimento de emendas, findo o qual a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional terá o prazo de quinze dias úteis,
prorrogáveis por igual período, para opinar sobre as
proposições.

O Projeto de Decreto Legislativo nº 36, 
de 1999, vai à Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul, para emissão de seu 
relatório.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos 
de Resolução de nºs 19 a 21, de 1999, resultantes
de pareceres lidos anteriormente, ficarão perante à
Mesa durante cinco dias úteis, para recebimento de
emendas, nos termos do art. 235, II, “f”, do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Sobre a mesa, Projetos de Lei do Senado que serão 
lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Lúdio Coelho.

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 128, DE 1999

Dispõe sobre a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados
e do Imposto de Importação sobre
produtos indutores de violência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Poder Executivo determinará a

incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados e do Imposto de Importação, pela
alíquota máxima fixada em lei, sobre o valor dos
bens que vierem a ser declarados potencialmente
deseducativos e incitadores de violência pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente - Conanda, nos termos desta Lei.

§ 1º Para o cumprimento do disposto neste
artigo, o Poder Executivo promoverá o ajuste das
alíquotas e, se for o caso, a criação de “ex” na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI e na Tabela Externa Comum.

§ 2º Sendo o bem objeto de deliberação do
Conanda beneficiado por qualquer tipo de isenção
ou incentivo fiscal da União, será promovida a sua

revogação nos termos da legislação pertinente.
§ 3º O Poder Executivo dará cumprimento do

disposto neste artigo no prazo de trinta dias da
publicação do ato de deliberação do Conanda.

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.242, de 12 de
outubro de 1991 passa a vigorar com o acréscimo do
inciso XII e do parágrafo único com a seguinte
redação:

“Art. 2º Compete ao Conanda:
..............................................................
XII – declarar a potencialidade de

incitação à violência de qualquer bem ou
objeto produzido, comercializado ou exibido
no país, para fins de agravamento de sua
tributação ou eliminação de incentivos
fiscais.

Pa rá gra fo úni co. A de cla ra ção de que
tra ta o in ci so XII se dará pela apro va ção de, no 
mí ni mo, três quin tos de seus mem bros e por
pro vo ca ção de um ter ço de les ou de, pelo me -
nos, dois Con se lhos Esta du a is dos Di re i tos da
Cri an ça e do Ado les cen te ou, ain da, de, pelo
me nos, dez Con se lhos Tu te la res."

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

Jus ti fi ca ção

Assis ti mos im po ten tes, em nos sos dias, a ter rí vel
es ca la da da vi o lên cia, pra ti ca men te, já ab sor vi do pela
so ci e da de como tra ço cul tu ral. O com por ta men to vi o -
len to vai-se tor nan do com por ta men to na tu ral como for -
ma de re la ci o na men to hu ma no, mor men te nas si tu a -
ções de con fron to e atri to que, pe las nor mas de ci vi li za -
ção in for ma das pe los va lo res tra di ci o na is de ve ri am ser
re sol vi dos pelo diá lo go e pela ne go ci a ção.

Pior que isso, no tam-se cada vez mais ami ú de
ocor rên ci as de vi o lên cia gra tu i ta, sem qual quer mo ti vo
pla u sí vel que não a de sim ples de for ma ção men tal e
cul tu ral.

São, por exem plo, os atos de van da lis mo con tra
bens pú bli cos ou par ti cu la res, as sim como con tra pes -
so as – es tas, qua se sem pre, in de fe sas, tais como
men di gos que dor mem ao re len to e sim ples men te são
que i ma dos vi vos ou es pan ca dos até a mor te. Tor ce do -
res de um clu be de fu te bol ati ram bom bas ou “co que tel 
mo lo tov” no meio da tor ci da ad ver sá ria, ou mes mo
den tro de ve í cu los – pro vo can do mor tes, fe ri men tos ou
se qüe las gra ves de toda or dem.

O pró prio com por ta men to cri mi nal – já, de si
vi o len to por na tu re za – cada vez mais, en tre tan to,
vem-se re ves tin do de ca rac te rís ti cas re ve la do ras de
cru el da de que ul tra pas sam o ob je to da ação. É, para

86   ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



ilus tra ção, o caso do as sal tan te que não se con ten ta 
em to mar o di nhe i ro e ou tros bens do as sal ta do,
mas que se de le i ta tam bém em im pin gir-lhe dano fí -
si co ao me nor pre tex to ou mes mo sem ne nhum. O
se qües tro pas sou a ser ro ti na nas gran des ci da des
e, em mu i tos ca sos, o se qües tra do é fri a men te as sas -
si na do por me di da de co mo di da de dos cri mi no sos.

As causas de tal agravamento da violência
são, certamente, múltiplas e complexas. Não
haveria como pretender, aqui, discuti-las e
analisá-las com amplitude e profundidade.

Todavia, é inescapável a constatação de que o 
mal atinge com preponderância as novas gerações,
vítimas elas mesmo da culto à violência que
permeia toda a escala de valores da chamada
“sociedade de consumo”. Desde a mais tenra idade
são as crianças modernas bombardeadas por
filmes, programas televisivos, brinquedos, roupas,
revistas, objetos de uso etc., que as induzem a
registrar no inconsciente que a violência é sinônimo
de força, de poder, de realização pessoal, de motivo 
de admiração, de meio de conquistas.

Lamentavelmente, o culto à violência implica
exibição exagerada de força e de esmagamento de
qualquer suposto adversário sem qualquer noção de 
punibilidade. A violência é o meio charmoso e
politicamente correto de resolver as pendências,
sem que se evidencie as conseqüências – seja para 
o agente, seja para os atingidos. Nos filmes antigos, 
o mal sempre era castigado no final. Nos modernos, 
o “mocinho” explode cidades inteiras, metralha
dezenas de pessoas com todos os requintes de
exagero possibilitado pelos “efeitos especiais” sem
qualquer conseqüência de punição. Pelo contrário, o 
herói é o mais violento.

O que se propõe neste projeto é uma pequena 
contribuição na tentativa de reverter-se esse
quadro. A idéia é a de que, na impossibilidade de se 
proibir, pelo menos se tente inviabilizar
economicamente o culto à violência, através da
tributação exacerbada de suas materializações.

Outra premissa é a de que o principal é
proteger as mentes em formação. A infância e a
adolescência devem ser o primeiro alvo de
preocupações.

Nesse contexto, o CONANDA – Conselho
Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente - surge como o organismo ideal para
exercer o papel de filtro das demandas da
sociedade para a correção do problema. Isso pela
sua própria missão, de zelar pelas novas gerações
e, também, por ser o órgão central de um enorme

sistema capitalizado em todo o país, principalmente
através dos Conselhos Tutelares.

Note-se, no projeto, a preocupação de que as
deliberações para fins tributários não sejam
tomadas com muita facilidade – o que poderia
levantar críticas; exige-se alto quorum tanto para a
iniciativa quanto para a deliberação.

É o que ofereço à meditação, à crítica e,
certamente, ao aperfeiçoamento pelos ilustres
Pares.

Sala das Sessões, 15 de março de 1999. –
Senador Romero Jucá

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.242, DE 12 DE OUTUBRO DE 1991

Cria o Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA) e dá outras providências .

....................................................................................
Art. 2º Compete ao Conanda:
I – ela bo rar as nor mas ge ra is da po lí ti ca na ci o -

nal de aten di men to dos di re i tos da cri an ça e do ado -
les cen te, fis ca li zan do as ações de exe cu ção, ob ser -
va das as li nhas de ação e as di re tri zes es ta be le ci -
das nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.069(1), de 13 de ju -
lho de 1990 (Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te);

II – ze lar pela apli ca ção da po lí ti ca na ci o nal de
aten di men to dos di re i tos da cri an ça e do ado les cen te;

III – dar apo io aos Con se lhos Esta du a is e Mu ni -
ci pa is dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te, aos
ór gãos es ta du a is, mu ni ci pa is, e en ti da des não-go ver -
na men ta is para tor nar efe ti vos os prin cí pi os, as di re tri -
zes e os di re i tos es ta be le ci dos na Lei nº 8.069, de 13
de ju lho de 1990;

IV – ava li ar a po lí ti ca es ta du al e mu ni ci pal e a
atu a ção dos Con se lhos Esta du a is e Mu ni ci pa is da Cri -
an ça e do Ado les cen te;

V – (Ve ta do)
VI – (Ve ta do)
VII – acom pa nhar o re or de na men to ins ti tu ci o nal

pro pon do, sem pre que ne ces sá rio, mo di fi ca ções nas
es tru tu ras pú bli cas e pri va das des ti na das ao aten di -
men to da cri an ça e do ado les cen te;

VIII – apo i ar a pro mo ção de cam pa nhas edu ca ti -
vas so bre os di re i tos da cri an ça e do ado les cen te, com
a in di ca ção das me di das a se rem ado ta das nos ca sos
de aten ta dos ou vi o la ção dos mes mos;

IX – acom pa nhar a ela bo ra ção e a exe cu ção da
pro pos ta or ça men tá ria da União, in di can do mo di fi ca -
ções ne ces sá ri as à con se cu ção da po lí ti ca for mu la -
da para a pro mo ção dos di re i tos da cri an ça e do
ado les cen te;
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X – ge rir o fun do de que tra ta o art. 6º da lei e fi xar 
os cri té ri os para sua uti li za ção, nos ter mos do art. 260
da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990;

XI – ela bo rar o seu re gi men to in ter no, apro van do-o 
pelo voto de, no mí ni mo, dois ter ços de seus mem bros,
nele de fi nin do a for ma de in di ca ção do seu Pre si den te.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 129, DE 1999

Insti tui o fi nan ci a men to pú bli co de
cam pa nhas ele i to ra is a par tir do ano 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ar ti gos 38, 39 e 44 da Lei nº 9.096, de 

19 de se tem bro de 1995, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 38. O Fun do Espe ci al de Assis -
tên cia Fi nan ce i ra aos Par ti dos Po lí ti cos
(fun do par ti dá rio) é cons ti tu í do por:

I – do ta ções or ça men tá ri as da União e 
res pec ti vos cré di tos adi ci o na is para o fi -
nan ci a men to ex clu si vo de cam pa nhas ele i -
to ra is e para as fi na li da des a que se re fe -
rem os in ci sos I, II III e IV do art.44.

II – mul tas e pe na li da des pe cu niá ri as
apli ca das nos ter mos do Có di go Ele i to ral e
leis co ne xas.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos do fun -
do par ti dá rio se rão dis tri bu í dos pro por ci o -
nal men te en tre os par ti dos re gis tra dos pe -
ran te a Jus ti ça Ele i to ral e que te nham con -
quis ta do na ele i ção ime di a ta men te an te ri or, 
no mí ni mo, dez ca de i ras para a Câ ma ra
dos De pu ta os."

“Art. 39. No ano em que se re a li zar o
ple i to, para aten der ao cus te io ex clu si va -
men te pú bli co da cam pa nha ele i to ral dos
par ti dos po lí ti cos e co li ga ções, a lei or ça men -
tá ria res pec ti va e seus cré di to adi ci o na is con -
sig na rão re cur sos para o fun do par ti dá rio, no
ane xo do Po der Ju di ciá rio, ao Tri bu nal Su pe ri -
or Ele i to ral.

§ 1º A do ta ção a que se re fe re o ca put 
des te ar ti go não po de rá ser me nor do que
o va lor equi va len te ao nú me ro de ele i to res
do País mul ti pli ca do por R$ 7,00 (sete re a -
is), em va lo res de ou tu bro de 1997, to man -
do-se por base o ele i to ra do exis ten te em 31 
de de zem bro do ano an te ri or ao da ele i ção.

§ 2º É ve da do aos par ti dos po lí ti cos,

às co li ga ções e aos can di da tos re ce ber, di -
re ta ou in di re ta men te, sob qual quer for ma
ou pre tex to, con tri bu i ção ou au xí lio pe cu -
niá rio ou es ti má vel em di nhe i ro, in clu si ve
por meio de pu bli ci da de de qal quer es pé cie 
pro ce den tes de pes so as fí si cas ou ju rí di -
cas."

“Art. 44 Os re cur sos or ça men tá ri os
do fun do par ti dá rio que fo rem con si de ra -
dos so bras de cam pa nhas ele i to ra is, bem
como os de cor ren tes da apli ca ção de mul -
tas e pe na li da des re fe ri das no in ci so II do
art. 38 se rão apli ca dos:

I – na ma nu ten ção das se des e ser vi -
ços do par ti do, per mi ti do o pa ga men to de
pes so al, a qual quer tí tu lo, este úl ti mo até o
li mi te má xi mo de vin te por cen to do to tal
re ce bi do;

II – na pro pa gan da dou tri ná ria e po lí ti ca;
III – no alis ta men to;
IV – na cri a ção e ma nu ten ção de ins ti -

tu to ou fun da ção de pes qui sa e de dou tri -
na ção e edu ca ção po lí ti ca, sen do esta apli -
ca ção de no mí ni mo vin te por ceto do to tal
re ce bi do."

“Pa rá gra fo úni co. Os par ti dos e co li ga -
ções pres ta rão con tas dos re cur sos re ce bi -
dos, pe ran te o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, nos 
ter mos do art. 37.”

Art. 2º Esta Lei gera efe i tos para as ele i ções que
fo rem re a li za das a par tir do ano 2000.

Art. 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

O fi nan ci a men to de cam pa nhas ele i to ra is com
re cur sos pri va dos tem sido, no Bra sil, fon te de en ca -
re ci men to das cam pa nhas e de es ta be le ci men to de
de si gual da des en tre par ti dos e can di da tos. Os ma i o -
res par ti dos, que já dis põem na tu ral men te de ma i or
es pa ço na mi dia, aca bam sem pre re ce ben do ma i or
vo lu me de re cur sos por par te de fi nan ci a do res pri va -
dos. Os can di da tos de ma i or po der eco nô mi co tam -
bém aca bam sen do, na gran de ma i o ria das ve zes, os
que con se guem se ele ger. Dis so re sul ta que o sis te ma 
po lí ti co em nos so país re pre sen ta os in te res ses eco -
nô mi cos mais po de ro sos.

A ins ti tu i ção do fi nan ci a men to ex clu si va men te
pú bli co para os par ti dos po lí ti cos ob je ti va res ga tar o 
prin cí pio da igual da de, re pe ti do inú me ras ve zes na
Cons ti tu i ção. O abu so do po der eco nô mi co, pro mo -
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ven do o de se qui lí brio en tre os can di da tos, afas ta o
sis te ma de re pre sen ta ção do prin cí pio iso nô mi co e
tor na ile gí ti ma a dis pu ta ele i to ral.

Obje ti va-se as sim, com este pro je to, as se gu rar 
a igual da de en tre par ti dos e can di da tos na dis pu ta
ele i to ral e a pro bi da de na apli ca ção dos re cur sos re -
ce bi dos do fun do par ti dá rio, me di an te a exi gên cia
de dis tri bu i ção pro por ci o nal de seus re cur sos en tre
os par ti dos re gis tra dos pe ran te a Jus ti ça Ele i to ral e
que te nham con quis ta do na ele i ção ime di a ta men te
an te ri or, no mí ni mo dez ca de i ras para a Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

A ex clu si vi da de de re cur sos pú bli cos para fi -
nan ci a men to dos par ti dos dis pen sa a con tri bu i ção
de em pre sas pri va das, abrin do para to dos os par ti -
dos po lí ti cos e can di da tos a pos si bi li da de de fi nan -
ci a men to para suas cam pa nhas ele i to ra is e con tri -
bu in do para mi ni mi zar os efe i tos per ni ci o sos do
abu so do po der eco nô mi co.

Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999. –  Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Dis põe so bre par ti dos po lí ti cos, re gu -
la men ta os arts. 17 e 14, § 3º, in ci so V da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................
Art. 38. O Fun do Espe ci al de Assis tên cia Fi -

nan ce i ra aos Par ti dos Po lí ti cos (Fun do Par ti dá rio) é
cons ti tu í do por:

I - mul tas e pe na li da des pe cu niá ri as apli ca das
nos ter mos do Có di go Ele i to ral e leis co ne xas;

II - re cur sos fi nan ce i ros que lhe fo rem des ti na -
dos por lei, em ca rá ter per ma nen te ou even tu al;

III - do a ções de pes soa fí si ca ou ju rí di ca, efe tu -
a das por in ter mé dio de de pó si tos ban cá ri os di re ta -
men te na con ta do Fun do Par ti dá rio;

IV - do ta ções or ça men tá ri as da União em va lor
nun ca in fe ri or, cada ano, ao nú me ro de ele i to res ins -
cri tos em 31 de de zem bro do ano an te ri or ao da pro -
pos ta or ça men tá ria, mul ti pli ca dos por trin ta e cin co
cen ta vos de real, em va lo res de agos to de 1995.

§ 1º (Ve ta do)
§ 2º (Ve ta do)
Art. 39. Res sal va do o dis pos to no art. 31, o

par ti do po lí ti co pode re ce ber do a ções de pes so as fí -
si cas e ju rí di cas para cons ti tu i ção de seus fun dos.

§ 1º As do a ções de que tra ta este ar ti go po -
dem ser fe i tas di re ta men te aos ór gãos de di re ção
na ci o nal, es ta du al e mu ni ci pal, que re me te rão, à

Jus ti ça Ele i to ral e aos ór gãos hi e rar qui ca men te
su pe ri o res do par ti do, o de mons tra ti vo de seu re -
ce bi men to e res pec ti va des ti na ção, jun ta men te
com o ba lan ço con tá bil.

§ 2º Ou tras do a ções, qua is quer que se jam,
de vem ser lan ça das na con ta bi li da de do par ti do,
de fi ni dos seus va lo res em mo e da cor ren te.

§ 3º As do a ções em re cur sos fi nan ce i ros de -
vem ser, obri ga to ri a men te, efe tu a das por che que
cru za do em nome do par ti do po lí ti co ou por de pó -
si to ban cá rio di re ta men te na con ta do par ti do po lí -
ti co.

§ 4º O va lor das do a ções fe i tas a par ti do po lí -
ti co, por pes soa ju rí di ca, li mi ta-se à im por tân cia
má xi ma cal cu la da so bre o to tal das do ta ções pre -
vis tas no in ci so IV do ar ti go an te ri or, cor ri gi da até
o mês em que se efe tu ar a do a ção, obe de ci dos os
se guin tes per cen tu a is:

I - para ór gãos de di re ção na ci o nal: até dois
dé ci mos por cen to;

II - para ór gãos de di re ção re gi o nal e mu ni ci -
pal: até dois cen té si mos por cen to.
....................................................................................

Art. 44. Os re cur sos ori un dos do Fun do Par ti -
dá rio se rão apli ca dos:

I - na ma nun ten ção das se des e ser vi ços do
par ti do, per mi ti do o pa ga men to de pes so al, a qual -
quer tí tu lo, este úl ti mo até  o li mi te má xi mo de vin -
te por cen to do to tal re ce bi do;

II - na pro pa gan da dou tri ná ria e po lí ti ca;
III - no alis ta men to e cam pa nhas ele i to ra is;
IV - na cri a ção e ma nu ten ção de ins ti tu to ou

fun da ção de pes qui sa e de dou tri na ção e edu ca -
ção po lí ti ca, sen do esta apli ca ção de, no mí ni mo,
vin te por cen to do to tal re ce bi do.

§ 1º Na pres ta ção de con tas dos ór gãos de di -
re ção par ti dá ria de qual quer ní vel de vem ser dis cri -
mi na das as des pe sas re a li za das com re cur sos do
Fun do Par ti dá rio, de modo a per mi tir o con tro le da
Jus ti ça Ele i to ral so bre o cum pri men to do dis pos to
nos in ci sos I e IV des te ar ti go.

§ 2º A Jus ti ça Ele i to ral pode, a qual quer tem -
po, in ves ti gar so bre a apli ca ção de re cur sos ori un -
dos do Fun do Par ti dá rio.
....................................................................................

(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 130, DE 1999

ProÍ be di vul ga ção de pes qui sas ele i -
to ra is no pe río do que de ter mi na, me di an te
o acrés ci mo de pa rá gra fo ao art. 33 da

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    89



Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,
“que es ta be le ce nor mas para as ele i ções”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei nº 9.504, de 30 de

setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 5º:

“Art. 33 ................................................

..............................................................
§ 5º A divulgação de pesquisas

eleitorais só poderá ser realizada até oito 
dias antes do pleito, reduzindo-se esse
período para três dias, no segundo turno, 
sob pena de incidência dos responsáveis 
no crime punível nos termos do
parágrafo anterior."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação 

Insistentes denúncias de fraudes na
divulgação de pesquisas eleitorais e a iminente
constituição de Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito para investigar a dos institutos de
pesquisas nas últimas atuação, eleições indicam a:
necessidade de maior rigor da legislação, de modo
a preservar o respeito à ética e à livre formação de
vontade do cidadão no processo eleitoral.

Entre tan to, uma in ter pre ta ção res tri ta do tex to
cons ti tu ci o nal en ten de que não há es pa ço para li mi -
tes aos me i os de co mu ni ca ção, em vir tu de da pro te -
ção que lhes as se gu rou o art. 220 da Car ta cons ti tu -
ci o nal. De fato, o ca put do ar ti go afir ma que “a ma -
ni fes ta ção de pen sa men to, a cri a ção, a ex pres são e 
a in for ma ção, sob qual quer for ma, pro ces so ou ve í -
cu lo, não so fre rão qual quer res tri ção, ob ser va do o
dis pos to nes ta Cons ti tu i ção”. O § 1º evi den cia mais
ain da essa li ber da de, quan do es ta be le ce que “ne nhu -
ma lei con te rá dis po si ti vo que pos sa cons ti tu ir em ba -
ra ço à ple na li ber da de de in for ma ção jor na lís ti ca em
qual quer ve í cu lo de co mu ni ca ção so ci al, ob ser va do o
dis pos to no art. 5º, IV, V, X, XII e XIV”. As res tri ções
ao con tro le se com ple men tam com o tex to do § 2º,
que veda toda e qual quer cen su ra de na tu re za po lí ti -
ca, ide o ló gi ca e ar tís ti ca.

O exa me da Cons ti tu i ção sob ou tra óti ca per mi te 
en ten der que a li ber da de dos me i os de co mu ni ca ção
não pode ser ir res tri ta, nem ig no rar va lo res mais al tos, 
como a li ber da de de cons ciên cia e de cren ça, ga ran ti -
da pelo in ci so VI do art. 5º, e o di re i to à in for ma ção,
es ta be le ci do pelo in ci so XIV do mes mo ar ti go. O in ci -
so IV do art: 221 da Cons ti t u i ção re for ça essa li nha de
ar gu men ta ção, quan do de ter mi na que a pro du ção e

pro gra ma ção das emis so ras de rá dio e te le vi são de -
vem obe de cer aos prin cí pi os éti cos e so ci a is de res pe i -
to à pes soa e à fa mí lia.

Assim, é im pres cin dí vel que se es ta be le çam me i -
os para evi tar abu sos na di vul ga ção dos re sul ta dos de
pes qui sa no pe río do ele i to ral, prin ci pal men te por que
elas in ter fe rem pro fun da men te na for ma ção da von ta de 
do ci da dão, em es pe ci al do me nos in for ma do, me nos
par ti ci pa ti vo, que, in fe liz men te, ain da cons ti tui a ma i o ria 
do ele i to ra do bra si le i ro.

O pro je to de lei, que ora sub me to à con si de ra ção
de meus pa res, ob je ti va con tri bu ir para o me lhor fun ci o -
na men to do pro ces so ele i to ral, me di an te o es ta be le ci -
men to de res tri ções de tem po para a di vul ga ção das
pes qui sas ele i to ra is na im pren sa, em con so nân cia com 
os prin cí pi os cons ti tu ci o nis do res pe i to aos va lo res e di -
re i tos dos ci da dãos, em es pe ci al a li ber da de de cons -
ciên cia e de cren ça, fun da men ta is para a con so li da ção
de uma de mo cra cia mais par ti ci pa ti va em nos so País.

Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999.– Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº. 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Esta be le ce nor mas para as ele i ções

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

Art. 33. As en ti da des e em pre sas que re a li za rem
pes qui sas de opi nião pú bli ca re la ti vas às ele i ções ou
aos can di da tos, para co nhe ci men to pú bli co, são obri ga -
das, para cada pes qui sa, a re gis trar, jun to à Jus ti ça
Ele i to ral, até cin co dias an tes da di vul ga ção, as se guin -
tes in for ma ções:

I – quem con tra tou a pes qui sa;
II – va lor e ori gem dos re cur sos des pen di dos no

tra ba lho;
III – me to do lo gia e pe río do de re a li za ção da pes -

qui sa;
IV – pla no amos tral e pon de ra ção quan to a sexo,

ida de, grau de ins tru ção, ní vel eco nô mi co e área fí si ca
de re a li za ção do tra ba lho, in ter va lo de con fi an ça e
mar gem de erro;

V – sistema interno de controle e verificação,
conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo;

VI – questionário completo aplicado ou a ser
aplicado;

VII – o nome de quem pagou pela realização
do trabalho.

§ 1º As informações relativas às pesquisas
serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitral aos
quais compete fazer o registro dos candidatos.
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§ 2º A Jus ti ça Ele i to ral afi xa rá, ime di a ta men te, no
lo cal de cos tu me, avi so co mu ni can do o re gis tro das in -
for ma ções a que se re fe re este ar ti go, co lo can do-as à
dis po si ção dos par ti dos ou co li ga ções com can di da tos
ao ple i to, os qua is a elas te rão li vre aces so pelo pra zo
de trin ta dias.

§ 3º A di vul ga ção de pes qui sas sem o pré vio re -
gis tro das in for ma ções de que tra ta este ar ti go su je i ta os 
res pon sá ve is à mul ta no va lor de cin quen ta mil a cem
mil UFIRs.

§ 4º A di vul ga ção de pes qui sa fra u du len ta cons ti tui 
cri me, pu ní vel com de ten ção de seis me ses a um ano e
mul ta no va lor de cin quen ta mil a cem mil UFIR.
....................................................................................

(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 131, DE 1999

Acres cen ta dis pos ti vo ao art. 20 da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para per mi tir
a mo vi men ta ção da con ta vin cu la da do FGTS
nos ca sos de cons ti tu i ção de mi cro em pre sa por 
par te do tra ba lha dor.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio

de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so
XI:

“Art. 20. .................................................
..............................................................
XI – cons ti tu i ção de mi cro em pre sa, as sim

de fi ni da em lei, por ti tu lar de con ta vin cu la da, hi -
pó te se em que o va lor mo vi men ta do não será
in fe ri or a 6.288 (seis mil, du zen tos e oi ten ta e
oito), nem su pe ri or a 12.576 (doze mil, qui nhen -
tas e se ten ta e seis) Uni da des Fis ca is de Re fe -
rên cia – UFIR’s."

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre sen -
te lei no pra zo de ses sen ta dias.

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 pre sen te ini ci a ti va está di re ta men te re la ci o -
na da com uma das fi na li da des que nor te a ram a cri a -
ção do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço. Ini -
ci al men te, ele foi con ce bi do para se cons ti tu ir em
uma pou pan ça ca paz de aten der a di ver sos ob je ti -
vos, um dos qua is o de per mi tir que o tra ba lha dor
cons ti tu ís se a sua pró pria em pre sa. Com o tem po, o 
acen tu a do eco no mi cis mo de nos sas po lí ti cas tra ba -

lhou para re du zir as hi pó te ses de sa que do FGTS,
sob o ar gu men to de que era ne ces sá rio man ter ele -
va do o pa tri mô nio des te fun do, para aten der aos
pro gra mas ha bi ta ci o na is.

Em nos so en ten di men to, ao im pe dir-se a mo vi -
men ta ção do FGTS pe los tra ba lha do res in te res sa -
dos em cons ti tu ir pe que nas em pre sas ou de sen vol -
ver ati vi da des au tô no mas, co me teu-se um equí vo co. 
Pri me i ro, por de ses ti mu lar à vo ca ção em pre sa ri al la -
ten te em mu i tos em pre ga dos. Se gun do, por des co -
nhe cer os be ne fí ci os que a cri a ção de em pre sas
pode tra zer para toda a so ci e da de, in clu si ve para o
pró prio Fun do, eis que o tra ba lha dor que se ins ta la
por con ta pró pria aca ba con tra tan do ou tros tra ba -
lha do res e, com isso, gera em pre gos e au men ta o
vo lu me de de pó si tos em con tas vin cu la das.

É co mum o tra ba lha dor, ao pre ten der ins ta -
lar-se como mi cro em pre sá rio, ser obri ga do a con tra -
ir em prés ti mos a ju ros ele va dos nas ins ti tu i ções
ban cá ri as pri va das, mes mo psssu in do re cur sos de -
po si ta dos em con ta vin cu la da do FGTS. Des ta for -
ma, fica di fí cil o for ta le ci men to, e, mu i tas ve zes,
com pro me ti da até mes mo a so bre vi vên cia de sua
ini ci a ti va em pre sa ri al.

Olhan do so bre o pon to de vis ta da po lí ti ca in -
dus tri al, é fun da men tal que in cen ti ve mos os pe que -
nos em pre en de do res. São eles que for ne cem o ma i or
nú me ro de em pre gos. São eles, tam bém, po ten ci a is
em pre sá ri os de mé dio e até de gran de por te.

Nes te mo men to em que as em pre sas en fren -
tam di fi cul da des de adap ta ção fren te às no vas con -
di ções im pos tas pelo Pla no Real, é pre ci so que
use mos de to dos os es for ços e re cur sos dis po ní -
ve is para in cen ti var e am pli ar a ati vi da de eco nô mi -
ca.

Em nos sa ini ci a ti va, es ta be le ce mos, como li -
mi tes mí ni mo e má xi mo, 6.288 UFIR’s (cer ca de cin -
co mil re a is) e 12.576 UFIR’s (cer ca de dez mil re a -
is). Assim pro ce de mos, para be ne fi ci ar mi cro em -
pre sas com o mí ni mo de vi a bi li da de eco nô mi ca de
ins ta la ção ex clu in do da abran gên cia da lei os eco -
no mi ca men te bem aqui nho a dos.

Expos tas as ra zões que nor te i am a apre sen ta -
ção do pre sen te Pro je to, es pe ra mos con tar com a
apro va ção dos no bres co le gas du ran te a sua tra mi -
ta ção. Esta mos cer to de que a li be ra ção do FGTS
para a cons ti tu i ção de mi cro em pre sas pode sig ni fi -
car den tre ou tros be ne fí ci os, mais em pre gos, ma i or
ar re ca da ção de im pos tos e me lho ria na ren da fa mi li -
ar de inú me ros pe que nos em pre en de do res.

Sala das Sessões, 16 de março de 1999. –
Senador Antonio Carlos Valadares.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 20. A con ta vin cu la da do tra ba lha dor no

FGTS po de rá sr mo vi men ta da nas se guin tes si tu a -
ções:

I – Des pe di da sem jus ta ca u sa, in clu si ve a in di -
re ta, de cul pa re cí pro ca e de for ça ma i or, com pro va -
da com pa ga men to dos va lo res de que tra ta o art.
18;

II – ex tin ção to tal da em pre sa, fe cha men to de
qua is quer de seus es ta be le ci men tos, fi li a is ou agên -
ci as, su pres são de par te de suas ati vi da des, ou ain -
da fa le ci men to do em pre ga dor in di vi du al sem pre
que qual quer des sas ocor rên ci as im pli que res ci são
de con tra to de tra ba lho, com pro va da por de cla ra ção 
es cri ta da em pre sa, su pri da, quan do for o caso, por
de ci são ju di ci al tran si ta da em jul ga do;

III – apo sen ta do ria con ce di da pela Pre vi dên cia
So ci al;

IV – fa le ci men to do tra ba lha dor, sen do o sal do
pago a seus de pen den tes, para esse fim ha bi li ta dos
pe ran te a Pre vi dên cia So ci al, se gun do o cri té rio
ado ta do para a con ces são de pen sões por mor te.
Na fal ta de de pen den tes, fa rão jus ao re ce bi men to
do sal do da con ta vin cu la da os seus su ces so res
pre vis tos na lei ci vil, in di ca dos em al va rá ju di ci al,
ex pe di do a re que ri men to do in te res sa do, in de pen -
den te de in ven tá rio ou ar ro la men to;

V – pa ga men to de par te das pres ta ções de cor -
ren tes de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal con ce di do no
âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro da ha bi ta ção (SFH),
des de que:

a) o mu tuá rio con te com o mí ni mo de 3 (três) anos 
de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na mes ma em pre sa 
ou em em pre sas di fe ren tes;

b) o va lor blo que a do seja uti li za do, no mí ni mo, du -
ran te o pra zo de 12 (doze)me ses;

c) o va lor do aba ti men to atin ja, no má xi mo, 80 (oi -
ten ta) por cen to do mon tan te da pres ta ção;

VI – li qui da ção ou amor ti za ção ex tra or di ná ria do
sal do de ve dor de fi nan ci a men to imo bi liá rio, ob ser va das
as con di ções es ta be le ci das pelo Con se lho Cu ra dor,
den tre elas a de que o fi nan ci a men to seja con ce di do no
âm bi to do SFH e haja in ters tí cio mí ni mo de 2 (dois) anos 
para cada mo vi men ta ção;

VII – pa ga men to to tal ou par ci al do pre ço da aqui -
si ção de mo ra dia pró pria, ob ser va das as se guin tes con -
di ções:

a) o mu tuá rio de ve rá con tar com o mí ni mo de 3

(três) anos de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na mes -
ma em pre sa ou em pre sas di fe ren tes;

b) seja a ope ra ção fi nan ciá vel nas con di ções vi -
gen tes para o SFH;

VIII – quan do per ma ne cer 3 (três) anos inin ter rup -
tos, a par tir da vi gên cia des ta lei, sem cré di to de de pó si -
tos;

IX – ex tin ção nor mal do con tra to a ter mo, in clu si ve 
o dos tra ba lha do res tem po rá ri os re gi dos pela Lei nº
6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974;

X – sus pen são to tal do tra ba lho avul so por pe río do 
igual ou su pe ri or a 90 (no ven ta) dias, com pro va da por
de cla ra ção do sin di ca to re pre sen ta ti vo da ca te go ria pro -
fis si o nal.

§ 1º A re gu la men ta ção das si tu a ções pre vis tas
nos in ci sos I e II as se gu rar que a re ti ra da a que faz jus o 
tra ba lha dor cor res pon da aos de pó si tos efe tu a dos na
con ta vin cu la da du ran te o pe río do de vi gên cia do úl ti mo
con tra to de tra ba lho, acres ci da de ju ros e atu a li za ção
mo ne tá ria, de du zi dos os sa ques.

§ 2º O Con se lho Cu ra dor dis ci pli na rá o dis pos to
no in ci so V, vi san do be ne fi ci ar os tra ba lha do res de ba i xa 
ren da e pre ser var o equi lí brio fi nan ce i ro do FGTS.

§ 3º O di re i to de ad qui rir mo ra dia com re cur sos do 
FGTS, pelo tra ba lha dor, só po de rá ser exer ci do para um 
úni co imó vel.

§ 4º O imó vel ob je ti vo de uti li za ção do FGTS so -
men te po de rá ser ob je to de ou tra tran sa ção com re cur -
sos do fun do, na for ma que vier a ser re gu la men ta da
pelo Con se lho Cu ra dor.

§ 5º O pa ga men to da re ti ra da após o pe río do pre -
vis to em re gu la men to, im pli ca rá atu a li za ção mo ne tá ria
dos va lo res de vi dos.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 132, DE 1998

Alte ra o art. 39 da Lei nº 4.886, de 1965, 
que re gu la as ati vi da des dos re pre sen tan tes 
co mer ci a is au tô no mos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 4.886, de 9 de de zem bro 

de 1965, pas sa a vi go rar com a se guin te nova re da ção:

“Art. 39. Para jul ga men to das con tro vér si -
as que sur gi rem en tre re pre sen tan te e re pre -
sen ta do é com pe ten te a Jus ti ça Co mum, apli -
can do-se o pro ce di men to su ma rís si mo pre vis to
no Có di go de Pro ces so Ci vil, res sal va da a com -
pe tên cia do Ju i za do de Pe que nas Ca u sas.

Parágrafo único.  Foro competente é o
que constar do contrato celebrado."
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em 9 de dezembro de 1965, quando da edição 
da Lei nº 4.886, rezava seu art. 39:

“Art. 39. Para julgamento das
controvérsias que surgirem entre
representante e  representado, é competente
a Justiça Comum.”

Com a expressa menção da competência da
Justiça Comum para dirimir as controvérsias, a
finalidade da norma era deixar bastante claro a não
existência de uma relação trabalhista e, sim, que as
atividades entre representante e representado eram
puramente mercantins.

Mais adiante, o art. 27 desasa mesma lei
estabeleceu as condições mínimas a serem
observadas na elaboração do contrato sem,
contudo, fazer menção ao foro competente para a
superação de possíveis e eventuais disputas,
perseverando, para estas, a adoção das
disposições do Código de Processo Civil no caso de 
não existir expressa referência.

Com a edi ção da Lei nº 8.420, de 8 de maio de 
1992, o art. 39 foi mo di fi ca do, pas san do a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções: a) a fi xa ção do foro do
do mi cí lio do re pre sen tan te como o foro com pe ten te
para as ações e b) a ob ser vân cia do pro ce di men to su -
ma rís si mo do Có di go de Pro ces so Ci vil, res sal va da a
com pe tên cia do Ju i za do de Pe que nas Ca u sas.

Ha ve mos de con vir que de 1985 para cá acon te -
ce ram mu dan ças pro fun das, cada vez mais ve lo zes
que por sua vez pas sam a exi gir, tam bém uma le gis la -
ção mais efi ci en te e ade qua da aos tem pos mo der nos.
Vi ve mos uma eco no mia pre do mi nan te men te de mer ca -
do, aber ta, em que as leis da ofer ta e da pro cu ra, co ad -
ju va das pela qua li da de e pela pro du ti vi da de, têm lu gar
cer to.

À luz des sa re a li da de, per ce be mos que a atu al
nor ma do art. 39, ao de ter mi nar que even tu a is con tro -
vér si as se jam aju i za das no do mi cí lio do re pre sen tan te,
na ver da de ini be a ati vi da de des se re pre sen tan te e
pas sa a ser si nô ni mo de pre ju í zo cer to.

A ma nu ten ção do art. 39 na for ma atu al, se não
ca u sa trans tor no às gran des in dús tri as por pos su í rem
con di ções de ar car com des pe sas e ho no rá ri os ad vo -
ca tí ci os, en tre ou tras, em qua is quer lo ca is fora de suas
se des, o mes mo não ocor re com as pe que nas e mi -
cro-em pre sas. Estas, que rem e pre ci sam ex pan dir
seus ne gó ci os mas se sen tem ini bi das di an te de even -

tu a is pre ju í zos e a pos sí vel ocor rên cia de de man das ju -
di ci a is. Não pos su em su por te fi nan ce i ro su fi ci en te que
per mi ta a con tra ta ção de pro fis si o na is em ou tros Esta -
dos ou em ci da des do in te ri or. Isto é um cus to adi ci o nal 
a ser con si de ra do.

Di an te des sa re a li da de, onde vi ve mos uma eco -
no mia aber ta, li be ral e que res pe i ta am pla men te a li ber -
da de de con tra tar, é mais do que jus to tam bém que
seja de vol vi da à lei dos re pre sen tan tes co mer ci a is o
seu for ma to ori gi nal, isto é, que as par tes, ao ce le bra -
rem con tra to po de rão, li vre men te, den tro das res pec ti -
vas con ve niên ci as, es co lher o foro para o aju i za men to
de even tu a is dis pu tas ju di ci a is.

É o que pre ten de este pro je to: de vol ver, so bre tu -
do às pe que nas e mi cro em pre sas, a li ber da de de con -
tra tar e o di re i to de ex pan di rem suas ati vi da des, res pe i -
ta das, po rém, a von ta de dos re pre sen tan tes co mer ci a -
is, que são pe ças fun da men ta is nes se im por tan te pro -
ces so da eco no mia bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999. – Se na -
do ra Mar lu ce Pin to.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

SEÇÃO VIII
Do Pro ces so Le gis la ti vo

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

SUBSEÇÃO I
Dis po si ção Ge ral

Art. 59. O pro ces so le gis la ti vo com pre en de a
ela bo ra ção de:

I – emen das à Cons ti tu i ção;
II – leis com ple men ta res;
III – leis or di ná ri as;
IV – leis de le ga das;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá

sobre a elaboração, redação, alteração e
consolidação das leis;
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

Regula as atividades dos
representantes comerciais autônomos.

....................................................................................
Art. 27 Do con tra to de re pre sen ta ção co mer ci -

al, além dos ele men tos co muns e ou tros a ju í zo
dos in te res sa dos, cons ta rão, obri ga to ri a men te:

* Arti go, ca put, com re da ção dada pela Lei nº 8.420, de
8-5-1992.

a) con di ções e re qui si tos ge ra is da re pre sen ta -
ção;

b) in di ca ção ge né ri ca ou es pe cí fi ca dos pro du tos
ou ar ti gos ob je to da re pre sen ta ção;

c) pra zo cer to ou in de ter mi na do da re pre sen ta -
ção;

d) in di ca ção da zona ou zo nas em que será exer -
ci da a re pre sen ta ção;

* Alí nea d com re da ção dada pela Lei nº 8.420, de 8-5-1992.
e) ga ran tia ou não, par ci al ou to tal, ou por cer to

pra zo, da ex clu si vi da de de zona ou se tor de zona;
f) re tri bu i ção e épo ca do pa ga men to, pelo exer cí -

cio da re pre sen ta ção, de pen den te da efe ti va re a li za ção 
dos ne gó ci os, e re ce bi men to, ou não, pelo re pre sen ta -
do, dos va lo res res pec ti vos;

g) os ca sos em que se jus ti fi que a res tri ção de
zona con ce di da com ex clu si vi da de;

h) obri ga ções e res pon sa bi li da des das par tes
con tra tan tes;

i) exer cí cio ex clu si vo ou não da re pre sen ta ção a
fa vor do re pre sen ta do;

j) in de ni za ção de vi da ao re pre sen tan te pela de ci -
são do con tra to fora dos ca sos pre vis to no art. 35, cujo
mon tan te não será in fe ri or a 1/12 (um doze avos) do
to tal da re tri bu i ção au fe ri da du ran te o tem po em que
exer ceu a re pre sen ta ção.

* Alí nea j com re da ção dada pela Lei nº 8.420, de 8-9-1992.
§ 1º Na hi pó te se de con tra to a pra zo cer to, a in -

de ni za ção cor res pon de rá à im por tân cia equi va len te à
mé dia men sal da re tri bu i ção au fe ri da até a data da res -
ci são, mul ti pli ca da pela me ta de dos me ses re sul tan tes
do pra zo con tra tu al.

*§ 1º com re da ção dada pela Lei nº 8.420, de 8-5-1992.
§ 2º O con tra to com pra zo de ter mi na do, uma vez

pror ro ga do o pra zo ini ci al, tá ci ta ou ex pres sa men te, tor -
na-se a pra zo in de ter mi na do.

*§ 2º com re da ção dada pela Lei nº 8.420, de 8-5-1992.

§ 3º Con si de ra-se por pra zo in de ter mi na do todo con tra to que
su ce der, den tro de seis me ses, a ou tro con tra to, com ou sem de ter -
mi na ção de pra zo.

*§ 3º com re da ção dada pela Lei nº 8.420, de 8-5-1992.
....................................................................................

Art. 39. Para jul ga men to das con tro vér si as que
sur gi rem en tre re pre sen tan te e re pre sen ta do é com pe -
ten te a Jus ti ça Co mum e o Foro do do mi cí lio do re pre -
sen tan te, apli can do-se o pro ce di men to su ma rís si mo
pre vis to no art. 275 do Có di go de Pro ces so Ci vil, res -
sal va da a com pe tên cia do Ju i za do de Pe que nas Ca u -
sas.

*Arti go com re da ção dada pela Lei nº 8.420, de 8-5-1992.
....................................................................................
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE
26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção, 
a al te ra ção e a con so li da ção das leis, con -
for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co do art.
59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e es ta be le ce
nor mas para a con so li da ção dos atos nor -
ma ti vos que men ci o na.

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 Com ple men tar:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º A ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a 
con so li da ção das leis obe de ce rão ao dis pos to nes -
ta Lei Com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des ta Lei
Com ple men tar apli cam-se, ain da, às me di das pro vi -
só ri as e de ma is atos nor ma ti vos re fe ri dos no art. 59
da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como, no que cou ber,
aos de cre tos e aos de ma is atos de re gu la men ta ção
ex pe di dos por ór gãos do Po der Exe cu ti vo.
....................................................................................
....................................................................................

Có di go de Pro ces so Ci vil

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil

LIVRO I
Do Pro ces so de Co nhe ci men to

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

TÍTULO VII
Do Pro ces so e do Co nhe ci men to

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

CAPÍTULO III
Do Pro ce di men to Su má rio

*Ca pí tu lo no mi na do pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995.
Art. 275. Obser var-se-á o pro ce di men to su má rio:
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*Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995.

I – nas causas, cujo valor não exceder 20
(vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no
País;

* Inciso I com redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º de
outubro de 1973.

II – nas causas, qualquer que seja o valor:
a) de arrendamento rural e de parceria

agrícola;
b) de cobrança ao condômino de qualquer

quantias devidas ao condomínio;
c) de ressarcimento por danos em prédio

urbano ou rústico;
d) de res sar ci men to por da nos ca u sa dos em

aci den t e de ve í cu lo de via ter res tre;
e) de co bran ça de se gu ro, re la ti va men te aos da -

nos ca u sa dos em aci den te de ve í cu lo, res sal va dos os
ca sos de pro ces so de exe cu ção;

f) de co bran ça de ho no rá ri os dos pro fis si o na is li -
be ra is, res sal va do o dis pos to em le gis la ção es pe ci al;

g) nos de ma is ca sos pre vis tos em lei.
* Inci so II com re da ção dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995.
Pa rá gra fo úni co. Este pro ce di men to não será ob -

ser va do nas ações re la ti vas ao es ta do e à ca pa ci da de
das pes so as.

* Pa rá gra fo com re da ção dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995.
....................................................................................
....................................................................................

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

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 Vice-Pre si den -
te.

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, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te: 

REQUERIMENTO Nº 79, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 258, do Re -

gi men to Inter no do Se na do, re que i ro Tra mi ta ção
em Con jun to dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs
63/99, que “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” e 97/99 que “dis põe so bre as res tri -

ções ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge -
ros, be bi das al coó li cas, me di ca men tos e te ra pi as e
de fen si vos agrí co las, nos ter mos do § 4º do ar ti go
220 da Cons ti tu i ção Fe de ral”, por ver sa rem so bre
ma té ria cor re la ta.

Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999 – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te da Co mis são de
Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que ri -
men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í do
em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, II, c, item 8,
do Re gi men to Inter no.

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

Con ce do a pa la vra à Exmª Srª Se na do ra Ma ri na
Sil va por vin te mi nu tos.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive a opor tu ni -
da de de par ti ci par, on tem, de um se mi ná rio re a li za -
do pela Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de Mi nas
Ge ra is, que tra ta va da ques tão da cri se dos Esta dos 
no que se re fe re ao pro ble ma do pac to fe de ra ti vo. O
se mi ná rio con tou com a par ti ci pa ção da Drª Aspá sia
Ca mar go e do De pu ta do Fe de ral Alo í zio Mer ca dan te
bem como de au to ri da des do Esta do de Mi nas Ge ra is
e de ou tras au to ri da des que vêm de ba ten do o tema
den tro da Aca de mia.

O even to foi trans mi ti do para todo País atra vés
de um me ca nis mo via Embra tel, que é o da te le con fe -
rên cia. À tar de ti ve mos o ato de lan ça men to da Fren te
Par la men tar em De fe sa da Au to no mia dos Esta dos.

A dis cus são foi co lo ca da à al tu ra dos pro ble mas
– da cri se – que vem vi ven do o País, prin ci pal men te no 
que se re fe re aos Esta dos. Os par la men ta res que do
ato par ti ci pa ram, pro ve ni en tes dos mais di fe ren tes
Esta dos e as sem bléi as le gis la ti vas, se la ram o com pro -
mis so de lu tar, jun to a seus Go ver nos e den tro das pró -
pri as as sem bléi as, para que seja re a va li a da a for ma
como tem fun ci o na do a Fe de ra ção, prin ci pal men te a
par tir da re cen tra li za ção de po de res por par te do Exe -
cu ti vo – cen tra li za ção que, com a Cons ti tu i ção de 1988, 
ha via so fri do um ar re fe ci men to. 

A Cons ti tu i ção de 1988 ofe re ceu aos Esta dos e
aos Mu ni cí pi os uma au to no mia sig ni fi ca ti va. No atu al
mo men to, en tre tan to, tal au to no mia não mais se ve -
ri fi ca. Ao mes mo tem po em que cen tra li za os re -
cur sos, o Go ver no Fe de ral tem trans fe ri do, cada vez 
mais, a res pon sa bi li da de por ações po lí ti cas e pela
exe cu ção de po lí ti cas pú bli cas para os Esta dos e
Mu ni cí pi os. Como con se qüên cia, uma sé rie de di fi -
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cul da des tem sido opos ta ao re pas se de re cur sos
pú bli cos ne ces sá ri os para que os Esta dos pos sam
cum prir es sas obri ga ções que lhes vêm sen do
trans fe ri das.

Também foi abordada a crise política e
econômica que o País atravessa – o governador de
Minas Gerais não estava presente, mas participou
de uma outra atividade que era parte de toda a
manifestação com relação à autonomia dos
estados. Sugeri que os governadores de oposição
que apresentassem, até 1º de maio, uma agenda
social contundente que mostrasse claramente que,
apesar de estarmos sofrendo com a crise – como os 
demais Estados da Federação e o próprio Governo
Federal -, não desistiremos de cumprir o que está
em nossos programas de governo no que se refere
à saúde, educação, geração de empregos e meio
ambiente.

Os governadores de oposição já podem contar 
com o exemplo que, se Deus quiser, virá do Estado
do Acre. O Governador Jorge Viana está
trabalhando para entregar à sociedade acreana uma 
agenda social que corresponda às expectativas –
mesmo em meio à crise – que ele criou quando
estava participando da disputa eleitoral.

Se todos assim fizermos, mostraremos ao
Governo Federal que enfrentar a crise não é
simplesmente observar as tabelas instituídas pelo
FMI ou aplicar a receita da forma que nos é imposta. 
Enfrentar a crise é, acima de tudo, levarmos em
conta os problemas por que passamos. Ainda que o 
FMI queira obrigar o País a ignorar os problemas
que temos nas áreas de saúde, educação, ciência e 
tecnologia, meio ambiente, o desemprego, a
recessão, isso não será possível.

Precisamos, acima de tudo, ter criatividade,
capacidade de operar nos momentos de crise.
Antes disso, porém, é preciso haver compromisso
político, é preciso que tenhamos a
responsabilidade de encarar os problemas sociais
não como mais um peso para a economia do País, 
mas como um dos requisitos fundamentais para
alcançarmos o crescimento. Renda per capita
satisfatória não equivale a crescimento – e nem é
esse o caso do Brasil, pois os dados do IBGE
mostram exatamente o contrário: temos hoje uma
renda per capita bem inferior às observadas em
outros momentos. Para nós, uma renda per capita
mais alta não significaria, necessariamente, que as 
pessoas estivessem vivendo melhor, porque o
Brasil é um dos países que têm maior
concentração de renda, onde os mais ricos são

muitas vezes mais ricos do que os mais pobres –
isso até mesmo se o compararmos com países
desenvolvidos.

Sr. Pre si den te, o even to, que con tou com a
par ti ci pa ção, re pi to, de re pre sen tan tes de as sem -
bléi as le gis la ti vas de vá ri os Esta dos, de par la men ta -
res tan to do Se na do quan to da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, tem como ob je ti vo ar ti cu lar em todo o País a
dis cus são so bre a ques tão do pac to fe de ra ti vo no âm -
bi to da cri se da re la ção en tre Esta dos e Go ver no Fe de -
ral. 

Pelo qua dro que se de se nha, te re mos em bre ve
o mes mo ocor ren do em re la ção aos mu ni cí pi os. Não
que ro fa zer a apo lo gia do “quan to pior me lhor”. Ao con -
trá rio, o que que ro di zer é que o País não pode ne gli -
gen ci ar essa ques tão, até por que em mo men tos de cri -
se é que, mu i tas ve zes, sa í das aven tu re i ras sur gem –
se pa ra ção de Esta dos e ou tras pro pos tas ina de qua das 
para a cul tu ra e a tra di ção po lí ti ca da uni da de fe de ra ti -
va bra si le i ra. Se a dis cus são ocor rer nos de vi dos ter -
mos, po de re mos ter um pro ces so de de ba te do qual
re sul tem pro pos tas con se qüen tes para a su pe ra ção de
to das as di fi cul da des que es ta mos en fren tan do.

Te nha cer te za, Sr. Pre si den te, de que de par te
dos go ver na do res de opo si ção veio uma con tri bu i ção:
con ven cer o Go ver no Fe de ral de que, em um mo men to 
de cri se, não se pode que rer re sol vê-la a par tir de um
úni co pon to de vis ta. Os go ver na do res de opo si ção co -
lo ca ram para todo o País a ne ces si da de do diá lo go, de 
o Go ver no re a brir a dis cus são com re la ção à di vi da dos 
Esta dos – pa re ce que o ca mi nho apon ta do era o mais
cor re to.

Nes te mo men to, as ban ca das do PT, do PDT e
do PSB con ti nu am fir mes no seu ob je ti vo de se
man ter fir mes na de fe sa de seus pro pó si tos e, ao
mes mo tem po, dar uma con tri bu i ção para a re so lu -
ção dos pro ble mas, apre sen tan do al ter na ti vas viá -
ve is que po dem ser ado ta das pe los go ver na do res e
pelo Go ver no Fe de ral. 

Ain da bem que pre va le ceu o bom sen so, por -
que fi ca mos mais de dois me ses dis cu tin do se iría -
mos sen tar para dis cu tir. Qu al quer pes soa que che -
gas se ao Bra sil não en ten de ria como, num mo men -
to de cri se como o que atra ves sa mos, se leva todo
esse tem po sim ples men te para dis cu tir, fe char
ques tão em tor no de um tema que pa re ce ób vio a
qual quer pes soa – é cla ro que, num mo men to de
cri se, quan to mais de ba te, quan to mais dis cus são,
quan to mais aber tu ra e par ce ria fo rem promo vi dos,
ma i or a fa ci li da de para se che gar a uma pro pos ta sa -
tis fa tó ria que ofe re ça uma sa í da para os pro ble mas
que o País está en fren tan do.
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Por ser um es pa ço pri vi le gi a do, o Se na do da
Re pú bli ca tem a obri ga ção de de fen der os in te res -
ses da Fe de ra ção, de de fen der os in te res ses dos
Esta dos. O Se na do deve fa zer va ler suas prer ro ga ti vas 
e tra zer para esta Casa o de ba te en tre os go ver na do -
res – não ape nas os da opo si ção, mas os go ver na do -
res dos 27 es ta dos da Fe de ra ção -, o que, com cer te -
za, mu i to po de rá con tri bu ir para a re so lu ção dos pro -
ble mas que en fren ta mos.

A Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de Mi nas
Ge ra is to mou a ini ci a ti va, que foi opor tu na, mas o Se -
na do da Re pú bli ca é que tem a obri ga ção, o de ver e o
di re i to cons ti tu ci o nal de pro mo ver esse de ba te, dar-lhe
se qüên cia e re u nir, in clu si ve, as con tri bu i ções que já fo -
ram ofe re ci das pelo con jun to das as sem bléi as le gis la ti -
vas – lem bro que é prer ro ga ti va cons ti tu ci o nal das as -
sem bléi as le gis la ti vas apre sen tar emen das à Cons ti tu i -
ção Fe de ral, des de que con si gam um de ter mi na do nú -
me ro de as si na tu ras.

Pa re ce-me que é pos sí vel, do pon to de vis ta le -
gal, que o con jun to das 27 Assem bléi as, em con se -
guin do um de ter mi na do nú me ro de as si na tu ras, por
una ni mi da de, po de rão ter ini ci a ti va de apre sen tar
emen da à Cons ti tu i ção. Esta já é uma pos si bi li da de
que vem sen do apre sen ta da por al guns dos Srs. De pu -
ta dos das mais di fe ren tes Assem bléi as Le gis la ti vas. É
por isso que é ur gen te que o Se na do co me ce a de ba -
ter esta ques tão à luz das con tri bu i ções que fo ram da -
das pe los di fe ren tes ex po si to res das mais di fe ren tes
cor ren tes ide o ló gi cas que par ti ci pa ram do se mi ná rio
em Belo Ho ri zon te.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a pa -

la vra o Se na dor Pa u lo Har tung, por ces são do Se na dor 
Car los Pa tro cí nio.

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te Ge ral do Melo, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci -
al men te gos ta ria de agra de cer a gen ti le za do Se na dor
Car los Pa tro cí nio e di zer que ocu po a tri bu na, hoje,
para fa lar de um pro ble ma que tem pre o cu pa do não só 
a gran de ma i o ria de go ver na do res e pre fe i tos mu ni ci -
pa is, mas, prin ci pal men te, mi lhões de bra si le i ros que
de pen dem di re ta men te do bom de sem pe nho dos ser vi -
ços pú bli cos. Re fi ro-me às di fi cul da des fi nan ce i ras por
que pas sam Esta dos e Mu ni cí pi os.

A mi nha in ten ção, Sr. Pre si den te, nes te mo men -
to, não é tra tar, pura e sim ples men te, do pro ces so de
re ne go ci a ção des ses dé bi tos. Enten do que essa
ques tão pre ci sa ser ana li sa da em pro fun di da de. É
in con tes tá vel que, no de cor rer da dé ca da de 80 e
par ti cu lar men te com a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção

de 1988, ocor reu uma am pla des cen tra li za ção tri bu -
tá ria no País, be ne fi ci an do Esta dos e Mu ni cí pi os,
que pas sa ram a ter ma i or au to no mia fi nan ce i ra. Em
dois anos, a União per deu 7,5 pon tos per cen tu a is
de sua re ce i ta dis po ní vel. Os Esta dos, por sua vez,
au men ta ram suas re ce i tas dis po ní ve is em 2,6%; e
os Mu ni cí pi os em 4,5%. As ar re ca da ções pró pri as
tam bém so fre ram al te ra ções sig ni fi ca ti vas em to das
as três es fe ras. No mes mo pe río do, a União amar -
gou uma per da de sua ar re ca da ção da or dem de
5,2% – re fi ro-me às re ce i tas dis po ní ve is –, en quan to 
os Esta dos ti ve ram ga nhos de 4,7% e os Mu ni cí pi os 
de 0,7%.

Entre tan to – é bom que se diga isso, nes ta
Casa, em um de ba te im por tan te como este –, não
de mo rou mu i to para que a União, atra vés de me di -
das pon tu a is e cir cuns tan ci a is, como o au men to da
alí quo ta do Co fins, a cri a ção do FEF e da CPMF,
en tre ou tras me di das, re to mas se par te dos re cur sos
que es ta vam sen do re par ti dos com as de ma is Uni da -
des da Fe de ra ção. Mas, mes mo com es ses ex pe di en -
tes, que pre ci sam ser de vi da men te dis cu ti dos, a si tu a -
ção fi nan ce i ra dos Esta dos e Mu ni cí pi os não pi o rou.
Con ti nu ou mu i to me lhor do que es ta va an tes da pro -
mul ga ção da Cons ti tu i ção.

Atu al men te, a ar re ca da ção dos prin ci pa is im pos -
tos e con tri bu i ções si tua-se em tor no de R$250 bi -
lhões, ou o equi va len te a 27,54% do PIB. De ja ne i ro
de 1994 a no vem bro de 1998, a ar re ca da ção tri bu tá ria 
anu al glo bal au men tou mais de R$60 bi lhões – fato,
in clu si ve, no ti ci a do pelo jor nal O Esta do de S.Pa u lo
no úl ti mo fi nal de se ma na -, re sul ta do di re to do pro -
ces so de es ta bi li za ção. Só a re ce i ta da União cres ceu
o equi va len te a cer ca de R$37 bi lhões. A dos Esta dos 
au men tou R$14 bi lhões, e a dos Mu ni cí pi os, ex clu in -
do-se a re ce i ta pró pria, su biu em cer ca de R$10 bi -
lhões.

De acor do com da dos do Te sou ro Na ci o nal, a
par ti ci pa ção da União na re ce i ta dis po ní vel glo bal tem
se si tu a do em tor no de 62%; a dos Esta dos, em cer ca 
de 25%; e a dos Mu ni cí pi os, em apro xi ma da men te
12%. O pro ble ma é que nem sem pre esse cres ci men -
to fi nan ce i ro im pli cou em me lho ria na ofer ta dos ser vi -
ços pú bli cos, prin ci pal men te nas re giões me tro po li ta -
nas. Se é ver da de que Esta dos e Mu ni cí pi os pas sa -
ram a dis por de mais re cur sos, tam bém é ver da de
que mu i tos ad mi nis tra do res pú bli cos não sou be ram
usá-los: in ves ti ram mal e sem o me nor cri té rio. Pro mo -
ve ram um en di vi da men to ir res pon sá vel. Au men ta ram 
o cus te io da má qui na e a des pe sa com pes so al,
con tri bu in do ex pres si va men te para o de se qui lí brio
das con tas pú bli cas do País.
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Há que se ressaltar: embora tenham uma fatia
menor do bolo, os Municípios são responsáveis pela 
maior parte dos investimentos realizados pelo setor
público, fato que poucos têm conhecimento. Sem
eles, hoje, a questão social brasileira seria muito
mais grave. Ao contrário dos Estados, os Municípios 
nunca emitiram moeda e têm muito pouco para
privatizar, embora possam utilizar a política de
concessões públicas para enfrentar seus problemas.

Mais de 90% da dívida mobiliária dos
Municípios estão concentrados nas prefeituras de
São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Guarulhos e
Osasco, que emitiram seus títulos com aval da
União e acabaram por comprometer a saúde
financeira de alguns bancos estaduais.

Está cla ro que o apa ra to ins ti tu ci o nal de con tro le 
do en di vi da men to de Esta dos e Mu ni cí pi os en ve lhe -
ceu e tor nou-se ine fi caz. A tu te la fe de ral so bre cré di -
tos que têm sido efe tu a dos tem ge ra do mais dis tor -
ções e maus exem plos do que be ne fí ci os à Na ção. As 
fa ci li da des para o re fi nan ci a men to das dí vi das de
Esta dos e des ses Mu ni cí pi os fi nan ce i ra men te de sor -
ga ni za dos não têm pro pi ci a do con di ções e me ca nis -
mos de res pon sa bi li da de fis cal e de pro mo ção de de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.

Obser van do os fa tos, não é di fí cil con clu ir que o
rumo pre ci sa ser al te ra do. Pri me i ro fo ram os Esta dos,
be ne fi ci a dos pelo Te sou ro Na ci o nal com um am plo re -
fi nan ci a men to das dí vi das. O fato é que as con di ções
ex tre ma men te fa vo rá ve is, den tre elas o pra zo de 30
anos para amor ti za ção e ta xas de ju ros re du zi das,
não im pe di ram que al guns go ver na do res ques ti o nas -
sem os ter mos des sa re ne go ci a ção.

Ago ra são os Mu ni cí pi os per du lá ri os. Me nos pre -
ten si o sa que o pro gra ma di re ci o na do aos Esta dos, a
Me di da Pro vi só ria nº 1.811, que tra mi ta no Con gres so 
Na ci o nal, fixa con di ções para o re fi nan ci a men to das
dí vi das mu ni ci pa is. Ape sar do pra zo van ta jo so e das
ta xas de ju ros mais ele va das, tam bém nes te caso o
Te sou ro Na ci o nal está ofe re cen do con di ções bas tan te 
van ta jo sas para o re fi nan ci a men to das dí vi das.

O pro ble ma é que, tan to no caso dos Esta dos
quan to no dos Mu ni cí pi os, a ro la gem das dí vi das tem
be ne fi ci a do prin ci pal men te as uni da des mais ri cas e
es ban ja do ras da Fe de ra ção. Ve ja mos os nú me ros, Sr. 
Pre si den te. Se gun do re la tó rio do Ban co Cen tral, 97%
da dí vi da mo bi liá ria dos Mu ni cí pi os, que já al can ça va
pou co mais de cer ca de R$ 10 bi lhões no fi nal de
1998, é de res pon sa bi li da de de ape nas dois de les:
São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro.

O agra van te é que es ses pro gra mas de re fi nan -
ci a men to não pre vê em in cen ti vos às Uni da des fe de ra -

ti vas su pe ra vi tá ri as e sa ne a das. Enquan to Esta dos e
Mu ni cí pi os en di vi da dos con tam com van ta gens in -
ques ti o ná ve is, o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, por
meio da Re so lu ção 2.521, de 8 de ju lho de 1998, im -
pe de os que es tão com suas con tas equi li bra das de
con tra í rem fi nan ci a men tos para in ves ti men tos, ou
seja, a po lí ti ca em cur so pe na li za os bons ad mi nis tra -
do res e con tem pla a de sor ga ni za ção.

É bom que se diga que o argumento que tem
sido usado para sustentar o paradoxo de premiar os 
endividados e punir os que promoveram o ajuste é
precário. A visão que predomina na área
econômica, em linhas gerais, é a de que a rolagem
das dívidas não altera, do ponto de vista contábil, o
saldo global da dívida pública e que a concessão de 
novas operações de crédito, ainda que para
investimentos, aumenta o estoque dessa dívida. Os
técnicos do Governo alegam ainda que o atual
modelo reduz o déficit público porque o custo de
financiamento pago pelo Tesouro Nacional é menor
do que o das Unidades federadas.

Essa argumentação, no entanto, não se
sustenta. Ela representa uma visão estática e
limitada da realidade. É óbvio que a rolagem das
dívidas não aumenta o seu estoque. Mas essa é
uma falsa questão. A verdade é que, ao reduzir o
dispêndio com encargos financeiros dos devedores,
a União acaba permitindo a realização de outras
despesas e abre espaços para novos
endividamentos.

Ao fazer isso, o Governo sinaliza um
procedimento nefasto para as finanças públicas,
uma vez que legitima ações irresponsáveis na
gestão do dinheiro por parte de seus
administradores. Eles simplesmente gastam mais do 
que podem, quebram a administração e, depois do
fato consumado, têm espaço na mesa de
negociação para rolarem suas dívidas. Quem tem
as contas equilibradas, ao contrário, fica com os
créditos bloqueados.

O Sr. Ronaldo Cunha Lima (PMDB – PB) –
V. Exª me concede um aparte, nobre Senador?

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) –
Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Ro nal do Cu -
nha Lima.

O Sr. Ro nal do Cu nha Lima (PMDB – PB) –
Se na dor Pa u lo Har tung, la men to ter que in ter rom per
V. Exª no ins tan te em que pro nun cia um dis cur so
fun da men ta do em ra zões que de vem ser le va das a
sé rio no de ba te do en di vi da men to pú bli co. Ten ci o na -
va dis cor rer es pe ci fi ca men te so bre a Me di da Pro vi -
só ria nº 1.811, re cen te men te edi ta da, para te cer al -
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gu mas con si de ra ções as se me lha das as de V. Exª,
evi den te men te não com o mes mo bri lho e pro fun di -
da de. Na ver da de, os ar gu men tos que V. Exª aduz,
nes te ins tan te, a res pe i to da re fe ri da Me di da Pro vi só -
ria evi den ci am, no mí ni mo, a ado ção de dois pe sos e 
duas me di das, seja em re la ção ao tra ta men to dado
aos Esta dos e aos Mu ni cí pi os, seja em re la ção à ne -
go ci a ção da dí vi da ou em fun ção des te úl ti mo ân gu lo 
que V. Exª abor da: o es tí mu lo ou o apo io com con -
ces sões ma i o res aos Esta dos ina dim plen tes com
pre ju í zos àque les que fo ram adim plen tes e pon tu a is 
em seus com pro mis sos e obri ga ções. O Go ver no
Fe de ral tem aber to es pa ços ma i o res para os Esta -
dos. Lem bro-me que, quan do Go ver na dor, eu re ser -
va va 21% das re ce i tas lí qui das do Esta do para pa -
gar dí vi das e o li mi te hoje não ul tra pas sa os 13%;
na épo ca, os ju ros pa gos pe los Esta dos não eram
6%, como hoje. São con di ções am pla men te fa vo rá -
ve is. Aque les Esta dos que pas sa ram a cum prir pon -
tu al men te os seus com pro mis sos e suas obri ga ções
so frem, de for ma in di re ta, san ções, por que, no ins tan -
te em que se be ne fi cia aque le que é mais ina dim plen -
te, está-se pu nin do, de for ma in di re ta, aque le que foi
adim plen te. Ago ra, em uma me di da lou vá vel, o Go ver -
no mo di fi ca o con ce i to de re ce i ta lí qui da para os Esta -
dos, ha ven do uma bru tal re du ção no seu de sem bol so
e já anun cia ou tra me di da pro vi só ria em re la ção ao
FEF, o que tam bém vai be ne fi ci ar os Esta dos. O Esta -
do de São Pa u lo anun cia uma re du ção no de sem bol -
so men sal para com a União de mais de R$200 mi -
lhões. E os Mu ni cí pi os? Essa me di da pro vi só ria que
V. Exª ci tou con tem pla 97% dos re cur sos des ti na dos a 
ape nas três ou qua tro Mu ni cí pi os ma i o res do País. E
os Mu ni cí pi os do Nor des te e do Cen tro-Sul? E as ca -
pi ta is pe que nas? Que tra ta men to iri am me re cer? Isso
é re al men te pre o cu pan te, no ins tan te em que ve mos
pre fe i tos cum pri rem as suas obri ga ções e os res pec ti -
vos Mu ni cí pi os não te rem o mes mo tra ta men to que
es tão ten do os Esta dos. O Go ver no me re ce os cum -
pri men tos no mo men to em que abre pers pec ti vas fa -
vo rá ve is a ne go ci a ções com os Esta dos, mas não
deve per der de vis ta as ne go ci a ções com os Mu ni cí pi -
os, até por que, em al guns Esta dos, exis te uma po si -
ção de dis cri mi na ção em re la ção a al guns Mu ni cí pi os;
go ver nan tes que pu nem Mu ni cí pi os sim ples men te
por que seus pre fe i tos não re zam pe las suas car ti lhas.
Foi o que ocor reu em meu Esta do, com re la ção à re -
du ção do ICMS, em que o Go ver na dor ado tou uma
pos tu ra de pu nir, de pe na li zar a ca pi tal do Esta do e o
Mu ni cí pio de Cam pi na Gran de, as duas ma i o res ci da -
des. Então, no ins tan te em que V. Exª faz essa abor -
da gem, cum pri men to-o pela pro fun di da de do pro -

nun ci a men to, pela opor tu ni da de, pela cla re za com
que traz es ses ar gu men tos, es pe ran do que a área
eco nô mi ca do Go ver no te nha a sen si bi li da de para co -
lher das suas pa la vras uma ori en ta ção para fi xa ção do 
rumo que de fi na uma po lí ti ca igua li tá ria para Esta dos
e Mu ni cí pi os, em ma té ria de re ne go ci a ção de dí vi das.

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Se -
na dor Ro nal do, ini ci al men te mu i to obri ga do pelo apar -
te. Como V. Exª mu i to bem co lo cou e en fo cou com
mu i ta cla re za, te mos avan ços im por tan tes. A ques tão
da fle xi bi li za ção em re la ção à Lei Kan dir é um avan ço
e terá o meu apo io no mo men to da tra mi ta ção da me -
di da pro vi só ria que está sen do ela bo ra da. A in ci dên cia 
do FEF não in ci din do mais so bre o Fun do de Par ti ci -
pa ção de Esta dos e Mu ni cí pi os tam bém é um pon to
que avan ça, mas, como V. Exª bem dis se, hoje es tou
en fo can do a ques tão dos Mu ni cí pi os, que é uma pre o -
cu pa ção que te nho nes se de sen vol vi men to do pro ces -
so Por isso que eu gos ta ria de vol tar a fi xar as mi nhas 
aten ções na Me di da Pro vi só ria e ana li sá-la com o ob -
je ti vo de de ba ter, co lo car idéi as e, tal vez, dar uma
con tri bu i ção no sen ti d o de que esse pro ble ma te nha
um ou tro en fo que da par te do Go ver no, par ti cu lar -
men te de sua área eco nô mi ca.

Tenho consciência, Senador, de que esse é
um tema polêmico, árido, difícil de ser tratado, e que 
deverá ser alvo de discussões no Congresso
Nacional. Mas, para tentar, de antemão, contribuir
com esse debate, Sr. Presidente, apresentei,
recentemente, cinco emendas à Medida Provisória
nº 1.811, que estabelece critérios para o
refinanciamento das dívidas dos Municípios junto à
União. Elas têm os seguintes objetivos: restaurar a
competência do Senado na questão do
endividamento de Estados e Municípios; excluir da
relação de débitos renegociáveis alguns absurdos
como as Antecipações de Receita Orçamentária
(AROS) e os títulos públicos emitidos para
pagamento de precatórios; e, ao mesmo tempo,
fazer justiça – e essa é a questão central – aos
entes da Federação que estão com suas constas
em dia, equilibradas e organizadas.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, entendo que 
esta Casa não pode abrir mão de sua prerrogativa
constitucional no que tange à autorização para a
realização de operações e ao acompanhamento,
especificação de limites e fiscalização do
endividamento da União, dos Estados e dos
Municípios. Por isso estou propondo modificações
na Medida Provisória.

Qu an to às ope ra ções de ARO, con for me fi cou
de mons tra do quan do da dis cus são, nes ta Casa, da
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Re so lu ção nº 78, de 1998, além de se rem da no sas
aos co fres pú bli cos, ca rac te ri zam ab so lu ta fal ta de
pla ne ja men to ad mi nis tra ti vo-fi nan ce i ro. Elas não de -
ve ri am, em hi pó te se al gu ma, ser ins tru men to de en -
di vi da men to, e sim de mera ad mi nis tra ção fi nan ce i -
ra, como, aliás, pre vê a Lei 4320/64, ain da em vi gor.

O pro ble ma é que esse prin cí pio vem sen do des -
vir tu a do, e o pior de tudo é que essa dis tor ção aca ba
sen do sa cra men ta da pelo Go ver no Fe de ral, quan do
ace i ta re fi nan ci ar em 30 anos uma ope ra ção que de ve -
ria ser paga em não mais que 11 me ses. 

Se ria o caso de o Pre fe i to mu ni ci pal ter fe i to no
ano pas sa do, Se na dor Pa u lo Sou to, uma ope ra ção de
US$ 50 mi lhões em ARO e re fi nan ciá-la ago ra nas
con di ções de 30 anos com es sas ta xas de ju ros 

Sob o mes mo ar gu men to, es tou de fen den do que
os tí tu los pú bli cos emi ti dos para pa ga men to de pre ca -
tó ri os tam bém não se jam in clu í dos na re la ção de dí vi -
das pas sí ve is de re ne go ci a ção com a União. Esses tí -
tu los fo ram ob je to de uma Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, que con clu iu pela ile ga li da de da emis são de
qua se to ta li da de de les.

Mas o que eu es tou de fen den do de mais im por -
tan te é que se jam ex clu í das das nor mas de con tin gen -
ci a men to de cré di to ao se tor pú bli co, emi ti das pelo
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, as ope ra ções de cré di to
de in te res se dos Mu ni cí pi os que já se ade qua ram ad -
mi nis tra ti va e fi nan ce i ra men te às exi gên ci as da Me di da 
Pro vi só ria em ques tão. Tra ta-se de um re co nhe ci men to 
do bom tra ba lho re a li za do por es ses ad mi nis tra do res.

Além de pre mi ar as ad mi nis tra ções aus te ras, a
fle xi bi li za ção do cré di to a mu ni cí pi os sa ne a dos atu a ria
como me di da anti-re ces si va, per mi tin do a re to ma da de
flu xo de re cur sos da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e do
BNDES para obras de ur ba ni za ção, trans por te, sa ne a -
men to e pro gra mas so ci a is. É ina ce i tá vel, Sr. Pre si den -
te, a exis tên cia de re cur sos oci o sos do FGTS e do
FAT, no mo men to em que a taxa de de sem pre go bate
re cor des e a re ces são avan ça.

O que es tou es tu dan do, e vou pro por a esta
Casa em um fu tu ro pró xi mo, Sr. Pre si den te, é a ins ti tu i -
ção de me ca nis mos que pos sam ga ran tir o de sen vol vi -
men to de um mer ca do de cré di to do se tor pú bli co, sem 
a pro te ção do Go ver no Fe de ral. A União de i xa ria de
ins ti tu ir nor mas de con tro le do en di vi da men to das de -
ma is Uni da des da Fe de ra ção e fi ca ria cons ti tu ci o nal -
men te im pe di da de ava li zar ou as su mir dí vi das pú bli -
cas. 

Não te nho dú vi das de que o de sen vol vi men to
de um mer ca do de cré di to do se tor pú bli co pro vo ca -
ria, en tre ou tros, a dis se mi na ção de ins tru men tos de 

au di to ria in de pen den te e a ava li a ção de ris co de
cré di to das Uni da des fe de ra ti vas, pre mi an do as boas 
ges tões fi nan ce i ras.

Além dis so, o fim do pa ter na lis mo da União cer -
ta men te tor na ria o sis te ma fi nan ce i ro, in clu si ve e prin -
ci pal men te dos ban cos pri va dos, mais res pon sá ve is
quan do das ope ra ções de cré di to com o se tor pú bli co. 
Afi nal de con tas, não fo ram pou cas as ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras be ne fi ci a das pela re cu pe ra ção de seus ati -
vos atra vés dos pro gra mas de re fi nan ci a men to das dí -
vi das de Esta dos e Mu ni cí pi os.

Por isso, Sr. Pre si den te, apo io a ur gên cia no de -
ba te e apro va ção da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
um gran de ins tru men to que, acre di to, va mos ter con di -
ções de de ba ter nes ta Casa.

O mo men to exi ge de ci são. Não po de mos abrir
mão de nos sas prer ro ga ti vas, nem fa zer vis tas gros -
sas ao que quer que seja. A ten ta ti va per sis ten te da
União de re cen tra li za ção de re cur sos terá em mim um 
fir me opo si tor, por que acre di to na de mo cra cia, na des -
cen tra li za ção e na for ça do po der lo cal. Mas tão per -
ver sa quan to a cen tra li za ção é a am pli a ção de re cur -
sos para Esta dos e Mu ni cí pi os, sem nor mas e ba li za -
men to que in du zam a um com por ta men to de res pon -
sa bi li da de fis cal.

Des cen tra li zar re cur sos, ges tões e de ci sões go -
ver na men ta is cons ti tui a es sên cia do que de ve mos
per se guir. Na se ma na pas sa da, quan do da tra mi ta ção 
dos dois pe di dos fe i tos pelo Go ver no do Rio de Ja ne i -
ro para con tra ta ção de em prés ti mo, o ple ná rio des ta
Casa vi veu um im por tan te mo men to – pelo me nos
para mim, que es tou che gan do ago ra, pre sen ci an do e 
par ti ci pan do de to dos os de ba tes. Su gi ro que os te -
mas aqui de ba ti dos se jam uti li za dos para a cons tru ção
de re gras de tra ta men to igua li tá rio às di ver sas Uni da des
da Fe de ra ção e, ao mes mo tem po, con tri bu am para ti rar 
as fi nan ças pú bli cas do es ta do caó ti co em que elas se
en con tram. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har tung,
o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vice-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 à no bre Se na do ra He lo í 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, Srs. Se na do res e Se na do ra
Ma ria do Car mo, mi nha que ri da vi zi nha de Ser gi pe, 
na sex ta-fe i ra, ocu pei o “muro das la men ta ções” da
Casa, o “mu ro fo ne” de la men ta ções da Casa, fa zen -
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do al gu mas ad ver tên ci as, um di ag nós ti co e um le -
van ta men to da si tu a ção crí ti ca em que se en con tra
o Esta do de Ala go as. É cla ro que o faço, ten do a
mais ab so lu ta cer te za de que a si tu a ção que atin ge
Ala go as – em bo ra de for ma mais di fí cil para Ala go -
as e Ser gi pe – tam bém é a si tu a ção per ver sa para
todo o Bra sil, es pe ci al men te para o Nor des te. 

Já dis se aqui, na sex ta-fe i ra, meu que ri do Pre si -
den te – nor des ti no tam bém –, Se na dor Ro nal do Cu -
nha Lima, e es tou re pe tin do hoje, que a si tu a ção de
Ala go as é mu i to di fí cil. Cla ro que é re sul ta do da ir res -
pon sa bi li da de, da in sa ni da de e do ci nis mo da eli te
eco nô mi ca e po lí ti ca que pa ra si tou o Esta do de Ala go -
as nas úl ti mas dé ca das. 

Qu an to ao re sul ta do des se pa ra si tis mo, que es -
ta rei mais uma vez apre sen tan do por meio de in di ca -
do res so ci a is, te nho a mais ab so lu ta cla re za de que,
por trás das fri as es ta tís ti cas ofi ci a is, exis tem his tó ri as
de vi das que es tão sen do des tru í das. Das quin ze ci -
da des apre sen ta das pela ONU como as pi o res ci da -
des do Bra sil em anal fa be tis mo, em mor ta li da de in fan -
til, ín di ces de mi se ra bi li da de, oito es tão no Esta do de
Ala go as. Pelo ter ce i ro ano con se cu ti vo, te mos o cam -
pe o na to da mor ta li da de in fan til, do anal fa be tis mo, do
anal fa be tis mo fun ci o nal.

Cla ro que to dos nós co nhe ce mos a si tu a ção do
Nor des te. Dos que ti ve ram a opor tu ni da de, on tem, de
as sis tir a um pro gra ma da TV Re cord, es pe ro que al -
guns pos sam ao me nos ter se sen si bi li za do com
aque las ima gens cru éis apre sen ta das, ima gens que
re pre sen tam a fome, a mi sé ria, o de sem pre go, a hu -
mi lha ção e o so fri men to da gran de ma i o ria da po pu la -
ção nor des ti na e que re pre sen ta tam bém a ir res pon -
sa bi li da de na con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca do Go -
ver no Fe de ral.

To dos nós sa be mos que aque las ima gens mos -
tra das on tem são a ima gem da in dús tria da seca, da
cer ca, da es pin gar da, do ci nis mo. E, para com ple tar
tudo isso, Ala go as foi ví ti ma da qui lo que ou tros Esta -
dos tam bém já so fre ram e a res pe i to do qual ou tros
par la men ta res já ocu pa ram o nos so “muro de la men -
ta ções” para fa lar: o cor te gi gan tes co nos re cur sos so -
ci a is. E o que é mais gra ve, meu caro Pre si den te,
tam bém nor des ti no, Se na dor Ge ral do Melo, é que a
Ala go as já fez o seu “de ver zi nho de casa”, que cer ta -
men te ga ran te o ca i xa-es co la da es co la do Só ros.
Per do em-me os edu ca do res, por que usar a ex pres são 
de ver de casa e ca i xa-es co la é até um aten ta d o con -
tra nós que exer ce mos a nos sa vida na área da
edu ca ção. Mas Ala go as já fez o de ver de casa: já
pri va ti zou, já pra ti cou o nazi-fas cis mo da de mis são

em mas sa dos ser vi do res. Ala go as já fez tudo isso. 
E aí, como bem le van tou o Se na dor Pa u lo Har -

tung há pou cos mi nu tos quan to à re ne go ci a ção das
dí vi das, nós di zía mos no ano pas sa do, ain da no pro -
to co lo de in ten ções, que an tes de ne go ci ar, de fe de ra -
li zar essa dí vi da, de obri gar o País a pa gar essa dí vi -
da, ti nha que se fa zer uma au di to ria. 

Nós dis cu tía mos que era uma dí vi da imo ral e
ab so lu ta men te in sus ten tá vel ju ri di ca men te, mas o
Go ver no Fe de ral, cer ta men te, para não se in com pa ti -
bi li zar com os seus ami gos que dis pu ta vam a ele i -
ção, per mi tiu a ro la gem de uma dí vi da imo ral e ab so -
lu ta men te in sus ten tá vel ju ri di ca men te. 

Aí eu me per gun to: ora, ima gi ne, Se na dor Ro -
nal do Cu nha Lima, as pes so as que nos es cu tam, os
pou cos nor des ti nos que nos es cu tam, por que to dos
sa be mos que na nos sa re gião são pou quís si mos os
que nos es cu tam; ima gi ne qual quer pes soa de
bom-sen so ob ser van do a nos sa ati vi da de co ti di a na.
Ora, se ob ser vam que par la m en ta res tan to da si tu a -
ção como da opo si ção fa lam, cri ti cam os cor tes em
áre as so ci a is, por que não en con tram al ter na ti vas
para so lu ci o nar o pro ble ma? Por que não en con tram
uma res pos ta em re la ção a essa po lí ti ca per ver sa que 
está sen do pa tro ci na da pelo Go ver no Fe de ral em re -
la ção ao Bra sil, prin ci pal men te em re la ção ao Nor -
des te? A si tu a ção de fome e mi sé ria no Nor des te
é mu i to ma i or.

Não adi an ta cho rar fren te à te le vi são; não
adi an ta! Ne nhum Se na dor cho ra fren te à te le vi -
são quan do vê as ima gens per ver sas de uma cri -
an ça mor ren do de fome com a chu pe ta na boca.
Os Se na do res ti nham a obri ga ção de di zer ao
País qual é a al ter na ti va para que pos sa mos
com ba ter essa ir res pon sa bi li da de que está sen do 
pa tro ci na da pelo Go ver no Fe de ral.

Fico me per gun tan do o que va mos fa zer.
Esta mos le gis lan do pou co por que já te mos um
Se na dor vir tu al, que é o Pre si den te da Re pú bli ca. 
Esta mos fis ca li zan do pou co, por que se es ti vés -
se mos fis ca li zan do o su fi ci en te não te ría mos de
con vi ver com essa atro ci da de que está sen do
pra ti ca da. Fico ima gi nan do o que fa zer.

No iní cio do sé cu lo, nes ta Casa, já se fa lou
até em in sur re i ção. Em 1906, pa re ce-me, Rui
Bar bo sa, mo de ra do, fa la va na pos si bi li da de de
ga ran tia de in sur re i ção quan do não há jus ti ça so ci al. 

Peço aju da aos Cons ti tu in tes e cons ti tu ci o na lis -
tas para que dis cu ta mos um pou co so bre o que
está na Cons ti tu i ção. Pen sei no que fa zer com Fer -
nan do Hen ri que: en qua drá-lo no Có di go Pe nal, no
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art. 135 – ou nos en qua drar, se não avi sar mos à au -
to ri da de pú bli ca que ela tem de to mar uma me di da
efi caz, ágil e con cre ta em re la ção a al guém que
está de sam pa ra do; a al guém que está cor ren do ris -
co de vida, com pena que pode ser tri pli ca da quan -
do o re sul ta do é a mor te – ou en qua drá-lo em cri me de 
res pon sa bi li da de.

Pro cu rei au xí lio na Cons ti tu i ção e en con trei.
Embo ra eu te nha crí ti cas à Car ta Mag na, se ria bom se
ao me nos o que está es cri to fos se se gui do, se não
hou ves se um abis mo en tre o que está es cri to e a re a li -
da de de vida das pes so as. Gos ta ría mos que a Cons ti -
tu i ção fos se cum pri da.

Qu e ri do Se na dor Ber nar do Ca bral, as sim como
na sex ta-fe i ra pas sa da – e V. Exª es ta va pre sen te –,
es tou mais uma vez no “muro das la men ta ções”, no
“mu ro fo ne” de la men ta ções, pro tes tan do como nor des -
ti na, como ala go a na, di an te da ir res pon sa bi li da de do
Go ver no Fe de ral.

Está ex pres so na Cons ti tu i ção, em seu art. 85:
Art. 85 – São cri mes de res pon sa bi li da de os atos

do Pre si den te da Re pú bli ca que aten tem con tra a
Cons ti tu i ção e, es pe ci al men te, con tra:

I – a exis tên cia da União;
II – o li vre exer cí cio do Po der Le gis la ti vo, do Po -

der Ju di ciá rio, do Mi nis té rio Pú bli co e dos Po de res
cons ti tu ci o na is das uni da des da Fe de ra ção.

III – o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos, in di vi du a is e 
so ci a is, etc. – além do in ci so VII, que fala do cum pri -
men to das leis e das de ci sões ju di ci a is. Há vá ri os ou -
tros itens.

Vi e mos para o Se na do Fe de ral a fim de ver essa
be lís si ma Car ta, exem plo de de mo cra cia, e fa lar so bre
os fa mo sos di re i tos in di vi du a is.

Pri me i ra men te, está ex pres so que, além de to dos 
se rem igua is pe ran te a lei – o que não ocor re no Bra sil
–, há a ga ran tia da in vi o la bi li da de do di re i to à vida. No
en tan to, pes so as es tão sen do as sas si na das por essa
po lí ti ca eco nô mi ca e por essa sub ser viên cia ao Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Tam bém está ex pres so na Cons ti tu i ção que nin -
guém será sub me ti do à tor tu ra nem a tra ta men to de su -
ma no ou de gra dan te. Entre tan to, essa po lí ti ca per ver sa 
está sub me ten do as pes so as a um tra ta men to de su -
ma no e de gra dan te, por que es tão mor ren do de fome
no Nor des te e no Bra sil. Está aqui: cri me de res pon sa -
bi li da de.

Qu an to aos di re i tos so ci a is, o as sun to é mais bo -
ni to! Se gun do a Cons ti tu i ção, um dos di re i tos so ci a is é
a edu ca ção. Como fa lar so bre edu ca ção em um País
de anal fa be tos? O Bra sil não quer en trar no pró xi mo 
sé cu lo fa zen do a dis pu ta da re vo lu ção tec no ló gi ca

nem do co nhe ci men to. Em um País onde se cor ta a
me ren da es co lar, não há um Pre si den te que cum pra o 
art. 6º da Cons ti tu i ção.

Ou tro di re i to so ci al de que tra ta a Cons ti tu i ção é
a sa ú de. Um Bra sil onde cri an ças mor rem de di ar réia,
de cho que hi po vo lê mi co, que qual quer cen tro de sa ú -
de pode fa cil men te re sol ver. 

Este é o País dos de sem pre ga dos. A ca rac te rís -
ti ca mais per ver sa de uma so ci e da de é o de sem pre -
go, que hu mi lha, des trói re la ções fa mi li a res e lan ça
pais e mães de fa mí lia na vi o lên cia do més ti ca, no al -
co o lis mo ou na mar gi na li da de como úl ti mo re fú gio.

La zer, se gu ran ça, Pre vi dên cia So ci al, pro te ção à 
ma ter ni da de e à in fân cia, as sis tên cia aos de sam pa ra -
dos na for ma da Cons ti tu i ção? 

O art. 7º dis põe so bre sa lá rio mí ni mo e as sis tên -
cia gra tu i ta aos fi lhos e de pen den tes des de o nas ci -
men to, de tra ba lha do res ru ra is e ur ba nos até seis
anos de ida de em cre ches e pré-es co las.

Os Se na do res nor des ti nos sa bem. É ne ces sá rio
ir ao ser tão para ver. Aliás, isso não é pre ci so, pois,
na pe ri fe ria de qual quer ci da de, ve mos o re sul ta do da
ir res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral. Mas deve-se
ir ao ser tão em vir tu de da in dús tria da seca, que já fez 
mu i tos pa ra si tas po lí ti cos nes te País – na ver da de,
não são pa ra si tas, mas sa pró fi tos, por que não há
mais hos pe de i ros vi vos. 

O art. 21 de ter mi na que com pe te à União pla ne -
jar e pro mo ver a de fe sa per ma nen te con tra ca la mi da -
des pú bli cas, es pe ci al men te as se cas e as inun da -
ções. Em Ala go as, 50 Mu ni cí pi os, des de o ano pas sa -
do, es tão, sob de cre to, em es ta do de ca la mi da de pú -
bli ca. Não é ape nas Ala go as, é o Nor des te, é o Bra sil.

Por tan to, pre ci sa mos sair do muro de re cla ma -
ções. Não é pos sí vel que um Se na do, no qual a ma i -
o ria dos seus mem bros mos tra a sua in dig na ção
res mun gan do pe los cor re do res, indo à tri bu na di zer
que não ace i ta cor tes so ci a is, fa zen do até dis cur so
con tra o FMI, não pra ti que uma ação con cre ta em
re la ção aos cor tes que es tão sen do pa tro ci na dos!

Duvido, como se diz no interior, “du-vi-de-o-dó” 
que o Senado, unido, não impediria essa barbárie
que está sendo patrocinada pelo Governo Federal! 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Permite-me um aparte, Senadora Heloisa Helena?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pois não, Senador Eduardo Suplicy, com muito
prazer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – 
Qu e ro cum pri men tar V. Ex.ª e com par ti lhar da sua 
in dig na ção, so bre tu do di an te do que foi mos tra do
on tem na TV Re cord pelo Jor na l is ta Gou lart de An- 
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dra d e: ce nas de vi o lên cia con tra a hu ma ni da de, que 
ti pi ca men te re pre sen ta vam o es ta do de sub nu tri ção
e fome da po pu la ção em Ala go as, Esta do de V.
Ex.ª; e em ou tros Esta dos. São ce nas dra ma ti ca -
men te cho can tes, que me re cem o ve e men te re pú -
dio de to dos os bra si le i ros. Fe liz men te, V. Ex.ª veio
à tri bu na mos trar isso. Nes se mo men to, é im por tan -
te res sal tar as dis tor ções ha vi das. Por exem plo, foi
mos tra do um pai de fa mí lia que ha via co la bo ra do
para uma fren te de tra ba lho e, pelo fato de não ter
Tí tu lo de Ele i tor na que le do mi cí lio, sim ples men te foi
im pe di do de re ce ber a es cas sa ces ta bá si ca, a que,
de ou tra ma ne i ra, te ria di re i to, ou mes mo da quan tia 
que po de ria re ce ber, cer ca de R$80, em fun ção de
não ter seu tí tu lo de ele i tor. O que de no ta que os
pro gra mas di tos da Co mu ni da de So li dá ria co lo ca -
dos para o Go ver no e de res pon sa bi li da de lo cal têm 
cri a do dis tor ções des sa na tu re za. Mas jus to e for te
é o seu gri to de alar me. Faz-se ne ces sá rio que no
Se na do Fe de ral haja mais vo zes como a de V. Exª.
Esta Casa mu i tas ve zes apro vou com ra pi dez pro -
gra mas de in cen ti vo fis cal, cre di tí cio; pro gra mas
como o Pro er, para as ins ti tu i ções fi nan ce i ras em
má si tu a ção e com pro ble mas que o Go ver no ava li -
ou ser pre ci so re sol ver com a ma i or ur gên cia; pro -
gra mas de in cen ti vo aos em pre sá ri os que ex por tam, 
aos que pro du zem isso ou aqui lo, a de ter mi na das
zo nas, a di ver sos lo ca is, em fun ção da ne ces si da de 
de pro mo ver o de sen vol vi men to re gi o nal. Mas, nor -
mal men te, o in cen ti vo é para as mãos dos que mais
têm e não para as de pes so as como aque las a que
V. Exª está se re fe rin do. É pre ci so, Se na do ra He lo i -
sa He le na, que o Se na do Fe de ral se dê con ta des sa 
si tu a ção e que pas se mos a co lo car na or dem de pri -
o ri da des a er ra di ca ção da fome e da mi sé ria no Bra -
sil, para que pes soa al gu ma pas se pela si tu a ção de
fal ta de dig ni da de. O pró prio Pre si den te da Casa dis se 
ser ne ces sá ria a apre sen ta ção de uma agen da po si ti -
va que es ta be le ça de que ma ne i ra va mos res ga tar o
di re i to de tan tas pes so as que até hoje não ti ve ram o
di re i to à vida em nos so País e que pre ci sam, o quan -
to an tes, tê-lo. Meus cum pri men tos a V. Exª.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) –
Concede-me V. Exª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte à Senadora Marina Silva.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na do -
ra He lo i sa He le na, que ro me so li da ri zar com o pro -
nun ci a men to de V. Exª e di zer-lhe que V. Exª foi
mu i to fe liz ao mos trar, nos mais di fe ren tes ar ti gos

da Cons ti tu i ção Fe de ral, qua is são os di re i tos que o ci -
da dão bra si le i ro tem nas áre as da sa ú de, da edu ca ção, 
que a cri an ça tem, de la zer, de uma vida dig na, en fim,
to dos es ses itens que nos as se gu ram as con di ções bá -
si cas para o nos so cres ci men to eco nô mi co, so ci al e
cul tu ral. Fico ob ser van do, Se na do ra He lo i sa He le na,
como a lei é cum pri da sob al guns as pec tos. Por exem -
plo: a lei de imu ni da de par la men tar – cor re ta ao as se -
gu rar ao par la men tar li ber da de de ex pres são po lí ti ca,
im pe din do que ele so fra al gum tipo de pro i bi ção ou pu -
ni ção por pa la vras que te nha pro fe ri do no exer cí cio da
sua fun ção par la men tar – foi ex tra po la da para as se gu -
rar não a imu ni da de pela con di ção de par la men tar,
mas a im pu ni da de por cri mes pra ti ca dos con tra a Pá -
tria, con tra a vida e con tra os di re i tos hu ma nos e a pró -
pria Jus ti ça bra si le i ra. E não se pode fa zer nada, por -
que está es cri to na lei, mes mo que ela não nos as se -
gu re que, por ter mos imu ni da de par la men tar, pos sa -
mos pra ti car a vi o lên cia, as sas si nar ou or ga ni zar qua -
dri lhas para fazê-lo. A lei, nes se caso, é cum pri da à ris -
ca. No en tan to, nes ses itens tão no bres que V. Exª
men ci o na, como o di re i to à vida, à sa ú de, à edu ca ção,
ao tra ba lho, a Cons ti tu i ção é des res pe i ta da e nin guém
faz co i sa al gu ma. V. Exª faz um dis cur so in dig na do so -
bre a re a li da de bra si le i ra, em que, in fe liz men te, a cada
dia a Cons ti tu i ção é des res pe i ta da. Du ran te o mo men to 
em que vi vía mos uma apa ren te bo nan ça, já não exis ti -
am pro gra mas so ci a is à al tu ra das ne ces si da des do
País; ago ra, jus ti fi ca-se com a cri se o cor te de re cur sos 
para edu ca ção, sa ú de, me ren da es co lar, ciên cia e tec -
no lo gia, agri cul tu ra e re for ma agrá ria. Eu po de ria fa zer
aqui um ro sá rio das áre as es sen ci a is que so fre ram cor -
tes e que não são aten di das. Então, a in dig na ção de V. 
Exª, com cer te za, é a mes ma da so ci e da de bra si le i ra,
que, nes te mo men to, deve es tar mu i to fe liz por ter uma 
re pre sen tan te que sobe à tri bu na e mos tra a Cons ti tu i -
ção Fe de ral para di zer que ela está sen do des res pe i ta -
da na q ui lo que de ve ria ser es sen ci al men te cum pri -
do: dar con di ção de vida dig na para que o povo
bra si le i ro pos sa ter um pa ta mar co mum de de sen -
vol vi men to das suas pon ten ci a li da des. Mu i to obri -
ga da pelo apar te.

O SR. PRESIDENTE  (Ade mir Andra de) –
Esta Pre si dên cia aler ta a ora do ra e os se nho res
pre ten den tes a apar te an tes que o tem po está pra -
ti ca men te es go ta do. Ain da há três Se na do res que
es tão ins cri tos para co mu ni ca ções ina diá ve is den -
tro da Hora do Expe di en te. Peço, se pos sí vel, a
dis pen sa dos apar tes ou que se jam ex tre ma men te 
bre ves.

O Sr. La u ro Cam pos  (Blo co/PT – DF) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?
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A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte ao Senador Lauro Campos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – No bre
Se na do ra He lo i sa He le na, es tou aqui há qua tro
anos e, du ran te esse tem po, nu tri a es pe ran ça de
ou vir um dis cur so como esse que a sua co ra gem e
lu ci dez trou xe ram ao ple ná rio des ta Casa. Re al men -
te, aco mo da mo-nos nes se pro ces so, a im pe dir que
o co ra ção fa las s e, e as nos sas ca be ças – al gu mas,
como a mi nha, já can sa das; ou tras que não che ga ram
a ama du re cer com ple ta men te a per cep ção da di men -
são so ci al e hu ma na – fi cam cen su ran do aqui lo que
nos sa alma quer fa lar. V. Exª veio, por in te i ro, mos trar
ao Se na do que essa in te gra li da de, essa to ta li da de do
ser hu ma no quan do se pro nun cia é re al men te edi fi can -
te e, em mim, faz re nas cer a es pe ran ça de que não es -
te ja mos aqui inu til men te, ape nas para ca rim bar a von -
ta de de Sua Ma jes ta de o rei do mo men to. Mu i to obri -
ga do.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Mu i to obri ga da e agra de ço tam bém à Mesa pela be ne -
vo lên cia.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na do ra He lo i sa He le na?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, Se na dor Gil vam Bor ges.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – No bre Se -
na do ra He lo i sa He le na, seu sen ti men to de res pon sa bi -
li da de por re pre sen tar o povo de Ala go as, do Nor des te
e do País es pra ia-se na elo qüên cia de suas pa la vras,
que co bram do Pre si den te da Re pú bli ca as pro vi dên ci -
as ne ces sá ri as para se re ver a po lí ti ca es ta be le ci da.
Não há dú vi da de que seus Pa res com pre en dem per fe -
i ta men te esse de se jo de acer tar, mas V. Exª há de
con vir que não se po dem atri bu ir, em hi pó te se al gu ma,
res pon sa bi li da des ex clu si vas por um pro ble ma ve lho e
crô ni co, cu jas so lu ções to dos bus ca mos en con trar. V.
Exª sabe que o Pre si den te da Re pú bli ca e ou tras au to -
ri da des cons ti tu í das te ri am, sem som bra de dú vi da,
ale gria e pra zer, como pes so as pú bli cas, em re sol ver,
por in ter mé dio de uma va ri nha de con dão, to dos os
pro ble mas, ofe re cen do far tu ra de em pre go, ex tin guin do 
fi las no INSS e nos hos pi ta is, eli mi nan do cor tes na área 
so ci al, von ta des ma ni fes ta das por vá ri os Lí de res na tri -
bu na des ta Casa. Por tan to, Se na do ra He lo i sa He le na,
V. Exª traz, com pro pri e da de, um as sun to já abor da do
pe los nos sos an te pas sa dos po lí ti cos. Re fi ro-me ao gra -
ve pro ble m a crô ni co do Nor des te. Com pre en de mos,
per fe i ta men te, mas não po de mos, de ma ne i ra ne nhu -
ma, atri bu ir res pon sa bi li da des di zen do que a Cons ti tu -
i ção não está sen do cum pri da. A Cons ti tu i ção é uma
bús so la que in di ca o ca mi nho a se guir; no en tan to,

nem tudo se ajus ta à re a li da de. Se gun do a Cons ti tu i -
ção, ne nhum ci da dão deve pas sar fome; to dos são
igua is pe ran te a lei; to dos te rão aces so à es co la e à
sa ú de. Mas sa be mos que essa não é a re a li da de. A
Cons ti tu i ção está a exi gir que os ho mens pú bli cos
bus quem al ter na ti vas para os pro ble mas, que não
se rão so lu ci o na dos, no bre Se na do ra He lo i sa He le -
na, em dias ou ho ras; ain da le va re mos tem po para
sa neá-los, para me lho rar a qua li da de dos ho mens
pú bli cos; para me lho rar a qua li da de dos ad mi nis tra -
do res do Po der Exe cu ti vo. Po de mos di zer que os
Go ver na do res do PT, do PMDB e do PFL não têm
apre sen ta do so lu ções den tro de suas áre as es pe cí -
fi cas de atu a ção, para as qua is seus ele i to res os
cre den ci a ram, por que não que rem. Te nho cer te za
de que to dos pro cu ram al ter na ti vas. Con gra tu lo-me
com V. Exª pelo di na mis mo, pela ve e mên cia, pelo
de se jo de acer tar. No en tan to, digo a V. Exª que o
Go ver no tem se mo bi li za do, sim, para re sol ver os
pro ble mas de in fra-es tru tu ra, para re es tru tu rar o
País, com ba ten do a po lí ti ca cli en te lis ta e go ver nos
que gas tam mais do que ar re ca dam. Qu an to aos
acor dos in ter na ci o na is, eles se fa zem ne ces sá ri os
por que já es ta mos em uma po lí ti ca glo ba li za da. Por -
tan to, no bre Se na do ra He lo i sa He le na, con ve nha -
mos, o Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que 
Car do so, não é o “prín ci pe da ir res pon sa bi li da de”.
Ao con trá rio. Há re for mas sen do im plan ta das. Esse
é o pa pel do Pre si den te e essa é a sua mis são
como di plo ma ta, como aca dê mi co, como ho mem
pú bli co que tam bém por esta Casa pas sou. Sua
Exce lên cia teve res pon sa bi li da de ao fa zer a re for ma
ad mi nis tra ti va; ago ra vêm as re for mas tri bu tá ria e  a
po lí ti ca. Te mos que ade quar o País. No bre Se na do ra,
te nho es pe ran ça nes te Bra sil! Qu e ro de i xar re gis tra do
nes te apar te que sou um ad mi ra dor de V. Exª pelo
seu de se jo im pe tu o so de trans for ma ção. Mas gos ta -
ria que V. Exª le vas se em con si de ra ção que o Pre si -
den te não é esse sa ta nás que V. Exª diz que é.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Vou apenas concluir. 

Se na dor Gil vam Bor ges, eu tam bém, como V.
Exª, te nho mu i ta es pe ran ça no Bra sil, até por que a
mi nha pró pria vida de so bre vi ven te dos pa ra si tas e
dos sa pró fi tas po lí ti cos do Nor des te faz com que eu
te nha mu i ta es pe ran ça na mi nha vida e no meu País.
Mas é evi den te que te nho que con fir mar que o Pre si -
den te da Re pú bli ca se en ca i xa no cri me de res pon sa -
bi li da de. 

Espe ro, um dia, ver um pre si den te da Re pú bli -
ca que te nha a al ti vez e a co ra gem de fa zer des te
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País uma Na ção e não uma su cur sal do ca pi tal es -
pe cu la ti vo in ter na ci o nal.

Agradeço o aparte de V. Exª.
Obrigada, Sr. Presidente, pela benevolência.

Durante o discurso da Sra. Heloisa
Helena, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.

Durante o discurso da Sra. Heloisa
Helena, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio 
Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães.) – Concedo a palavra, para uma
comunicação inadiável, ao Senador Roberto
Saturnino. 

Peço bre vi da de nes sas co mu ni ca ções, porque
te re mos vo ta ções no mi na is.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ. Para co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a má fia
dos es pe cu la do res fi nan ce i ros in ter na ci o na is teve, on -
tem, ga nhos im por tan tes no Bra sil. Foi re du zi do o IOF
– Impos to so bre Ope ra ções Fi nan ce i ras – de 2% para 
0,5% nas apli ca ções dos fun dos in ter na ci o na is fe i tas
no Bra sil. Isso sig ni fi ca que, que ren do atra ir cada vez
mais dó la res e au men tar a de pen dên cia em re la ção a
es sas apli ca ções vo lá te is, es tá-se be ne fi ci an do mais
ain da os ca pi ta is al ta men te es pe cu la do res, aque les
que po dem se de mo rar ho ras no Bra sil, por que não
pre ci sam mais ne nhum tem po de ma tu ra ção e de ob -
ten ção de be ne fí ci os para com pen sar um im pos to que 
já era pe que no. Afi nal, 2% já era um im pos to mu i to
pe que no, Sr. Pre si den te. O im pos to já foi de 7%. No
ano pas sa do, foi re du zi do para 2%, e ago ra é de ape -
nas 0,5%. Re ti rou-se, pra ti ca men te, esse im pos to. 

Vo zes do bom sen so que ri am até ele vá-lo, ou
seja, que ele re tor nas se ao ní vel de 7% para obri gar
os ca pi ta is a um mí ni mo de per ma nên cia no Bra sil e
re du zir nos sa de pen dên cia dos es pe cu la do res. No en -
tan to, o que pre va le ceu não foi a ló gi ca do bom sen -
so, da pre ca u ção e da de fe sa do in te res se na ci o nal,
mas a do mer ca do fi nan ce i ro, al ta men te es pe cu la dor,
que quer, cada vez mais, ob ter ga nhos ra pi da men te
no Bra sil. Aliás, es ses ti pos de ca pi tal já não pa gam
Impos to de Ren da, são isen tos, não pa gam um im -
pos to se quer no País. Para es ses ca pi ta is, o Bra sil é
um ver da de i ro pa ra í so fis cal. Enquan to isso, tri bu -

tam-se os apo sen ta dos. No meu en ten di men to, essa
con tra di ção fere prin cí pi os da éti ca, da mo ral, que,
como sa be mos, são co i sas do pas sa do. Se na do ra
He lo i sa He le na, ouvi, com aten ção, seu in dig na do e
im por tan te dis cur so, mas es sas con si de ra ções de na -
tu re za éti ca e de jus ti ça são atri bu í das a Rui Bar bo sa,
e são co i sas an ti gas. Atu al men te, o que pre va le ce é a 
efi cá cia do dia-a-dia, do cur tís si mo pra zo, e, den tro
des sa ló gi ca, é ne ces sá rio dar tudo ao ca pi tal es pe cu -
la ti vo, ao qual o Bra sil está com ple ta men te ren di do.
Den tro da cha ma da mar cha da in sen sa tez, va mos
che gar aon de on tem o FMI che gou, atra vés do Sr. Mi -
chel Cam des sus, que dis se que é pre ci so a Amé ri ca
La ti na ado tar o dó lar ame ri ca no como mo e da, por que
isso se ria o me lhor. O BID, o Ban co Inte ra me ri ca no de 
De sen vol vi men to, de i xou cair a sua más ca ra: não é
mais um ban co das na ções da Amé ri ca, mas é um
ban co da na ção nor te-americana e quer que to dos os
pa í ses da Amé ri ca La ti na abram mão de suas mo e -
das para ado tar o dó lar. Nes sa mar cha de in sen sa tez
é lá que che ga re mos, Sr. Pre si den te. Já ad ver ti, e vol -
to a fa lar, pen so que esse ris co é cada vez ma i or so -
bre a Na ção bra si le i ra. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor. 
) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, foi am pla -
men te di vul ga do pela im pren sa que o Go ver no Fe -
de ral co me ça a apon tar os ca mi nhos para so cor rer
os Esta dos bra si le i ros, que, sem dú vi da ne nhu ma,
atra ves sam gran des di fi cul da des. Um des ses ca mi -
nhos, Sr. Pre si den te, anun ci a do pela im pren sa, se -
ria que o Go ver no con ce de ria, por meio de com pen -
sa ções fi nan ce i ras, be ne fí ci os aos Esta dos que pas -
sas sem a de mi tir fun ci onári os pú bli cos e se en qua -
dras sem na Lei Ca ma ta. Isso é uma ne ces si da de
de todo Esta do bra si le i ro. Mas, cer ta men te, Sr.
Pre si den te, vem aí um ou tro me ca nis mo para be -
ne fi ci ar Esta dos per du lá ri os. Vem aí um outro me -
ca nis mo para pri vi le gi ar aque les – mes mo de ou tras 
ad mi nis tra ções – que pra ti ca ram em pre guis mo na
má qui na pú bli ca. Des sa vez, sa cri fi can do em pre gos
pú bli cos, o que, acre di to, vai agra var ain da mais a cri -
se de de sempre go e de fal ta de ren da em nos so
País. Per gun to, Sr. Pre si den te: o que o Go ver no Fe -
de ral vai fa zer com os Esta dos que es tão cum prin do 
ri go ro sa men te com as suas obri gações? O que a
União vai ofe re cer a Esta dos como o To can tins, que
com pro me te ape nas 43% da sua re ce i ta com des pe -

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    105



sas de pes so al, um Esta do que vem cons tru in do
sua in fra-estrutura bá si ca? 

Sr. Pre si den te, essa é, sem dú vi da al gu ma, a
gran de preocu pa ção do povo to can ti nen se, por que,
no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
fi cou estabe le ci do que o To can tins te ria pro gra mas se -
me lhan tes aos apli ca dos nos Esta dos de Mato Gros so
e Mato Gros so do Sul quan do da sua cri a ção.

O nos so Esta do, Sr. Pre si den te, não tem ne nhum 
fun ci o ná rio pú bli co pago pela União. So mos o úni co
Esta do bra si le i ro que ain da não dis põe de uni ver si da de 
fe de ral. Con si de ra mos isso uma dis cri mi na ção. O nos -
so Esta do é cre dor de cer ca de R$1 bi lhão da União,
que que re mos re ce ber atra vés de in ves ti men tos para
cons tru ir a nos sa in fra-estrutura bá si ca.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro de i xar aqui a mi -
nha pre o cu pa ção, como re pre sen tan te do povo to can ti -
nen se e do povo bra si le i ro, em pri me i ro lu gar, com re -
la ção à de mis são de fun ci o ná ri os pú bli cos e, em se -
gun do lu gar, com o des ca so com que o Go ver no fe de -
ral vem tra tan do o Esta do do To can tins.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Com a pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, devo co -
mu ni car que a Ban ca da de Se na do res do Esta do do
Pará, jun ta men te com a dos De pu ta dos Fe de ra is, de
to dos os Par ti dos, e mais uma re pre sen ta ção de seis
De pu ta dos Esta du a is do Esta do do Pará, bem como
re pre sen tan tes de vá ri as en ti da des de clas se do meu
Esta do aca ba ram de ter uma au diên cia com o Mi nis tro
da Agri cul tu ra, Sr. Fran cis co Tur ra, do PPB do Rio
Gran de do Sul. O Se na dor Luiz Otá vio, que aca ba de
che gar, tam bém es ta va pre sen te à re u nião.

O mo ti vo des sa re u nião é uma ques tão ex tre ma -
men te gra ve para o Bra sil e para o nos so Esta do, o
Pará. Tra ta-se do fe cha men to das nos sas fron te i ras à
ex por ta ção do nos so gado bo vi no. O Go ver no ame a ça -
va lan çar uma por ta ria pro i bin do a ex por ta ção para ou -
tros Esta dos. Infe liz men te, ain da não po de mos ex por tar 
para ou tros pa í ses do mun do a car ne pro du zi da no
Pará, por que o nos so Esta do ain da cor re gra ve ris co
com re la ção à fe bre af to sa.

Essa au diên cia, com tan tas pes so as e com uma
re pre sen ta ção tão ex pres si va do nos so Esta do, e mais
as con ver sas en ta bu la das com o pró prio Mi nis tro fi ze -
ram com que o Mi nis té rio re cu as se em sua po si ção e
alon gas se o pra zo para o lan ça men to des sa por ta ria
so bre a ex por ta ção do gado do Pará, pelo me nos até
maio, na pos si bi li da de de en con trar mos uma so lu ção
para o nos so pro ble ma.

O Esta do do Pará pos sui hoje o quar to re ba nho 
bo vi no do Bra sil, com base em es ta tís ti cas em que
não con fi a mos, por que a im pres são que te mos é a
de que, se não so mos o ter ce i ro, so mos o se gun do
Esta do bra si le i ro em pro du ção de gado bo vi no. Se -
ten ta por cen to da nos sa pro du ção é trans fe ri da ou
ven di da para ou tros Esta dos bra si le i ros.

Por tan to, so mos, no Esta do do Pará, gran des
pro du to res, e essa de ci são do Go ver no Fe de ral cri a -
ria um gra ve pro ble ma ao nos so Esta do. Por isso, as
for ças de to dos os par ti dos po lí ti cos se uni ram para
com ba ter essa de ci são do Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

Foi apre sen ta do um pro je to para er ra di car a fe -
bre af to sa no Pará. E, nes sa opor tu ni da de, per ce be -
mos algo in te res san te em nos so País, Se na do ra He lo -
í sa He le na e no bres Srs. Se na do res: ago ra, apre sen -
ta mos os nos sos pro je tos em dó lar. A in fla ção já é
algo tão evi den te que os pro je tos já são apre sen ta dos
em dó lar, não mais em re a is. O pro je to apre sen ta do
pela Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Pará, por
inú me ras en ti da des que re pre sen tam o se tor da pe -
cuá ria, in clu si ve os pe que nos e mé di os em pre sá ri os,
e pelo pró prio Go ver no do Esta do está or ça do em
US$1,2 bi lhão.

De ago ra em di an te, te nho a im pres são de que
se tor na rá moda, no Bra sil, toda es pé cie de or ça men -
to ser apre sen ta do em dó lar, con si de ran do que o real
de i xou de ser uma mo e da de va lor fixo.

O Sr. Mi nis tro nos co lo cou que esse não é um
pro ble ma ape nas do Esta do do Pará, mas de gran de
par te do nos so País, que pre ci sa ser re sol vi do e terá
que con tar com a nos sa aju da, por que terá de ser alo -
ca da uma quan ti da de ra zoá vel de re cur sos para er ra -
di car a fe bre af to sa não só do Esta do do Pará, mas de 
todo o País.

O fun da men tal é que con se gui mos im pe dir que
a cri a ção bo vi na do nos so Esta do de i xas se de ser ex -
por ta da para ou tros Esta dos do Bra sil, como es ta va
pres tes a acon te cer, caso não ti ves se ha vi do uma re -
a ção das en ti da des de clas se, dos De pu ta dos Fe de ra -
is, dos Se na do res e dos De pu ta dos Esta du a is do nos -
so Esta do.

Assim, que ro de i xar este co mu ni ca do e pe dir à
Mesa que faça cons tar dos Ana is do Se na do o pro je to 
que foi apre sen ta do por es sas en ti da des, hoje, ao Mi -
nis tro da Agri cul tu ra, Sr. Fran cis co Tur ra.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os projetos lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22, DE 1999

Acrescenta artigo à Resolução do
Senado Federal nº 78, de 1º de julho de
1998, para o fim de excepcionar as
operações de crédito destinadas à
modernização da adminisração tributária e 
gestão fiscal e altera a redação do seu art.
46.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução nº 78, de 1998, do

Senado Federal, passa a vigorar acrescida do
artigo 4-A e com nova redação para o art. 46, a
fim de excepcionar as operações de crédito
destinadas à modernização da administração
tributária e gestão fiscal dos limites
estabelecidos naquele diploma legal.

Art. 2º Acrescenta o seguinte art. 4-A à
Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal:

“Art. 4-A. Não se aplicam as
disposições dos artigos 6º, 7º e 8º e do
inciso VIII do art. 13 às operações de
crédito realizadas pelos Estados e
Municípios junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES e aos seus agentes financeiros,
no âmbito de programas que tenham por
objeto o financiamento de projetos de
investimentos para a modernização da
administração tributária e da gestão
fiscal, financeira e patrimonial visando a
otimização da utilização dos recursos
públicos, em especial a melhoria da
arrecadação tributária e da qualidade do
gasto público nos setores sociais
básicos.

§ 1º As operações de crédito de que 
trata este artigo sujeitam-se ao menor
dos seguintes limites:

a) R$20.000.000,00 (vinte milhões de
reais);

b) o equivalente a R$18,00 (dezoito
reais) por habitante; e

c) o equivalente a 7% (sete por cento)
da Receita Líquida Real.

§ 2º Nas ope ra ções de cré di to de que
tra ta este ar ti go, não se apli ca o dis pos to no
in ci so I do art. 24 na hi pó te se de des cum pri -
men to do que dis põe o art. 13, in ci sos III e IV.

Art. 3º Alte ra a re da ção do art. 46 da Re so lu -
ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, pas san do a 
ter o se guin te tex to:

“Art. 46. O dis pos to nes ta Re so lu ção
não se apli ca às atu a is au tar qui as fi nan ce i -
ras, como tam bém não con fi gu ram en di vi da -
men to pú bli co as ope ra ções re a li za das pelo
sis te ma BNDES para apor te de re cur sos em 
fun dos des ti na dos ao apo io de mi cro em pre -
en di men tos de pes so as fí si cas ou ju rí di cas,
no âm bi to do Pro gra ma de Cré di to Pro du ti -
vo Po pu lar, e em que os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral ou os Mu ni cí pi os par ti ci pem ape nas 
como in ter me diá ri os, sem qual quer res pon -
sa bi li da de como ga ran tes ou fi a do res.” (NR)

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de -
ral, que es ta be le ceu li mi tes e con di ções para a au -
to ri za ção de ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os,
ad mi tiu, no § 6º do art. 6º, tra ta men to di fe ren ci a do
para as ope ra ções que ti ves sem por ob je ti vo pro pi -
ci ar-lhes me i os para au men tar suas re ce i tas e/ou re -
du zir suas des pe sas. Bus cou-se, com essa ex ce -
ção, es ti mu lar a efi ciên cia na ar re ca da ção e no gas -
to pú bli co, com con se qüên ci as fa vo rá ve is so bre o
ní vel de en di vi da men to.

Com o ob je ti vo de fa zer com que pre va le ça o
es pí ri to que nor te ou o men ci o na do tra ta men to di fe -
ren ci a do, pro pon do al guns ajus tes que vi a bi li zem a
ope ra ci o na li za ção de ações pú bli cas que ob je ti vem
a re du ção do ní vel do en di vi da men to, me di an te a
oti mi za ção da ges tão fis cal e tri bu tá ria, vale di zer,
me di an te a ra ci o na li za ção dos pro ce di men tos de fis -
ca li za ção e ar re ca da ção tri bu tá ri as e me lho ria da
qua li da de do gas to pú bli co.

Ao afas tar a res tri ção cons tan te no art. 7º , que 
im pe de que um Mu ni cí pio com dé fi cit pri má rio de
cap tar re cur sos para in ves tir num pro gra ma de mo -
der ni za ção tri bu tá ria, ob je ti va-se exa ta men te o au -
men to da re ce i ta fu tu ra e, em con se qüên cia, a re du -
ção ou mes mo a eli mi na ção do ci ta do dé fi cit, já que
as uni da des da fe de ra ção de fi ci tá ri as são mais ne -
ces si ta das de in ves ti men tos des sa na tu re za do que
aque las su pe ra vi tá ri as, me re cen do des ta que a pro -
po si ção man tém to das as de ma is res tri ções, cri an -
do, ape nas, essa ex ce ção, aliás, pre vis ta atu al men -
te, de ma ne i ra ge né ri ca, no ci ta do § 6º do art. 6º
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O Programa de Modernização das
Administrações Tributárias Municipais – PMAT, do
BNDES, objetiva a modernização da gestão fiscal,
financeira e patrimonial, proporcionando mais
recursos estáveis e não inflacionários e à sua
utilização mais eficiente no financiamento da
despesa pública, mediante as seguintes ações:

– fortalecimento da capacidade
gerencial, normativa, operacional e
tecnológica da administração tributária e da
gestão pública de serviços sociais básicos e 
demais ações de natureza fiscal ou
racionalizadoras do uso dos recursos
públicos disponíveis nos governos locais;

– desenvolvimento e aperfeiçoamento
de sistemas de informação, seviços e
processos voltados ao cumprimento das
atribuições e competências municipais
referentes às obrigações tributárias,
eliminação de perdas, melhoria da
qualidade e da oferta de serviços sociais
básicos e registro, controle e gerenciamento 
da execução do gasto público;

– informatização, inclusive aquisição e
desenvolvimento de software;

– capacitação, treinamento e
aperfeiçoamento gerencial, técnico e de
apoio operacional;

– realização de serviços e estudos de
natureza organizacional, administração de
fundos públicos, tecnologia de prestação de
serviços, padrões de custos,
gerenciamentos de contratos, registro de
preços, de controle da evasão e elisão
tributárias, gerência e cobrança da dívida
ativa, controle de receitas e despesas e da
execução orçamentária, financeira,
patrimonial e da dívida pública;e

– cooperação permanente dos
Municípios entre si – inclusive formação de
consórcios intermunicipais –, com os
respectivos Estados e com órgãos da
Administração Federal e com a sociedade
civil para atuação conjunta, intercâmbio de
experiências, informações, cadastro e
formação de redes sociais que racionalizem, 
melhorem e ampliem o atendimento e
reduzam o custo unitário da prestação de
serviços.

Por fim, a nova re da ção pro pos ta para o art.
46 ob je ti va de i xar cla ro que o apor te de re cur sos do
BNDES para a cons ti tu ti ção de fun dos no âm bi to do 

pro gra ma de cré di to pro du ti vo po pu lar para apo io a
mi cro em pre en di men tos não cons ti tui ope ra ção de
cré di to, vis to que as uni da des da fe de ra ção têm sua 
in ter ven ção li mi ta da à con di ção de in ter me diá ri as ,
eis que não têm qual quer res pon sa bi li da de com de -
ve do res, ga ran tes ou fi a do res des sas ope ra ções.

Des tar te, nes te mo men to de gra ve cri se, com
re fle xos na ca pa ci da de de in ves ti men tos das em pre -
sas e de cres cen te ín di ce de de sem pre go, é im por -
tan te essa ex pli ci ta ção para que as ações des ta na -
tu re za não so fram so lu ção de con ti nu i da de.

Por es tar con vic to de que esta Casa deve li mi -
tar o en di vi da men to, mas tam bém pro ver os me i os
ne ces sá ri os à so lu ção des te gra ve pro ble ma, so li ci -
to o apo io dos meus pa res à pro po si ção em tela.

Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998

Dis põe so bre as ope ra ções de cré -
di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de
suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções, 
in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus
li mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO III
Dos Li mi tes às Ope ra ções de Cré di to

Art. 5º As ope ra ções de cré di to re a li za das
pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral, pe los Mu ni -
cí pi os e por suas res pec ti vas au tar qui as e fun -
da ções, em um exer cí cio, não po de rão ex ce der o 
mon tan te das des pe sas de ca pi tal fi xa das na lei
or ça men tá ria anu al cor res pon den te, res sal va das 
as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta res
ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa, apro va das
pelo po der Le gis la ti vo, por ma i o ria ab so lu ta, ob -
servado o dis pos to nes ta Re so lu ção.

§ 1º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti go,
en ten de-se por ope ra ção de cré di to re a li za da
em um exer cí cio o mon tan te de li be ra ção con -
tra tu al men te pre vis to para o mes mo exer cí cio.

§ 2º Nas ope ra ções de cré di to com li be ra -
ção pre vis ta para mais de um exer cí cio fi nan ce -
i ro, o li mi te com pu ta do a cada ano le va rá em
con si de ra ção ape nas a par ce la a ser nele li be ra -
da.

§ 3º Para efe i to da apli ca ção do li mi te pre vis -
to no ca put, não se rão com pu ta das como des pe sas
de ca pi tal dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral:
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I – a concessão de empréstimo ou
financiamento, com base no Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e intermunicipal e de Comunicação, do 
qual resulte redução ou eliminação, direta ou
indireta, do ônus daquele imposto, ainda que por
meio de fundo, instituição financeira ou qualquer
outra entidade:

II – As inversões financeiras na forma de
participação acionária em empresas que não sejam
controladas pelo poder público federal, estadual, do
Distrito Federal, ou municipal.

Art. 6º As operaçoes de crédito interno e
externo dos Estados, do Distrito Federal, dos
municípios e suas respectivas autarquias e
fundações observarão simultaneamente, os
seguntes limites.

I – o montante global das operações
realizadas em um exercício financeiro não poderá
ser superior a 18% (dezoito por cento) da Receita
Líquida Real  anual, definida no § 3º;

II – o dispêndio anual máximo com as
amortizações, juros e demais encargos de todas as
operações de crédito, já contratadas e a contratar,
inclusive o originário de débitos renegociados ou
parcelados, acrescido, ainda do valor devido,
vencido e não pago, não poderá exceder a 13%
(treze por cento) da Receita Líqida Real;

III – o saldo total da dívida não poderá superar
valor equivalente ao dobro da Receita Líquida Real
anual, definida no § 3º para os pleitos analisados no 
ano de 1998, decrescendo esta relação a base de
um décimo por ano, até atingir valor equivalente a
uma Receita Líquida Real anual para os pleitos
analisados no ano de 2008 em diante.

§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o
caso de operações de crédito com liberação prevista 
para mais de um exercício será calculado levando
em consideração apenas o montante liberado no
respectivo exercício.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às
operações de concessão de garantias e de
antecipação de receita orçamentária, cujos limites
são definidos pelos arts. 8º e 9º respectivamente.

§ 3º Entende-se como Receita Líquida Real,
para os efeitos desta Resolução, a receita realizada
nos doze meses anteriores ao mês imediatamente
anterior àquele em que que se estiver apurando,
observado, ainda o seguinte:

I – serão excluídas as receitas provenientes de 
operações de crédito, de anulação de restos a

pagar, de alienação de bens, de transferências
vinculadas a qualquer título, de transferências
voluntárias ou doações recebidas com o fim
específico de atender despesas de capital e, no
caso dos Estados, as transferências aos Municípios
por participações constitucionais e legais.

II – serão computadas as receitas oriundas do
produto da arrecadação do Impsoto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
destinado à concessão de quaisquer favores fiscais
ou financeiros, inclusive na forma de empréstimos
ou financiamentos, ainda que por meio de fundos,
instituições financeiras ou outras entidades
controladas pelo poder público, concedidas com
base no referido imposto e que resulte em redução
ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo
ônus.

§ 4º O su pe rá vit fi nan ce i ro das au tar qui as e
fun da ções, ex clu í das as de ca rá ter pre vi den ciá rio,
será con si de ra do como re ce i ta re a li za da para fins
de cál cu lo da Re ce i ta Lí qui da Real de que tra ta o
pa rá gra fo an te ri or.

§ 5º Para efe i to de cál cu lo do dis pên dio de fi ni -
do pelo in ci so II, se rão com pu ta dos os va lo res efe ti -
va men te pa gos e a pa gar em cada exer cí cio.

§ 6º São ex clu í das dos li mi tes de que tra ta o
ca put as ope ra ções de cré di to con tra ta das pe los
Esta dos e pe los Mu ni cí pi os, jun to a or ga nis mos mul -
ti la te ra is de cré di to ou a ins ti tu i ções ofi ci a is fe de ra is
de cré di to ou de fo men to, com a fi na li da de de fi nan -
ci ar pro je tos de in tes ti men to para me lho ria da ad mi -
nis tra ção das re ce i tas e da ges tão fis cal, fi nan ce i ra
e pa tri mo ni al, no âm bi to de pro gra ma pro pos to pelo
Po der Exe cu ti vo e apro va do pelo Se na do Fe de ral.
....................................................................................

Art. 7º O Ban co Cen tral do Bra sil não en ca mi -
nha rá ao Se na do Fe de ral pe di do de au to ri za ção
para a con tra ta ção de qual quer ope ra ção de cré di to
de to ma dor que apre sen te re sul ta do pri má rio ne ga ti -
vo no pe río do de apu ra ção da Re ce i ta Lí qui da Real
ou que es te jam ina dim plen tes jun to a ins ti tu i ções in -
te gran tes do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O Ban co Cen tral do Bra sil tor -
na rá pu bli ca a me to do lo gia de cál cu lo do re sul ta do
pri má rio dos ór gãos e en ti da des do se tor pú bli co
abran gi dos por esta re so lu ção.

Art. 8º O sal do glo bal das ga ran ti as con ce di -
das pe los Esta dos pelo Dis tri to Fe de ral e pe los Mu -
ni cí pi os não po de rá ex ce der a 25%(vin te e cin co por 
cen to) da Re ce i ta Lí qui da Real, cal cu la da na for ma
do § 3º do art. 6º.

........................................................................
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CAPÍTULO IV
Das Instruções dos Pleitos

Art. 13. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os
Mu ni cí pios e suas res pec ti vas au tar qui as e fun da -
ções en ca mi nha rão ao Ban co Cen tral do Bra sil os pe -
di dos de au to ri za ção para a re a li za ção das ope ra ções
de cré di to de que tra ta esta re so lu ção, ins tru í dos com:

I – pe di do do res pec ti vo Che fe do Po der
Exe cu ti vo;

II – au to ri za ção es pe cí fi ca do ór gão le gis la -
ti vo do Esta do, do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí -
pio, con for me o caso, para a re a li za ção da ope -
ra ção;

III – cer ti dão que com pro ve a ine xis tên cia
de ope ra ções com as ca rac te rís ti cas des cri tas
nos in ci sos I e II do art. 3º, emi ti da pelo res pec ti -
vo Tri bu nal de Con tas;

IV – cer ti dão, emi ti da pela Se cre ta ria do Te -
sou ro Na ci o nal, que com pro ve o cum pri men to
do dis pos to no in ci so III do art. 3º bem como a
adim plên cia jun to à União, re la ti va aos fi nan ci a -
men tos e re fi nan ci a men tos, in clu si ve ga ran ti as,
por ela con ce di dos;

V – cer ti dões que com pro vem a re gu la ri da -
de jun to ao Pro gra ma de Inte gra ção So ci al/Pro -
gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor
Pú bli co – PIS/PASEP, ao Fun do de Inves ti men to
So ci al/Con tri bu i ção So ci al para o Fi nan ci a men to 
da Se gu ri da de – FINSOCIAL/COFINS, ao Insti tu to 
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, e ao Fun do de 
Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço – FGTS;

VI – cro no gra mas de dis pên dio com as dí vi -
das in ter na e ex ter na e com a ope ra ção a ser re -
a li za da;

VII – re la ção de to dos os dé bi tos, com seus 
va lo res atu a li za dos, in clu si ve da que les ven ci dos 
e não pa gos, as si na da pelo Che fe.

..........................................................................
Art. 24. As ope ra ções de cré di to não su je i -

tas a au to ri za ção es pe cí fi ca do Se na do Fe de ral
se rão ob je to do se guin te en ca mi nha men to pelo
Ban co Cen tral do Bra sil:

I – os ple i tos que não aten de rem a to dos os 
re qui si tos mí ni mos se rão in de fe ri dos de ime di a -
to:

II – os ple i tos que aten de rem a to dos os re -
qui si tos mí ni mos e a to dos os re qui si tos não es -
sen ci a is de fi ni dos nos art. 27 e (...) res pec ti va -
men te, se rão au to ri za dos no pra zo má xi mo de
dez dias úte is;

III – os ple i tos que aten de rem a to dos os re -
qui si tos mpi ni mos e não aten de rem a um ou
mais re qui si tos não es sen ci a is, se rão en vi a dos
ao Se na do Fe de ral, acom pa nha dos de pa re cer

nos ter mos do art. 23 que so bre eles de li be ra rá.
........................................................................
Art. 46 O disposto nesta resolução não se

aplica às atuais autarquias financeiras.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O projeto lido será publicado e
remetido à comissão competente.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte:

Ofício nº 85/99 – GLDPT

Brasília, 16 de março de 1999

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência que proceda às

seguintes alterações na designação dos membros
da Comissão de Assuntos Sociais:

Senador Sebastião Rocha: titular
Senadora Emília Fernandes: suplente
Atenciosamente, Senadora Marina Silva,

Líder do Bloco Parlamentar de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Pri me i ro dia de dis cus são, em se gun -
do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 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. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Transcorre hoje a primeira sessão de
discussão.

Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, a
discussão terá prosseguimento na próxima sessão.

A matéria constará da Ordem do Dia da
sessão ordinária de amanhã.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 1998

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de
1998 (nº 483/97, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão da Rádio Barriga Verde
Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, tendo

Parecer favorável, sob nº 646, de
1998, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Joel de Hollanda.

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

a discussão.
Em votação.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.

Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de acordo
com as posições assumidas pelo Partido dos
Trabalhadores sobre matérias dessa natureza,
quando se trata de novas permissões, votamos de
forma contrária; e, quando se trata de renovação, o
Partido dos Trabalhadores se posiciona pela
abstenção. No entanto, quanto a essa matéria, o
Bloco de Oposição no Senado fica liberado no
processo de votação.

A nossa posição tem sido a de que o Conselho 
Nacional de Comunicação deve ser instalado o
quanto antes, para que possa haver um órgão
competente que discuta a concessão pública dos
meios de comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Como vota o Líder do PFL?

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) - Sr.
Presidente, o PFL recomenda o voto favorável à
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Como vota o Líder do PMDB?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem 
votar. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram Sim 50 Srs. Senadores. Não
houve voto contrário.

Houve 11 abstenções.
Total: 61 votos.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a

redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora oferecendo a redação final, que será lido
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 105, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 26, de 1998 (nº 483, de
1997, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de
1998 (nº 483, de 1997, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão da Rádio Barriga Verde Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina.

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de
março de 1999. – Antonio Carlos Magalhães,
Presidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator –
Lúdio Celho – Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 105, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 1999

Aprova o ato que renova a
permissão da Rádio Barriga Verde Ltda.
para explorar serviço de radiofifusão
sonora em freqüência modulada na
cidade de Florianópolis, Estado de Santa

Catarina.

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

Portaria nº 69, de 22 de junho de 1992, que
renova por dez anos, a partir de 16 de março de
1989, a permissão outorgada à Rádio Barriga
Verde Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

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

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

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) - Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, DE 1998

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de
1998 (nº 485/97, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Sertão
Central Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Senador Pompeu, Estado do
Ceará, tendo

Parecer favorável, sob nº 615, de
1998, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc : João França, com abstenção da
Senadora Benedita da Silva.

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

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram Sim 53 Srs. Senadores; e
Não, 1.

Houve 10 abstenções.
Total: 64 votos.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a

redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora oferecendo a redação final, que será lido
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 106, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 29, de 1998 (nº 485, de
1997, na Câmara dos Deputados) .

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 29, de 1998 (nº
485, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Ser tão Cen tral Ltda, para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Se na dor Pom peu, Esta do do Ce a rá.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de mar ço
de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães , Pre si den te
– Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Lú dio Co e lho –
Ge ral do Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 106, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº DE 1999

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Ser tão Cen tral
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Se na dor Pom peu, Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 30 de ju lho de 1992, que re no va por
dez anos, a par tir de 5 de de zem bro de 1987, a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Ser tão Cen tral Ltda. para 
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Se -
na dor Pom peu, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor

na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

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

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

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

lhães) - Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do
Dia.

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 80, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do Art. 336, alí nea b, 

do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, ur gên cia
para a MSG 67/1999 (Pro je to de Re so lu ção nº 20,
de 1999.)

Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999. – Hugo 
Na po leão – Ney Su as su na – Sér gio Ma cha do.

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.

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

Apro va do.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia de

quin ta-feira.
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 81, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i -

ção Fe de ral, re que re mos se jam pres ta das pelo
Mi nis tro-Chefe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, Se nhor Cló vis de Bar ros Car va lho, as 
se guin tes in for ma ções:

1. É ver da de i ra a re a li za ção de vi a gem do
Mi nis tro, es po sa, fi lhos e acom pa nhan tes em um 
ja ti nho da Ae ro náu ti ca para a ilha de Fer nan do
de No ro nha no pe río do de 12 a 19 de fe ve re i ro
úl ti mo, di vul ga da pela im pren sa?

2. Não seria contraditório um Ministério que 
promove cortes de gastos nas áreas sociais
permitir o esbanjamento de recursos que
poderiam ser aplicados nessas áreas?
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3. É verdadeira a justificação, também
divulgada pela imprensa, de que o Ministro
utilizou-se de um “serviço de atendimento a
autoridades” destinado, preferencialmente ao
treinamento dos pilotos da Aeronáutica?

4. Se esse treinamento é realmente
necessário, não seria mais conveniente utilizá-lo 
para o transporte de pessoas carentes de
domicílios longínquos para localidades onde
pudessem ter, por exemplo, atendimento e
serviços médicos adequados?

Justificação

O Governo Federal, com a intenção de
promover o ajuste das contas públicas e obedecer
aos ditames do Fundo Monetário Internacional, vem
relaizando cortes, que já remontam a
aproximadamente 2,5 bilhões de reais, que atingem
diretamente as áreas sociais, tais como educação e
saúde, não tendo sido poupado sequer o Programa
Comunidade Solidária.

Nesse contexto, deparamo-nos com a notícia
de que o Ministro-Chefe da Casa Civil não se
preocupou em que o Estado fizesse mais um gasto
desnecessário, fazendo  um passeio particular com
sua família, utilizando-se de um jatinho da FAB,
usando como pretexto o treinamento de pilotos.

Se é realmente necessário fazer vôos de
treinamento que podem, inclusive, dar “carona” a
viajantes de recreio, por que não fazê-los com
finalidades mais nobres e condizentes com a
situação de penúria financeira em que se encontra o 
país?

O presente Requerimento tem intenção, pois,
de aprofundar o conhecimento das informações
sobre os fatos que a imprensa noticiou.

Sala das sessões, 16 de março de 1999

REQUERIMENTO Nº 82, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i -

ção Fe de ral, re que re mos que se jam pres ta das,
pelo Mi nis tro da Ae ro náu ti ca, as se guin tes in for -
ma ções:

1. É ver da de i ra a re a li za ção de vi a gem do
Mi nis tro, es po sa, fi lhos e acom pa nhan tes em um 
ja ti nho da Ae ro náu ti ca para a ilha de Fer nan do
de No ro nha no pe río do de 12 a 19 de fe ve re i ro
úl ti mo, di vul ga da pela im pren sa?

2. Qual foi a rota e as des pe sas da vi a gem
do re fe ri do ja ti nho?

3. É ver da de i ra a jus ti fi ca ção, tam bém di -
vul ga da pela im pren sa, de que o Mi nis tro uti li -
zou-se de um “ser vi ço de aten di men to a au to ri -
da des” des ti na do, pre fe ren ci al men te, ao tre i na -
men to dos pi lo tos da Ae ro náu ti ca?

4. Se exis te esse “ser vi ço”, como se es tru -
tu ra, a quem aten de e qual seu fun ci o na men to?

5. Se esse tre i na men to é re al men te ne ces -
sá rio, não se ria mais con ve ni en te uti li zá-lo para
o trans por te de pes so as ca ren tes de do mi cí li os
lon gín quos para lo ca li da des onde pu des sem ter, 
por exem plo, aten di men to e ser vi ços mé di cos
ade qua dos?

Jus ti fi ca ção

O Go ver no fe de ral, com in ten ção de pro mo -
ver o ajus te das con tas pú bli cas e obe de cer aos
di ta mos do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, vem
re a li zan do cor tes, que já re mon tam a apro xi ma -
da men te 2,5 bi lhões de re a is, que atin gem di re ta -
men te as áre as so ci a is, tais como edu ca ção e
sa ú de, não ten do sido pou pa do se quer o Pro gra -
ma Co mu ni da de So li dá ria.

Nes se con tex to de pa ra mo-nos com a no tí -
cia de que o Mi nis tro-Chefe da Casa Ci vil não se
pre o cu pou em que Esta do fi zes se mais um gas -
tos des ne ces sá rio, fa zen do um pas se io par ti cu -
lar com sua fa mí lia, uti li zan do-se de um ja ti nho
da FAB, usan do como pre tex to o tre i na men to de
pi lo tos.

Se é re al men te ne ces sá rio fa zer vôos de
tre i na men to que po dem, in clu si ve, dar “ca ro na”
a vi a jan tes de re cre io, por que não fa zê-los com
fi na li da des mais no bres e con di zen tes com a si -
tu a ção de pe nú ria fi nan ce i ra em que se en con tra 
o país?

O pre sen te Re que ri men to tem in ten ção,
pois, de apro fun dar o co nhe ci men to das in for -
ma ções so bre os fa tos que a im pren sa no ti ci ou.

Sala das ses sões, 16 de mar ço de 1999.

(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à Mesa para decisão, de acordo com o
Regimento Interno.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra pela ordem ao
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, na se ma na pas sa da, in da guei a res pe i to da ne -
ces si da de de o Mi nis tro da Fa zen da e o Pre si den te
da Re pú bli ca en ca mi nha rem à Casa a men sa gem
re fe ren te ao acor do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na -
ci o nal, por que hou ve uma mu dan ça em re la ção
àqui lo que foi apro va do pelo Se na do em de zem bro
úl ti mo. Re fi ro-me à Re so lu ção nº 96/98, que au to ri -
za o Pro gra ma de Apo io Fi nan ce i ro ao Go ver no Bra -
si le i ro, li de ra do pelo FMI.

O art. 1º da ci ta da nor ma de ter mi na que “é au -
to ri za da a im ple men ta ção do Pro gra ma de Apo io Fi -
nan ce i ro ao Go ver no Bra si le i ro, li de ra do pelo FMI,
con subs tan ci a do nos ter mos da Men sa gem nº
275/98". 

Ten do em vis ta no vas ne go ci a ções en ta bu la -
das en tre a União – re pre sen ta da pela equi pe do
Mi nis té rio da Fa zen da – e o FMI, ou tros nú me ros fo -
ram apre sen ta dos ao País, al te ran do os me mo ran -
dos an te ri or men te apro va dos. Por exem plo, o cri té -
rio de de sem pe nho para o re sul ta do pri má rio de se -
tor pú bli co con so li da do, de 1.º de ja ne i ro a 30 de de -
zem bro de 1999, que se ria de R$16,344 bi lhões, foi
mu da do para R$30,018 bi lhões. De acor do com a
Men sa gem n.º 275/98, apro va da pelo Se na do, a po -

lí ti ca cam bi al se ria man ti da. Isso sig ni fi ca que até fi -
nal de 1999 con ti nu a ría mos no re gi me de ban das,
com mi ni des va lo ri za ções diá ri as e in fla ção em de -
zem bro que atin gi ria 2%. Entre tan to, con for me os
da dos di vul ga dos, o Bra sil pas sou a ado tar o re gi me 
de flu tu a ção cam bi al, e a in fla ção no fi nal de ano,
se gun do o Mi nis tro da Fa zen da, de ve rá al can çar
16,8%. 

Outro número que foi sensivelmente alterado
diz respeito ao crescimento do PIB. Inicialmente
deveria haver um pequeno crescimento este ano,
mas agora está previsto um decréscimo entre 3,5%
e 4%. O resultado primário do setor público
consolidado, que inicialmente deveria ser de 2,6%
do PIB, pelo novo acordo, deverá atingir 3,1%. Os
números acima representam parte das alterações
introduzidas nos termos da Mensagem n.º 275/98,
que, como dito anteriormente, foi aprovada pela
Resolução n.º 96/98. 

Con si de ran do as nor mas le ga is vi gen tes e até
mes mo a ex pli ci ta ção de V. Ex.ª, como Pre si den te
do Se na do, de que se ria im por tan te que es sas mo -
di fi ca ções fos sem con si de ra das pelo Se na do Fe de -
ral, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos já apro vou 
o re que ri men to para que o Mi nis tro da Fa zen da e o
Pre si den te do Ban co Cen tral pos sam ex pli car os no -
vos ter mos do acor do com o FMI. Su gi ro a V. Exª
que pos sa ser so li ci ta do ao Mi nis tro da Fa zen da a
pro vi dên cia de en vi ar ao Se na do Fe de ral as no vas
cláu su las con tra tu a is pac tu a das en tre a União e o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

V. Exª ha via dito que con sul ta ria a Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia a res pe i to, mas 
acre di to que nem se pre ci sa ria con sul tá-la. V. Exª,
como in tér pre te da Cons ti tu i ção e do pró prio Re gi -
men to Inter no, ten do em vis ta o que di zem os arts.
52 da Cons ti tu i ção e 393 do Re gi men to Inter no, que 
es ta be le cem a com pe tên cia pri va ti va do Se na do
para fi xar con di ções e li mi tes glo ba is para a re a li za -
ção de ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no da
União, ob vi a men te po de rá trans mi tir ao Mi nis tro da
Fa zen da a in ter pre ta ção cor re ta de nos sa Cons ti tu i -
ção. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Em res pos ta a V. Exª, te nho a afir mar que o 
Po der Exe cu ti vo, ao que tudo in di ca, não tem o en -
ten di men to de V. Exª. Entre tan to, nós é que te mos
que de ci dir. Con se qüen te men te, o Po der Exe cu ti vo
terá que en vi ar o pro ces so para que a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia de ci da como en -
ten der: se deve ou não ser exa mi na do pela Casa. V. 
Exª, no caso, será aten di do, por que o pro ces so virá
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e a Co mis são é que vai de ci dir, e não o Po der Exe -
cu ti vo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Gilberto
Mestrinho.

O SR. GILBERTO MESTRINHO  (PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
motivo de alegria assomar à tribuna desta casa,
onde estão representados, por suas mais
expressivas lideranças, os vinte e seis Estados
brasileiros e o Distrito Federal, e que têm sobre si, a 
responsabilidade de defender não só os interesses
das unidades que representam, mas e acima de
tudo, buscar, no âmbito de sua competência,
caminhos para a solução dos grandes problemas
que afligem nossa Pátria.

E a satisfação é maior por observar, desde o
primeiro momento em que aqui cheguei, o
extraordinário espírito público que norteia o
comportamento de cada um, na ardorosa defesa de
seus pontos de vista e na análise dos fatos da vida
nacional.

É grati fi can te ou vir, com a aten ção me re ci da, os
co le gas Se na do res e Se na do ras, in de pen den temente
de suas po si ções par ti dá ri as, e afe rir a be le za da
de mo cra cia que per mi te pa ra do xal men te o con ví vio
har mô ni co de pes so as com opi niões di ver gen tes.

Por isso, ex pres so, mais uma vez, meu pro fun -
do agra de ci men to ao povo do Ama zo nas, por essa
com pen sa do ra opor tu ni da de.

Exer ci, al gu mas ve zes, po si ção exe cu ti va, gra -
ças ao voto po pu lar. O com pro mis so que sem pre
as su mi de cum prir meus man da tos até o úl ti mo dia,
im pe diu-me da ex pe riên cia par la men tar, sal vo um
cur to pe río do, quan do era per mi ti da can di da tu ra por 
ou tra uni da de, e o ge ne ro so povo do en tão Ter ri tó -
rio Fe de ral de Ro ra i ma, me ele geu seu re pre sen tan -
te na Câ ma ra Fe de ral.

Foi um cur to man da to: de 1º de fe ve re i ro de
1963 a 9 de abril de 1964, quan do fui in clu í do na
pri me i ra lis ta de par la men ta res cas sa dos pelo Pri -
me i ro Ato Insti tu ci o nal.

Tudo isso, no en tan to, já pas sou.
Che go a esta Casa com o com pro mis so úni co

de ser vir ao Ama zo nas, à Ama zô nia e ao Bra sil.
E que ro fa zê-lo, com de di ca ção e en tu si as mo.
Per ten ço à ban ca da do PMDB e es tou no 3º

man da to por esta le gen da. 
Ho mem de par ti do, in te gro a base po lí ti ca de

apo io ao Pre si den te da Re pú bli ca. Sigo a ori en ta ção 
da li de ran ça, exer ci da com al ti vez e sa be do ria, pelo
lí der Se na dor Ja der Bar ba lho. 

Mas o meu partido tem um programa a ser
executado e faz com que, no exercício da ação
política, os seus representantes possam discordar
das medidas ou orientações do Governo que não
consultem os interesses que defendem. Como
cidadão, como brasileiro, exercerei, em sua
plenitude, a liberdade de discordar, criticar e
combater aquilo que não corresponda aos
interesses de meu estado, de minha região ou do
meu País.

Sempre expus minhas opiniões com lealdade
e clareza e as defendo com ardor. Da mesma forma, 
aceito a discordância e a crítica honesta às idéias
que defendo. Entendo que a oposição é necessária. 
Ela é heróica nos regimes autoritários, mas é
imprescindível e fundamental nos regimes
democráticos. É incompreensível quando
simplesmente se faz oposição pela oposição, mas
quando ela é séria, conseqüente, inteligente, capaz
de apontar erros e sugerir soluções, esta oposição
sempre terá nesta Casa o meu aplauso.

O im por tan te, Sr. Pre si den te, é o des per tar da
cons ciên cia na ci o nal para o gra ve mo men to que
atra ves sa mos, ca u san do per ple xi da de a todo o
povo bra si le i ro. 

Srªs e Srs. Se na do res, de re pen te, não mais
que de re pen te, como di ria o po e ta, a do lo ro sa re a li -
da de apa re ceu e, la men ta vel men te, a re a li da de,
quan do não é aque la que de se ja mos, tem uma face
mu i to feia. O nos so real, como num pas se de má gi -
ca – ou de má gi cos -, para tris te za do povo, des pen -
cou... 

E o pior: o fan tas ma da in fla ção, que pa re cia
exor ci za do, co me ça a mos trar sua cara.

O ín di ce acor da do com o FMI para este ano,
que a mim pa re ceu oti mis ta, já ga ran te que con ti nu -
a re mos com uma das mais al tas ta xas de ju ros do
mun do, o que é um en tra ve ao cres ci men to eco nô -
mi co. Cre io, no en tan to – e digo isso com toda a
tran qüi li da de -, na com pe tên cia do novo pre si den te
do Ban co Cen tral pela vi vên cia vi to ri o sa que tem do
mer ca do. Ele tem de mons tra do não es tar an co ra do
em te o ri as ou es co las de pen sa men to eco nô mi co, o 
que é mu i to bom. No mun do mo der no, a base aca -
dê mi ca é va lo ro sís si ma, po rém o mais im por tan te é
a ex pe riên cia prá ti ca e o co nhe ci men to do mer ca do.

Por outro lado, já se começa a sentir uma
postura nova, revisionista, da equipe econômica, ao
procurar, diretamente, os banco internacionais para
restabelecer nossas linhas de crédito. Isto está
muito certo.

Sr. Pre si den te, o fun da men tal é que, na to ma da 
de de ci sões no que diz res pe i to à mo e da, se jam
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levados em con ta com po nen tes fun da men ta is para
a re a li da de bra si le i ra – o que gera de sem pre go? O
que in flui no de sen vol vi men to eco nô mi co? – para
per mi tir a re to ma da do cres ci men to, pois a re ces -
são, que i ra mos ou não, já che gou. É pre ci so re for -
mar para que não che gue mos à cha ma da es tag fla -
ção, o que se ria ter rí vel. Há que com pa ti bi li zar uma
po lí ti ca de ju ros no com ba te à in fla ção, o que exi ge
ju ros al tos, com uma po lí ti ca de ju ros no evi tar a re -
ces são, o que exi ge ju ros ba i xos.

Sugiro que sigam – os responsáveis pela
equipe econômica, especialmente, os responsáveis
pelo controle da inflação e da moeda – o conselho
de Galbraith: “Ouçam Milton Friedman, mas não lhe
dêem atenção”.

Sr. Presidente, o aforismo popular “todo o mal
traz um bem” mais uma vez se confirma. A crise
despertou a todos e o Executivo parece que passou
a dar atenção aos conselhos de Marcus Túlius
Cícero, 55 anos antes de Cristo, na cidade de
Roma, quando disse: “O orçamento nacional deve
ser equilibrado. As dívidas públicas devem ser
reduzidas. A arrogância das autoridades deve ser
moderada e controlada. Os pagamentos a governos 
estrangeiros devem ser reduzidos, se a Nação não
quiser ir à falência. As pessoas devem novamente
aprender a trabalhar, em vez de viver da conta
pública”. Ele não era economista nem estadista, era
apenas sábio.

O emi nen te Pre si den te da Re pú bli ca, que
apóio nes ta Casa, pas sou a ado tar – para usar uma
ex pres são mo der na, atu al – uma pos tu ra pró-ativa:
pas sou a in ter vir pes so al men te no pro ces so. Pelo
que leio nos jor na is, re sol veu “ou vir o ven to”, como
en si na va um ve lho sá bio.

Foi ou vin do o ven to, isto é, os vá ri os seg men -
tos da so ci e da de ame ri ca na, par ti dá ri os ou não,
mas ca pa zes de ge rar idéi as, ajus tan do-as aos prin -
cí pi os de Lord Key nes, que o Pre si den te Ro o se velt
con ce beu o New Deal, ven ceu a re ces são, cons tru iu 
o so nho ame ri ca no e mor reu pre si den te após três
re e le i ções.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que tem to das as 
con di ções de ven cer a cri se, mas não o fará so zi nho 
nem com a aju da ape nas de al guns au xi li a res to tal -
men te ali e na dos da nos sa re a li da de. Con se gui rá
ven cê-la com a aju da de to dos, sem ma ni que ís mos
que não le vam a par te al gu ma. É pre ci so ou vir opi -
niões, dis cu ti-las, apren der e en si nar para tra çar ru -
mos.

O Bra sil tem em pre sá ri os ca pa zes na in dús -
tria, no co mér cio, na ati vi da de agro pas to ril e nas ati -
vi da des de ser vi ço, lí de res tra ba lha do res no País in -

te i ro, pro fis si o na is li be ra is, en fim, pes so as qua li fi ca -
das, sem con tar ex po nen ci a is da clas se po lí ti ca que 
se sen ti rão hon ra dos em se rem con vi da dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca para, em re u nião in for mal,
sem a ri gi dez do pro to co lo, dis cu tir o País e ou vir o
ven to...

Os fatos recentes abalaram profundamente a
nossa auto-estima. Como disse com muito acerto e
patriotismo o Presidente do Congresso Nacional e
desta Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães,
não devemos admitir ordens e determinações de
fora.

Sr. Presidente, é importante estarmos alertas,
vigilantes, com a decantada globalização que,
segundo os mais entendidos do que eu, é uma
forma nova de denominar o velho colonialismo. A
globalização é um fato irreversível da atualidade,
mas deve ser disciplinada pelos países na defesa
de sua atividade produtiva. Assim faz a Comunidade 
Econômica Européia, assim fazem os Estados
Unidos, o gigante do norte, e o Japão. Regime de
quotas e políticas tarifárias são usadas por esses
países altamente desenvolvidos protegendo sua
produção interna. Quanto o problema é com eles,
não esperam decisões dos organismos reguladores
do comércio internacional: agem imediatamente; a
retaliação vem logo, como está acontecendo
atualmente com a “guerra das bananas.” Não
devemos aceitar entregar nosso mercado,
desempregar nossos trabalhadores e nos
transformarmos em simples fornecedores de meia
dúzia de matérias-primas, objetivo final da tão
decantada globalização.

O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – V. Exª me
concede um aparte?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Concedo a aparte com muito prazer, Senador.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Gos ta ria de 
cum pri men tar V. Exª pelo pro nun ci a men to que fez
nes ta Casa. Com ex pe riên cia e rico pas sa do po lí ti -
co, V. Exª vem le van tan do te mas im por tan tís si mos.
Qu e ro fa zer um rá pi do co men tá rio so bre o tema que 
V. Exª abor da nes se ins tan te: a ne ces si da de de pro -
cu rar mos, cada vez mais, não só pro te ger o mer ca -
do in ter no, mas as se gu rar nos sa par ti ci pa ção no
mer ca do glo ba li za do. V. Exª dá ên fa se às bar re i ras
ta ri fá ri as que nos são im pos tas; além des sas há bar -
re i ras sa ni tá ri as im ple men ta das por vá ri os pa í ses
que di fi cul tam a pre sen ça do pro du to bra si le i ro no
mer ca do mun di al. V. Exª re gis tra, com mu i ta com -
pe tência, as ques tões le van ta das pela Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio, um car tel ins ti tu ci o na li za do
em que os sub sí di os aos pro du tos agrí co las, as se -
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gu ra dos a todos os pa í ses de sen vol vi dos, co lo cam
o Bra sil em uma con di ção in fe ri or no mer ca do mun -
di al e, prin ci pal men te, em re la ção ao Mer co sul. Qu -
e ro as so ci ar-me ao po si ci o na men to de V. Exª cha -
man do a aten ção para o fato de que es ta mos vi ven -
do um mo men to crí ti co. Esta mos per den do, a cada
dia, nos sas re ser vas. Mais do que isso, en fa ti zo a
ne ces si da de de de sen vol vi men to do País. La men tei 
quan do a im pren sa re gis trou, nes sa úl ti ma se ma na,
um es tu do fe i to pelo Go ver no para re du zir as ta xas
de im por ta ção de al guns pro du tos agrí co las com o
ob je ti vo de con ter a in fla ção. Os mé to dos até en tão
uti li za dos não têm sido efi ci en tes. V. Exª, ao co me -
çar o dis cur so, en fa ti zou a ques tão da in fla ção, mas
não é di la pi dan do o que pos su í mos de mais im por -
tan te, o ca pi tal e o tra ba lho na ci o nal, im pe din do a
mão-de-obra na ci o nal de pro du zir, de uti li zar nos so
solo, nos so cli ma, nos so gran de po ten ci al hí dri co,
que va mos con se guir con ter a in fla ção. Qu e ro cum -
pri men tá-lo pelo tema im por tan tís si mo que me re ce
ser de ba ti do em pro fun di da de nes ta Casa. Meus
cum pri men tos, Se na dor.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Fico muito agradecido pelo aparte de V. Exª, que
enriqueceu a minha apresentação nesta Casa.

Qu e ro di zer que con fes so aque la ex pec ta ti va,
aque le de sen can to com os de fen so res acir ra dos da
glo ba li za ção, sem as me di das de pro te ção que de -
ve mos ter para cu i dar da nos sa eco no mia. Quem
fez a glo ba li za ção foi o mun do de sen vol vi do. E
quem foi o in te res sa do ma i or? A ati vi da de eco nô mi -
ca, os pro du to res, os fa bri can tes. Entre tan to, es que -
ce ram-se de glo ba li zar a so ci e da de; essa con ti nua
de si gual no mun do in te i ro, e a mi sé ria se apro fun da
cada vez mais nos pa í ses sub de sen vol vi dos. Por -
tan to, es ta mos pa gan do um pre ço ter rí vel por um
fal so mo der nis mo que está sig ni fi can do a mi sé ria de 
mi lha res e mi lha res de tra ba lha do res no Bra sil, de
agri cul to res e de pe que nos pro du to res. Qu an tas fá -
bri cas, por exem plo, de io gur te se fe cha ram em Mi -
nas Ge ra is com a glo ba li za ção, com as van ta gens
do Mer co sul, com a fal ta de aten ção para a ati vi da -
de in ter na? O Bra sil pas sou a ser um gran de ex por -
ta dor de em pre gos e uma casa com de sem pre ga -
dos ape nas. Por isso, mu i to obri ga do, Sr. Se na dor.

Sr. Pre si den te, con fes so que, para mim, o so -
nho não aca bou. O Bra sil é um país ex tra or di ná rio;
pos sui ri que zas na tu ra is, uma ati vi da de agro pas to ril
que po de rá cres cer ge o me tri ca men te, um par que in -
dus tri al ha bi li ta do para ge rar su pri men tos para o
mer ca do in ter no e con cor rer in ter na ci o nal men te;
mais do que isso, um re cur so na tu ral ex tra or di ná rio
que é o nos so povo, um povo tão fan tás ti co que há

mu i to se lhes exi gem sa cri fí ci os e mais sa cri fí ci os,
os qua is tem ace i ta do na es pe ran ça de um ama nhã
me lhor. É o amor de to dos pelo Bra sil. 

Srªs e Srs. Senadores, todos sabem que sou
um homem da Amazônia e gostaria de falar sobre a
minha Região, hoje muito bem representada nesta
Casa por eminentes Senadores e duas atuantes
Senadoras. Apesar da grandiosidade da Amazônia,
da sua diversidade e dos falsos conceitos, ela
representa mais da metade da geografia do Brasil.
No mundo atual, existem apenas três reservas a
serem usadas pelo homem, recurso natural mais
importante que há na Terra: 

a) o fundo do mar;
b) as regiões geladas – Antártica e Polo Ártico; 

e
c) a Amazônia.
As duas primeiras, por motivos óbvios, tão

cedo não poderão ser exploradas. Resta a
Amazônia. Para nosso orgulho, 500 milhões de
hectares dos cerca de 700 milhões de hectares que
constituem a Hiléia Amazônica, estão no Brasil. E
devemos isso à coragem, à bravura e ao
desprendimento dos bandeirantes, que ignoraram o
Tratado de Tordesilhas e incorporaram metade da
Amazônia às fronteiras do País. A Amazônia, Srªs e
Srs Senadores, é muito diferente da imagem que
muitos fazem dela e das falácias que o interesse
internacional divulga pelo mundo.

A ima gem da flo res ta e a ma jes ta de do Rio
Ama zo nas cons ti tu em o es te reó ti po da Re gião. Mas 
a Ama zô nia não é só isso. Te mos re al men te a ma i or 
flo res ta do mun do; um ter ço da água doce; ja zi das
mi ne ra is imen sas; mi lhões de hec ta res de cam pos
na tu ra is e cer ra dos; mais de 2.500 es pé ci es de pe i -
xes; uma in fin dá vel quan ti da de de er vas me di ci na is; 
es sên ci as e óle os ve ge ta is, e, o que é mais im por -
tan te, mais de 20 mi lhões de se res hu ma nos, que
são bra si le i ros e me re cem a con si de ra ção das au to -
ri da des e têm o di re i to às be nes ses da ci vi li za ção.

La men ta vel men te, toda a po ten ci a li da de eco -
nô mi ca de que fa lei tem sido a ca u sa de nos so sub -
de sen vol vi men to.

O in te res se in ter na ci o nal não quer o nos so de -
sen vol vi men to. Para eles é pre ci so man ter a Ama -
zô nia in to ca da, para que não te nham con cor rên cia
nos mer ca dos de mi ne ra is e de ma de i ra e, o que é
pior, para que con ti nu e mos a ser a sua li xe i ra a fim
de que eles per ma ne çam des fru tan do de seu ele va -
do pa drão de vida.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, essa é a do lo ro sa
re a li da de. O mun do de sen vol vi do, que de tém e ma -
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ni pu la os mer ca dos, vem lu tan do, di u tur na men te,
pelo es va zi a men to da Ama zô nia. Para eles o ide al é 
que a Ama zô nia fi que, eter na men te, no pri mi ti vis mo.

E para isso, usam de todos os meios.
Desenvolvem falsas teorias, inventam fatos, influem
nas decisões internas do País, exigem medidas –
docilmente aceitas -, acenam com projetos com
grandes vantagens para os executores, tudo com a
finalidade maior: engessar a Amazônia. E, com a
nossa anuência, continuam dominando mercados,
impondo preços e desfrutando de elevado padrão
de bem-estar, enquanto o povo da região fica cada
vez mais pobre.

Eles dizem, por exemplo, preocuparem-se com 
a Floresta Amazônica por questões ambientais.

A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Ouço a nobre Senadora Marluce Pinto, até
porque, por ser também da Amazônia, V. Exª é
Senadora por um Estado limítrofe ao meu.

A Sra. Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – No bre
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, pri me i ra men te que ro
re gis trar o or gu lho do povo de Ro ra i ma quan do de
seu man da to como De pu ta do Fe de ral por nos so
Esta do. Seu nome é mu i to for te, pois está li ga do à
sua ho nes ti da de e a essa fi gu ra ba ta lha do ra, que
mu i to fez pela Ama zô nia. Sei que te mos Par la men -
ta res ex pe ri en tes nes te Con gres so; mas, a vin da de 
V. Exª foi de mu i ta im por tân cia, pois a sua voz sem -
pre se soma àque las que fa lam em fa vor de nos sa
Re gião. Isso nos dará um con for to mu i to gran de, até 
por que, em três oca siões, foi ele i to Go ver na dor do
Esta do do Ama zo nas, o que lhe con fe re uma ex pe -
riên cia vas ta para con du zir os pro ble mas li ga dos às
de mar ca ções de ter ra. O in crí vel po ten ci al que te -
mos, ape sar dos pou cos in ves ti men tos na que la re -
gião, pre ci sa rá da ha bi li da de de ho mens como V.
Exª. Assim, foi pre ci so que tam bém V. Exª che gas se 
a esta Casa para que, to dos jun tos – e, hoje mes -
mo, fa rei tam bém um aler ta ao povo bra si le i ro e
prin ci pal men te aos po lí ti cos so bre a nos sa Re gião
Ama zô ni ca – e cada um de nós, ao su bir mos a essa 
tri bu na, mos tre mos as po ten ci a li da des da que la Re -
gião. Não só o Bra sil, mas o mun do in te i ro, irá des -
per tar para as nos sas ri que zas, que po de rão ser ex -
plo ra das para di mi nu ir ou até para – quem sabe –
pa gar a dí vi da ex ter na do nos so País. Não que ro
me alon gar para não ti rar o bri lho do pro nun ci a men -
to de V. Exª, mas re ce ba des ta sua ami ga, da sua
co le ga par la men tar, toda con si de ra ção e toda ami -
za de fra ter na, por que sei que V. Exª será de mu i ta

uti li da de nes ses oito anos, aqui, no Se na do da Re -
pú bli ca. Orgu lho-me de ser do PMDB, o mes mo
Par ti do a que V. Exª per ten ce.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Senadora Marluce Pinto, sinto-me profundamente
emocionado com o aparte de V. Exª. A
generosidade de suas palavras reafirmam a
generosidade extraordinária do povo de Roraima.

Muito obrigado.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – V. Exª

me permite um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 

– Um momento, Senador Bernardo Cabral. Logo em 
seguida, serei honrado com o aparte de V. Exª.

Eles dizem, por exemplo, preocupar-se com a
Floresta Amazônica por razões ambientais. No
entanto, já estão confessando que não poderão
cumprir o Acordo de Kyoto, no que este estabelece
a redução dos níveis de emissão de poluentes na
atmosfera, de vez que isso afetará profundamente a 
sua economia.

Este sim, ca u sa ma i or da pre o cu pa ção com
mu dan ças cli má ti cas e, mais do que isso, com a sa -
ú de do ho mem.

Ouço o no bre Se na dor Ber nar do Ca bral.
O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor 

Gil ber to Mes tri nho, o ar ca bou ço do dis cur so de V.
Exª está de mons tran do uma pre mis sa e a con clu são 
a que vai che gar. Lem brou V. Exª, ao iní cio, nes sa
glo ba li za ção, em que as nos sas re ser vas caem as -
sus ta do ra men te, a atu a ção do FMI e lem brou ain da
al guns eco no mis tas cé le bres, como Gal bra ith, que
de vem ser ou vi dos mas não se gui dos. Já foi a par te 
de li mi tan do, mos tran do que, em ver da de, a con ti nu -
ar des se je i to, o FMI le va rá a nos sa so be ra nia a
uma cova rasa e aca ba rá por do brar si nos nas exé -
qui as da Fe de ra ção. Não te nho ne nhu ma dú vi da
que V. Exª co lo cou mu i to bem, che gan do ao pon to
fun da men tal do seu dis cur so, que é a nos sa in de -
pen dên cia. Fa lam mu i to da Ama zô nia por “ler”, mas
não a co nhe cem com a sola dos pés. Ago ra mes mo, 
V. Exª pro vou que, la men ta vel men te, o que eles de -
se jam – os lá de fora – é que fi que mos sem pre, con -
tem pla ti va men te, olhan do a na tu re za en quan to eles
não que rem so frer a nos sa con cor rên cia. Inter rom pi
o seu pro nun ci a men to ape nas para lhe dar os meus 
cum pri men tos. Sei que o fi nal do seu dis cur so é a
peça que to dos nós da re gião que re mos ou vir: a de -
fe sa da Ama zô nia. Cum pri men tos Se na dor! 

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– No bre Se na dor Ber nar do Ca bral, fico mu i to hon ra do 
com o apar te de V. Exª. Nós nos co nhe ce mos há
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mu i to tem po. A nos sa luta pela Ama zô nia não é de
hoje. V. Exª, ago ra, aqui nes ta Casa, jun to com um
gru po de Par la men ta res da Ama zô nia, po de rá mos -
trar quan to vale a Re gião e quan to ela po de rá dar a
este País para a so lu ção dos seus pro ble mas. Mu i to 
obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral.

Srs. Senadores, o mundo desenvolvido sabe,
tanto ou melhor que nós, o que é uma árvore e, em
conseqüência, o que é a floresta. Sabe, mas não
diz...

Por meio da fotossíntese, a árvore ou qualquer 
vegetal passam a retirar da atmosfera o gás
carbônico, transformando-o em massa – a madeira,
no caso da árvore -, fazendo o corpo do vegetal.
Assim, a árvore é uma bateria de gás carbônico
retirado da atmosfera. Ela é resultante de um
empréstimo feito à atmosfera. É muito diferente da
conformação dos combustíveis fósseis, mas
ninguém fala nos combustíveis fósseis, porque as
empresas petrolíferas são muito poderosas.

Segundo as instituições especializadas, a
maior concentração de CO2 existente – e os
astronautas viram isso bem – está sobre a
Amazônia. Quem fizer um estudo histórico verá que
no passado já era assim.

Foi isso que gerou nossa floresta, quando o
mar foi expulso em conseqüência de fenômenos
telúricos – formação do sistema parima, em primeiro 
lugar, e, depois, sistema andino. Simultaneamente,
os aludes de terra formaram a bacia sedimentar,
que é a Amazônia. No início, era um grande
deserto, o fundo do mar. A Amazônia é o único
deserto que se transformou em floresta.

Conforme os estudiosos, há 20 milhões de
anos, após a última glaciação, surgiu a floresta e
imensos campos naturais. É de salientar que pouca
gente fala nos campos naturais e cerrados da
Amazônia.

Hou ve um fato mar can te que bem mos tra o
des co nhe ci men to ou a von ta de sub ser vi en te de al -
gu mas au to ri da des am bi en ta is bra si le i ras ao in te -
res se in ter na ci o nal. Fato já co nhe ci do, mas que vale 
a pena to mar o tem po dos no bres Se na do res e re -
lem brar, é que um Pre si den te da Re pú bli ca, acom -
pa nha do pelo res pon sá vel pela po lí ti ca am bi en tal do 
País, so bre vo a va o Esta do de Ro ra i ma, da Se na do -
ra Mar lu ce Pin to e dos Se na do res Mo za ril do Ca val -
can ti e Ro me ro Jucá, aqui pre sen tes, Esta do esse
qua se todo cons ti tu í do por cam pos na tu ra is. Aque la
au to ri da de cha mou o Pre si den te, que ob ser va va da
ja ne la do avião, e dis se: “Veja, Pre si den te, a de vas -
ta ção da flo res ta no que dá.” Re fe ria-se aos cam pos 
na tu ra is, onde nun ca hou ve uma ár vo re. Esse res -

pon sá vel pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te é épo ca
mos tra va ao Pre si den te os cam pos na tu ra is, acu -
san do o ho mem da Ama zô nia de ter des tru í do a flo -
res ta em uma área onde nun ca hou ve se quer uma
ár vo re. Isso mos tra o ser vi lis mo, a von ta de de fa zer
ba te-caixa para a co mu ni da de in ter na ci o nal.

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

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti  (PFL – RR) –
Senador Gilberto Mestrinho, ouço com muita
atenção o seu pronunciamento, que, como não
poderia deixar de ser, é uma aula sobre
conhecimentos do Brasil e especialmente da
Amazônia. É verdade, como disse V. Exª, que a
Amazônia tem sido pintada e vendida de acordo
com os interesses econômicos internacionais. Há
poucos dias, disse em um aparte que a Amazônia
não é, como pintam, apenas uma mata de ponta a
ponta. V. Exª, com muita propriedade, fala dos
imensos campos naturais que constituem a maior
área do meu Estado. Lamentavelmente, quando não 
encontram outros mecanismos para impedir que a
Amazônia se desenvolva – no nosso caso, temos
campos naturais e não precisamos derrubar matas
-, inventam a questão das imensas reservas
indígenas para índios que estão aculturados,
integrados à comunidade – são funcionários
públicos, professores, vereadores e prefeitos. O
discurso de V. Exª hoje é uma aula e um alerta a
nós, da Amazônia, e a todos os Senadores do
Brasil, para que tomemos uma posição em defesa
do desenvolvimento da Amazônia e, portanto, do
Brasil.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti. É
honroso o seu aparte. Conheci V. Exª ainda como
líder estudantil e hoje somos colegas nesta Casa.
Seu sucesso dá-me um grande orgulho.

De outra vez, vi nas televisões do Brasil e de
outras partes do mundo as imagens dos Campos
Gerais do Puciari, que ficam entre o Vale do
Madeira e o Vale do Purus. São mais de dois
milhões de hectares de campos naturais, mostrados 
por uma instituição internacional como se fossem
resultantes de desmatamento. 

Até o Projeto Calha Norte, a idéia mais valiosa
que o Governo Federal já teve, objetivando vivificar
nossas fronteiras e integrar aquela parte
abandonada e distante do País no contexto
nacional, recebeu tanta pressão – interna e externa
especialmente – que o projeto se extinguiu.
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Essas são algumas falácias em relação à
Amazônia e sua floresta. 

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) –
Concede-me V. Exª um aparte?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Pois não, Excelência.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor
Gil ber to Mes tri nho, que ro re gis trar a im por tân cia do
dis cur so de V. Exª e fe li ci tá-lo pelo tema e pela aula, 
fru to da ex pe riên cia e do co nhe ci men to que tem da
re gião. Efe ti va men te nós Se na do res da Ama zô nia
te mos de nos unir para bus car um pro je to de de sen -
vol vi men to au to-sustentado que be ne fi cie a re gião,
com co nhe ci men to de ca u sa, de sen vol vi men to, res -
pe i to à na tu re za e aos ín di os. V. Ex.ª fa lou do Pro je -
to Ca lha Nor te, ora de sa ti va do. O Pro je to Si vam,
para ser apro va do nes ta Casa, foi um pro ble ma: di -
zi am que en vol via mu i to di nhe i ro, quan do na ver da -
de era fun da men tal para o co nhe ci men to da Ama zô -
nia e da nos sa re a li da de, até para oti mi za ção de re -
cur sos que es tão na que la re gião. Qu e ro pa ra be ni -
zá-lo, sem me es ten der, pois ou tros com pa nhe i ros
de se jam tam bém apar te ar V. Exª. Qu e ro re gis trar
que nós, par la men ta res da Ama zô nia, te mos que
co lo car em fun ci o na men to a Ban ca da da Ama zô nia
no Se na do, bus car os ca mi nhos ne ces sá ri os para
dis cus são des se pro je to de de sen vol vi men to au -
to-sustentado, por que é nes ta Casa que es ta mos
nu me ri ca men te em con di ções de ser ou vi dos pelo
Go ver no Fe de ral. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, nu -
me ri ca men te nos sa Ban ca da é me nor do que as
das ou tras re giões. No Se na do Fe de ral, sem dú vi da 
ne nhu ma, com a nos sa união, te re mos con di ção de
apre sen tar pro je tos con sen tâ ne os com a nos sa re a -
li da de e com as as pi ra ções do povo da Ama zô nia,
um de sen vol vi men to com paz, har mo nia e res pe i to
ao meio am bi en te. Tam bém não é ver da de que nós, 
ama zô ni das, que re mos des tru ir o meio am bi en te,
ven der a qual quer pre ço as nos sas ri que zas. A ver -
da de é bem ou tra. O ho mem da Ama zô nia so bre vi -
ve com di fi cul da des, ape sar de toda aque la po ten ci -
a li da de sem uma ex plo ra ção con di zen te com a nos -
sa re a li da de. Pa ra béns a V. Exª. 

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ro me ro Jucá. V. Exª tem 
ra zão quan do se re fe re ao Pro je to Si vam, que é da
ma i or im por tân cia para a Ama zô nia. So men te quem
a co nhe ce po de rá aqui la tar a im por tân cia do Si vam
para a re gião em to dos os seg men tos, in clu si ve no
con tro le am bi en tal, por que nos vai dar uma ima gem
per fe i ta da Ama zô nia, seja no tra ba lho flo res tal, na
ques tão da água e, tam bém, do nar co trá fi co, que é

uma ame a ça para a re gião. Enfim, tra rá be ne fí ci os
ex tra or di ná ri os.

A Sra. Marina Silva (Bloco/PT – AC) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB –
AM.) – Com todo prazer, Senadora Marina Silva.

A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Estou
acom pa nhan do o pro nun ci a men to de V. Exª e o
meu apar te é para fa zer o re gis tro de um dado im -
por tan te. Há dez anos, tal vez o olhar so bre a Ama -
zô nia fos se sem pre um olhar ex ter no, de pes so as
que nos ob ser va vam como se não ti vés se mos pro -
pos tas ou en ten di men tos so bre os ca mi nhos que
que re mos para a re gião. Há apro xi ma da men te quin -
ze anos – Chi co Men des mor reu há dez anos – um
mo vi men to au tóc to ne co me çou a ocor rer na Ama zô -
nia, de fi nin do que tipo de de sen vol vi men to que ría -
mos para a nos sa re gião. Hoje, a idéia do de sen vol -
vi men to sus ten ta do co lo ca da pelo Se na dor Ro me ro
Jucá tem-se cons ti tu í do em pla ta for ma de go ver no e 
em ações con cre tas para dar mos as res pos tas ao
de sen vol vi men to que que re mos para a Ama zô nia.
Pos so aqui di zer que as crí ti cas que V. Exª fez à po -
lí ti ca do Go ver no, em ter mos da sua po si ção em se
sub me ter às exi gên ci as do FMI, têm tra zi do um pre -
ju í zo muito gran de, por que os in ves ti men tos na Ama -
zô nia, aque les que de ve ri am res pon der às ques tões
da so ci e da de, no aten di men to de sa ú de, de edu ca -
ção, mas tam bém na par te de in fra-estrutura, têm fi -
ca do mu i to aquém das nos sas ne ces si da des. Ago ra,
os Go ver nos hoje es tão tra ba lhan do com a va riá vel
da sus ten ta bi li da de, pro pon do po lí ti cas eco nô mi cas
que con tem plem três co i sas que, a meu ver são fun -
da men ta is. Quem vi veu do ou tro lado, como eu, que
nas ci e fui cri a da den tro dos se rin ga is, sabe o quan to 
é im por tan te que se dê res pos tas às ques tões eco -
nô mi cas e so ci a is da Ama zô nia. Então, qual quer pro -
je to de de sen vol vi men to para a Ama zô nia hoje, a
par tir do nos so olhar, do nos so pon to de vis ta, tem
que con tem plar três co i sas, que, acre di to, nin guém,
em sã cons ciên cia, se ria con tra. Pri me i ro, a Ama zô -
nia tem que ter um pro je to eco nô mi co que con tem ple 
as pre o cu pa ções em dar res pos ta aos pro ble mas so -
ci a is do nos so povo – so mos 20 mi lhões de ha bi tan -
tes ali. Se gun do, o pro je to eco nô mi co deve le var em
con ta a ques tão da va riá vel da sus ten ta bi li da de,
até por que não que re mos re i vin di car para o Bra sil
aqui lo que eles fi ze ram no mun do de sen vol vi do,
que não deu cer to e já se cons ti tu iu num pre ju í zo.
Te mos a ma i or re ser va de água doce do Pla ne ta,
a ma i or me ga di ver si da de do Pla ne ta por que te -
mos a Ama zô nia – e te mos a ma i or Ama zô nia dos
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pa í ses que de têm a Ama zô nia. É um pa tri mô nio
nos so, com a nos sa au to no mia, e de ve mos fa zer o
me lhor para o nos so povo e para a nos sa re gião
com aqui lo que te mos. E o ter ce i ro pon to, a ques tão 
do cres ci men to eco nô mi co. E, hoje, Se na dor, tal vez
te nha mos uma po si ção pri vi le gi a dís si ma por ser mos 
da Ama zô nia. Con tra di to ri a men te ao que pen sam,
por que não te mos tec no lo gia, não te mos isso e
aqui lo, nos co lo ca mos, às ve zes, numa po si ção su -
bal ter na. Ao con trá rio, a co mu ni da de eu ro péia hoje
está dis cu tin do um bo i co te aos or ga nis mos trans ge -
ni ca men te mo di fi ca dos. Te mos cul tu ras exó ti cas,
que só nós exis tem na Ama zô nia, com con di ções de 
alta ren ta bi li da de no mer ca do in ter na ci o nal para o
co mér cio,. Te mos que ex plo rar isso da for ma ade -
qua da. Me di an te o uso do ma ne jo sus ten tá vel das
nos sas ri que zas, me di an te a apro va ção de um pro -
je to que re gu la men te o aces so cor re to aos re cur sos
da nos sa bi o di ver si da de, po de ría mos dar res pos tas
às ques tões eco nô mi cas mu i to pla u sí ve is para o
nos so povo, para os nos sos go ver nan tes. Hoje, te -
mos uma cons ciên cia am bi en tal, que é da Ama zô -
nia, te mos pes so as à fren te de car gos pú bli cos, com 
pro pos tas al ta men te exe qüí ve is de de sen vol vi men -
to, com a pre o cu pa ção am bi en tal, e já não nos
cons ti tu í mos mais na que les que vêm para o Go ver -
no Fe de ral fa zer a po lí ti ca de pi res na mão. Fa ze -
mo-nos pre sen tes no Go ver no Fe de ral por meio de
po lí ti cas con cre tas. Eu, pelo me nos, pos so fa lar
aqui da ex pe riên cia do Go ver na dor Ca pi be ri be, no
Esta do do Ama pá, e tam bém do pro je to que de se ja -
mos im ple men tar no Esta do do Acre com o Go ver -
na dor Jor ge Vi a na. Pre ten de mos ge rar, mes mo na -
que la eco no mia ári da, de pen den te em 90% de re -
pas ses da União, 40 mil em pre gos, com os qua is
po de re mos fa zer face ao pro ble ma do de sem pre go
e da in jus ti ça so ci al que cam pe ia no nos so Esta do.
E que re mos fa zer isso a par tir da nos sa re a li da de
eco nô mi ca, da nos sa flo res ta, dos nos sos re cur sos
na tu ra is, mas com a pre o cu pa ção de pre ser var mos
aque le pa tri mô nio que é nos so. Te nho ab so lu ta cer -
te za de que to dos nós, aqui no Con gres so Na ci o nal, 
que re mos a sua pre ser va ção. E a que re mos sob a
nos sa óti ca, sob a nos sa vi são. É por isso que a
ques tão do de sen vol vi men to sus ten tá vel – como fa -
lou o Se na dor Ro me ro Jucá – deve ser a tô ni ca dos
nos sos dis cur sos, prin ci pal men te por que con tem pla
os pro ble mas so ci a is, eco nô mi cos e am bi en ta is. Eu
di ria que o Bra sil, um País em de sen vol vi men to, e
nós, da Ama zô nia, te mos hoje a pos si bi li da de de
dar a res pos ta que o mun do de sen vol vi do não foi
ca paz dar, que é con tem plar três es fe ras im por tan -

tís si mas de qual quer pro ces so ci vi li za tó rio, se é que
as sim o que re mos de uma for ma ade qua da. Agra -
de ço a V. Exª pela opor tu ni da de do apar te, e digo
que, mais do nun ca, a Ban ca da da Ama zô nia tem
que atu a li zar o seu dis cur so no que se re fe re à
ques tão am bi en tal, por que hoje não so mos ape nas
uma fo lha em bran co a re ce ber pal pi tes, so mos, aci -
ma de tudo, ca pa zes de ser su je i tos da nos sa his tó -
ria, ofe re cen do al ter na ti vas.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Ouvi com muita atenção e agradeço,
sensibilizado, o aparte da nobre Senadora Marina
Silva, do Acre, que tem uma atuação marcante
nesta Casa.

Efetivamente, o mundo desenvolvido – e
falarei sobre isso mais a seguir – usou as suas
florestas, mas desfruta de um padrão de vida
fantástico que não temos. Com isso, se ficarmos
apegados ao que dizem lá fora, ao que nos
aconselham, continuaremos nesse estado
miserável. Por isso, discordo da Senadora Marina
Silva em apenas um aspecto: não sou pela
preservação; sou pela conservação. E o que quer o
desenvolvimento sustentado é exatamente a
conservação. A preservação é a idéia de
intocabilidade, e a intocabilidade é o que eles
querem lá fora. Vamos usar a conservação, vamos
manejar a floresta com inteligência.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permite
V. Exª um aparte, nobre Senador Gilberto
Mestrinho.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Pois não, no bre Se na dor Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – No bre Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho, ouço aten ta men te o pro nun -
ci a men to co ra jo so de V. Exª, no ta da men te nes se úl ti -
mo as pec to, onde de fen de a con ser va ção e não a
pre ser va ção. Re al men te, é uma ati tu de co ra jo sa. Não
que ren do me alon gar, eu gos ta ria, como re pre sen tan -
te do Esta do de Ron dô nia, de cer rar fi le i ras com V.
Exª nes ta sua po si ção fir me de de nun ci ar aque les que 
pre ten dem re du zir a Ama zô nia a uma con di ção de re -
gião in to cá vel, ha bi ta da ape nas por sil ví co las e ani ma -
is. É pre ci so que as pes so as en ten dam que na nos sa
Re gião Ama zô ni ca vi vem mi lhões de bra si le i ros que
sou be ram, à cus ta de mu i to sa cri fí cio e de uma luta
pes so al mu i to gran de de nos sos an te pas sa dos que lá
vi ve ram, man ter e con ser var a nos sa so be ra nia na -
que la Re gião. Por tan to, gos ta ria de cum pri men tar V.
Exª e de me so mar ao seu es for ço. Con si de re-me um
sol da do a mais nes sa ba ta lha jun to com to dos os de -
ma is re pre sen tan tes da Ban ca da da Ama zô nia no Se na -
do Fe de ral, cer ran do fi le i ras em prol des ta ban deira que
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V. Exª mu i to bem em pu nha, nes te mo men to. Pa ra -
béns pela sua co ra gem, Se na dor.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Muito obrigado, Senador Moreira Mendes.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Senador
Gilberto Mestrinho, V. Exª me permite um aparte?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Eu gostaria apenas, nobre Senador Amir Lando,
de continuar um pouco o raciocínio.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nobre Senador Gilberto Mestrinho, permita-me
interromper apenas para alertar, embora
lamentando, que o tempo de V. Exª já está
esgotado.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Peço ao Presidente que tenha um pouco de
paciência, porque a Amazônia é tão grande que não 
cabe nesse pequeno período de tempo. Mas, com a 
sua paciência, terminaremos.

Eu falava das árvores, daquilo que eles
recomendam para não tocar, mas é preciso ver o
seguinte: quando eles inventaram a máquina a
vapor e detinham o monopólio da fabricação dessas 
máquinas, não fazia nenhum mal tirar da floresta o
combustível necessário. E durante 50 anos toda a
lenha para acionar nossas caldeiras foi retirada da
floresta. No entanto, desafio algum técnico que
consiga determinar de onde tanta lenha foi retirada.
É que nós sabemos cortar as árvores, de modo que
possam rebrotar ou fazer os filhos crescer. A
Floresta Amazônica bem trabalhada se
auto-regenera.

A se guir veio o ci clo di e sel, o po der dos do nos
do pe tró leo, e co me ça ram as pro i bi ções para o uso
da flo res ta em fa vor do ho mem. Eles só não dis se -
ram que as pro i bi ções são a fa vor da po lu i ção que
eles fa zem com os ga ses e eflu en tes tó xi cos que a
cada se gun do jo gam na at mos fe ra, para sus ten tar o 
seu de sen vol vi men to e bem-estar. E fa zem um “ba -
te-caixa” en sur de ce dor quan do o fa mi ge ra do IBAMA 
apre en de al gu mas to ras de ma de i ra. Te le vi sões, jor -
na is, re vis tas, to dos se es can da li zam. No en tan to,
são pres su ro sos em jus ti fi car que os “eu ro pe us e
ame ri ca nos des ma ta ram suas flo res tas, para apro -
ve i tar os so los fér te is que elas es con di am ou para
ex pan dir áre as ur ba nas e in dus tri a is”.

Infe liz men te nos sa so be ra nia anda meio em
ba i xa. A ver da de, Srs. Se na do res, é que a flo res ta
Ama zô ni ca pode ser ma ne ja da em seu pró prio be -
ne fí cio, sem sa cri fí cio dos que ali vi vem, e em be ne -
fí cio da re du ção do CO2 e ou tros ga ses exis ten tes
na at mos fe ra.

Uma efetiva e racional política de manejo

florestal seria benéfica para todos, menos para os
donos do cartel que controlam os negócios de
madeira no mundo.

Lutarei sempre pelo direito de o homem usar o 
meio para o seu sustento, como ensina a Sagrada
Escritura. O que não aceito são as idéias erradas e
que servem apenas para prejudicar o homem da
Amazônia e expulsá-lo do seu habitat. Defendo a
renovação da floresta. Há conhecimento e
experiência disponíveis. É só esquecer os
interesses dos “patrões” e utilizá-los.

E digo mais: jamais defendi a derrubada da
floresta para entregá-la à pata do boi, como
organismos internacionais já aconselharam e cujos
resultados conhecemos. Não defendo o mesmo
procedimento para o plantio da soja. A silvicultura é
muito mais lucrativa e não causa danos; ao
contrário, melhora a floresta.

Nós temos muitos cerrados, campos naturais, na 
Amazônia, que podem e devem ser usados. Aí cabe o 
boi, e a soja alcança produtividade fantástica. 

A vocação da Amazônia é a árvore. O plantio
de espécimes da região e o enriquecimento da
floresta.

Digo isso como ho mem que vi veu na flo res ta,
na be i ra do rio, no meio dos ín di os, na ob ser va ção
cons tan te da na tu re za, e que go ver nou três ve zes
um Esta do que é o ta ma nho de duas Fran ças e
meia, que de tém, ain da hoje, 33% das flo res tas ori -
gi na is do mun do, que é o Esta do do Ama zo nas, e
que só apre sen ta, des de que Orel la na des ceu com
Gon zal lo Pi zar ro o rio Ama zo nas, 2% de sua flo res -
ta ori gi nal des ma ta da. Se con tar mos bem, não che -
ga a 2%. Mas se ria pre ci so cons tru ir as ci da des, vi -
las, ca sas, por que exis te uma ou tra co i sa mu i to im -
por tan te na Ama zô nia, que é o ho mem, e tem que
ha ver lu gar para ele na Ama zô nia. Por isso é que há 
es ses 2% des ma ta dos.

O mes mo ocor re, Srs. Se na do res, com a ri -
que za mi ne ral. To dos sa bem que a Ama zô nia é  a
ma i or pro vín cia mi ne ral do pla ne ta. Te mos quan ti da -
de e qua li da de de mi né ri os. Entre tan to, o ne gó cio
do mi né rio é con tro la do e mo no po li za do. E o mi né rio 
per de va lor a cada dia com o avan ço da ciên cia e
da tec no lo gia. Até o ouro vale hoje a me ta de do que 
va lia há vin te anos. Por isso, é pro i bi da a con cor rên -
cia de no vos for ne ce do res. O re sul ta do é im pe dir a
ex plo ra ção na Ama zô nia. Con se guem isso fa cil men -
te. Di tam o pe rí me tro das ocor rên ci as mi ne ra is e
trans for mam-nas, atra vés de me di das do Go ver no,
em re ser vas in dí ge nas. Fica re sol vi do o pro ble ma.

Ainda está na memória de todos a atoarda que 
se fez, no exterior e no Brasil, pela demarcação da
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reserva Ianomâmi. Aquela área possui uma riqueza
mineral fantástica. O assunto já estava resolvido
com a anuência dos índios que, embora
etnicamente sejam provenientes de um único
tronco, constituem grupos diferentes, são seis
grupos, e brigam muito entre si. Vivem em cento e
cinqüenta aldeias entre o Brasil e a Venezuela.
Estas áreas constituiriam uma reserva de mais ou
menos 1,5 milhão de km2 para cerca de seis mil
índios. No Governo do Presidente Saney, nosso
eminente Colega nesta Casa, tudo foi feito
corretamente: baixaram uma portaria para a
demarcação, mas o mandato do Presidente
terminou. 

Lá de fora, no entanto, com o novo governo,
veio a determinação: só aceitamos a demarcação
da reserva Ianomâmi com área contínua e de
acordo com o croqui apresentado. Conheço esse
croqui. Infelizmente assim foi feito e a reserva
mineral foi congelada no calor amazônico.

O triste é que, após isso, os Ianomâmis foram
esquecidos. Talvez alguns ainda se lembrem da
época em que o Davi Ianomâmi foi levado até várias 
personalidades mundiais como, por exemplo, a
Rainha da Inglaterra e o Presidente Mitterrand. Era
algo de extraordinário. Digo isso com tranqüilidade
porque conheço os Yanomamis, sou amigo dos
Tuxauas, vivo no meio deles. Mas, passado tudo
isso, esqueceram os Ianomâmis. Eles que eram
falados no mundo inteiro e tinham tanto protetores.

No iní cio do ano pas sa do, em ja ne i ro, um in -
cên dio aca bou com suas al de i as, plan ta ções e lan -
çou-os na fome. Esse fato é co mum na re gião quan -
do o ca lor é ex ces si vo no ve rão. Quem foi aju -
dá-los? Nin guém. É con tra essa hi po cri sia que me
le van to. Sem pre de fen di a de mar ca ção de re ser vas
in dí ge nas. Mes mo quan do nin guém fa la va so bre
esse as sun to, há 40 anos mais ou me nos, eu já de -
fen dia a de mar ca ção com ra ci o na li da de, a fa vor do
ín dio, e não da que les que usam o ín dio como es cu -
do para seus in te res ses. Sou con tra, e te nho de
sê-lo, à im plan ta ção do apart he id que que rem es ta -
be le cer na Ama zô nia. Per gun tem aos ver da de i ros
ín di os se eles con cor dam com a po lí ti ca in dí ge na
ado ta da no Bra sil e to dos em seus res pec ti vos di a -
le tos di rão “não”.

Falo com co nhe ci men to de ca u sa, per do em a
afir ma ção. Mi nha avó ma ter na era ín dia, fa la va nhe -
en ga tu. E quan do eu era me ni no, e já faz mu i to tem -
po, brin ca va nas pra i as e sal ta va nos rios com os
cu ru mins pa u ma ris. 

Sr. Pre si den te, sei que meu tem po aca bou. É
que a Ama zô nia, como dis se há pou co, é mu i to

gran de e é mu i to di fí cil fa lar dela em pou co tem po. 
Agradeço a generosidade de V. Exª e a dos

que me ouvem com paciência, todos sonhando com 
um Brasil melhor. 

É importante amar a Amazônia. É importante
discutir a Amazônia. É importante ouvir aqueles que
vivem na Amazônia para que possamos entender
por que congelar quase dois terços do Brasil, cheios 
de riquezas, quando o Brasil se afunda na miséria,
na mendicância internacional, como está
acontecendo, para salvar ainda o que resta da
nossa economia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Gilberto
Mestrinho, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Arlindo
Porto por cessão do Senador Sebastião Rocha. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, eu gos ta ria de apro ve i tar o fi nal do pro nun -
ci a men to do Se na dor Gil ber to Mes tri nho para di zer
que nós, re pre sen tan tes da Ama zô nia que es tá va -
mos ou vin do S. Exª, de ci di mos hoje for ma li zar a
cons ti tu i ção da Fren te Par la men tar da Ama zô nia no
Se na do da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Arlin do
Por to, por ces são do Se na dor Se bas tião Ro cha, por 
cin qüen ta mi nu tos.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a gra vi da de da si tu a ção na ci o nal
está evi den te. Não pre ci sa ser des cri ta. Está nos
jor na is, nas emis so ras de rá dio e te le vi são, nas con -
ver sas in for ma is e em to das as tro cas de idéi as.
Vol ta-se a fa lar na ne ces si da de de re vi são do nos so 
Sis te ma Fe de ra ti vo, da cons tru ção de um novo Pac -
to Fe de ra ti vo.

Como em qual quer so ci e da de, essa re pac tu a -
ção im pli ca nova di vi são e cla ra de fi ni ção de en car -
gos, res pon sa bi li da des e di re i tos. O fio con du tor
des sa re pac tu a ção, o mais ló gi co po lí ti ca e eco no -
mi ca men te, deve ser a ques tão da Re for ma Tri bu tá -
ria. Uma re for ma que não só ve nha a equa ci o nar a
ques tão do dé fi cit pú bli co, que se es pra ia por to dos
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os ní ve is go ver na men ta is – fe de ral, es ta du al e mu -
ni ci pal -, como pro por ci o ne o equi lí brio en tre União,
Uni da des Fe de ra ti vas e Mu ni cí pi os.

Seja no momento presente, como o foi no
passado e continuará a ser no futuro, a questão
tributária é corolário ou face oposta e inseparável do 
déficit público, fator principal da crise por que passa
o País e, por conseqüência, Estados, Municípios,
empresas, trabalhadores, toda a sociedade enfim.

Na realidade, o que tem faltado é a visão de
conjunto. O Executivo federal, pressionado pela
necessidade de manter o valor da moeda
internamente e de enfrentar as conseqüências da
desvalorização cambial, fazer frente à explosiva
dívida interna e externa e ainda cumprir suas
atribuições constitucionais; os Estados, também
endividados e em dificuldades extremas para
atender sequer ao custeio mínimo de suas
máquinas administrativas ou manter em
funcionamento os setores básicos de saúde,
educação, segurança. Na mesma situação se
encontram os municípios.

O grande vilão apontado, em todos os casos, é 
o déficit público. E não se pode separar deste o
aspecto gerador de receitas, ou seja, a questão
tributária, à qual estão ligados muitos outros
aspectos, como o incentivo ao desenvolvimento e
ao emprego, a distribuição de renda e aplicação de
justiça social.

Pro cu rar fór mu las iso la das, re men dos emer -
gen ci a is é uma ope ra ção de ris co. Digo isso, Sr.
Pre si den te, di an te de ten ta ti vas que es tão sen do
lan ça das en vol ven do o se tor au to mo ti vo. Uma de -
las, a re du ção, pela União, do Impos to so bre Pro du -
tos Indus tri a li za dos (IPI) in ci den te so bre au to mó ve -
is, re du zin do de 10% para 5% o im pos to so bre os
car ros po pu la res, e de 24% e 30% para 17% so bre
os car ros mé di os, mes mo sem que os Esta dos par ti -
ci pem, em con tra par ti da, com a re du ção do Impos to
so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS). 
O Con se lho de Po lí ti ca Fa zen dá ria (Con faz), pela
se gun da vez, de sa pro vou a re du ção, em 25%, da
base de cál cu lo do ICMS so bre os au to mó ve is. A
se gun da ten ta ti va re la ci o na da ao se tor é a ado ção
de um “im pos to ver de”, que, por co e rên cia, de ve ria
se cha mar “im pos to ne gro”, pois se re ver te ria es -
sen ci al men te em as fal to.

Para o IPI, as jus ti fi ca ti vas, mu i to em bo ra con -
fli tan tes, são, como sem pre, lou vá ve is. A in dús tria
au to mo bi lís ti ca ins ta la da no Bra sil en fren ta al tos
cus tos com a re ten ção for ça da de cer ca de 120 mil
ve í cu los nos pá ti os. Os ju ros es tra tos fé ri cos, que ini -
bem as ven das e pro vo cam re ces são, ain da au men -

tam o cus to do giro des sas em pre sas. Daí a de fe sa
que fa zem da que da do im pos to, de modo a re du -
zir-se o pre ço fi nal dos au to mó ve is, au men tan do-se
as ven das. Para pres si o nar ain da mais as ven das,
pe dem um pra zo li mi ta do para a re du ção de alí quo -
tas, de modo a que os con su mi do res po ten ci a is
apres sem as com pras para usu fru í rem da re du ção
de cus tos.

Oferecem as indústrias, como contrapartida, a
promessa de manutenção de empregos, também
por período determinado, no que são apoiadas por
alguns sindicatos de metalúrgicos. Acenam também
com a possibilidade de aumento da produção entre
10% e 30%.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se a
idéia é tão boa, por que não transformar em
definitivo essa proposta de redução de impostos? E
por que não estender o mesmo raciocínio para
outros setores como máquinas e equipamentos
agrícolas? Ou para toda a produção agroindustrial?
Ou para os bens de consumo duráveis, os
eletrodomésticos todos? E o que se dizer dos
equipamentos hospitalares e remédios? E os
móveis e os calçados fabricados no interior deste
País, e as pequenas fábricas sem força de pressão? 
O comércio não é também importante?

Ora, se houver redução do custo tributário,
todos esses setores serão beneficiados de imediato, 
acarretando também maior produção, maior
comercialização, mais empregos, mais renda e mais 
consumo.

É de se perguntar, também, se não haveria
maior redução de custos com a queda imediata dos
juros, o que incentivaria o consumo, também de
imediato, estimulando a produção e a absorção de
mão-de-obra.

É importante lembrar, no entanto, que os
acordos anteriores, ainda que tenham elevado a
produção de veículos automotores, não foram
acompanhados de aumento de empregos. Embora
tenham sido importantes esses acordos de redução
tributária, o avanço tecnológico fez com que os
empregos diretos da indústria automobilística
caíssem de 118 mil trabalhadores, em 1990, para
97 mil pessoas, no ano passado.

Também não se nega a exorbitância dos
impostos em nossa economia e em especial sobre o
setor automobilístico, cuja carta fiscal aproxima-se dos 
48%. Na Argentina, são 16%; na Coréia, 11%; e, nos
principais mercados, produtores e consumidores -
Estados Unidos, Europa e Japão -, apenas 10%.

O que se impõe, Sr. Presidente, é a adoção de 
uma reforma tributária permanente e estável, que
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desonere o setor produtivo e estimule o
desenvolvimento e a geração de empregos.

O País não pode conviver com políticas
econômicas provisórias, de contribuições
provisórias, de acordos provisórios e de alguns
impostos que de provisórios se transformam em
permanentes. Essa política econômica baseada no
provisório, no eventual, no episódico, no
emergencial acaba por criar ondas de contradição
factuais e políticas. No momento em que se busca o 
mais violento corte de despesas da história
econômica brasileira, como explicar ao cidadão
excluído - aquele pobre, miserável até - que o
Governo Federal abre mão de R$ 800 milhões para
que os carros fiquem mais baratos, e que poucas -
pouquíssimas - indústrias, que nem tampouco são
nacionais, não sofram queda nos seus lucros?

Precisamos de uma política econômica e
tributária séria, constante e permanente, que já
tenha em seu bojo mecanismos de flexibilidade para 
adaptação a circunstâncias diversas. Não é possível 
continuarmos no provisório, no eventual, sob risco
de se contaminarem outros setores, como já se
propõe, de certa forma inconseqüentemente, o fim
da Lei Kandir, ou alterações, também provisórias,
em seus termos.

Ora, a revogação ou mutilação da Lei Kandir
corresponderia, ao contrário do que se quer para os
automóveis, recriar imposto para exportação de
produtos primários. Justamente na atual conjuntura,
em que a agricultura se apresenta como o mais
promissor segmento na absorção de mão-de-obra e
na geração de preciosos excedentes cambiais.
Basta ver que o agronegócio chegou a gerar, em
1997, um superávit próximo dos US$12 bilhões. No
ano passado, mesmo com a queda nos preços das
commodities e, portanto, do valor total das
exportações, o setor exportou US$15 bilhões, com
superávit superior a US$7,5 bilhões.

Essa mania do provisório, da improvisação,
principalmente na política tributária, precisa acabar
neste País. Não se pode sequer admitir, por
exemplo, a desoneração da importação de produtos 
agropecuários, outra mudança que certos setores
estão cogitando, âncora do Plano Real, com
elevadíssimos custos para os produtos nacionais,
que já enfrentam a concorrência desleal de produtos 
subsidiados. A agricultura brasileira não pode ser
submetida a outro improviso tributário. Seria colocar
o homem do campo, os Estados que dependem da
agricultura, os Municípios que sobrevivem dos
produtores rurais num processo de mendicância,

caminhando para a falência.
O Sr. Antero Paes Barros (PSDB – MT) –

Senador Arlindo Porto, V. Exª me permite um
aparte?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Com
muita honra, nobre Senador Antero Paes de Barros.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) –
Senador Arlindo Porto, estou ouvindo com muita
atenção o pronunciamento de V. Exª e gostaria de
enfatizar a necessidade de se continuar mantendo,
para o setor produtivo, a desoneração com relação
à questão da Lei Kandir. O que está sendo
pactuado entre os Governos da União e dos
Estados não se refere ao estabelecimento da
cobrança de impostos na exportação de produtos
agrícolas, mas que os Estados deixem de bancar,
para que o Brasil tenha compensação na balança
de pagamentos, ou seja, para que haja um fundo de 
compensação e o conseqüente ressarcimento aos
Estados e eles percam menos. Sou do Mato
Grosso, Estado que responde positivamente ao
País com a produção de grãos. Quando se chegava 
a abril e maio, nossa receita aumentava. Ainda
assim, todos temos consciência de que é necessário 
manter o setor produtivo desonerado. Agora, é
preciso que haja uma recompensa maior para os
Estados, para que não sejam financiadores da
balança de pagamentos deste País.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra -
de ço, Se na dor. O apar te de V. Exª vem va lo ri zar o
meu pro nun ci a men to. Co nhe ço o Esta do de V. Exª
e a sua im por tân cia no se tor pe cuá rio e agrí co la.
Expor ta dor não ape nas para ou tros Esta dos bra si le -
i ros mas tam bém para ou tros pa í ses, seu Esta do
par ti ci pa de ma ne i ra sig ni fi ca ti va na ba lan ça co mer -
ci al. Sei do sa cri fí cio que o Esta do de Mato Gros so
tem fe i to ao lon go dos anos, abrin do no vas fron te i -
ras agrí co las, des bra van do cer ra dos, es ti mu lan do a
im plan ta ção de no vas uni da des pro du ti vas e, mais
que isso, abri gan do pes so as que se des lo cam de
ou tras re giões do País para lá con tri bu í rem com o
pro ces so pro du ti vo. Seu Esta do cres ce em pro du -
ção, em pro du ti vi da de e sabe ser com pe ten te no
pro ces so de evo lu ção de um mer ca do aber to. Qu e -
ro, mais que nun ca, en fa ti zar que é este o mo men -
to, sim, da con tri bu i ção de cada um, mas que ja ma is 
se pen se em tri bu tar a pro du ção do ho mem que mora 
no in te ri or do seu Esta do, para que ele pos sa, com a
sua pro du ção, ex por tar, ex por tar o seu suor, ex por tar
o seu sa cri fí cio, ex por tar a tec no lo gia, mas ja ma is ex -
por tar im pos tos. Expor tan do im pos tos não se re mos
com pe ti ti vos, e essa fal ta de com pe ti ti vi da de se gu ra -
men te es ta rá de ses ti mu lan do o produ tor e au men -
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tan do o nos so pro ces so de de te ri o ra ção do que te -
mos de sa gra do: ali men tos.

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

O SR. ARLINDO PORTO  (PTB – MG) – Com
muita honra, Senador José Alencar.

O Sr. José Alen car (PMDB-MG) – Emi nen te
Se na dor Arlin do Por to, peço o apar te para me con -
gra tu lar com as ju di ci o sas co lo ca ções fe i tas por V.
Exª, não só no que diz res pe i to ao as pec to da re for -
ma tri bu tá ria de que ne ces si ta o nos so País, como
tam bém e, prin ci pal men te, pela pre o cu pa ção de V.
Exª com as ati vi da des pro du ti vas na ci o na is, es pe ci -
al men te as ati vi da des agrí co las. Em Belo Ho ri zon te, 
há al gum tem po, acon te ceu o Fó rum das Amé ri cas.
Esta vam pre sen tes na que le even to re pre sen tan tes
de to dos os pa í ses das três Amé ri cas, em pre sá ri os
e ho mens pú bli cos de todo o Bra sil. Um em pre sá rio
li ga do à in dús tria do suco de la ran ja per gun tou a um 
re pre sen tan te dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca que,
na que la oca sião, pre ga va a ins ta la ção do li vre co -
mér cio atra vés da Alca, por que os Esta dos Uni dos
da Amé ri ca, que pre ga vam tan to a aber tu ra e a li -
ber da de de in gres so de pro du tos em to dos os mer -
ca dos, de fen den do, por tan to, a glo ba li za ção mais
am pla, co bra vam US$454 por to ne la da de suco de
la ran ja bra si le i ro que in gres sa va no mer ca do ame ri -
ca no. A res pos ta foi até la cô ni ca: “para pro te ger os
la ran ja is da Fló ri da”. Não hou ve mais co men tá ri os a
res pe i to da res pos ta nem das ra zões de os Esta dos
Uni dos ado ta rem essa al tís si ma ta ri fa de pro te ção
adu a ne i ra. É mu i to im por tan te que es te ja mos aten -
tos para fa tos como es ses. V. Exª nos en si na, pois
exer ceu com ma es tria, com de di ca ção, com es pí ri to
pú bli co, com sen ti men to na ci o nal, com sen si bi li da de 
so ci al, mar cas do seu es pí ri to e ca rac te rís ti cas da
sua sen si bi li da de na tu ral de ho mem pú bli co emi nen -
te, no qual to dos em Mi nas Ge ra is apren de mos a
nos es pe lhar, ten do em vis ta o seu com por ta men to,
quan do, no Mi nis té rio da Agri cul tu ra, exer ceu um
tra ba lho em be ne fí cio da pro du ção na ci o nal, que já
ga nha va pa ta ma res no vos e di fe ren tes des sas ten -
dên ci as que hoje nos pre o cu pam. Agra de ço a opor -
tu ni da de de apar teá-lo e re i te ro o meu apla u so e as
mi nhas con gra tu la ções pela for ma com que abor da
este tão im por tan te tema da re for ma tri bu tá ria e da
de fe sa da pro du ção na ci o nal.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra -
de ço, Se na dor José Alen car, o apar te de V. Exª.

Há um ano, quando acontecia o Encontro das
Américas na Capital mineira, recordo-me que,
naquela oportunidade, na condição de Ministro da

Agricultura, depois de debater com o Senhor
Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, apresentei argumentos contrários à
assinatura do acordo da ALCA, porque estaria mais
uma vez prejudicando a economia brasileira,
especialmente os produtos primários. Depois, no
discurso de encerramento, Sua Excelência ratificou
a posição do Brasil, também reiterada pelo Ministro
das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia.
Defendemos o livre mercado, mas em todos os seus 
segmentos, em todas as suas áreas.

O que temos hoje é uma falácia em relação à
globalização: ela, de fato, inexiste. A globalização
existe para a venda de produtos industrializados,
especialmente os de tecnologia avançada, mercado
a que têm acesso apenas os países desenvolvidos.
Não existe possibilidade de participação, no
mercado globalizado, do nosso querido Brasil,
porque ainda não dispomos de um processo
sofisticado de envolvimento e de competitividade. 

V. Exª lem bra bem o caso do suco de la ran ja,
pro du to com uma so bre ta xa de US$464 para en trar
na que le mer ca do. O fumo, pro du zi do em Mi nas Ge -
ra is ou no Rio Gran de do Sul, é so bre ta xa do em
358% nos Esta dos Uni dos. Para o fran go pro du zi do
no Bra sil, há uma so bre ta xa de 29% e para a car ne
bra si le i ra, uma so bre ta xa de 46% no mer ca do eu ro -
peu. Nos Esta dos Uni dos, há uma so bre ta xa su pe ri -
or a 30% para o cal ça do bra si le i ro. Na Argen ti na, há 
so bre ta xa à gran de ma i o ria dos nos sos pro du tos,
haja vis ta a lis ta de ex ce ção do Bra sil no Mer co sul
cons tar de ape nas tre ze itens, en quan to a da Argen -
ti na ul tra pas sa tre zen tos, a do Pa ra guai, qua tro cen -
tos, a do Uru guai, qui nhen tos.

Esta não pode ser a glo ba li za ção que de se ja -
mos. Não bus ca mos pro te ção para o mer ca do, mas
prin ci pal men te igual da de de con di ções. E é o que
nes te mo men to en fa ti za mos, Sr. Pre si den te: a ne -
ces si da de não ape nas de fa zer um aler ta, mas de
dis cu tir em pro fun di da de esta ques tão. Não que re -
mos ações pa li a ti vas, nem so lu ções emer gen ci a is;
tam pou co al ter na ti vas que vi sem aten der in te res ses
de um gru po re du zi do de em pre sá ri os ou de man das 
de seg men tos or ga ni za dos da so ci e da de, por mais
que os res pe i te mos.

Nes ta tar de, con cla mo esta Casa a dar iní cio a 
um pro ces so pro fun do de dis cus são na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, pas san do pela Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e vin do fi nal -
men te a este Ple ná rio para, aí sim, dar mos a nos sa
con tri bu i ção. É im por tan te con tar mos com a par ti ci -
pa ção do Po der Exe cu ti vo, pois sa be mos da in fluên -
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cia que exer ce so bre os seg men tos so ci a is no pro -
ces so e no re gi me pre si den ci a lis ta em que vi ve mos. 

Não podemos ficar calados ou parados. Por
isto, conclamo meus Pares a que façamos agora
para apenas corrigir amanhã. Façamos agora o
amanhã para corrigir sempre. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Concedo a palavra ao eminente Senador Lauro
Campos. (Pausa.)

Concedo a palavra ao eminente Senador
Moreira Mendes. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Antero
Barros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ocupo a tribuna hoje pela primeira vez nesta Casa,
e o faço de uma forma que não desejaria. Gostaria
de ocupá-la para falar da potencialidade do meu
Estado, dos problemas nacionais. Infelizmente, uma 
recente decisão do Ministério do Meio Ambiente e
do Ibama, agredindo a Amazônia brasileira – e
acabamos de ouvir aqui uma belíssima exposição
do Senador Gilberto Mestrinho – obriga-me a vir a
esta tribuna para reivindicar a imediata revogação
dessas decisões.

A indústria madeireira, no Estado de Mato
Grosso, representa a terceira força na geração de
empregos. E esse setor vem sendo punido, eu diria, 
com irresponsabilidade, pelo Ibama e pelo Ministério 
do Meio Ambiente, que, ignorando a Constituição e
as leis vigentes, têm editado instruções normativas
e portarias que violentam o estado de direito. A
ninguém é permitido ignorar o que a Constituição
brasileira estabelece: “Ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei”. O Ibama e o Ministério do Meio
Ambiente acabam de editar duas medidas que
agridem a Constituição, a lei vigente e o setor
madeireiro do Estado de Mato Grosso.

A pri me i ra, a Instru ção Nor ma ti va nº 04, pro í be 
des ma ta men tos por 120 dias e sus pen de – aí a gra -
vi da de ma i or da me di da – os des ma ta men tos an te ri -
or men te au to ri za dos pelo pró prio Iba ma. 

É o fim. Não se está aqui re i vin di can do a
não-fiscalização, ou a de sa ten ção do Órgão ao des -
ma ta men to ir re gu lar da Ama zô nia bra si le i ra. O que
se pre ten de é que se dê con ti nu i da de ao tra ba lho
de em pre sá ri os cor re tos, como os do Esta do do
Mato Gros so e da Ama zô nia. A me di da, Sr. Pre si -
den te, Srs. Se na do res, sus pen de o des ma ta men to

por 120 dias, in clu si ve os an te ri or men te au to ri za dos
pelo Iba ma.

Essa medida é agressiva, decreta por
antecipação a falência de uma grande região do
Estado do Mato Grosso, porque paralisa as
atividades dos empresários por 120 dias. Isso é
decretar a falência de, com certeza, mais de 30
municípios do Estado do Mato Grosso. Essa medida 
não pode ter prosseguimento nesse prazo de
vigência que quer o Ibama.

Volto a repetir, não queremos a
não-fiscalização, mas sim o respeito aos
madeireiros de Mato Grosso e do Brasil, que não
devem ser tratados como bandidos. Uma medida
como essa é um desrespeito a quem está
trabalhando e que é considerado a terceira força na
geração de empregos do Estado do Mato Grosso.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – V. Exª me 
concede um aparte, Senador?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Concedo o aparte a V. Exª , Senador Ramez
Tebet.

O Sr. Ra mez Te bet  (PMDB – MS) – No bre
Se na dor, V. Exª co lo ca mu i to bem a ques tão, en -
fa ti zan do que não pre ten de mos a de vas ta ção da
na tu re za. To da via, há de ter mi na das me di das que
ini bem o tra ba lho. Te mos que pre ser var a na tu re -
za, é ver da de, mas o ho mem tem que tra ba lhar e
pro du zir. A na tu re za tem que es tar co lo ca da a ser -
vi ço do ho mem, e o ho mem tem que sa ber usar os 
re cur sos da na tu re za; aqui lo que ele gas ta tem
que ser re cons tru í do, re fe i to. Então, vem uma me -
di da pro vi só ria – V. Exª sa li en ta mu i to bem – e, de 
uma hora para ou tra, como que re ti ra a for ça de
tra ba lho. E isso em que mo men to? Num mo men to
de cri se so ci al, de cri se eco nô mi ca, de de sem pre -
go. Inde pen den te men te dessa me di da pro vi só ria, a 
agri cul tu ra bra sileira – e ago ra me re fi ro ao meu
Esta do – pas sa por mo men tos sé ri os, di fí ce is. Os
agri cul to res es tão que ren do res pi rar, tra ba lhar, e
es tão com as suas pro pri e da des hi po te ca das. Não
bas tas sem os po de res dado ao Iba ma, sa be mos as 
atri bu i ções que a Cons ti tu i ção de 1988, em boa
hora, con ce deu ao Minis té rio Pú bli co para aju dar
na de fe sa da so ci e da de, na fis ca li za ção da lei. Po -
rém, no meu Esta do – ra zão pela qual on tem es ti ve 
na Pro cu ra do ria-Geral da Jus ti ça, acom pa nha do de 
ou tros Par la men ta res –, o Pro mo tor está in ti man -
do e ame dron tan do os agri cul to res da re gião de
Vi lhe na para que pro mo vam aque les 20% da re -
ser va le gal ime di a ta men te, sob pe nas e san ções
da lei, como que ig no ran do a re a li da de que atra -
ves sa mos. O que eu dis se lá é o que V. Exª está
di zen do da tri bu na. Não se pode, de uma hora para 
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ou tra, sem um exa me da re a li da de vi vi da pe los
agri cul to res e pelo País, sair por aí ame dron tan do
os agri cul to res – as sim eles es tão se sen tin do na
mi nha re gião. Se na dor Ante ro Bar ros, V. Exª ocu pa
a tri bu na em mo men to opor tu no, de fen den do a for -
ça de tra ba lho com cons ciên cia, di zen do que é pos -
sí vel tra ba lhar sem rom per com a na tu re za.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Muito obrigado pelo aparte. O pior, Senador
Ramez Tebet, é que não se trata de medida
provisória. É uma portaria, uma instrução normativa
do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama que
estabelece esse caos. Quero acreditar na Amazônia 
brasileira.

Se gu ra men te, em meu Esta do de Mato Gros so 
isso já vem ocor ren do. A BR-163 está in ter di ta da. E
isso é in com pa tí vel com as ações que o Go ver no
Fe de ral tem to ma do ao lon go da his tó ria no sen ti do
de fa zer com que aque la re gião seja pro du ti va. A
BR-163 é um dos pro je tos do Pro gra ma Bra sil em
Ação, do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. O 
Esta do de Mato Gros so é um dos ma i o res pro du to -
res de grãos e o ma i or pro du tor de soja do Bra sil. A
BR-163 le va rá nos sa pro du ção ao Esta do do Pará
pela ro do via Cu i a bá-Santarém. E isso fará com que
nos so pro du to che gue cin co mil mi lhas ma rí ti mas
mais per to do mer ca do in ter na ci o nal; con se qüen te -
men te, ga nhan do com pe ti ti vi da de. Acre di to que a
me di da do Iba ma e a do Mi nis té rio são in com pa tí ve -
is com o mo men to. Mais do que isso: é uma con fis -
são pú bli ca de que o Iba ma não acre di ta em seus
pró pri os atos, uma vez que sus pen deu to das as au -
to ri za ções que ha via dado por sus pe i ta de ir re gu la ri -
da des. Se exis ti ram ir re gu la ri da des, e va mos que rer 
sa ber se exis ti ram, exi gi mos que se jam pu ni dos os
res pon sá ve is, in ter na men te, no Iba ma. Mas daí a
ima gi nar que 100% das au to ri za ções de des ma ta -
men to na re gião nor te do Esta do de Mato Gros so,
na área lo ca li za da na Ama zô nia bra si le i ra, fo ram fe i -
tas de for ma ile gal é ima gi nar o cú mu lo.

Qu e ro res sal tar, Sr. Pre si den te, que no dia 17
de fe ve re i ro o Iba ma ins ti tu iu a Por ta ria nº 16/99, em 
que es ta be le ce o se guin te: 

“Con si de ran do os re cen tes da dos
apre sen ta dos pelo Insti tu to Na ci o nal de
Pes qui sas Espa ci a is – INPE, re fe ren tes ao
des flo res ta men to da Re gião Ama zô ni ca,
que de mons tram, ine qui vo ca men te, des ma -
ta men tos su pe ri o res aos vo lu mes au to ri za -
dos ou exe cu ta dos sem au to ri za ção do ór -
gão am bi en tal com pe ten te...” 

Então o Ibama sabe, pela tecnologia de que
dispõe, pelo INPE, que o desmatamento é superior

à área autorizada, e com certeza sabe também
localizar esses desmatamentos. O Ibama determina, 
às representações do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente nos Estados da Amazônia Legal, a
suspensão de concessão de autorização pelo prazo
de 120 dias. E diz mais:

“Suspender, pelo período de 120 dias,
a execução dos desmatamentos
decorrentes de autorizações concedidas
pelo Ibama, nos Estados da Amazônia
Legal, anteriormente à edição deste ato,
para fins de revisão e avaliação das áreas e 
volumes já explorados”.

Pois bem, Sr. Presidente, isso foi no dia 17 de
fevereiro. Depois, vem o Ibama com outra norma
aos representantes, estabelecendo o seguinte:

“Considerando a Instrução Normativa
nº 4, esclareço que as disposições
constantes do art. 2º” – aquelas que já li
aqui – “não se aplicam às áreas cujos
desmatamentos tenham sido devidamente
autorizados pelo Ibama e que, na data da
publicação da referida instrução normativa,
já se encontravam totalmente efetivados”.

No dia 17 de fevereiro, ele proíbe. Depois, no
dia 10 de março, ele retira a proibição para aqueles
desmatamentos já autorizados, e isenta também as
pequenas propriedades de até 60 hectares. No dia
12 de março, dois dias depois, uma nova portaria,
aliás, um memorando do Ibama, comunica ao
representante do Ibama em Mato Grosso:

“A partir desta data, estão suspensas
todas as Autorizações de Transporte de
Produto Florestal”. 

Veja, Sr. Pre si den te, quem já des ma tou, está
com a ma de i ra e pre ci sa re ti rá-la, não pode trans -
por tá-la mais. Assim se es ta be le ce re al men te um
caos no Esta do de Mato Gros so. As pre fe i tu ras da
re gião, Sr. Pre si den te, já in gres sa ram na Jus ti ça
com man da do de se gu ran ça con tra as ar bi tra ri e da -
des pra ti ca das pe los ór gãos am bi en ta is des te País.

De fen do, Srªs. e Srs. Se na do res, a ime di a ta
re vo ga ção dos atos ar bi trá ri os pra ti ca dos pelo Iba -
ma e Mi nis té rio do Meio Ambi en te. Que seja pri o ri -
za da a fis ca li za ção nes sa re gião; con de nar a eco no -
mia de Mato Gros so à fa lên cia por meio de por ta ri as 
e me mo ran dos é ina ce i tá vel e não faz bem para a
de mo cra cia que es ta mos cons tru in do.

O se tor ma de i re i ro, ape nas como in for ma ção
com ple men tar, ar re ca da 20% a 25% do ICMS de
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Mato Gros so, em pre ga mais de 40 mil pes so as e
tem apro xi ma da men te três mil em pre sas ope ran do
di re ta men te no se tor. O Pre fe i to de Si nop, onde
exis tem cer ca de 500 em pre sas, de cre tou hoje es ta -
do de ca la mi da de pú bli ca, e mais de sete mu ni cí pi -
os da re gião tam bém de cre ta ram es ta do de ca la mi -
da de pú bli ca. 

Hoje, estão em Cuiabá dois diretores do Ibama 
para analisar documentos relativos à emissão de
autorizações de transporte de produto florestal que
foram suspensas pelo memorando e causaram
esses protestos no Estado de Mato Grosso.

Quero acreditar que o Ministro do meio
Ambiente, de quem fui colega durante a elaboração
da Constituição do Brasil, esteja mal assessorado,
mal informado a respeito desses acontecimentos,
porque não é possível que a lei seja submetida a
uma instrução normativa e a um memorando. Se
alguém desmatou com base no que a lei determina
e a Constituição permite, uma portaria não poderia
revogar isso.

Tomara, Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, que essa medida não tenha sido ditada
de fora; que não seja uma tentativa de nossos
dirigentes da política ambiental de agradar ao
Fundo Monetário Internacional; que não seja mais
uma daquelas para dizer que a Amazônia e que o
norte de Mato Grosso vão ser, daqui para frente,
uma região apenas e tão-somente contemplativa.
Nossa vocação não é essa, precisamos ter
claramente definida uma política de
desenvolvimento sustentado, uma política de
reflorestamento. Mas não podemos deixar de utilizar 
aquela riqueza que lá está para que o Brasil seja
mais competitivo em sua economia interna e
internacional.

Em nome do meu Estado, Mato Grosso,
registro o protesto que faço desta tribuna. Vou levar
aos Senadores da Amazônia, como primeira
missão, o intuito de conseguirmos revogar os
absurdos dessas instruções normativas e portarias.
Tenho certeza que o Ibama e o Ministério do Meio
Ambiente terão todo o apoio desta Casa e do
Congresso Nacional para punir as irregularidades
existentes. Agora, punir o empresário que trabalha
de acordo com a lei e gerar a possibilidade de mais
de 30 mil desempregados em Mato Grosso é algo
que não podemos aceitar, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto por
trinta minutos.

A SRA. MARLUCE PINTO  (PMDB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
semana passada apresentei ao Plenário desta Casa 
um projeto de resolução visando a criação da
Comissão Permanente da Amazônia. Lido na
quarta-feira, o projeto levou o nº 15, de 1999.

Hoje, venho a esta tribuna pedir aos colegas
Senadores seu incondicional apoio a este pleito.

A cri a ção des sa Co mis são per ma nen te, a meu 
ver, é de ex tre ma ur gên cia e há mu i to já de ve ria
exis tir. To dos nós já es ta mos can sa dos de ler e ou -
vir os ma i o res ab sur dos em re la ção àque le Con ti -
nen te Ver de, in clu si ve so bre os in te res ses que a re -
gião des per ta den tro e fora de nos sas fron te i ras.

Quem, den tre nós, não leu ou ou viu di zer que
es trangei ros pre ten dem in ter na ci o na li zar a Ama zô -
nia?

Este as sun to, vol to a in sis tir, nun ca de i xou de
cons tar da pa u ta das “pre o cu pa ções” do dito Pri me i -
ro Mun do, cu jos in te res ses ja ma is fo ram es cla re ci dos. 

Só para agu çar a me mó ria dos que me ou vem, 
vou lem brar, den tre cen te nas, al gu mas ma ni fes ta -
ções so bre a Ama zô nia, pro fe ri das por lí de res e ins -
ti tu i ções re co nhe ci dos mun di al men te.

Em 1817, até onde sa be mos, hou ve a pri me i ra 
ma ni fes ta ção de in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia.
Par tiu de um ca pi tão da Ma ri nha dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, cha ma do Mat hew, que su ge ria a
cri a ção do “Esta do So be ra no da Ama zô nia”.

Em 1862, o Pre si den te Abra ham Lin coln pro -
pôs aber ta men te que fos se cri a do um “Esta do li vre
em ter ras ama zô ni cas”, que ser vi ria, in clu si ve, para
aco mo dar os es cra vos li ber ta dos em seu país.

Mar ga reth Tat cher, a Dama de Fer ro, Pri me i ra
Mi nis tra in gle sa, su ge riu, em 1983, que os pa í ses
en di vi da dos, en tre eles o Bra sil, pa gas sem seus dé -
bi tos com par te dos seus ter ri tó ri os.

Mais acin to so e mais in ci si vo foi o
ex-Vice-Presidente ame ri ca no, Al Gore, que, em
1989, em tom ame a ça dor, fez a afir ma ção de que
“ao con trá rio do que pen sam os bra si le i ros, a Ama zô -
nia não é de les, mas de to dos nós”.

Tam bém em 1989, o Pre si den te fran cês, Fran -
ço is Mi ter rand, su ge riu ao mun do que nós, bra si le i -
ros, ti vés se mos uma “re la ti va so be ra nia” so bre a
Ama zô nia.

Em 1992, foi a vez do Pre si den te rus so, Gor ba -
chev, que ex tra po lou na lin gua gem quan do afir mou
que “o Bra sil deve de le gar par te de seus di re i tos so -
bre a Ama zô nia a or ga nis mos in ter na ci o na is com pe -
ten tes”.

Nes se mes mo ano, John Ma jor, Pri me i ro Mi nis -
tro in glês, pro pa lou “li mi tar a so be ra nia dos Pa í ses
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ama zô ni cos so bre a re gião”, in clu si ve, “en se jan do a
for ça mi li tar, se ne ces sá rio for”.

Kissinger, Secretário de Estado
norte-americano, em 1994, sugeriu que os recursos
naturais não renováveis do Planeta, notadamente
os da Amazônia, fossem colocados à disposição
dos Países industrializados.

Finalmente, as palavras do atual Presidente
dos Estados Unidos, Bill Clinton, que abertamente
fez a seguinte afirmação: “Os países desenvolvidos
precisam cuidar das florestas do mundo e do ar que
todos respiramos”.

Muito mais foi dito, escrito e televisado, tudo
isso sem a mínima consideração com a nossa
soberania.

Particularmente, não acho que essas
manifestações possam ser consideradas apenas
frases de efeito, colocadas ao vento em momentos
críticos. Acredito que, atrás de cada uma dessas
frases, existe uma orquestração, uma preparação,
igual faz a víbora ao preparar o bote fatal.

Outras manifestações, de igual gravidade,
foram feitas em encontros e congressos
internacionais, e aqui estão algumas delas: em
1989, na reunião do chamado “Grupo dos Cem ”, na 
Cidade do México, foi amplamente divulgado um
boletim intitulado Somente a internacionalização
pode salvar a Amazônia.

No mesmo ano, uma frase marcou a reunião
do Parlamento Italiano, em uma discussão que
analisava os destinos da humanidade. Tem o
seguinte teor: “A destruição da Amazônia será a
destruição do Mundo”.

No Con gres so de Eco lo gis tas Ale mães, em
1990, foi am pla men te di vul ga do que “A Ama zô nia
deve ser in to cá vel, pois se cons ti tui no ban co de re -
ser vas flo res ta is da hu ma ni da de”.

Em 1992, o Con se lho Mun di al de Igre jas Cris -
tãs, re u ni do em Ge ne bra, não de i xou por me nos e
con cla mou: “A Ama zô nia é um pa tri mô nio da hu ma -
ni da de, e a pos se des sa imen sa área, pe los pa í ses
que a de têm, é me ra men te cir cuns tan ci al”.

Tudo isto é mu i to sé rio, Sr. Pre si den te!
Essas de nún ci as não são re cen tes e todo bra -

si le i ro, do mais hu mil de ao mais le tra do, em qual -
quer can to des te nos so imen so País, tem cons ciên -
cia de que este é um caso de so be ra nia na ci o nal.

Meu te mor é ver o mo men to do “va mos fa zer”
trans for mar-se em um tar dio “de ve ría mos ter fe i to”.

Qu e ro de i xar cla ro que mi nha pre o cu pa ção
não se res trin ge a es sas afir ma ções vin da do ex te ri -
or. Com a mes ma in ten si da de, pre o cu pa-me o
aban do no a que foi re le ga da a re gião e, con se qüen -

te men te, os Esta dos e os po vos ama zô ni das. Pi sa -
mos so bre ri que zas in cal cu lá ve is, sob a som bra de
uma flo ra ex tra or di ná ria, onde a po bre za avil ta a
dig ni da de dos que lá ha bi tam.

Lembro, como se fosse hoje, o dia em que
Brasília acordou com o Grito pela Terra, um
movimento do MST acontecido em abril de 1997 na
Esplanada dos Ministérios. Naquele dia, desta
tribuna, mostrei um caminho plausível para a
solução de um dos grandes problemas de nosso
País: o excedente dos Sem-Terra verificado abaixo
da Linha do Equador representa o vazio humano de
que tanto carece o Norte brasileiro.

Com a mesma veemência de ontem, continuo
a indagar a nós mesmos, autoridades constituídas
do Brasil: por que não incrementar recursos que
promovam uma ocupação racional da Amazônia?
Por que, em vez de desapropriações caríssimas,
demoradas, que esbarram em uma burocracia
emperrada e em que o mal uso na aplicação dos
recursos é sempre levantado, não se aplicam esses
mesmos recursos em terras fartas e devolutas? Por
que não promover uma verdadeira revolução agrária 
onde a terra está disponível e as condições são
largamente favoráveis? Por que não unir o útil ao
agradável, dando solução a uma justa e explosiva
causa, ao mesmo tempo em que se promove a
ocupação racional da Amazônia? Por que não
promover o assentamento de parte dos mais de 400 
mil trabalhadores rurais que precisam de quase 3
milhões de hectares nas terras disponíveis na região 
Norte?

Mesmo que sejam diversas as causas e
diferentes as dificuldades em cada região,
igualam-se os pleitos no ponto em que o direito de
possuir um pedaço de chão é condição elementar
para quem a terra é instrumento de trabalho.

O sentimento que tem no uso da terra uma
forma de desenvolver uma sociedade mais justa e
moderna já é uma realidade entre nós.

Aliás, é do Presidente Fernando Henrique a
afirmativa de que “é preciso reformar a reforma
agrária”.

Aguar da-nos, tão-somente, a von ta de po lí ti ca
para a rea li za ção de um tra ba lho or de na do; um tra ba -
lho pa u ta do pela co e rên cia, em que o de sen vol vi men -
to ocor ra de modo har mô ni co, ade qua do às ca rac te -
rís ti cas da re gião e, prin ci pal men te, vol ta do às ca u sas
eco lógicas.

Nós, de Ro ra i ma e do Nor te bra si le i ro, não es ta -
mos pe din do pri vi lé gi os; não esta mos re i vin di can do
favo res. Queremos, sim, igual da de de tra ta men-
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to; que re mos a vi a bi li za ção de re cur sos que pro mo -
vam o bem-estar so ci al, par ti cu lar men te nos se to res 
da edu ca ção, sa ú de, trans por te e te le co mu ni ca -
ções. Pre ci sa mos de re cur sos para in cre men tar as
rela ções bi la te ra is com os vi zi nhos pa í ses fron te i ri -
ços; para am pli ar nos sa in fra-estrutura viá ria; que
sir vam para a im plan ta ção de ati vi da des eco nô mi -
cas vol ta das para a am pli a ção dos mer ca dos in ter no
e ex ter no.

Precisamos de orçamento para a implantação
de projetos que interiorizem o desenvolvimento,
considerando, além da importância dos rios e vales
amazônicos, as populações ribeirinhas e aquelas
isoladas nas áreas de fronteiras.

É necessária uma política que valorize a
cultura das sociedades indígenas com o propósito
de integrá-las harmônica e progressivamente à
comunhão nacional, estendendo aos índios os
benefícios sociais e assegurando-lhes os
mecanismos de preservação, delimitação e
demarcação de suas terras.

Urgente, também, é a promoção de meios que
elevem o nível e a qualidade de vida das
populações do norte, através da expansão do
emprego produtivo, do acesso aos bens e serviços,
etc., de forma a reduzir as desigualdades
funcionais, espaciais e setoriais existentes.

Isso, e muito mais, em empreendimentos
eficazes, que respeitem uma política de ocupação
racional, que compatibilizem os objetivos
sócio-econômicos com os aspectos ecológicos.

A ques tão ama zô ni ca é, sim, uma ques tão de
so be ra nia na ci o nal. E so be ra nia na ci o nal, to dos sa -
be mos, só se faz pela efe ti va ação agre ga do ra do
po der pú bli co. Só é con se gui da atra vés da in te gra -
ção eco nô mi ca e so ci al de um povo e na dis tri bu i -
ção eqüi ta ti va dos be ne fí ci os do pro gres so. 

Por tudo isso é que acre di to ser de fun da men -
tal im por tân cia a cri a ção de uma co mis são per ma -
nen te para o tra to des sa ques tão que, há mu i to, de i -
xou de ser uma pre o cu pa ção in ter na para se trans -
for mar em in te res se in ter na ci o nal.

Antes de a nos sa Ama zô nia ser par te do con -
tex to mun di al e ca u sar pre o cu pa ções aos po vos do
pla ne ta, a nós per ten ce e a nós, bra si le i ros, cabe
cu i dar.*

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Per mi -
te-me V.Exª um apar te?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Com pra zer, no bre Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – No bre

Se na do ra, pri me i ro, que ro le var o meu apla u so ao
seu belo pro nun ci a men to. Hoje, nes ta Casa, as sis ti -
mos a uma ver da de i ra aula so bre a nos sa gran de
Ama zô nia. Ti ve mos o pro nun ci a men to do nos so no -
bre Co le ga, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que foi por
três ve zes Go ver na dor do Ama zo nas. De po is, ou vi -
mos tam bém o de po i men to do Se na dor Ante ro Paes 
de Bar ros, do Mato Gros so, e, ago ra, essa aula tra -
zi da pela emi nen te Se na do ra Mar lu ce Pin to. Qu e ro
con gra tu lar-me com V. Exª. Nós, de Mi nas Ge ra is,
cos tu ma mos di zer que o mi ne i ro é, às ve zes, mais
bra si le i ro do que mi ne i ro. Orgu lha mo-nos de tudo
aqui lo que sig ni fi ca cada pe da ço des te País ma ra vi -
lho so que pos su í mos. Qu an do che ga mos à Ama zô -
nia, nos or gu lha mos dela como co i sa nos sa, como
bra si le i ros que so mos. Con gra tu lo-me com V. Exª.
Pen so que to dos nós de ve ría mos apro var a cri a ção
des sa Co mis são, que per ma nen te men te es ti ves se
acor da da, ace sa, para cu i dar da Ama zô nia, uma
das ma i o res ri que zas que o nos so País pos sui, não
só ri que za pela ex ten são ter ri to ri al, mas pelo que
pode exis tir no seu sub so lo. Gran des geó lo gos têm
afir ma do que na Ama zô nia há mais de 3,5 mi lhões
de km2 de ba cia se di men tar, onde há pe tró leo. Nós
nem co me ça mos a per fu rar. Hoje, o pe tró leo tem
pre ço mu i to eco nô mi co no mun do in te i ro, mas ama -
nhã nin guém sabe. Além dis so, o ouro, o mais no -
bre de to dos os mi ne ra is, aflo rou na Ama zô nia.
Então, é mu i to im por tan te que to dos es te ja mos
aten tos a tudo aqui lo que re pre sen ta a nos sa Ama -
zô nia. Meus pa ra béns, emi nen te Se na do ra Mar lu ce
Pin to, e mu i to obri ga do pelo apar te que me con ce -
deu.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agra de ço ao no bre Se na dor as con si de ra ções. Não
te nho dú vi da de que V. Exª será um dos gran des
ba ta lha do res nes te Se na do da Re pú bli ca, se for ins -
ta la da esta Co mis são.

No bres Co le gas, no ano pas sa do foi apro va do
re que ri men to de mi nha au to ria para ins ta la ção de
uma Co mis são Per ma nen te da Ama zô nia, mas fora
um ano de ele i ção e a ins ta la ção não se deu. Este
ano, en trei no va men te com ou tro re que ri men to, que
foi apro va do aqui no Se na do. Espe ro con tar não só
com a for ça dos par la men ta res da Ama zô nia, mas
de to dos os Esta dos. Como dis se tão bem o no bre
Se na dor, a Ama zô nia faz par te do nos so Bra sil. To -
dos nós, bra si le i ros dos 27 Esta dos com re pre sen ta -
ção eqüi ta ti va nes te Se na do, te mos obri ga ção não
só de pre ser var a re gião como tam bém de de sen -
vol vê-la. É ali que está o fu tu ro do nos so País.

Ain da hoje, numa re u nião do nos so Par ti do, o
PMDB, à qual es ta va pre sen te o nos so Co le ga, Se -
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na dor Ma gui to Vi le la, so li ci tei da Exe cu ti va do Par ti -
do a re a li za ção de um tra ba lho aqui, no Se na do da
Re pú bli ca, para o de sen vol vi men to da re gião ama -
zô ni ca.

Sr. Presidente, nada tenho contra os Estados
já bastante desenvolvidos, como é o caso de São
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas
Gerais, Estado de V.Exª. Muito pelo contrário, eu
me orgulho desses Estados, mas eles não têm mais 
como crescer. Se a população continuar a
aumentar, como o faz de ano para ano, não
saberemos como vai ficar, sem ter oportunidade
nem de sair de casa. A região amazônica é o
inverso: há muitas terras, muitas riquezas naturais e 
pouca presença do homem, o elemento principal
para o desenvolvimento.

Então, não tenho dúvidas de que os meus
nobres Colegas terão tanto interesse pelo
desenvolvimento da Amazônia quanto nós, que
somos os verdadeiros representantes daquela
região.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Nobre
Senadora, V. Exª me concede um aparte?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Com muito prazer, tenho o orgulho de conceder um
aparte ao nobre Senador Maguito Vilela.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Ilus tre
Se na do ra Mar lu ce Pin to, o pro nun ci a men to de V.
Exª não me sur pre en de, pois já co nhe ço o bri lhan -
tis mo das suas idéi as. Des de que fo mos co le gas na
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, sei que V.Exª tem 
sido uma gran de de fen so ra da re gião ama zô ni ca,
com sua au to ri da de mo ral, po lí ti ca e co nhe ci men to
do so bra, de mons tran do tan ta vi bra ção e pres te za
nes sa de fe sa. Qu e ro cum pri men tá-la por este pro -
nun ci a men to em que V. Exª vai his to ri an do a pre o -
cu pa ção de tan tos lí de res mun di a is com a Ama zô -
nia. O nos so atu al go ver nan te não tem se pre o cu pa -
do o su fi ci en te com essa re gião im por tan tís si ma,
que nun ca foi pro ble ma. Na ver da de, sem pre foi e
sem pre será so lu ção para os pro ble mas bra si le i ros
e até para os pro ble mas do mun do in te i ro. Sen do
as sim, que ro me as so ci ar ao Se na dor José Alen car
e aos de ma is Se na do res des ta Casa para apo iá-la
quan to à ocu pa ção ra ci o nal da Ama zô nia, como
tam bém quan to à Co mis são onde V. Exª la bu ta de
for ma per ma nen te. Acre di to que deve ha ver mes mo
uma co mis são per ma nen te onde se dis cu tam con ti -
nu a men te os pro ble mas des sa rica vas ta e im por -
tan tís si ma re gião ama zô ni ca. Mu i to obri ga do.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agra de ço o apar te de V. Exª e, te nho cer te za, as sim 
como o seu gru po po lí ti co, em Go iás, tem ba ta lha do 

para de sen vol ver aque la re gião e aque le Esta do tão 
pro mis sor, igual men te tem ca pa ci da de de fa zer pela 
nos sa Ama zô nia.

Aproveito este momento para solicitar aos
meus nobres colegas que peçam aos seus Líderes
para fazerem parte também dessa Comissão. Não é 
importante se instalar uma Comissão da Amazônia
apenas com representantes da Região, porque tudo 
que se falar e que se solicitar será visto como do
nosso interesse porque lá vivemos.

Como disse inicialmente, a Amazônia é Brasil.
É importante observar a experiência que temos, não 
só a de ex-governadores, de Senadores de vários
mandatos, mas também a de empresários muito
bem sucedidos, como é o caso de dois Senadores
que se encontram no plenário.

Um deles é o Senador Luiz Estevão. Com a
sua jovialidade, é um dos empresários bem
sucedidos no Distrito Federal que conhecemos, um
gerador de emprego e também de renda para o
Distrito Federal.

Sabemos também do passado do nosso
empresário de Minas Gerais e da sua potencialidade 
como tal. O empresário tem um conhecimento muito 
vasto do que é o nosso País e até do que ocorre
fora dele; por intermédio das empresas é que os
homens administram, pensando em lucro.

A administração privada é muito importante
para o fortalecimento de um país e do mundo,
porque se não existirem empresários fortes, como
poderá um país se desenvolver? Esses são os
maiores empregadores e geradores de riquezas.

Confio também no nosso Presidente, que ora
preside esta sessão, um nobre representante do
Tocantins que tanto batalha pelo seu Estado, criado
há pouco tempo, na época em que Roraima de
território transformou-se em Estado. Que V. Exª faça 
um trabalho bastante consciente em nossa
comissão, a fim de que possamos juntos consolidar
realmente a prosperidade da Região Amazônica,
porque lá existem muitas riquezas naturais, que,
bem exploradas e administradas, poderão resgatar
a dívida externa do nosso País, sem precisarmos,
constante e indefinidamente, esperar que os outros
países nos socorram. O Brasil é rico, não só a
Região Amazônica. Tem muito potencial, riquezas
minerais e um povo trabalhador.

O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) –
Permite-me V. Exª um aparte?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Com muito prazer, Senador Luiz Estevão. V. Exª,
certamente, enriquecerá o meu pronunciamento.
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O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – No bre Se -
na do ra Mar lu ce Pin to, faço meu apar te não no sen ti -
do de en ri que cer seu pro nun ci a men to, pois isso é
qua se im pos sí vel. V. Exª abor da com mu i ta pro pri e -
da de e per ti nên cia a obri ga ção que to dos, po lí ti cos
e lí de res, de ve mos ter com a Ama zô nia, que é mu i to 
im por tan te para o de sen vol vi men to do nos so Pais.
Aliás, a Re gião Ama zô ni ca, para a qual V. Ex.ª pro -
põe seja cri a da uma co mis são per ma nen te, tem o
de ver de ser pre o cu pa ção de to dos nós, bra si le i ros.
Como re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral, uma uni da -
de mu i to nova da Fe de ra ção, com pos ta de bra si le i -
ros de to dos os qua dran tes do País, en ten do que te -
mos aqui opor tu ni da de de con vi ver com di ver sas
pes so as ori un das da Re gião Ama zô ni ca e, mais do
que isso, per ce be mos a pre o cu pa ção e o en vol vi -
men to do mun do com o fu tu ro da que la Re gião. Na
ver da de, o Bra sil é um país pri vi le gi a do, um país
aben ço a do, por ter no seu ter ri tó rio uma re gião com
ta ma nho po ten ci al de ge rar ri que zas e pros pe ri da -
de. Te mos essa ex tra or di ná ria re ser va – de ve mos
cha má-la as sim, já que não foi se quer ini ci a do o seu 
apro ve i ta men to eco nô mi co. Te mos essa ex tra or di -
ná ria com po si ção de flo ra e fa u na ama zô ni ca, tal vez 
a mais im por tan te ma té ria-prima para a me di ci na do 
ama nhã. Então, to dos os as pec tos têm que ser ana -
li sa dos. Mais do que nun ca, é pre ci so que nós, ci vi li -
za ção de hoje, no li mi ar do sé cu lo XXI, do Ter ce i ro
Mi lê nio, te nha mos a opor tu ni da de de, di fe ren te men -
te do que fi ze ram ou tros pa í ses com suas re giões
inex plo ra das, que fo ram pra ti ca men te de vas ta das e
su ba pro ve i ta das, dis cu ta mos qual o fu tu ro que de -
se ja mos e qual o pa pel de de sen vol vi men to que re -
ser va mos à Ama zô nia no Bra sil de ama nhã. Pa ra -
béns a V. Exª, cujo cha ma men to é mu i to opor tu no
no sen ti do de que cons ti tu a mos essa co mis são, por
in ter mé dio da qual po de re mos dar à Re gião Ama zô -
ni ca e ao País o apro ve i ta men to que o des ti no co lo -
cou em nos sas mãos, qual seja, o de ter essa ex tra -
or di ná ria re ser va de ma té ri as-primas e de de sen vol -
vi men to den tro do nos so ter ri tó rio.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agra de ço mais uma vez a opor tu ni da de de os no -
bres Se na do res ou vi rem com tan ta aten ção meu
pro nun ci a men to.

Te nho cer te za de que, a par tir de ago ra, to dos
nós va mos for mar fi le i ras para que essa co mis são
seja ins ta la da, para que to dos os pro ble mas que
pre ci sam de so lu ções se jam dis cu ti dos. Pes so as
com pe ten tes fa rão par te des sa co mis são, para que,
num es pa ço de tem po mu i to cur to, pos sa mos equa -
ci o nar os pro ble mas exis ten tes.

Ouvi o nobre Senador de Minas Gerais, do
nosso Partido, o PMDB, falar sobre as reservas
minerais, do ouro, do petróleo. Ainda nos idos de
1980 e 1981, o então Ministro César Cals era
Ministro de Minas e Energia esteve em Roraima e
foi até a região de fronteira com a Guiana Inglesa,
onde o rio Tacutu, muito estreito, faz a divisão entre
o nosso País e a Guiana Inglesa. Ali estava uma
companhia canadense explorando petróleo. Trouxe, 
então, uma amostra para mandar examinar.
Naquela época, Roraima ainda era território e o
Governador era Ottomar Pinto. Posteriormente, foi
comunicado que se tratava de um petróleo de alta
qualidade e houve o compromisso de se explorar
petróleo do lado de cá. O local era muito próximo de 
onde se tinha encontrado petróleo na Guiana.
Estudioso como era e técnico de alta
potencialidade, ele achava que ali também daria
petróleo. É uma região riquíssima.

Não podemos ficar só nessa história de
preservação da Amazônia porque é o santuário do
mundo, e deixar tantos brasileiros passarem fome,
tantos brasileiros desempregados, sem termos uma
solução imediata. Deveríamos nos preocupar menos 
com os discursos e partir para a ação. Tenho
certeza de que iríamos dar condição de gerar
empregos para esses homens, mulheres e,
principalmente, crianças famintas que vivem
espalhadas por todo este torrão brasileiro.

Quero agradecer mais uma vez, Sr.
Presidente, pela tolerância.

Saio daqui convicta de que, realmente, a
causa da Região Amazônica não é mais dos
Parlamentares daquela Região, e, sim, de todos os
Senadores da República.

Muito obrigada.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.

Exª tem a palavra. 
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, que ro aqui ex ter nar a mi nha
so li da ri e da de aos ir mãos Zezé di Ca mar go, Lu ci a no
Ca mar go, Ema nu el Ca mar go, com res pe i to à tra gé -
dia en vol ven do Wel ling ton Ca mar go, de 26 anos,
por ta dor de pa ra li sia in fan til des de os dois anos de
ida de, seqües tra do há 90 dias em Go iâ nia. Seu de sa -
pa re ci men to está ca u san do ex tra or di ná ria pre o cu pa -
ção a seus fa mi li a res. Sr. Pre si den te, o agra van te foi o 
fato de os se qües tra do res te rem cor ta do um pe daço
da ore lha de Wel l ing ton, um ato de desuma-
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nida de que cer ta men te ca u sa in dig na ção a to dos os 
bra si le i ros.

Gostaria de transmitir uma palavra ao Zezé di
Camargo, ao Luciano, ao Emanuel, que inclusive
virão a Brasília na próxima sexta-feira, ocasião em
que deverão visitar o Senado Federal. 

Conversei há pouco com o Zezé di Camargo.
Acredito que serão recebidos pelo Presidente
Antonio Carlos Magalhães e por nós Senadores.
Seria próprio inclusive que ele pudesse ser recebido 
no Plenário do Senado, para que os seqüestradores 
de Wellington ouvissem a respeito da importância
de repensarem sobre o grave ato que cometeram.

Sr. Presidente, o apresentador Ratinho,
nesses últimos dias, tentou ajudar. Entretanto,
causou ainda maior preocupação à família de
Wellington Camargo, porque colocou no ar a
expectativa de se colherem fundos para pagar o
resgate. Qual foi o resultado disso? Ainda que a
família de Zezé di Camargo já tivesse quase
concluído o entendimento para ter o seu irmão de
volta para o lar, o fato concreto é que, com essa
ação de Ratinho, suspenderam-se as negociações
e, agora, os seqüestradores querem negociar com o 
próprio Ratinho para ver quanto é que ele
conseguem obter com o “0900".

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Senador Eduardo Suplicy, permita-me interromper
V. Exª para prorrogar a sessão por mais três
minutos, para que V. Exª possa concluir o seu
pronunciamento.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, quero aqui transmitir aos
seqüestradores de Wellington Camargo um apelo no 
sentido de que repensem em profundidade sobre a
gravidade do ato que cometeram. Diante do
agravamento, do que foi realizado, do corte da
orelha de Wellington, creio que é muito importante
que pensem e repensem se não é o caso de
simplesmente desistirem de qualquer resgate e de
transmitirem a Zezé di Camargo, a Luciano e a
Emanuel o final desse tipo de procedimento. 

É importante que aqui mencionemos nossa
solidariedade também à mãe do cantor Salgadinho,
que por alguns dias foi seqüestrada e felizmente
voltou ontem. Houve muitos outros episódios em
anos recentes, como os seqüestros dos Srs. Abílio
Diniz, Gir Aronson, Luiz Salles e tantos outros, cujos 
familiares e eles próprios sofreram muito com a
situação.

Trans mi to aos se qües tra do res que se ava li a -

rem que seja im por tan te o diá lo go com al gu ma au to -
ri da de do Po der Le gis la ti vo, os pró pri os se na do res,
gos ta ria de di zer que nós, aqui no Se na do, tam bém
nos dis po mos cer ta men te a pro cu rar di a lo gar, da
ma ne i ra que for pos sí vel, a fim de aca bar com o so -
fri men to de Wel ling ton e de seus fa mi li a res.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Pois não, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Agra de -
ço mu i to pela to le rân cia da Mesa e do Se na dor Edu -
ar do Su plicy. Te nho con vi vi do di u tur na men te com a
fa mí lia de Zezé di Ca mar go. Des de o pri me i ro dia
do se qües tro, es ti ve vi si tan do o Zezé, o Lu ci a no, os
seus pais, o Sr. Fran cis co, e to dos os seus ir mãos.
Re al men te a fa mí lia tem so fri do bas tan te e tem fe i to 
tudo, na tu ral men te, para ver res ga ta do o fi lho que ri -
do, com de fi ciên cia fí si ca, que é o Wel ling ton. A co -
mu ni ca ção de V. Exª é da ma i or im por tân cia para o
Bra sil. Tra ta-se do ir mão de uma du pla ser ta ne ja la -
u re a da, que tem can ta as ori gens, as ra í zes, as
emo ções do povo bra si le i ro. E essa du pla, na tu ral -
men te, tem so fri do aba los ter rí ve is. De po is veio o
se qües tro da mãe do Sal ga di nho. Isso co me ça a in -
qui e tar o mun do ar tís ti co bra si le i ro, por que é mu i to
sé rio, mu i to gra ve. Ain da on tem, vi si tei a mãe do Le -
o nar do, que se sub me teu a uma ci rur gia, e vi a fa -
mí lia toda per ple xa e im pa ci en te não só com o pro -
ble ma do Wel ling ton ou com o pro ble ma do Sal ga di -
nho, mas tam bém, ago ra, ven do-se ater ro ri za da
com es ses pro ble mas. De for ma que é im por tan te a
co mu ni ca ção de V. Exª, a vin da do Zezé aqui ao Se -
na do, para que pos sa mos di a lo gar e bus car – sei
que é a in ten ção de V. Exª – uma so lu ção para esse 
gra ve pro ble ma. Mu i to obri ga do, em nome de to dos
os go i a nos.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP) – 
Agra de ço ao Se na dor Ma gui to Vi le la. Dis po mo-nos
a co la bo rar em tudo que pu der mos, no Se na do Fe -
de ral, para que não haja mais esse tipo de pro ce di -
men to e que pos sa Wel ling ton vol tar para o seio de
sua fa mí lia. Agra de ço seu apar te e as no tí ci as que
nos traz do Sr. Fran cis co e de toda a fa mí lia de
Zezé di Ca mar go e Lu ci a no.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP) – 
Ouço com pra zer V. Exª.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – No bre Se -
na dor Edu ar do Su plicy, pa ra be ni zo V. Exª por ter
tra zi do à dis cus são, nes ta Casa, no Se na do da Re -
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pú bli ca, esse dra ma ina cre di tá vel que so fre a fa mí lia 
de Zezé di Ca mar go, Lu ci a no, Ema nu el e Wel ling -
ton, com esse se qües tro que já se apro xi ma dos
100 dias. E não bas tas se ser o se qües tro um cri me
he di on do, ain da é agra va do com a re cen te prá ti ca
de mu ti la ção do cor po do se qües tra do, da qual o
pú bli co to mou co nhe ci men to no úl ti mo fim de se ma -
na. Infe liz men te, te nho na mi nha vida – há pou co
mais de um ano – a tris te za de ter pas sa do por uma 
ex pe riên cia se me lhan te, com o se qües tro da mi nha
fi lha, am pla men te no ti ci a do, que, gra ças a Deus,
teve um fi nal fe liz. E que ro di zer que re al men te não
há ex pe riên cia pior, não há dor ma i or que pos sa
atin gir um ser hu ma no e sua fa mí lia do que a an -
gús tia, a in cer te za, o dra ma e, prin ci pal men te, a co -
var dia de um se qües tro, agra va da mais ain da quan -
do se tra ta de se qües tro con tra uma me nor, como
no caso da mi nha fi lha, ou con tra uma pes soa que
so fre de de fi ciên cia fí si ca, como no caso do Wel ling -
ton. Apro ve i tan do a opor tu na men ção de V. Exª so -
bre este as sun to nes ta Casa, in da go se não se ria o
caso de dis cu tir mos uma adap ta ção das pro vi dên ci -
as to ma das na Itá lia, que aca ba ram re dun dan do
numa con si de rá vel re du ção do nú me ro de se qües -
tros. Tra ta-se de uma le gis la ção que tor na ime di a ta -
men te in dis po ní ve is os bens dos fa mi li a res das ví ti -
mas de se qües tro, de i xan do cla ro aos se qües tra do -
res que há im pe di men tos le ga is para a vi a bi li za ção
do pa ga men to do res ga te, pon do fim a essa in dús -
tria abo mi ná vel, cri mi no sa e he di on da do se qües tro, 
que cada vez cres ce mais no nos so País. Tal vez a
úni ca pos si bi li da de de con tri bu ir mos para so lu ci o nar 
o pro ble ma seja tra zer, para dis cus são e apro va ção
no Se na do, uma lei que im pe ça que es ses cri mi no -
sos ve jam no se qües tro uma pos si bi li da de de en ri -
que ci men to de so nes to, cru el e sem ca u sa. Pa ra -
béns a V. Exª, mais uma vez, e mu i to obri ga do pelo
apar te que me con ce deu.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço o aparte, Senador Luiz Estevão, que
assim pôde dar seu testemunho da dor e sofrimento 
pessoal pelo seqüestro de sua filha, compartilhado
pelas famílias que passam pelo mesmo problema.

Avalio que o Projeto de Lei do então Senador
Maurício Corrêa pode ser examinado, ainda que
tenha havido nas reuniões da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania alguma dúvida
sobre sua constitucionalidade.

Senador Luiz Estevão, podemos oferecer
solidariedade a todas as famílias que, como a de
Zezé de Camargo e Luciano, tiveram um ente

seqüestrado, pensando no que podemos fazer para
modificar o quadro de crescimento da criminalidade. 
E o que está ao nosso alcance é dedicarmo-nos à
erradicação da fome, da miséria, da falta de
condições de cidadania, conforme propôs a
Senadora Heloisa Helena hoje. Devemos nos
preocupar com projetos que garantam emprego às
pessoas ou uma renda suficiente para aqueles que
não conseguem emprego, para que ninguém
chegue ao limite do desespero, a ponto de realizar
ações tão desumanas quanto o seqüestro, agravado 
ainda pela mutilação ou pelo assassinato.

Fazemos essa reflexão e propomos aos
seqüestradores que simplesmente pensem, que
sejam humanos e desistam de qualquer pagamento
de resgate pela família ou por quem quer que seja.
Fica aqui nosso apelo para que deixem Wellington
José de Camargo voltar para casa, ao seio de seus
familiares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Foi

muito importante o pronunciamento de V. Exª.

Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Sérgio Machado, Amir

Lando, a Srª Senadora Maria do Carmo Alves e o
Sr. Senador Edison Lobão enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há poucos dias,
mais exatamente a 1º deste mês, o Ceará perdia um 
dos seus mais ilustres filhos, que dedicou com
desprendimento toda a sua vida à causa pública.
Ultimamente, acabara de assumir a presidência do
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) na mais
concorrida de todas as solenidades de posse da
história dessa Corte de Contas cearense. Esse fato, 
por si só, já demonstra com eloqüência a dimensão
desse homem público, de longa e rica trajetória, na
qual, pela fidalguia no trato com as pessoas,
mereceu a admiração e o respeito sempre
crescentes dos seus conterrâneos.

Assim, Sr. Presidente, era Antônio Eufrasino
Neto, que, desde cedo, revelou vocação para a vida 
pública, ingressando muito jovem na política
estudantil; mais adiante, cursando a Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC),
onde se graduou, foi vice-presidente do centro
acadêmico.
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Logo após a formação em direito, corria o ano
de 1967, elege-se deputado estadual à Assembléia
Legislativa do Ceará, onde, reeleito
sucessivamente, permaneceu até 1988. Naquela
Casa Legislativa, presidiu várias Comissões
permanentes e exerceu, além da liderança do seu
partido, a vice-presidência e a segunda secretaria
da Mesa Diretora.

Em 1988, Eufrasino torna-se conselheiro do
TCM, havendo antes ocupado os cargos de
corregedor, em 1995/1996, e de vice-presidente, em 
1997/1998. Estava em pleno exercício da
presidência do TCM quando veio a falecer.

Sobre a sua atuação de homem público,
Eufrasino foi, antes de tudo, um símbolo da
resistência democrática no Ceará, durante o período 
mais difícil da história política recente. Filiado desde
a primeira hora ao MDB, defendia, com bravura, a
partir da sua base instalada na pequenina Poranga,
a 285 km em linha reta da capital, o retorno da
democracia no país.

Eu fra si no era le al da de, a co me çar com os
seus ele i to res, a quem re pre sen ta va com des me di -
da fi de li da de, e es tes, por sua vez, o re tri bu íam,
con fi an do-lhe re pe ti dos man da tos. Eu fra si no era
mo de ra ção, trans mi tin do aos seus com pa nhe i ros de 
luta, nos mo men tos mais crí ti cos da di ta du ra, com o
cons tan te sor ri so que o ca rac te ri za va, o in dis pen sá -
vel equi lí brio. Eu fra si no era con ci li a ção, mas nun ca
con tem po ri za ção, por que sem pre teve no avan ço
so ci al uma ques tão fe cha da. Eu fra si no, em suma,
era pro bi da de e hon ra dez, a ser vi ço das jus tas ca u -
sas so ci a is, e, nes ta qua dra ator men ta da da vida
na ci o nal, fará mu i ta fal ta. Mas, de todo modo, fica o
seu exem plo para in fun dir em to dos nós a co ra gem
para con ti nu ar a luta e a es pe ran ça de que ela será
vi to ri o sa.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a de fe sa da Ama zô -
nia é, sem dú vi da, um tra ço de união na ci o nal. A
Ama zô nia é si nô ni mo de so be ra nia. Há que se pre -
ser vá-la, por tan to, não em nome de in te res ses pes -
so a is ou re gi o na is, mas de toda uma Na ção que se
quer so be ra na, li vre. 

Mas a de fe sa da Ama zô nia não pode sig ni fi car 
que sua po pu la ção seja im pe di da de de sen vol -
ver-se. A re gião tem van ta gens com pa ra ti vas que,
se agi li za das de for ma ra ci o nal, po dem con tri bu ir,
subs tan ci al men te, para a ge ra ção da ri que za na ci o -
nal. 

É bem ver da de que as no tí ci as so bre des ma -
ta men to em gran de es ca la, na Ama zô nia, são mo ti -
vo de pre o cu pa ção que ex tra po la os li mi tes na ci o -

na is. Mas, não se pode, tam bém, ne gar, que o uso
ra ci o nal da ma de i ra é umas das prin ci pa is ati vi da -
des ge ra do ras de em pre go e de ren da, na re gião. E
que, não fal tam leis am bi en ta is ca pa zes de co i bir os 
abu sos ve i cu la dos pela im pren sa. Bas ta que se jam
cum pri das. E, aí, o Esta do, no seu pa pel fis ca li za -
dor, tem im por tân cia fun da men tal.

Não se quer, por tan to, des me re cer o pa pel do
Iba ma, na de fe sa do meio am bi en te no Bra sil e, em
par ti cu lar, na Ama zô nia. Mas, como re pre sen tan te
le gí ti mo de um Esta do da re gião e de fen sor das ca -
u sas ama zô ni cas, não pos so de i xar de co lo car em
dis cus são as úl ti mas me di das ado ta das por aque le
ór gão pú bli co fe de ral. No úl ti mo dia 17 de fe ve re i ro,
o Iba ma ba i xou por ta ria, a de nú me ro 16-N, de ter mi -
nan do a sus pen são to tal de to das as con ces sões de 
des ma ta men to, em toda a Ama zô nia Le gal, pelo
pra zo de 120 dias. Mes mo aque las au to ri za ções já
con ce di das, fo ram sus pen sas, pelo mes mo pra zo,
pe río do que po de rá ser pror ro ga do, a cri té rio do
pró prio ór gão.

Mais do que isso: é de co nhe ci men to um do cu -
men to de cir cu la ção in ter na, do Iba ma, ori en tan do
os seus fun ci o ná ri os, no sen ti do de pro i bir qual quer
cir cu la ção de ma de i ra, mes mo que com ori gens e
des ti nos de fi ni dos. 

Isso sig ni fi ca que, se cum pri das, ao pé da le -
tra, as de ter mi na ções do Iba ma, es ta rão pa ra li sa das 
ati vi da des im por tan tes para a eco no mia da Ama zô -
nia, em es pe ci al de Ron dô nia, e se rão en gros sa das
as es ta tís ti cas re la ti vas ao de sem pre go, na re gião e 
no País. Isso, sem que es sas ati vi da des es ti ves sem, 
ne ces sa ri a men te, ca u san do qual quer pre ju í zo para
o meio am bi en te re gi o nal. Res sal te-se, por exem plo, 
as ati vi da des de trans for ma ção e be ne fi ci a men to de 
ma de i ra, as in dús tri as mo ve le i ra e ce râ mi ca e o ar -
te sa na to, que se uti li zam da ma de i ra e que, igual -
men te, são pe na li za das pe las ins tru ções do Iba ma. 

O co nhe ci men to da Ama zô nia, de seu povo e
de suas ha bi li da des, me ins pi ram, le gi ti mam e re for -
çam a con vic ção de que tais me di das do Iba ma me -
re cem re vi são. No mí ni mo, há que se re es tu dar a
sua in ci dên cia por se tor e por sub-região. Não há
como, numa úni ca pe na da, atin gir, por exem plo,
igual men te e dras ti ca men te, o se tor ma de i re i ro, o
se tor agro pe cuá rio, e to dos os de ma is que se uti li -
zam da ma de i ra como in su mo bá si co, em qua is quer 
que se jam os lo ca is onde se de sen vol vam. 

Os do cu men tos do Iba ma, nos ter mos que se
co lo cam, são um cul to ao de sem pre go e uma bar re i -
ra ao de sen vol vi men to re gi o nal, con trá ri os às pre ga -
ções do pró prio Go ver no Fe de ral. Não ha ve rá, por -
tan to, obs tá cu los para sua re vi são. É que, no caso,
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as dis po si ções em con trá rio mos tram-se, na prá ti ca, 
tão con vin cen tes, que são elas que en se jam a re vo -
ga ção de tais me di das. Se há des ma ta men to fora
dos li mi tes le ga is, que se jam res pon sa bi li za dos os
seus ver da de i ros au to res. Ge ne ra li zar nem sem pre
é o me lhor ca mi nho, prin ci pal men te em um país
onde as leis se mos tram mais dra co ni a nas exa ta -
men te para os mais in de fe sos.

Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL –

SE) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste
dia 17 de março de 1999, a nossa Capital completa
144 anos.

Ao tempo da aventura de Cristóvão de Barros,
em 1590, reinavam absolutos nestas paragens
índios aguerridos e comandados por temíveis
caciques, entre eles Baepeba, Aperipê, Surubi,
Pacatuba, seu irmão Japaratuba, no vale do
Vazabarris e o não menos lendário Serigy e seu
irmão Siriri, senhores do vale do Cotinguiba.

Conquistada a terra e dominados os índios,
numa epopéia fantástica registrada em livros como
a História de Sergipe de Felisbelo Freire, começou a 
colonização da capitania de Sergipe D’El Rey
sediada na antiga e próspera Capital, uma das mais 
antigas cidades do Brasil.

Já em 1669, segundo Sebrão Sobrinho, em
seu livro Laudas da História de Aracaju, já haviam
notícias de uma aldeia chefiada por João Mulato e
com o nome de Santo Antônio do Aracaju, mas
somente em 1757 este povoamento, cujo nome
deriva de um rio, apareceu incluído na Freguesia de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Tomar do
Cotinguiba, hoje o próspero Município de Socorro.

Esta região, onde hoje é a nossa Capital, que
fez parte das conquistas de 1590, cujo povoamento
original ficou por muito tempo incipiente, foi se
impondo pela sua posição estratégica para sediar o
Governo da Província, facilitando o escoamento da
produção açucareira dos seus mais de 300
engenhos, especialmente pela condição favorável
do seu porto que tinha “... um ancoradouro, vasto,
profundo e abrigado...”

Nas pretensões de ser Capital, o pequeno
povoado de Santo Antônio do Aracaju desbancou
outros centros bem mais pósperos da ocasião, tais
como Estância, Laranjeiras, Porto das Redes,
Maruim e até Barra dos Coqueiros, onde também
poderia ser localizada esta Capital.

Foi no dia 17 de março de 1855, depois que a
Assembléia Legislativa Provincial, deslocada da sua 

sede, se reuniu numa das pouquíssimas casas da
praia do Aracaju, depois de grande movimentação
política e popular, em que a crônica destaca a figura 
solene do Barão de Maruim, João Gomes de Barros, 
e a lenda registra notícias de um outro João, este do 
povo, João Bebe Água, se concretizou a mudança
da Capital pela Resolução nº 413, sancionada por
Ignácio Joaquim Barbosa, que dispunha o seguinte
em seu artigo primeiro: “Fica elevado ä categoria de
Cidade o povoado de Santo Antônio do Aracaju na
Barra do Cotinguiba, com a denominação de Cidade 
do Aracaju.”

O seu plano urbanístico e cartesiano,
reticulado em forma de uma tábua xadrez, foi
concebido pelo Capitão de Engenheiros Sebastião
José Basílio Pirro, se constituindo em uma das
primeiras cidades originalmente planejadas do País.

Mas o grande impulso para o crescimento e
modernização da cidade ocorreu a partir dos últimos 
25 anos, quando ganhou novas avenidas, serviços
de saneamento básico, obras indispensáveis de
infra-estrutura, novos prédios públicos e particulares 
e importantes construções.

A sua feição antiga foi substituída por um
visual moderno e pujante de uma cidade próspera e
atualizada com o progresso e os novos tempos.

O nos so pre sen te é fi lho do pas sa do e pai do fu -
tu ro. As re mi nis cên ci as his tó ri cas que ouso tra çar nes -
te pe que no ar ti go, para que não se ja mos um povo
sem me mó ria, têm o pro pó si to de es ti mu lar, es pe ci al -
men te na ati vi da de es co lar, uma le i tu ra nos tra ba lhos
já pu bli ca dos por im por tan tes au to res ser gi pa nos que
se de bru ça ram so bre a his tó ria de nos so chão e de
nos sa gen te, de cu jas obras se pode, tam bém, iden ti fi -
car, além da epo péia he rói ca dos an ti ga men tes, a par -
ti ci pa ção de an ces tra is de fa mí li as, hoje po bres ou ri -
cas, ilus tres ou mes mo des co nhe ci das, mas que de -
ram gran de e im por tan tís si ma con tri bu i ção na fe i tu ra
de nos so Ara ca ju e do nos so Esta do.

A nos sa Ca pi tal nas ceu da ne ces si da de e da
uto pia do seu por to, so nho ser gi pa no cen te ná rio,
que só foi con cre ti zan do cen to e tan tos anos de po is, 
em 1993, quan do era Go ver na dor o en ge nhe i ro
João Alves Fi lho e Pre si den te da Re pú bli ca o hoje
Se na dor José Sar ney.

Por oca sião do trans cur so dos 144 anos de
nos sa Ca pi tal, an tes mes mo de fes te jar mos as nos -
sas gran des re a li za ções, que re al men te fo ram mu i tas
ao lon go des tes anos, é im por tan te que tam bém lan ce -
mos nos sos olhos e os nos sos sen ti men tos para com a 
obra ina ca ba da da er ra di ca ção da po bre za, da mi sé -
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ria, dos ex clu í dos, da mo ci da de de sas sis ti da, da in jus -
ti ça na dis tri bu i ção da ren da e ma ni fes te mos o nos so
cla mor con tra a omis são e in di fe ren ça dos po de ro sos
para com os mais ne ces si ta dos.

Com estas ressalvas, que Deus guarde
Aracaju para todo o bem.

Muito obrigada.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi de um
amigo, nestes últimos dias, um recorte do
prestigioso jornal catarinense O Estado, edição de
26 de janeiro último, que estampa, na sua página de 
Opinião, um belo artigo de Dib Cherem, Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 
sobre a figura de Wilson Pedro Kleinübing.

Registra o artigo, num trecho, que a ausência de 
Kleinübing se faz mais sentida, ainda, “nesta hora de
tumulto da economia brasileira”. E é uma verdade.

Srªs e Srs. Senadores, nenhum de nós
naturalmente esqueceu ou vai esquecer a
extraordinária figura do nosso antigo companheiro,
como não o esquecerá, por muitas gerações, o povo 
de Santa Catarina, que ainda se refere a Kleinübing
como um dos mais corretos e conspícuos dos seus
homens públicos.

Por onde passou, cumprindo passo a passo
um destino que lhe seria ainda mais glorioso se a
morte não se tivesse precipitado em levá-lo,
Kleinübing deixou a marca da correção e do talento
que honra as tradições daquelas belas terras do
Sul.

Prefeito de Blumenau, Deputado Federal,
Secretário de Estado, Governador do Estado,
Senador da República, em todas as suas funções
soube cumprir sua missão pública com grande
talento e maior coragem, uma coragem que atingiu
culminâncias na dura luta que travou contra a
insidiosa doença que debilitou seu corpo, mas
jamais a disposição de luta.

Deixo outros comentários sobre Wilson
Kleinübing para o citado artigo, cujo texto passo a
incorporar a este meu discurso. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU
DISCURSO
KLEINÜBING: TALENTO E INTEGRIDADE

O Estado

Dib Cherem

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

Se vivo fosse Wilson Pedro Kleinübing estaria iniciando
importante etapa do seu projeto político.

As ta re fas a que se pro pu nha, nes ta me ta de do seu man -
da to de se na dor. Iri am es tar cen tra das, em es pe ci al, na ela bo ra -
ção de pro pos tas le gis la ti vas que ti nham por fins a me lho ria das
ges tões fi nan ce i ras dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, pela sub mis -
são dos ges to res pú bli cos a re gras fir mes e ri go ro sas. Ele que,
em me a dos do ano pas sa do, pre vi ra a exa us tão do Pla no Real
que, se gun do suas pró pri as pa la vras, es ta va ago ni zan te.

Enten dia – e a re a li da de bra si le i ra está a de mons trar –
que os go ver nan tes de ve ri am es tar aten tos às brus cas mu dan ças 
na eco no mia mun di al, pela ine xis tên cia de bar re i ras lin güís ti cas
ou ter ri to ri a is.

Re cor do-me que em 1990 – Kle i nü bing já pre fe i to de Blu -
me nau – o Tri bu nal de Con tas do Esta do pro mo veu en con tro na -
que la ci da de com di ri gen tes mu ni ci pa is do Vale do Ita jaí, sen do
ele um dos mais atu an tes e as sí du os par ti ci pan tes.

Pre ten dia o Tri bu nal que os pre fe i tos e de ma is ad mi nis tra -
do res mu ni ci pa is fos sem fiéis aos se guin tes pre ce i tos cons ti tu ci o -
na is e le ga is:

– ad mis são de ser vi do res por con cur so pú bli co;

– ob ser vân cia da apli ca ção de, no mí ni mo, 25% da ar re ca -
da ção mu ni ci pal no se tor de en si no;

– obe diên cia à lei de li ci ta ções na aqui si ção de bens e na
re a li za ção de obra e ser vi ços;

– aber tu ra de cré di tos es pe ci a is so men te com au to ri za ção
le gis la ti va para aten der des pe sas não pre vis tas no or ça men to; e

– aber tu ra de cré di tos por con ta do ex ces so de ar re ca da -
ção ex clu si va men te quan do tal ocor rên cia fos se cons ta ta da.

Kle i nü bing se guiu no go ver no mu ni ci pal, de for ma dis ci pli -
na da, tais pre ce i tos de na tu re za le gal o que, mais tar de, iria ocor -
rer no exer cí cio do car go de go ver na dor.

Pre o cu pa va-se em re a li zar des pe sas de acor do com as
pos si bi li da des fi nan ce i ras do Esta do.

Gas tar ape nas o que in gres sar nos co fres pú bli cos, prin cí -
pio ele men tar que as do nas de casa uti li zam em suas li des do -
més ti cas na aqui si ção de bens e de uten sí li os, res pe i tan do sem -
pre a ren da de que dis põem.

Pro cu rou ain da eli mi nar van ta gens dis cri mi na tó ri as no ser -
vi ço pú bli co que be ne fi ci as sem al guns pri vi le gi a dos em de tri men -
to de ser vi do res efi ci en tes e apli ca dos. O pri vi lé gio é sem pre odi -
o so, mor men te quan do a exe cu ção de ta re fas é a mes ma, as sim
pen sa va Kle i nü bing.

Per se guin do com obs ti na ção suas idéi as de ad mi nis tra -
ção, Kle i nü bing sa ne ou as con tas pú bli cas, con se guin do man ter
o per cen tu al de des pe sas com fun ci o ná ri os do Esta do em ín di ces 
ra zoá ve is, o que pro por ci o na ria ao Esta do uma sa u dá vel si tu a -
ção fi nan ce i ra.

Pre o cu pa do com os se to res pú bli cos bá si cos – sa ú de,
edu ca ção, se gu ran ça pú bli ca, trans por tes, ha bi ta ção – re a li za va
ver da de i ra cru za da para man ter a si tu a ção do erá rio es ta du al
des ti na da á con se cu ção das me tas do seu go ver no.

Con sa gra do como ad mi nis tra dor com pe ten te e ín te gro,
Kle i nü bing es ta va pron to para no vas mis sões. Pa vi men ta va me -
to di ca men te o ca mi nho que o con du zi ria ao Se na do da Re pú bli -
ca, numa me mo rá vel e exi to sa cam pa nha.

Di re tor da es ta tal Ce lesc, de pu ta do fe de ral e se cre tá rio da
Agri cul tu ra, pre fe i to e go ver na dor, Kle i nü bing te ria pela fren te ou -
tro ár duo de sa fio. Sem alar de e sem cor te jar a im pren sa, foi con -
quis ta do, pa u la ti na men te, seu lu gar de des ta que no Se na do até
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che gar à vi ce-liderança da ma i o ria e dis tin gui do mem bro da Co -
mis são de Eco no mia do Se na do.

Cultor da arte de investigar – qualidade que se fez sentir
durante o doloroso momento de pertinaz e traiçõeira
enfermindade que corroía o seu já debilitado organismo –
descobriu irregularidades que estavam ocorrendo na emissão de
Letras de Tesouro Estaduais e Municipais para resgate de
precatórios. Tais práticas eram mais acentuadas nos Estados de
Santa Catarina, Alagoas e Pernambuco e na Prefeitura de São
Paulo. Afastado do Senado por dois meses para se submeter a
delicada intervenção cirúrgica, retornou às atividades normais
para conquistar num persistente labor – sem a participação e
simpatia do Palácio do Planalto – o apoio dos seus pares para a
instalação daquela que seria a mais  discutida Comissão
Parlamentar de Inquérito da atual legislatura, destinada a apurar
responsabilidade na emissão de títulos públicos para pagamento
de precatórios.

Atuando com raro brilho e competência – ao lado de
expressivos integrantes do Senado Federal – conseguiu estancar 
um esquema que estava pronto para ser desencadeado em
outros Estados e Municípios.

Instituições Financeiras comprometidas tiveram suas
atividades encerradas pelo Banco Central; funcionários públicos
delinqüentes foram afastados e terceiros foram penalizados pelas 
urnas de 4 de outubro.

Teve, Kleinübing, pois o extraordinário mérito de conter a
danosa prática administrativa em processos já em andamento e
que, por certo, iriam abalar por muitos exercícios orçamentos
estaduais e municipais. Enfim, ganhou a Nação!

São estes alguns comentários sobre uma intrépida e
fascinante personalidade que, além de ser um estudioso das
artes, sobretudo do cinema, soube colocar seu talento e sua
integridade a serviço da sociedade.

Kleinübing é uma sentida ausência nesta hora de tumulto
da economia brasileira.

Sua lucidez e sua inegável competência poderiam
contribuir para a proposição de fórmulas adequadas em defesa
do erário público e da escassa riqueza nacional.

É indiscutível, enfim, que Wilson Kleinübing soube honrar
a classe política de Santa Catariana!

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e os Srs.
Senadores, que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1999

Segundo dia de discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n º 1, de
1999 (nº  526/97, na Câmara dos Deputados), de
iniciativa do Presidente da República, que

Acrescenta parágrafo único ao art. 98 e altera as
alíneas i do inciso I do art. 102 e c do inciso I do art. 
105 da Constituição Federal. (Criação juizados
especiais - habeas corpus tribunal superior STF e
tribunal estadual STJ), tendo

Parecer favorável, sob nº 57, de 1999, da
Comissão de Constituição, Jusstiça e Cidadania,
Relator: Senador José Fogaça

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, E 1998

(Votação nominal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 31, de 1998 (nº  487/97, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va
a per mis são ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são Ta pa jós 
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na Ci da de de San ta rém,
Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 630, de 1998, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc : Le o nel Pa i va, 
com abs ten ção da Se na do ra Be ne di ta da Sil va.

– 3 –

PROJETO E DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 1998

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 34, de 1998 (nº 490/97, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va
a con ces são de fe ri da à Fun da ção Pa dre Anchi e ta –
Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va de sons e
ima gens na Ci da de de São Pa u lo, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 600, de 1998, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro -
me ro Jucá.

– 4 –

PARECER Nº 96-A, DE 1999
Esco lha de Au to ri da de

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pa re cer nº 96-A,
de 1999, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão, so bre a Men sa gem
nº 59, de 1999 (nº 124/99, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se na dor Ama u ri Ser ral vo, para
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exer cer o car go de Pro cu ra dor-Geral do Con se lho
Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca - CADE.

– 5 –

PARECER Nº 97, de 1999
Escolha de Autoridade

Discussão, em turno único, do Parecer nº 97,
de 1999, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador José Fogaça, sobre a Mensagem
nº 60, de 1999 (nº 125/99, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor João Bosco
Leopoldino da Fonseca, para exercer o cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE.

– 6 –

PARECER Nº 98, DE 1999
Escolha de Autoridade

Discussão, em turno único, do Parecer nº 98,
de 1999, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Freitas Neto, sobre a Mensagem
nº 64, de 1999 (nº 150/99, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor Walton Alencar
Rodrigues, para exercer o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Está 
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 46 
minutos.)

__________

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, NA
SESSÃO DO DIA 15-3-1999, QUE SE
REPUBLICA A PEDIDO DO
PARLAMENTAR:

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, faço hoje uma de nún cia
e um ape lo aos Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo re -
fe ren te a um pro ble ma que con si de ro da ma i or im -
por tân cia para o de sen vol vi men to da Ama zô nia.

A Superintendência da Zona Franca de
Manaus, que começou como um entreposto de
importação e exportação, vem, ao longo do tempo,
transformando-se num órgão fomentador do
desenvolvimento daquela região. Hoje, a
Superintendência da Zona Franca de Manaus não
deveria sequer ter esse nome, por ser responsável
por uma ação muito presente e forte em todos os
Estados e Municípios da Amazônia ocidental. Tenho 
acompanhado, por exemplo, em Municípios do
Estado de Roraima, a liberação de recursos para a
implantação de usinas de beneficiamento de arroz,
de usinas de leite, de fábricas de farinha e de
recuperação de estradas vicinais, indutoras do
desenvolvimento daquela região.

Para mi nha sur pre sa, Srªs e Srs. Se na do res,
re cen te men te, a Su fra ma re ce beu um ver da de i ro
gol pe no seu já com ba li do or ça men to. Da sua re ce i -
ta pró pria, a Su fra ma teve re ti ra dos R$40 mi lhões
sem uma jus ti fi ca ção ca paz de em ba sar tal de ci são
da área eco nô mi ca do Go ver no. Da mes ma for ma,
foi obri ga da uti li zar da sua re ce i ta pró pria – re pi to –,
para apli car R$8 mi lhões em tí tu los do Te sou ro Na -
ci o nal. Então, é ver da de i ra men te es tar re ce dor per -
ce ber que o Go ver no Fe de ral faz o tra ba lho ao con -
trá rio, na ques tão do de sen vol vi men to da Ama zô nia, 
à me di da que um ór gão da im por tân cia da Su fra ma
é pe na li za do in clu si ve no seu pró prio or ça men to.

Por tan to, que ro aqui fa zer essa de nún cia e, ao 
mes mo tem po, ape lar ao Po der Exe cu ti vo, re pre -
sen ta do pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e
pelo Sr. Mi nis tro da Fa zen da, e tam bém a nós do
Le gis la ti vo para que ado te mos uma pos tu ra de não
ace i tar, de re a gir con tra o que con si de ro um ver da -
de i ro cri me con tra a eco no mia da Ama zô nia.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR)– Con ce do o apar te a V. Exª, no bre Se na dor
Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª abor da um tema
ao qual não pos so per ma ne cer si len te, por que a de -
nún cia que faz tem toda pro ce dên cia. Nós da Ama -
zô nia, te nho cer te za, fa ze mos coro com V. Exª. Não 
há dú vi das de que a Su fra ma vem pres tan do, hoje,
um ser vi ço a toda a Re gião. V. Exª si tu ou mu i to
bem. Há uma ori en ta ção, so bre tu do na ges tão do
Dr. Ma u ro, no sen ti do de am pli ar o raio de ação e
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atin gir to dos os Esta dos da Ama zô nia. Isso é con -
for ta dor, por que ve mos que a Su fra ma é sen sí vel
aos pro ble mas dos mu ni cí pi os de Ron dô nia. Te mos
uma sé rie de pro je tos que fo ram apro va dos, in clu si -
ve para o Esta do de Ron dô nia. Ago ra, de po is de
tan ta luta, te mos o FNO. Sa be mos que es ses re cur -
sos tam bém não são apli ca dos in te gral men te, há
uma sé rie de di fi cul da des e uma sé rie de ar ti fí ci os
cri a dos para que não se jam in te gral men te apli ca dos 
na Ama zô nia Le gal. Assim tam bém acon te ce com a
Su fra ma. É um pro tes to com o qual não po de re mos, 
de ma ne i ra ne nhu ma, con cor dar. De ve re mos sair
des ta tri bu na, do foro do Se na do, para nos di ri gir,
em coro, aos ór gãos do Po der Exe cu ti vo, a fim de
ga ran tir es ses re cur sos tão ne ces sá ri os para uma
re gião tão ca ren te. Du ran te o Impé rio, essa luta era
tão pre sen te quan to hoje. Sem pre os Esta dos mais
po bres ti nham uma par ti ci pa ção in sig ni fi can te, se -
quer pro por ci o nal a sua den si da de po pu la ci o nal. O
Su fra ma ar re ca da na re gião, tem um pro gra ma es -
pe ci al para o de sen vol vi men to re gi o nal – já não va -
mos fa lar em Zona Fran ca de Ma na us – e, de re -
pen te, se ob ser va uma or dem sem fun da men to, no
mí ni mo au to ri tá ria, das au to ri da des eco nô mi cas, de -
ter mi nan do que es ses re cur sos se jam de vol vi dos ou 
que se jam ad qui ri dos tí tu los do Te sou ro Fe de ral,
uma ma ne i ra até acin to sa de de vo lu ção. Por tan to,
que ro pa ra be ni zar V. Exª por ter as so ma do à tri bu na 
para fa zer um dis cur so bri lhan te em de fe sa da Re -
gião Ama zô ni ca. Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Agradeço o aparte, V. Exª vem corroborar,
com a voz de um representante do Estado de
Rondônia, com a preocupação que desejo trazer
nesta tarde diante de uma medida que considero
absurda sob todos os aspectos.

O Sr. Jefferson Péres  (Bloco/PDT – AM) – V.
Exª me concede um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Pois não, Excelência.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Senador Mozarildo Cavalcanti, representamos
Estados de uma região periférica, e o que é pior:
somos periferia da periferia, porque a Amazônia
ocidental, segundo dados estatísticos de hoje, é a
menos contemplada com recursos do FNO e com
incentivos fiscais da Sudam. Resta-nos a Zona
Franca de Manaus, com a Suframa, que, bem ou

mal, aplica recursos da sua receita principalmente
no Amazonas mas também no seu Estado, no Acre
e em Rondônia. Sou partidário e defensor da tese
de que a Suframa deve ser reformulada e deve se
transformar efetivamente numa agência de
desenvolvimento, gerindo um fundo rotativo
distribuído de forma mais racional. Mas esse
assunto merece uma discussão mais profunda. De
qualquer modo, como afirmei, bem ou mal, ela
presta inestimáveis serviços à região, e vem agora
sofrer esse golpe que V. Exª está denunciando com
muita oportunidade. Creio que já é tempo de nos
unirmos mais em uma grande frente, não
importando partidos, sejam Senadores da Oposição
ou do Governo, para abrir uma trincheira em defesa
da Amazônia. Há poucos dias, o Senador Amir
Lando me abordou para levantar essa idéia que,
evidentemente, não é original – nem S. Exª está
pretendendo que seja. Infelizmente, por vários
motivos, até hoje não conseguimos constituir esse
bloco, essa frente, esse grupo parlamentar, seja
como for denominado. Para que não fiquemos
apenas nos protestos da tribuna, precisamos nos
transformar num grupo efetivo de pressão junto ao
Governo Federal, para que fatos como esse não se
repitam. Parabéns pelo pronunciamento.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Senador Jefferson Péres, agradeço o aparte,
Senador. V. Exª traz ao meu pronunciamento a voz
do Estado do Amazonas nesse protesto contra mais 
um ato que vem prejudicar fortemente os nossos
Estados da Amazônia que, como disse muito
bem V. Exª, já são Estados periféricos.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Agra de ço
ao ilus tre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti o apar te.
Qu e ro di vi dir, em ter mos de so li da ri e da de, com os
ilus tres Se na do res Amir Lan do e Jef fer son Pé res,
um po si ci o na men to do Esta do do Acre a fa vor de
V. Exª nes sa rei vin di ca ção, nes se ape lo e nes sa de -
nún cia ao Go ver no Fe de ral, para que re ve ja es sas
me di das, ver da de i ras pe na li da des para o povo ama -
zô ni co. Con fes so, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que te nho mu i ta di fi cul da de em com pre en der por
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que a Ama zô nia, que tem uma im por tân cia tão fun -
da men tal, tão or gâ ni ca para o nos so País, é uma re -
fe rên cia da so be ra nia bra si le i ra, do fu tu ro da hu ma -
ni da de, tem re ce bi do esse tra ta men to por par te das
po lí ti cas pú bli cas. Um exem plo é a de nún cia que
V. Exª apre sen ta de uma dis cri mi na ção em re la ção
à re ti ra da de re cur sos e vi a bi li da de de fi nan ci a men -
to que a Su fra ma pos sa re ce ber, já que a re fe ri da
su pe rin ten dên cia se cons ti tu iu, em nos sa Re gião,
como uma agên cia de de sen vol vi men to in for mal.
Con for me mu i to bem ex põe o Se na dor Jef fer son
Pé res, o Esta do do Acre re ce be be ne fí ci os mar can -
tes na his tó ria da Su fra ma. Os fi nan ci a men tos e os
pro je tos apro va dos pelo Go ver no do Esta do tra zem
al gum alen to às Pre fe i tu ras e aos Go ver nos Esta du -
a is no sen ti do de cri ar uma con di ção mí ni ma de in -
fra-estrutura para o povo ama zô ni co. Então, a po pu -
la ção do Acre sen te-se tam bém ví ti ma de uma si tu a -
ção des se tipo, caso seja le va da adi an te. O mo men -
to é opor tu no para di zer ao Bra sil que, se o País
olha para a Ama zô nia com tan to in te res se e res pe i -
to no que tan ge à ne ces si da de de ela ser par te viva
da nos sa so be ra nia na ci o nal, é pre ci so ver o de sen -
vol vi men to hu ma no na re gião como peça fun da men -
tal. O Se na dor Jef fer son Péres aler ta para essa
dis cri mi na ção do fi nan ci a men to fa zen do pon de ra -
ções em re la ção aos re cur sos do BNDES, que di -
mi nu em a cada épo ca quan to ao fi nan ci a men to
para a Ama zô nia, ain da mais com esse sa cri fí cio
da Su fra ma. O FNO é ou tro exem plo. Há uma dis -
po ni bi li da de vir tu al de uma quan tia enor me de re -
cur sos. No ano pas sa do, re ce be mos, ilus tre Se na -
dor, R$42 mi lhões para in ves ti men to na pro du ção
no Esta do do Acre, mas só con se gui mos ob ter
R$6 mi lhões, por que os en tra ves bu ro crá ti cos e a
fal ta de pro je tos e de as sis tên cia téc ni ca ao tra ba -
lha dor ru ral im pe di ram a en tra da de re cur sos no
Esta do e ti ve mos uma de vo lu ção de R$36 mi -
lhões. Então, a Su fra ma, como agên cia de de sen -
vol vi men to na Ama zô nia, não pode ser sa cri fi ca da 
por isso, mu i to me nos o povo ama zô ni co. Pa ra -
béns a V. Ex.ª por dis cur so tão im por tan te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço a V. Exª pelo importante aparte, que
vem enriquecer sobremodo o meu pronunciamento.

Quero ratificar de maneira contundente a
necessidade que nós, representantes da Região
Amazônica, temos de nos unir, não só para
apresentar ao Governo Federal o repúdio contra
essa medida, mas também para propor-lhe uma

política mais séria, que efetivamente seja capaz de
desenvolver a Amazônia, respeitando o meio
ambiente, mas sobretudo valorizando o ser humano
que lá habita, seja índio, seringueiro, enfim qualquer 
cidadão. 

O Sr. Moreira Mendes (PF – RO) – V. Exª
concede-me um aparte, nobre Senador?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
–Ouço V. Exª, nobre Senador Moreira Mendes.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Ilus tre
Se na dor Moza ril do Ca val can ti, ouvi aten ta men te o
seu pro nun ci a men to, que, além da de nún cia no
con te ú do, traz tam bém mais um aler ta para nós,
Par la men ta res, que in te gra mos a Ban ca da da
Ama zô nia nes te Par la men to. Cor ro bo ran do as pa -
la vras do ilus tre Se na dor Jef fer son Pé res, é pre ci -
so que a Ama zô nia de i xe de ser o quin tal des te
País. É ne ces sá rio que as au to ri da des do Pla nal to 
olhem para a Re gião com ou tros olhos. Nes se
sen ti do, mu i to bem co lo cou o Se na dor Jef fer son
Pé res, cor ro bo ra do pelo nos so ami go do Acre, Se -
na dor Tião Vi a na, no sen ti do de que de ve mos nos 
unir e for mar uma Ban ca da for te, in de pen den te de 
cor par ti dá ria, para de fen der os in te res ses da
Ama zô nia com mais se gu ran ça e res pon sa bi li da -
de. Pa ra be ni zo V. Exª por seu pro nun ci a men to,
que é mais um que se soma a tan tos ou tros fe i tos
nes ta Casa e que de mons tra cla ra men te que nos -
sa Ama zô nia, a cada dia, fica mais dis tan te do de -
sen vol vi men to e de apo io. Enten do ser este o ca -
mi nho: que cada um de nós se le van te e faça sua
de nún cia. Assim, po de re mos con se guir o nos so
ob je ti vo para o povo da Ama zô nia que tam bém é
Bra sil. É bom que se lem bre.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.) 
– Agra de ço o apar te de V. Exª

A Ama zô nia re pre sen ta 2/3 do ter ri tó rio na ci o -
nal e me re ce ur gen te men te ter uma po lí ti ca de de -
sen vol vi men to ca paz de le var aos mi lhões de bra si -
le i ros que lá vi vem uma con di ção de vida me lhor.
Qu e re mos de i xar, de uma vez por to das, de ser tra -
ta dos como o quin tal do Bra sil. Des sa for ma, re pu di -
a mos essa po lí ti ca que so men te vê o li to ral do País
e es que ce o imen so con ti nen te que é a Ama zônia. 

Muito obrigado. 
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Ata da 16ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 17 de mar ço de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Ademir Andrade e Ronaldo Cunha Lima

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

Ademir Andrade – Alberto Silva – Alvaro
Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Magalhães – Antonio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga –
Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner –
Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes –
Ernandes Amorim – Fernando Bezerra –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff 
– Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson
Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges –
Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – 
Jader Barbalho – Jefferson Peres – João Alberto
Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen –
José Agripino – José Alencar – José Eduardo
Dutra – José Fogaça – José Jorge – José Roberto
Arruda – José Sarney – Juvêncio da Fonseca –
Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio
Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz
Otavio – Luiz Pontes – Luzia Toledo – Maguito
Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva –
Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes
– Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo
Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet 
– Roberto Requião – Roberto Saturnino – Romero
Jucá – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha –
Sérgio Machado – Teotonio Vilela Filho – Tião
Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 77 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

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

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 91, DE 1999
(Nº 332/99, na ori gem)

Exce len tís si mos Se nho res Mem bros do Se -
na do Fe de ral,

Nos ter mos do § 1º, in fine, do art. 111 da
Consti tu i ção, te nho a hon ra de sub me ter à apro va ção
de Vos sas Exce lên ci as a re con du ção de Nel son Antô -
nio Da i ha, para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba -
lho, no car go de Mi nis tro Clas sis ta, re pre sen tan te dos
em pre ga do res, para o triê nio de 1999 a 2002, na vaga 
de cor ren te do tér mi no de sua in ves ti du ra.

Os mé ri tos do in di ca do, que me in du zi ram a
es co lhê-lo para o de sem pe nho des se ele va do car -
go, cons tam do ane xo cur ri cu lum vi tae.

Bra sí lia – DF, 11 de mar ço de 1999. – Fer nan -
do Hen ri que Car do so .

CURRICULUM VITAE

I    Da dos Pes so a is
Nome: Nel son Antô nio Da i ha
Data de Nas ci men to: 25 de se tem bro de

1941
Na tu ra li da de: so te ro po li ta no
Na ci o na li da de: bra si le i ro
Fi li a ção: Antô nio Sa lo mão Da i ha e Jo a na Da i -

ha
Esta do Ci vil: ca sa do
CPF: 018 640 845-53
Car te i ra de Iden ti da de: 276.472 – Inst. Pe -

dro Melo – BA.
End. Re si den ci al: Av. Eu cli des da Cu nha,

89, Ed. Vila de Bra gan ça, apt. 1.201
Gra ça – Tel.: (071) 245-0131 CEP

40.150.120.
Ende re ço Co mer ci al: R. Mar cí lio Dias, 30 –

Con ce i ção da Pra ia
Tel.: (071) 242-0850 CEP. 40.015.210

II – Esco la ri da de
Cur so Su pe ri or – Uni ver si da de Ca tó li ca de Sal va dor
For ma do pela Fa cul da de de Di re i to, Tur ma de 1967.
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III – Atividade de Empregador
Diretor das Lojas Daiha
Outras Atividades
– Eleito Presidente do Sindicato Atacadista de

Tecidos, Vestuário e Armarinho da Cidade do
Salvador, período 1975/1979;

– Reeleito Presidente do Sindicato Atacadista
de Tecidos, Vestuário e Armarinho da Cidade do
Salvador, períodos 1980/1984, 1985/1988,
1988/1991 e 1991/1994;

– Eleito 3º Diretor Secretário da Federação do
Comércio do Estado da Bahia, período 1977/1980;

– Eleito 3º Diretor Tesoureiro da Federação do
Comércio do Estado da Bahia, períodos 1980/1983
e 1983/1986;

– Eleito Presidente da Federação do Comércio 
do Estado da Bahia em 1987 para completar o
triênio 1986/1989;

– Suplente da Representação do Conselho da
Fazenda Estadual, assumiu o cargo de Conselheiro
em virtude do afastamento, por 60 dias, de Dr.
Fernando Gonçalves, em 5-5-1978;

– Indicado Primeiro Membro da Lista Tríplice,
representante da Federação do Comércio junto ao
Conselho da Fazenda Estadual, em 22-12-1981;

– Reconduzido Primeiro Membro da Lista
Tríplice, representante da Feceb no Conselho da
Fazenda Estadual, em 5-5-1982;

– Membro da Segunda Câmara Permanente,
eleito Membro da Câmara Superior como
representante da Feceb no Conselho da Fazenda
Estadual, em 16-9-1982;

– Reconduzido Primeiro Membro da Lista
Tríplice, representante da Feceb no Conselho da
Fazenda Estadual, em 10-3-1983;

– Eleito Vice-Presidente da Segunda Câmara
do Conselho da Fazenda Estadual, em 4-1-1984;

– Reconduzido Primeiro Membro da Lista
Tríplice, representante da Feceb no Conselho da
Fazenda Estadual, em 22-3-1985;

– Nomeado Conselheiro efetivo, representante 
da Feceb no Conselho da Fazenda Estadual, em
12-4-1985;

– Indicado Conselheiro Titular da Lista Tríplice, 
representante da Feceb no Conselho da Fazenda
Estadual, em 13-4-1987;

– Eleito Membro do Conselho Fiscal do Clube
de Diretores Lojistas de Salvador, de 1987 a 1989;

– Indicado Suplente da Feceb junto ao
Conselho Deliberativo do Ceag/BA, em 5-6-1987;

– Reconduzido Suplente da Feceb junto ao
Conselho Deliberativo do Ceag/BA, de 1983 a 1985;

– No me a do Con se lhe i ro do Pro pe me a par tir
de 25-8-1987;

– Indi ca do re pre sen tan te do Sesc/BA no Con -
se lho Na ci o nal do Sesc, de 1986 a 1989;

– Re e le i to Pre si den te da Fe ceb para o triê nio
1989/1992;

– Ele i to De le ga do re pre sen tan te da Fe ceb jun -
to à Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio para o
triê nio 1989/1992;

– Re e le i to Pre si den te do Con se lho Re gi o nal
do Sesc para o triê nio 1989/1992;

– Re e le i to Pre si den te do Con se lho Re gi o nal
do Se nac para o triê nio 1989/1992;

– Mem bro da Co mis são Espe ci al nos tra ba lhos 
da Assem bléia Esta du al Cons ti tu in te, em 1989;

– No me a do Mem bro Su plen te do Con se lho
De li be ra ti vo Su de ne, re pre sen tan te da CNC com
man da to de dois anos, em no vem bro/1989;

– Re e le i to Pre si den te da Fe de ra ção do Co -
mér cio do Esta do da Ba hia para o triê nio
1992/1995;

– Re e le i to Pre si den te do Con se lho Re gi o nal
do Ser vi ço So ci al do Co mér cio – SESC, para o triê -
nio 1992/1995;

– Re e le i to Pre si den te do Con se lho Re gi o nal
do Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Co mer ci al –
SENAC, para o triê nio 1992/1995;

– No me a do 1º Di re tor Se cre tá rio da Con fe de -
ra ção Na ci o nal do Co mér cio para o triê nio
1992/1995;

– Ele i to Pre si den te do Con se lho De li be ra ti vo
do Se brae para o biê nio 1993/1995;

– Re e le i to Pre si den te do Con se lho De li be ra ti -
vo do Se brae para o biê nio 1995/1997; 1997/1999;

– Re e le i to Pre si den te da Fe de ra ção do Co -
mér cio do Esta do da Ba hia para o triê nio
1995/1998;

– Re e le i to Pre si den te do Con se lho Re gi o nal
do Ser vi ço So ci al do Co mér cio para o triê nio
1995/1998;

– Re e le i to Pre si den te do Con se lho Re gi o nal
do Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Co mer ci al
para o triê nio 1995/1998;

– No me a do Mi nis tro Clas sis ta do Tri bu nal Su -
pe ri or do Tra ba lho em 19-12-1995;

– Re e le i to Pre si den te da Fe de ra ção do Co -
mér cio do Esta do da Ba hia para o triê nio
1998/2001;

– Re e le i to Pre si den te do Con se lho Re gi o nal do
Ser vi ço So ci al do Co mér cio para o triê nio 1998/2001;

– Re e le i to Pre si den te do Con se lho Re gi o nal
do Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Co mer ci al
para o triê nio 1998/2001;

– Re e le i to Pre si den te da Fe de ra ção do Co mér cio 
do Esta do da Ba hia para o triê nio 1998/2001;
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– Reeleito Presidente do Conselho Regional
do Serviço Social do Comércio – SESC, para o
triênio 1998/2001;

– Reeleito Presidente do Conselho Regional
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial– – 
SENAC, para o triênio 1998/2001;

IV – Cursos, Seminários, Palestras, Certificados,
etc.

– C.P.O.R – janeiro 1962 a julho/1993;
– I Seminário de Estudos Norte-Americano –

9-10 a 10-12-1964;
– Seminário Bamerindus de Administração,

Chefia e Relações Humanas – 28-6 a 1º-7-1976;
– IV Conferência Nacional das Classes

Produtoras – 31-10 a 4-11-1977;
– Seminário Sobre o Comércio Ambulante de

Salvador – 25 a 29-7-1983;
– Simpósio Nacional da Factoring-Rio –

23-2-1984;
– IV Congresso Brasileiro de Pequena e Média 

Empresa – 7 a 9-11-1984;
– IV Debate Marketing Brasil – São Paulo,

16-5-1986;
– Fó rum das Amé ri cas – Rio 19-8-1982;
– Cer ti fi ca do 46ª Se ma na Ofi ci al de Enge nha -

ria, Arqui te tu ra e Agro no mia – 21 a 25-11-1989;
– Par ti ci pa ção nos Tra ba lhos da Assem bléia

Esta du al Cons ti tu in te – 1989;
– Se mi ná rio So bre Pro ces sos e Téc ni cas de

Ne go ci a ção Tra ba lhis ta – 29-5 a 1º-6-1990;
– Cer ti fi ca do do Cen tro de Estu dos Só ci o e co -

nô mi cos, par ti ci pa ção no Se mi ná rio s/ Pro ces sos e
Téc ni cas de Ne go ci a ção Tra ba lhis ta – 26-9 a
6-9-1990;

– III Se mi ná rio Na ci o nal Para Empre ga do res
So bre Re a ções do Tra ba lho – 24 a 15-9-1990;

– Se mi ná rio Na ci o nal Para Empre ga do res So -
bre For ma ção Pro fis si o nal – 29 a 31-8-1990;

– I Encon tro de Ju í zes Clas sis tas – 5ª Re gião
– 18 a 19-8-1991;

– Cer ti fi ca do de Par ti ci pa ção na Pri me i ra Con -
ven ção Na ci o nal do sis te ma Con fe de ra ti vo da Re -
pre sen ta ção Sin di cal do Co mér cio – 1ª Con si co mér -
cio, re a li za da no pe río do de 8 a 9-8-1991;

– Cer ti fi ca do de co la bo ra ção para o con gra ça -
men to e de sen vol vi men to uni ver sal – Ami za de do
Povo Ma to-Grossense – 18-9-1991;

– Par ti ci pa ção no XV ENEAC – Encon tro Na ci -
o nal de Empre sas de Asse io e Con ser va ção – 22 a
24-4-1992;

– Participação no I Simpósio Nacional de
Segurança – I SINASP – dez/1993;

– Participação na 80ª Reunião da OIT, em
Genebra – 2 a 22-6-1993;

– Participação no Festival Gastronômico de
Culinária Bahiana celebrado entre o SENAC
Chambre de Commeice et D’Indústria de Meurthe et 
Moselle Nanci/França, no período de 3 a 13-6-1994;

– Participação no Festival Gastronômico de
Culinária Bahiana celebrado entre o SENAC e
Norexpo – Foire Internacionale Lili/França, no
período de 13 a 21-4-1996;

– Participação no Festival Gastronômico de
Culinária Bahiana celebrado entre o SENAC e
Insttuto Euro-Iberoamericano de Turismo – IET
Valência/Espanha, no período de 18 a 26-7-1998;

V – Títulos Honoríficos
Di plo ma da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Sal va -

dor, em re co nhe ci men to a sua con tri bu i ção
como de ba te dor no Se mi ná rio so bre o Co mér cio 
Ambu lan te de Sal va dor – 1983;

– Di plo ma da Casa dos Me ni nos Po bres, em 
re co nhe ci men to a sua con tri bu i ção – 1971;

– Di plo ma da Asso ci a ção dos Re pór te res
Fo to grá fi cos e Ci ne ma tro grá fi cos da Ba hia –
con fe re o Tí tu lo de Be ne mé ri to, de acor do com o 
ar ti go 6º do Esta tu to – 14-8-1988;

– Di plo ma con fe ri do pela Asso ci a ção dos
Cro nis tas Des por tis tas de Só cio Co la bo ra dor –
1988;

– Di plo ma de Hon ra ao Mé ri to, con ce di do
pelo De par ta men to Esta du al de Trân si to, pelo
cons tan te in te res se, co la bo ra ção e par ti ci pa ção
“Cam pa nha do Ano Bra si le i ro de Se gu ran ça no
Trân si to – 1989;

– Di plo ma Ami go da Ma ri nha con fe ri do pela 
Ma ri nha do Bra sil em re co nhe ci men to aos ser vi -
ços pres ta dos à Ma ri nha em 13-12-1990;

– Di plo ma de co la bo ra dor emé ri to do Exér -
ci to con fe ri do pelo Co man dan te Mi li tar do Nor -
des te, em re co nhe ci men to aos ser vi ços pres ta -
dos ao Exér ci to Bra si le i ro – Re ci fe – 25-8-1990;

– Di plo ma con ce di do pela Fe de ra ção Ba i a -
na de judô Tí tu lo de Be ne mé ri to do II Cam pe o na -
to Na ci o nal de Judô em 25-11-1989;

– Tí tu lo de mem bro ho no rá rio, con ce di do
pela So ci e da de Ba i a na de Re u ma to lo gia, como
jus to pre i to de re co nhe ci men to pe los re le van tes
ser vi ços pres ta dos;

– Di plo ma con ce di do pelo Pre si den te do
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho e Me da lha co me -
mo ra ti va pe los 50º ani ver sá rio de ins ta la ção da
Jus ti ça do Tra ba lho, Bra sí lia em 1º-5-1991;

– Di plo ma da Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia,
Pró-Reitoria de Exten são, Cer ti fi ca do de par ti pa ção
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da Con fe rên cia da Ba hia – Pro je tos Estra té gi cos
Alter na ti vos para o Bra sil 21-1-1994;

– Diploma Ordem do Mérito de Juiz
Classista, Comenda da Ordem do Mérito de Juiz
Classista, concedido pela Associação de Juízes
Classistas da Justiça do Trabalho, Brasília,
23-11-1994;

– Diploma da Ordem do Mérito Judiciário
do Trabalho no Grau de Grã-Cruz, Brasília,
19-12-1995;

– Diploma conferido pela Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de
Janeiro em 6-11-1996;

– Diploma da Ordem do Mérito Dom Bosco,
no Grau de Grande-Cruz, concedido pelo
Tribunal Regional do Trabalho, 10ª Região, em
2-9-1997;

– Título de Cidadão de Feira de Santana
concedido pela Câmara Municipal de Feira de
Santana em 14-9-1998.

VI – Condecorações
– A Assembléia Estadual Constituinte

concede Placa de agradecimento pela sua
histórica contribuição à nova Carta
Constitucional da Bahia – 1989;

O jor nal O Esta do – Arman do Cha ves, con fe -
rem o tro féu 13 de maio em agra de ci men to pela sua 
con tri bu i ção – 9-5-1988;

Co men da Grão-Mestre da Ordem do Mé ri to da 
Ba hia, por de cre to de 13 de de zem bro de 1990,
con ce di da pelo Exce len tís si mo Go ver na dor do Esta -
do da Ba hia em 13-12-1990.

– Pla ca da Asso ci a ção dos Exe cu ti vos da Ba -
hia, ho me na gem da Age fi ba ao des ta que exe cu ti vo
de 1989 – 8-11-1989;

– Pla ca con ce di da pela Asso ci a ção Des por ti va 
dos Co mer ciá ri os, ho me na gem da di re to ria pelo es -
tí mu lo e de di ca ção a essa as so ci a ção – 1989/1990;

– Pla ca pela re a li za ção do III Cam pe o na to Na -
ci o nal do Sesc, em 24-11-1990;

– Esco lhi do Pa ra nin fo da tur ma do pri me i ro se -
mes tre de 1990 de Se cre ta ri a do da Uni ver si da de
Ca tó li ca de Sal va dor – UCSAL – 8-6-1990;

– Pla ca de ho me na gem ao Pa tro no da tur ma
de 1990 da Fa cul da de de Ciên ci as Eco nô mi cas do
Esta do da Ba hia – FACCEBA – 1990;

– Ho me na ge a do com Tro féu pela Fa cul da de
de Ciên ci as Eco nô mi cas, ref. co me mo ra ção 30 anos 
da Fac ce ba – 4-8-1990;

– Ho me na ge a do pela tur ma do pri me i ro se -
mes tre de 1991 do Insti tu to de Le tras da Uni ver si da -
de Ca tó li ca de Sal va dor – ago./1991.

– Placa concedida pela Federação dos Clubes

de Regatas da Bahia, em 27-9-1992;
– Mo ção nº 1.125/92 da Assem bléia Le gis la ti -

va do Esta do da Ba hia em es pe ci al pela sua de di ca -
ção, se ri e da de e li su ra à fren te da Di re to ria.

– Pla ca Cre ci 9ª Re gião, hon ra ao mé ri to em
1992/1993,

– Pla ca con ce di da pelo Gru po Fon te de Vida
em dez/1995, pela in ves ti du ra no TST;

– Pla ca Ser vi do res do SESC/BA, em re co nhe -
ci men to pela for ma de mo crá ti ca, ín te gra e hu ma ni -
za da na con du ção da en ti da de, dez/1996;

– Pla ca con ce di da pelo Sin di ca to dos Fe i ran -
tes, pela par ti ci pa ção no Pro je to D’Olho na Qu a li da -
de – 29-10-1997.

Sal va dor, 12 de mar ço de 1999. – Nel son
Anto nio Da i ha.

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

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

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

Con ce do a pa la vra ao Sr. Se na dor Mo re i ra
Men des por vin te mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa lar so bre
o po ten ci al eco nô mi co e es tra té gi co da Ama zô nia é
des ne ces sá rio, face à enor me quan ti da de de ma te -
ri al so bre o tema que cer ta men te deve re che ar gran -
de par te dos ana is des ta Casa.

A te má ti ca do meio am bi en te tam bém tem sido 
pa u ta obri ga tó ria, des de a dé ca da pas sa da, dos
gran des me i os de co mu ni ca ção de mas sa e com
cer te za já sus ci tou aca lo ra dos pro nun ci a men tos e
de ba tes nes te Par la men to.

No en tan to, di an te dos efe i tos de sas tro sos à
eco no mia da re gião pro mo vi dos por por ta ria, ins tru -
ção nor ma ti va e me di da pro vi só ria, re cen te men te
edi ta das pelo Iba ma, Mi nis té rio do Meio Ambi en te e
Go ver no Fe de ral, res pec ti va men te, ve jo-me for ça do, 
em de fe sa dos in te res ses do povo do meu Esta do, a 
re to mar o as sun to e cha mar a aten ção das cons -
ciên ci as es cla re ci das do meu País para al guns pon -
tos que con si de ro im por tan tes para a com pre en são
des te com ple xo tema.

Como sem pre ocor re to dos os anos, exa ta -
men te nes ta épo ca em que se ini ci am os pre pa ra ti -
vos para o plan tio da pró xi ma sa fra agrí co la da re -
gião com as tra di ci o na is que i ma das, o anún cio do
au men to do ín di ce de desma ta men to na Ama zô nia –
ve ri fi ca do no ano pas sa do, se gun do le van ta men tos 
do Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Espa ci a is – re sul -
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tou em pro tes tos por par te de or ga nis mos am bi en ta -
lis tas in ter na ci o na is. Tais pro tes tos fo ram bas tan tes
para que o Iba ma de ter mi nas se a ime di a ta sus pen -
são de au to ri za ções para des ma ta men to na re gião
e or de nas se uma de vas sa nas já con ce di das por
meio da Por ta ria nº 16-N, de 17 de fe ve re i ro de
1999, já re vo ga da no dia 25 do mes mo mês. Em
com pen sa ção, Srs. Se na do res, o Mi nis té rio do Meio 
Ambi en te edi tou a Instru ção Nor ma ti va nº 4/99, na
mes ma data, ba si ca men te com o mes mo con te ú do
da por ta ria re vo ga da do Iba ma, pro i bin do a aber tu ra 
de no vas áre as para a agri cul tu ra ou pe cuá ria por
pra zo que vai até 120 dias. E ago ra, por úl ti mo, a
Me di da Pro vi só ria nº 1.736-34, de 11 de mar ço des -
te ano, pro i biu o 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. Por fim, vol ta o 
Iba ma, via me mo ran do ex pe di do a to das as suas re -
pre sen ta ções na Re gião Nor te, sus pen den do as au -
to ri za ções para trans por te de pro du tos flo res ta is, as
co nhe ci das ATPFS, até que seja emi ti da nova ori en -
ta ção pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

A propósito – nunca é demais lembrar, Sr.
Presidente –, a questão do desflorestamento na
Amazônia brasileira tem sido um dos argumentos
prediletos do ambientalismo internacional para
obstruir o desenvolvimento socioeconômico e o
conseqüente povoamento da região. Não se pode
negar que em alguns casos haja um genuíno
interesse em preservar o meio ambiente para as
gerações futuras, mas a maior parte das chamadas
organizações não-governamentais ambientalistas,
as tais ONGs, atuam interna e externamente em
defesa de interesses inconfessáveis dos que
querem reduzir a Amazônia à condição de santuário 
ecológico intocável, habitado apenas por silvícolas
confinados em verdadeiros zoológicos humanos, as
reservas indígenas.

Assim procedem essas organizações, não
raras vezes – para não dizer a maioria das vezes -,
em absoluta sintonia e com a participação efetiva do 
Governo brasileiro que, para manter as aparências e 
atender às pressões internacionais, relega a
Amazônia, nela incluído o meu Estado, à condição
de quintal da República, esquecendo-se os
burocratas de plantão que lá habitam milhões de
brasileiros – ao contrário do que insinuou um
conhecido jornalista em entrevista à revista Veja,
nas páginas amarelas, quando afirmou que na
Amazônia só vivem índios e onças.

Na década de 80, o desflorestamento foi
exatamente o tema da campanha internacional
promovida pelos autodenominados “ambientalistas”

para transformar o Brasil em predador mundial
número um do meio ambiente. Entre outras ações,
criou-se, em setembro de 1989, durante o Governo
José Sarney, a Brazil NetWork, cujo propósito
declarado era organizar uma federação
internacional de ONGs para supervisionar as
campanhas ambientalistas sobre a Amazônia.

A Bra zil Net Work, com sede em Lon dres e
Was hing ton, é in te gra da pela Oxfam, WWF, Gre en -
pe a ce, Sur vi val Inter na ti o nal, Anis tia Inter na ci o nal,
além de ou tras, to das com mi li tân cia ati va no Bra sil.
No mes mo ano de sua fun da ção, essa ins ti tu i ção
pro mo veu a vi si ta de di ver sos lí de res in dí ge nas bra -
si le i ros à Eu ro pa e aos Esta dos Uni dos para ex por
os im pac tos am bi en ta is dos pro je tos hi dro e lé tri cos
en tão pre vis tos para a Ama zô nia bra si le i ra. Di an te
de tal pres são e pro pa gan da, o Go ver no bra si le i ro
aca bou ca pi tu lan do e cri ou o que re dun dou no Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te e todo o atu al con jun to de 
re gu la men ta ções, ór gãos e ins ti tu i ções agre ga das.

Para fa vo re cer aos in te res ses do ca pi tal in ter -
na ci o nal, de fen di dos com es me ro e com pe tên cia
por es sas or ga ni za ções que uti li zam a ques tão am -
bi en tal como cor ti na de fu ma ça para con fun dir a opi -
nião pú bli ca in ter na ci o nal, o Go ver no Fe de ral vem
ado tan do me di das que aten tam con tra a dig ni da de
e a so bre vi vên cia dos bra si le i ros que ha bi tam a
Ama zô nia. É como se, a exem plo da Antár ti da, dos
oce a nos e do es pa ço ex te ri or, a Ama zô nia fos se um 
ab so lu to va zio de se res hu ma nos, sem di re i to a de -
sen vol vi men to e au to de ter mi na ção.

É pre ci so que se diga que na Ama zô nia es tão
lo ca li za das al gu mas Uni da des da Fe de ra ção das
mais ca ren tes, fi nan ce i ra e ins ti tu ci o nal men te, que
pe las opor tu ni da des de ex plo ra ção do ex tra ti vis mo
que ali re ma nes cem, atra í ram e con ti nu am a atra ir
cor ren tes mi gra tó ri as dis pos tas a sub sis tir em con di -
ções ad ver sas.

Entre 1820 e 1920, a po pu la ção da Ama zô nia
pas sou de 128 mil pes so as para cer ca de 1,5 mi -
lhão. Hoje, vi vem nela mais de 15 mi lhões de ha bi -
tan tes. Com a ace le ra ção das úl ti mas dé ca das,
esse nú me ro cres ceu em 115 ve zes des de 1820,
en quan to a po pu la ção bra si le i ra au men tou 33 ve -
zes.

Po rém, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
es ses mi lhões de bra si le i ros que lá ha bi tam, ao con -
trá rio do que se apre goa, no meu modo de ver, fo -
ram al ta men te com pe ten tes na pre ser va ção da
Ama zô nia, pois, nos 500 anos de des co bri men to do
Bra sil, ape nas 13,7% da área ama zô ni ca fo ram des -
ma ta dos, pro por ção que no meu Esta do não che ga
a 21%, en quan to os ame ri ca nos, ape nas a tí tu lo de
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exem plo, em 200 anos, li qui da ram com mais de
80% das suas re ser vas flo res ta is.

Chamados e incentivados pelo Governo
Federal de então, só na década de 70, chegaram a
Rondônia aproximadamente 285 mil migrantes, com 
destino principalmente à área rural do Estado. A
intensificação desse processo trouxe conseqüências 
desastrosas para Rondônia, impossibilitando,
inclusive, o controle dos assentamentos. Por outro
lado, a aplicação de técnicas inadequadas à
pequena porcentagem de terras apropriadas ao
plantio (menos de 21%), a derrubada acelerada da
mata e as doenças tropicais geraram crises
sucessivas na produção, pequenas taxas médias de 
produtividade e decepção entre os migrantes,
agravando as pressões sobre a natureza e as
populações indígenas.

Ape sar des se qua dro ge ral de di fi cul da des e
da re du ção subs tan ci al dos in ves ti men tos go ver na -
men ta is do Esta do, a ati vi da de pri má ria pros pe rou
com no tá vel vi gor, no ta da men te a bo vi no cul tu ra de
cor te que con ta hoje com um re ba nho su pe ri or a
cin co mi lhões de re zes, des pon tan do ain da como o
ter ce i ro pro du tor na ci o nal de café, se gun do pro du tor 
na ci o nal de ca cau, ge ra dor de ex ce den te de grãos,
es pe ci al men te fe i jão, mi lho e ar roz, além de pro du -
zir mais de 300 mi lhões de li tros de le i te por ano.

É im pe ri o so fri sar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a con tri bu i ção da in dús tria de base flo -
res tal para a eco no mia do Esta do. Da dos do “Per fil
Eco nô mi co da FIERO/97" afir mam que 25% da ar re -
ca da ção do ICMS do Esta do tem ori gem no se tor
ma de i re i ro, pro por ci o nan do nada me nos do que 30
mil em pre gos di re tos e mais de 100 mil in di re tos.
Essa in dús tria tem sido es tig ma ti za da como a gran -
de vilã do pro ces so de sor de na do de ocu pa ção de
Ron dô nia e da Ama zô nia, quan do, na ver da de,
tem-se cons ti tu í do num ver da de i ro agen te de de -
sen vol vi men to, apro ve i tan do uma pe que na par ce la
do ma te ri al le nho so des per di ça do nas ati vi da des de
des ma ta men to e que i ma das, algo em tor no de 5%
ape nas do to tal do ma te ri al le nho so per di do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de po is
des sa bre ve re tros pec ti va his tó ri ca, so men te para
con tex tu a li zar as ob ser va ções que pre ten do fa zer,
res ta-me lem brar que é con sen so, hoje, no Bra sil, a
ne ces si da de de pre ser va ção dos re cur sos na tu ra is
da Ama zô nia – em bo ra con si de re me lhor ade qua do
o ter mo con ser va ção. Mas é ne ces sá rio res sal tar
que as pres sões ex ces si vas para de i xá-la in to ca da
po de rão abri gar in te res ses que em nada se re la ci o -
nam com o “bem-estar das fu tu ras ge ra ções”, tão di -

fun di do pe las ONGs. E que a uti li za ção de suas ri -
que zas, em um pro ces so de de sen vol vi men to sus -
ten tá vel, em ter mos eco nô mi cos e eco ló gi cos, deve
ser di ta da pe las con ve niên ci as e pos si bi li da des dos
Esta dos que a in te gram, no exer cí cio de sua res -
pon sa bi li da de so be ra na.

E que as atu a is or ga ni za ções
não-governamentais am bi en ta lis tas de nos so País e 
to das as or ga ni za ções in ter na ci o na is que apre go am 
e de fen dem a “pre ser va ção dos re cur sos na tu ra is
da Ama zô nia”, já que são es pe ci al men te pre o cu pa -
das e in te res sa das no as sun to, vi a bi li zem a cri a ção
de uma es pé cie de “im pos to in ter na ci o nal” com essa 
fi na li da de, bem como a de su prir as ne ces si da des e
de man das dos que lá vi vem. Que se crie uma for ma 
di fe ren ci a da, no âm bi to do nos so Go ver no, de cál -
cu lo do FPE, de for ma a pri vi le gi ar com mais re cur -
sos os Esta dos que in te gram a Re gião Ama zô ni ca.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com 
pra zer, ouço V. Exª.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Acom -
pa nho o pro nun ci a men to de V. Exª aqui no Se na do
e, com cer te za, nós, que fa ze mos par te da Ban ca da 
da Ama zô nia, es ta re mos sem pre co lo can do as
ques tões re fe ren tes a essa área tão ma ra vi lho sa do
nos so País, que re pre sen ta mais de 50% do ter ri tó -
rio na ci o nal, com 20 mi lhões de ha bi tan tes. Devo di -
zer que, da nos sa par te, tal vez te nha mos que fa zer
uma res sal va no fato de que exis tem mu i tas or ga ni -
za ções da so ci e da de ci vil e ins ti tu i ções re li gi o sas –
pos so aqui ci tar o caso do Cimi, Con se lho Indi ge nis -
ta Mis si o ná rio, li ga do à igre ja ca tó li ca – que go zam
da mais alta res pe i ta bi li da de. A mi nha ob ser va ção,
por tan to, é no sen ti do de que não fa ça mos uma ge -
ne ra li za ção, por que exis tem pes so as e en ti da des
que, re al men te, têm um com pro mis so sé rio com a
de fe sa da Ama zô nia, com suas po pu la ções tra di ci o -
na is ou não e até mes mo com uma pro pos ta di fe -
ren te do que se ria o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al da nos sa Re gião. Qu an to à ob ser va ção que
V. Exª faz em ter mos de uma po lí ti ca com pen sa tó ria 
para os Esta dos que te nham área de pre ser va ção
am bi en tal, tive a fe li ci da de de apre sen tar um pro je to 
des sa na tu re za, ins ti tu in do um acrés ci mo no Fun do
de Par ti ci pa ção dos Esta dos que te nham área de
pre ser va ção, seja de re ser vas in dí ge nas de pre ser -
va ção per ma nen te, seja de re ser vas ex tra ti vis tas,
em que des ti na ría mos mais ou me nos 1,5% do con -
jun to das fi nan ças que com põem o Orça men to para
esse fun do. E as sim, Esta dos como o de Ro ra i ma,
que me pa re ce ter a ma i or área de pre ser va ção am -
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bi en tal, te ria um adi ci o nal de até R$ 25 mi lhões no
seu Fun do de Par ti ci pa ção, que es ta mos cha man do 
de FPE-Verde. No caso do meu Esta do, que tem
um ter ço de área pre ser va da, che ga ria em tor no de
R$15 mi lhões. Acre di to que essa con tri bu i ção, que
V. Exª está co lo can do, já está tra mi tan do na Casa.
Esses re cur sos, por tan to, se ri am para o in ves ti men -
to no de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da re -
gião, quan do po de ría mos dis po ni bi li zar no vas tec -
no lo gi as. A Embra pa do Acre, por exem plo, já tem
téc ni ca para do brar o nos so re ba nho sem pre ci sar
der ru bar mais ne nhu ma ár vo re. Ou seja, po de mos
do brar o nú me ro de ca be ças de gado de um mi lhão
para dois mi lhões sem der ru bar mos uma ár vo re. No
en tan to, os fa zen de i ros pre ci sam de re cur sos para
uti li za rem essa téc ni ca. Tam bém es ta mos com a
pro pos ta da im ple men ta ção dos sis te mas agro flo -
res ta is, com bi nan do es ses sis te mas com a agro in -
dús tria, que é o pro gra ma do Go ver na dor Jor ge Vi a -
na. Com essa pro pos ta, po de ría mos be ne fi ci ar os
pro je tos de co lo ni za ção e os as sen ta men tos ex tra ti -
vis tas. O cer to é que te ría mos uma nova va riá vel de
de sen vol vi men to e con ta ría mos com re cur sos adi ci -
o na is es pe cí fi cos para es ses in ves ti men tos, em que
es ta ri am con tem pla das as pre o cu pa ções de V. Exª
de não en ges sar o cres ci men to eco nô mi co, fa zer a
pre ser va ção do meio am bi en te e, ao mes mo tem po,
dar mos res pos tas aos pro ble mas so ci a is que en -
fren ta mos na Ama zô nia, até pela au sên cia do Po der 
Pú bli co na área de sa ú de, edu ca ção, in fra-estrutura
e todo o ro sá rio que são as ques tões da Ama zô nia,
que V. Exª mu i to bem co nhe ce. O pro je to está tra mi -
tan do – não sei se o Re la tor da ma té ria é o Se na dor 
Osmar Dias – e é uma ini ci a ti va no sen ti do de con -
tem plar essa re i vin di ca ção dos Go ver nos que cre io
ser jus ta, po rém, os re cur sos de vem ser in ves ti dos
com a pre o cu pa ção de que os pro je tos se jam sus -
ten ta dos. Acre di to que a clas se em pre sa ri al da
Ama zô nia, a cada dia que pas sa, tem a cons ciên cia
de que seus pro je tos, suas pro pos tas de vem con -
tem plar essa ques tão. Por dois anos se gui dos, a
Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or da Itá lia pede que eu
in di que três em pre sá ri os que te nham três re qui si tos
para fa zer uma ex po si ção na que le país, pois eles
te ri am, di ga mos as sim, mer ca do para os seus pro -
du tos. Os três pré-requisitos se ri am: qua li da de am -
bi en tal, vo lu me de pro du ção e a qua li da de fi tos sa ni -
tá ria dos seus pro du tos. Qu an do en con tra-se um,
não se en con tra ou tro; às ve zes, en con tram-se dois
e não se en con tra o ter ce i ro. Então, fica di fí cil, mas
te nho ab so lu ta cer te za de que nós, na Ama zô nia,
po de re mos nos ca pa ci tar para fa zer mos aqui lo que
nin guém pode fa zer: co lo car para o mer ca do, prin ci -
pal men te ex ter no, os nos sos pro du tos, vi a bi li zan do

a nos sa eco no mia e o nos so povo a par tir da nos sa
au to no mia e, as sim, as se gu ran do a nos sa so be ra -
nia so bre um ter ri tó rio tão rico, tão im por tan te, mas,
in fe liz men te, tão es que ci do pelo Go ver no Fe de ral.
Mu i to obri ga da.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) –
Agradeço a V.Exª o aparte. Estamos falando a
mesma língua, embora usando adjetivos diferentes.
Ainda me referindo ao aparte de V. Exª, quero dizer
que, quando me reporto às ONGs, evidentemente,
excluo essas que têm prestado um efetivo e grande
serviço à nossa Amazônia, entre as quais a que
bem lembrou V. Exª. O meu alerta é para que a
Amazônia deixe de ser um instrumento de troca;
como tem acontecido em ocasiões em que, diante
de qualquer interesse internacional, qualquer
palavra mais alta do FMI, por exemplo,
apresenta-se, em primeiro lugar, a Amazônia, para
se discutir o assunto e já com regras, regulamentos
e portarias, dificultando a vida de quem lá vive. Esse 
é o meu alerta!

Agradeço a V.Exª o aparte que me deixou
muito satisfeito.

Em que se pese os pro ble mas de con cep ção
do mo de lo de ocu pa ção de seu ter ri tó rio, o Esta do
de Ron dô nia tem-se es for ça do para cor ri gir os er ros 
do pas sa do, pro cu ran do pro du zir me lhor, a me no res 
cus tos, uti li zan do ma te ri a is ade qua dos, mi ni mi zan do 
o im pac to am bi en tal de sua ati vi da de pro du ti va.
Como em ou tros cam pos de ati vi da de, po rém, os re -
sul ta dos de pen dem aqui de re cur sos hu ma nos, ma -
te ri a is e, so bre tu do, fi nan ce i ros, co lo ca dos à dis po -
si ção do Esta do.

Para exem pli fi car, Ron dô nia ou sou pro mo ver o 
re or de na men to do seu ter ri tó rio, ain da tem pes ti va -
men te, atra vés da im plan ta ção pi o ne i ra do Zo ne a -
men to Só cio-econômico e Eco ló gi co (Lei Com ple -
men tar nº 52/91), num ges to de an te ci pa ção às exi -
gên ci as do Go ver no Fe de ral e da opi nião pú bli ca in -
ter na ci o nal, não so men te nos as pec tos mais di re ta -
men te li ga dos ao meio am bi en te e à qua li da de dos
pro du tos, mas tam bém no que con cer ne às ten dên -
ci as da eco no mia mun di al.

A se gun da apro xi ma ção do zo ne a men to en -
con tra-se em re vi são fi nal para pu bli ca ção, fru to de
es tu do cri te ri o so de seus re cur sos na tu ra is, com
aná li se de po ten ci a li da des e vul ne ra bi li da des que
per mi tem, no con jun to, ava li ar de for ma equi li bra da
as ap ti dões das di fe ren tes re giões de Ron dô nia, in -
fe rin do so bre a ca pa ci da de do meio em su por tar os
mais di ver sos ní ve is de ação an tró pi ca.
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O mencionado zoneamento contextualiza uma
tendência de mudança de comportamentos em que
várias medidas surgem como sua expressão
material, tais como: o esforço compreendido pelo
setor de indústria de base florestal na promoção do
reflorestamento (lembrando que as estimativas do
Ibama apontam para um plantio de trinta milhões de 
árvores de essências florestais nativas e exóticas).

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senador Moreira Mendes, V. Exª, evidentemente,
pode conceder o aparte, se desejar; apenas desejo
dar conhecimento de que seu tempo já está
esgotado em mais de um minuto.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) –
Peço a compreensão da Presidência para que
possa concluir o meu pronunciamento e ouvir o
aparte do ilustre Senador Gilberto Mestrinho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – É
mo ti vo de ale gria, como ho mem da Ama zô nia, es tar
nes ta Casa onde os re pre sen tan tes da Re gião bus -
cam dis cu tir seus pro ble mas no sen ti do de en con -
trar ca mi nhos para o de sen vol vi men to. Esses ca mi -
nhos, às ve zes, pa re cem di ver gir. Mas a ver da de é
que o ca mi nho de um pon to a ou tro nem sem pre é
uma reta. Uns dão vol ta. O im por tan te é que seja o
mais fá cil e o mais se gu ro. O que acon te ce com a
Ama zô nia exa ta men te é essa in fluên cia no ci va es -
pa lha da no mun do e na re gião, a for ma como o
mun do en ca ra a Ama zô nia. Ain da hoje me te le fo na -
vam de Nova Jer sey uns es tu dan tes da high scho -
ol di zen do que lá na es co la seus co le gas fa lam na
“nos sa Ama zô nia” – mas a Ama zô nia não é de les é
nos sa. Re co nhe ço que há ONGs se ri ís si mas, até ro -
mân ti cas, mas a ma i o ria é sub si di a das com re cur -
sos ex ter nos para en ges sar a Ama zô nia. A ma i or
de las in flui efe ti va men te nas de ci sões na ci o na is e é
uma hi po cri sia. Lem bro-me de uma con ver sa que
tive com o Prín ci pe Char les, em que a pri me i ra co i -
sa que ele per gun tou foi por que nós não tí nha mos
um gran de par que ma de re i ro no Ama zo nas. E ele é
Pre si den te da ma i or ONG que in flui na po lí ti ca bra si -
le i ra con tra a Ama zô nia. E eu res pon di: “Por ca u sa
de vo cês. Vo cês não de i xam, vo cês têm in te res ses.” 
Por que ele é o pano de fun do des sa or ga ni za ção.
Ela é man ti da por ou tros in te res ses e co nhe ço to -
dos. Con si de ro mu i to boa a idéia da no bre Se na do -
ra Ma ri na Sil va de com pen sar essa mal da de que se
faz con tra a Ama zô nia, em que se de mar cam áre as
para qual quer fi na li da de, sem ne nhu ma con sul ta às
pró pri as po pu la ções. Há, por exem plo, o mu ni cí pio
de Pa u i ni, no Ama zo nas, em que 95% da po pu la ção 

foi ex pul sa de ter ras onde vi vi am se cu lar men te para 
dar lu gar a um par que na ci o nal e es sas pes so as sa -
í ram com a rou pa do cor po, sem di re i to a vol tar. Isso 
dói. Por tan to, Se na dor Mo re i ra Men des, pa ra béns e
con te co nos co nes sa luta, que não é mi nha, não é
sua, não é da Se na do ra Ma ri na, mas de to dos, para 
en con trar mos um mo de lo ide al em que a nos sa
Ama zô nia não ve nha a ser dos ou tros. Mu i to obri ga -
do.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) –
Agradeço a V.Exª o aparte, que muito engrandece o 
meu pronunciamento. E continuo, Sr. Presidente,
com a aquiescência de V. Exª, para concluir o meu
discurso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nobre
Senador, peço apenas a V. Exª que abrevie o seu
pronunciamento, porque o seu tempo está
ultrapassado em quase seis minutos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – O
que sugerimos é que, antes de atendermos aos
interesses nem sempre bem claros daquelas
entidades que se proliferam no cenário nacional e
internacional, com flagrantes ingerências em
assuntos que deveriam ser encaminhados, tendo
em vista tão-somente os interesses nacionais e o
bem-estar do povo brasileiro, o Poder Público leve
em consideração os estudos promovidos pelas
Unidades da Federação, como no caso em tela. 

O zo ne a men to so ci o e co nô mi co e eco ló gi co do 
meu Esta do teve sua con cep ção es pe lha da nas di -
re tri zes tra ça das pela Se cre ta ria de Assun tos Estra -
té gi cos da Pre si dên cia da Re pú bli ca e se quer foi le -
va do em con ta quan do da ela bo ra ção das tais por -
ta ri as, me di das pro vi só ri as e ins tru ção nor ma ti va,
que con fli tam com seus di ta mes ao li mi tar, por
exem plo, a ex plo ra ção flo res tal em áre as des ti na das 
à con ver são para uso al ter na ti vo do solo.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, não exis te eco no -
mia no mun do que não es te ja pa u ta da na ex plo ra -
ção dos re cur sos na tu ra is. Cer ta men te cabe ao Go -
ver no, me di an te ade qua do pla ne ja men to e ge ren ci -
a men to am bi en tal, mi ni mi zar os im pac tos ne ga ti vos
re sul tan tes da ati vi da de eco nô mi ca. Esta ação do
Po der Pú bli co, ge ral men te tra du zi da pela fi xa ção de 
nor mas e re gu la men tos, por si só já im pli ca ele va -
ção de cus tos so bre a pró pria es tru tu ra da pro du -
ção.

Pe las pe cu li a ri da des da eco no mia re gi o nal, os
efe i tos da Me di da Pro vi só ria nº 1.736-34, de
11.03.99, da Instru ção Nor ma ti va nº 4, de 25.02.99,
do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, e a sus pen são da
ATPF – Au to ri za ção de Trans por te de Pro du to Flo -
res tal pelo Iba ma –, so ma dos ao qua dro re ces si vo

202   ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



ge ral da Na ção, que apre sen ta for te re tra ção no
mer ca do in ter no de vá ri os bens e ser vi ços, que da
do po der aqui si ti vo, de ses tí mu lo aos no vos in ves ti -
men tos e al tas ta xas de ju ros, aca ba rão por en ges -
sar a ati vi da de pe cuá ria, agrí co la e in dus tri al ron do -
ni en se, com a ine vi tá vel ge ra ção de mi lha res de de -
sem pre ga dos, so bre tu do no se tor ma de i re i ro, que
se cons ti tui em um ter ço da eco no mia do nos so
Esta do.

Rondônia, pelo exemplo que deu, com a
implantação do zoneamento socioeconômico e
ecológico, merecia ser premiada pelo seu
pioneirismo e não penalizada, como vem sendo. 

Por isso tudo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, é que su gi ro a ou tor ga do Prê mio “Ambi en ta -
lis ta do Sé cu lo” para to dos os ha bi tan tes da que la
vas ta re gião ama zô ni ca, que con se gui ram, nos 500
anos da des co ber ta do Bra sil, man ter in tac tos mais
de 87% de sua área de flo res tas, ao con trá rio dos
am bi en ta lis tas in ter na ci o na is, que des tru í ram suas
re ser vas e ago ra se jul gam no di re i to de nos im por
re gras e li mi tes quan to ao uso e des ti na ção da qui lo
que, so be ra na men te, per ten ce ao povo bra si le i ro.

Fi na li zan do, Srªs e Srs. Se na do res, ape lo à di -
re ção do Mi nis té rio do Meio Ambi en te e ao Iba ma
para que seja re vis ta a re vo ga ção dos seus atos,
que es tão pre ju di can do so bre ma ne i ra as ati vi da des
pro du ti vas do meu Esta do e da que les bra si le i ros
que lá vi vem.

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

do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, por
per mu ta com o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, por vin te
mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve -
nho à tri bu na hoje para te cer al guns co men tá ri os
so bre um fato que vem sen do no ti ci a do pela im pren -
sa e que, na tu ral men te, tem mu i to a ver com esta
Casa: a CPI do Ju di ciá rio. 

Sei que es tou cor ren do al guns ris cos, pela for -
ma como esse as sun to está sen do con du zi do, que
pode aca bar de sa guan do em uma si tu a ção em que
qual quer voz que se le van te para apon tar um se não 
à CPI do Ju di ciá rio, para fa zer uma pon de ra ção,
para fa zer uma crí ti ca, po de rá, au to ma ti ca men te,
ser clas si fi ca da como sen do a voz de al guém que
não quer apu rar as no tí ci as alar man tes de cor rup -
ção ou como a de al guém que não está in te res sa do
em con tri bu ir para o aper fe i ço a men to das ins ti tu i -
ções. Se essa voz for de um mem bro da Opo si ção,

que sem pre en via re que ri men tos de so li ci ta ção de
CPIs, mu i to pro va vel men te será mais fá cil clas si fi -
cá-la nes se ín dex.

Mas de ci di cor rer esse ris co, sem fal sa mo dés -
tia, com a au to ri da de de ter sido o pri me i ro Se na dor
des ta Casa que, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, quan do da vo ta ção da re for ma da
Pre vi dên cia, se le van tou con tra o tra ta men to pri vi le -
gi a do dado aos ju í zes em re la ção aos de ma is ser vi -
do res pú bli cos. Em de ba te no ple ná rio da Casa, in -
clu si ve, eu con tes ta va a vi são da que les que, com a
sim ples re ti ra da dos pri vi lé gi os dos ju í zes, en ten di -
am que es ta va ha ven do um ata que ao Po der Ju -
diciá rio, con fun din do atri bu i ções de po der com ques -
tões cor po ra ti vas.

Vou cor rer esse ris co com a au to ri da de de
quem, des de 1995, em to das as sa ba ti nas na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia de can -
di da tos a mi nis tros clas sis tas, sem pre se abs te ve,
por en ten der que o ins ti tu to do juiz clas sis ta já de ve -
ria ter sido abo li do há mu i to tem po. Vou cor rer esse
ris co como mem bro de um Par ti do que, por in ter mé -
dio de seus mem bros, de seus par la men ta res, tem
re a fir ma do que o Po der Ju di ciá rio é, sem dú vi da al -
gu ma, o Po der me nos trans pa ren te da Re pú bli ca;
que é ne ces sá ria a sua re for ma, que é ne ces sá ria a
ins ti tu i ção do con tro le ex ter no do Ju di ciá rio, não
para con tro lar as de ci sões dos ju í zes, mas para ga -
ran tir trans pa rên cia às ações ad mi nis tra ti vas do Po -
der Ju di ciá rio.

É para isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que ve nho à tri bu na, tam bém re pre sen tan do
um Par ti do que, des de a Cons ti tu in te, con tes ta va o
po der nor ma ti vo da Jus ti ça do Tra ba lho e quer tra -
ba lhar no sen ti do de re ti rá-lo.

To das es sas con si de ra ções têm que ser in se ri -
das em um de ter mi na do con tex to. Uma co i sa é dis -
cu tir mos a re for ma do Ju di ciá rio; ou tra é ter mos vi -
sões di fe ren ci a das so bre a con ti nu i da de ou não da
Jus ti ça do Tra ba lho, do TST ou de qual quer tri bu nal
exis ten te na nos sa Cons ti tu i ção. Par ti cu lar men te, te -
nho dito di ver sas ve zes que de fen do uma pro fun da
re for ma na Jus ti ça do Tra ba lho, que po de rá in clu si -
ve con clu ir pela inu ti li da de de uma ins tân cia su pe ri -
or como o TST, o que acon te ce em ou tros pa í ses. 

Mas, Sr. Pre si den te, an tes de en trar es pe ci fi -
ca men te na dis cus são da CPI do Ju di ciá rio, não
pos so de i xar de fa zer al gu mas con si de ra ções so bre
o cli ma que se está for man do em tor no dela. Qu e ro
re gis trar que ci ta rei de cla ra ções e po si ções do Pre -
si den te do Se na do – que, an tes de ser Pre si den te
do Se na do, é meu Co le ga Se na dor. Qu e ro re gis trar
tam bém que, como te nho fe i to em to das as ocasiões
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em que vou fa zer re fe rên cia a al gum Co le ga Se na -
dor, fiz ques tão de avi sá-lo com an te ce dên cia que
iria fa zer este pro nun ci a men to.

Sr. Presidente, independentemente de saber
se o TST será útil ou não no futuro, o fato é que ele
existe, está na Constituição. 

No art. 114, § 2º, está explícita e expressa
uma das atribuições do TST:

Art. 114. ...............................................
§ 2º Recusando-se qualquer das

partes à negociação ou à arbitragem, é
facultado aos respectivos sindicatos ajuizar
dissídio coletivo, podendo a Justiça do
Trabalho estabelecer normas e condições,
respeitadas as disposições convencionais e
legais mínimas de proteção ao trabalho.

Ou seja, o poder normativo da Justiça do
Trabalho e do TST, em toda a sua plenitude, existe
e está na Constituição. Por isso, considero absurda
a manchete da Folha de S.Paulo , que também está 
em todos os jornais e que vimos na televisão: “ACM
diz que TST acabará mais cedo se der indexação.” 

E, mais adiante, a matéria: 

Antonio Carlos Magalhães disse que
se o TST decidir pela indexação salarial,
prejudicando o Governo, ele dá uma
demonstração de que é inútil mesmo e tem
que acabar. Vai acabar mais cedo se fizer
isso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com
toda sinceridade, se isso acontecesse nos Estados
Unidos ou num outro país, seria um escândalo: o
Presidente de um Poder julgando a utilidade ou não
de um órgão de outro Poder, em função de um juízo 
de valor que ele faz sobre se esse órgão está
ajudando ou prejudicando o Governo. Isso, para
mim, tem um nome, Sr. Presidente: coação ou
tentativa de coação.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Deixe-me apenas concluir, Senador.

Qual seria a interpretação que se faria se, por
acaso, o Presidente do Supremo Tribunal Federal
ou um Ministro de algum Tribunal dissesse: “Se o
Congresso não aprovar logo o teto de R$12,5 mil, o
Tribunal vai promover perseguições aos processos
dos Senadores e dos Deputados Federais”? Se isso 
acontecesse, com certeza as vozes desta Casa se
somariam no entendimento de que tal manifestação
de um membro do Poder Judiciário significaria uma

coação. É dessa forma que entendo a declaração
feita pelo Presidente do Senado, Senador Antonio
Carlos Magalhães.

Reconheço que S. Exª tem todo o direito,
assim como eu ou qualquer outro, de fazer um juízo
de valor sobre a existência ou não do TST, mas o
fato é que ele existe e, dentro de suas atribuições e
de acordo com o poder normativo da Justiça do
Trabalho – contra a qual, particularmente, sou
contra, assim como o PT, mas que está na
Constituição –, poderá concluir, se for o caso, por
reposição salarial.

Concedo, com prazer, o aparte ao Senador
Antonio Carlos Magalhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA)
– V. Exª usa um tal tom de exal ta ção que pa re ce
que não está em ca u sa um as sun to que deve ser
exa mi na do com se re ni da de. Devo di zer a V. Exª
que, as sis tin do, no meu ga bi ne te, ao iní cio do seu
dis cur so, eu subs cre ve ria tudo o que dis se e V. Exª,
pro va vel men te, vai subs cre ver tudo o que de se jo,
que não é ou tra co i sa se não o exa me e as pro pos -
tas – não só em re la ção ao Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho, como a qual quer ou tro Tri bu nal – que fa -
çam com que a agi li da de dos pro ces sos se ve ri fi -
que, que o povo con si ga a jus ti ça que não tem, que
não se fa çam obras sun tu o sas, ex tra or di ná ri as e,
so bre tu do, com cor rup ção, como no caso con cre to
da Jus ti ça do Tra ba lho em São Pa u lo, cu jos do cu -
men tos apre sen ta rei a V. Exª. Não te nho ilu são al gu -
ma de di zer que aqui lo que V. Exª cha ma de co a ção
não o é; é uma opi nião como a que V. Exª está dan -
do ago ra. Sou o Pre si den te do Se na do, mas não de i -
xo de ser Se na dor e, mais do que isso, um re pre sen -
tan te de um povo que está so fri do e que de se ja que
o Le gis la ti vo e o pró prio Exe cu ti vo to mem pro vi dên ci -
as para me lho rar o Po der Ju di ciá rio do País. Não ha -
ve rá ne nhum in te res se em fin gir o con trá rio. V. Exª
pre ci sa co nhe cer, e co nhe ce rá no tem po que de se jar 
– até ago ra, se qui ser, em meu ga bi ne te –, as de nún -
ci as que es tou fa zen do, com pro vas evi den tes, con -
cre tas, in so fis má ve is. Mem bros da Opo si ção, in clu si -
ve, que rem fa zer uma CPI Mis ta, da qual tam bém a
Câ ma ra dos De pu ta dos par ti ci pe, daí por que não
vejo ra zão para a exal ta ção de V. Exª, a não ser que
se te nha abor re ci do por eu ter tra ta do a ma té ria an -
tes de V. Exª. Embo ra V. Exª te nha dito que dela tra -
tou an tes, na Co mis são, se pro cu rar nos Ana is des ta
Casa quem pri me i ro fa lou so bre o Po der Ju di ciá rio,
com os apla u sos ge ra is do Ple ná rio, vai ver que foi o
seu Co le ga. Seja como for, o que de se jo é en con trar
um ca mi nho que seja tam bém o seu, do seu Par ti do,
do Se na do, para atin gir mos o ob je ti vo co mum de
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me lho rar a Jus ti ça. Por isso, tam bém lou vo a sua
pre sen ça na tri bu na, con tan to que che gue mos, ao
fi nal, a um pon to de vis ta co mum para me lho rar mos
o Ju di ciá rio no Bra sil.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) –
Permite-me V. Exª um aparte, nobre Senador José
Eduardo Dutra?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concederei já, Senador Ernandes Amorim.

Nobre Senador Antonio Carlos Magalhães,
quero registrar que a exaltação é uma qualidade ou
um defeito comum a nós dois. Ao comparar uma
simples opinião minha com a opinião de V. Exª, V. Exª
está sendo extremamente modesto, pois sabe muito 
bem que a opinião de V. Exª é muito mais que uma
simples opinião.

Srªs e Srs. Senadores, concedi o aparte ao
Senador Antonio Carlos Magalhães, porque o citei
nominalmente, mas gostaria de concluir meu
raciocínio, porque ainda não entrei na questão
específica da CPI. Em relação a ela quero dizer que 
meu questionamento, ao contrário da afirmação –
que nunca fiz – publicada por um jornal, não está
embasado no art. 146 do Regimento Interno, que
diz:

Art. 146. Não se admitirá comissão
parlamentar de inquérito sobre matérias
pertinentes:

I – à Câmara dos Deputados; 
II – às atribuições do Poder Judiciário;
III – aos Estados.

Não se trata dessa questão, porque se a CPI
for instalada, e acredito que o será, tratará de
questões administrativas do Poder Judiciário e não
de suas atribuições inerentes de julgar.

Não co nhe ço o re que ri men to que será apre -
sen ta do pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
por tan to vou ori en tar meu pro nun ci a men to pelo que
está sen do pu bli ca do nos jor na is: uma CPI do Po der 
Ju di ciá rio. 

A pró pria Cons ti tu i ção, ao es ta be le cer as re -
gras para a CPI, diz que ela é cri a da para apu rar
fato de ter mi na do. Com cer te za, exis tem vá ri os fa tos
que apon tam para cor rup ção no Po der Ju di ciá rio,
como tam bém no Po der Exe cu ti vo e no Po der Le -
gis la ti vo. Te nho cer te za, tam bém – e nes te pon to
con cor do com o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães 
–, de que o Po der Ju di ciá rio não é bem vis to pela
po pu la ção, como, aliás, tam bém não o é o Po der
Le gis la ti vo. Mas, mes mo que se lis tas se uma sé rie
de fa tos de ter mi na dos – ne po tis mo em tal ou qual
tri bu nal, cor rup ção em tal ou qual tri bu nal –, isso

não ga ran ti ria a cons ti tu ci o na li da de de um re que ri -
men to que con clu ís se pela cri a ção de uma CPI para 
in ves ti gar o Po der Ju di ciá rio. Ela po de rá in ves ti gar,
es pe ci fi ca men te, aque les fa tos que fo rem ob je to do
re que ri men to. 

Do con trá rio, sig ni fi ca ria di zer que se ti vés se -
mos ins ta la do, por exem plo, a CPI do Gram po para
apu rar as re la ções do BNDES com em pre sas pri va -
das no pro ces so de pri va ti za ção, po de ría mos nela
in clu ir, tam bém, de nún ci as de ir re gu la ri da des nos
Mi nis té ri os da Sa ú de, do Tra ba lho ou da Fa zen da,
já que to dos fa zem par te do Po der Exe cu ti vo. Daí a
mi nha dis cor dân cia de um re que ri men to que tra te
de CPI para in ves ti gar o Po der Ju di ciá rio – até por -
que, vol to a in sis tir, a Cons ti tu i ção fala em “apu ra -
ção de fato de ter mi na do”.

Pen so que se ria mu i to di fí cil que, em qua is -
quer cir cuns tân ci as, esta ou qual quer ou tra Casa
apro vas se uma CPI que in clu ís se no re que ri men to a 
apu ra ção, ao mes mo tem po, de gram po, de ir re gu la -
ri da des no Mi nis té rio da Sa ú de ou no Mi nis té rio do
Tra ba lho ou em to dos os Mi nis té ri os, por que são ne -
ces sá ri os fa tos de ter mi na dos, e cada um de les po -
de rá, por si só, re que rer a im plan ta ção de uma CPI.
Esta é a mi nha vi são so bre a im por tân cia de uma
CPI, prin ci pal men te nes se pro ces so de for ta le ci -
men to do Po der Le gis la ti vo.

Te nho cer te za de que essa CPI vai ser ins ta la -
da, não te nho dú vi da dis so, até por que, na nos sa
de mo cra cia e no Con gres so Na ci o nal, cada vez
mais, vale aque le di ta do po pu lar: “Man da quem
pode, obe de ce quem tem ju í zo”. No meu en ten di -
men to, en tre tan to, está ha ven do uma in ver são pe ri -
go sa, uma in ver são ab so lu ta do con ce i to de CPI. 

O Constituinte de 1988, ao estabelecer, na
Constituição, que uma CPI é convocada para apurar 
fatos determinados mediante requerimento de um
terço dos membros de cada Casa, ao contrário do
que, por exemplo, consta de alguns regimentos de
Câmaras de Vereadores – que o requerimento da
CPI tem que ser aprovado por maioria –, quis
escrever que a CPI é principalmente uma garantia
das minorias. No entanto, no Congresso Nacional,
particularmente no Senado, esse processo se
inverteu. Quantas CPIs, com fatos muito bem
determinados, esta Casa não se dispôs a instalar?

Em 1995, o Se na dor Pe dro Si mon apre sen tou
um re que ri men to para ins ta la ção da CPI dos Cor rup -
to res, re co men da da na con clu são da CPI do Orça -
men to. Con se guiu as as si na tu ras. A CPI foi cri a da.
No en tan to, o PSDB e o PFL não in di ca ram seus
mem bros, o que fez que a CPI não fos se ins ta la da
em 1995. Em 1996, o Se na dor Pedro Si mon apre -
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sen tou um re que ri men to de de sar qui va men to des sa 
CPI. Ela foi de sar qui va da. Mas con ti nu ou exis tin do
ape nas no Diá rio do Se na do, por que o PSDB e o
PFL não in di ca ram os mem bros da CPI, cri a da para
in ves ti gar fa tos de ter mi na dos e, prin ci pal men te,
para con ti nu ar um tra ba lho que ha via sido fe i to pelo
Con gres so an te ri or.

O Plenário desta Casa deliberou
favoravelmente, por maioria, ao arquivamento da
CPI de iniciativa do Senador Antonio Carlos
Valadares destinada a investigar as relações do
Banco Central com instituições financeiras; havia
fatos determinados, que iam de vazamento de
informações à Pasta Rosa. No entanto, a CPI foi
arquivada, sob a alegação de que não havia fato
determinado.

Esta Casa, as sim como a Câ ma ra, atra vés da
ação da Ma i o ria, não pos si bi li tou que fos se ins ta la -
da uma CPI para apu rar um fato mu i to bem de ter mi -
na do: a com pra de vo tos na apro va ção da emen da
à re e le i ção. O mes mo acon te ceu com a CPI que o
Se na dor Edu ar do Su plicy ten tou cri ar para apu rar
um fato tam bém de ter mi na do, que eram as gra va -
ções do BNDES e a sus pe i ta de re la ção in ces tu o sa
e pro mís cua en tre Ban co Cen tral, BNDES e ban cos
pri va dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta é a 
si tu a ção a que che ga mos. A CPI – co mis são par la -
men tar de in qué ri to –, que é prin ci pal men te um ins -
tru men to de ga ran tia das mi no ri as, é per ma nen te -
men te su fo ca da pela ma i o ria. E a CPI, quan do in te -
res sa, pas sa a ser ins tru men to des sas mes mas ma i -
o ri as.

Como dis se an te ri or men te – vou con clu ir o
pro nun ci a men to para ou vir os apar tes –, te nho cer -
te za de que a CPI vai ser ins ta la da. Os mem bros do 
Blo co da Opo si ção vão fa zer par te dela. Va mos
exer cer nos sas atri bu i ções e va mos tra ba lhar para
que a CPI não vire ape nas ins tru men to para com ba -
ter esse ou aque le Po der, mas que, re al men te, con -
tri bua para apro fun dar o pro ces so de de mo cra ti za -
ção e de aper fe i ço a men to das ins ti tu i ções, em bo ra
eu en ten da que, se a ques tão a ser dis cu ti da é a re -
for ma do Ju di ciá rio, é a ex tin ção do TST, do STM ou 
de qual quer ou tro Tri bu nal, o ins tru men to cor re to
para isso, como foi fe i to em vá ri as ou tras oca siões
nes ta Casa, é uma co mis são es pe ci al cri a da para
de ba ter o tema – co mis são, in clu si ve, que já é ob je -
to de re que ri men to da Se na do ra He lo i sa He le na.

Para con clu ir, exis te um ou tro as pec to que não 
está sen do dito: é ver da de que exis tem vá ri as de -
nún ci as – pos si vel men te fa tos – de cor rup ção no
Po der Ju di ciá rio. Mas pos so afir mar, sem medo de

er rar, que gran de par te des sas de nún ci as es tão re -
la ci o na das com os Ju di ciá ri os es ta du a is, que não
po de rão ser ob je to de in ves ti ga ção da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to do Se na do Fe de ral, mes -
mo que que i ra mos e mes mo que ela ve nha a ser
ins ta la da.

Sr. Presidente, creio que o meu tempo não
acabou. Vou, portanto, conceder o aparte ao
Senador Ernandes Amorim.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – No bre
Se na dor José Edu ar do Du tra, fico sa tis fe i to quan do, 
nes ta Casa, ouço fa la rem de algo que há três anos
can sei de de nun ci ar: a cor rup ção na Jus ti ça do Tra -
ba lho. Ela cons trói pré di os sun tu o sos. Em Ron dô -
nia, por exem plo, gas tou-se mais de três mil re a is
por me tro qua dra do em uma obra. Eu de nun ci ei
isso, o tem po pas sou, e ago ra ouço vo zes im por tan -
tes, as do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e de
V. Exª, pro pon do a cri a ção de uma CPI, à qual se rei 
fa vo rá vel. Em Re ci fe, onde es ti ve re cen te men te,
pude ve ri fi car que o Ju di ciá rio está cons tru in do uma
obra sun tu o sa, e a al guns me tros des ta Casa tam -
bém ve mos obras ca rís si mas sen do cons tru í das. E
o Bra sil ne ces si ta de ou tros in ves ti men tos. Está na
hora de apu rar, de ques ti o nar e de exa mi nar por
que exis te a Jus ti ça do Tra ba lho no Bra sil, uma vez
que em qua se ne nhum ou tro país ela exis te, ain da
mais com o seu cus to. Con si de ro cor re to o exa me
des sa si tu a ção e que se bus quem ca mi nhos al ter -
na ti vos, até mes mo, quem sabe, a sua in clu são na
pró pria Jus ti ça Co mum, eco no mi zan do-se, com
isso, mais de R$200 mi lhões por ano. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor José Edu ar do Du tra,
que ro in for mar a V. Exª que a Mesa tem cons ciên cia 
de que se tra ta de um as sun to opor tu no, que está
cha man do a aten ção da opi nião pú bli ca. Por tan to,
evi den te men te, a Casa de se ja ou vir a ma ni fes ta ção
de V. Exª e dos de ma is Se na do res. O ora dor que o
an te ce deu ul tra pas sou o seu tem po em apro xi ma -
da men te 10 mi nu tos. De ma ne i ra que V. Exª tem
esse tem po para ou vir os de ma is apar tes e con clu ir
o seu pro nun ci a men to. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Obri ga do, Sr. Pre si den te. 

Para eco no mia de tem po, ou vi rei to dos os
apar tes para de po is fa zer os co men tá ri os. 

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor José Edu -
ar do Du tra?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
AL) – Ouço, com pra zer, o apar te da no bre Se na do -
ra He lo i sa He le na. 
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A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, pa ra be ni zo V. Exª pela
pos si bi li da de que dá a esta Casa de ini ci ar o de ba -
te. Eu não te nho dú vi da de que mu i tas crí ti cas fe i tas 
ao Po der Ju di ciá rio são ex tre ma men te per ti nen tes e 
não são de pro pri e da de de ne nhu ma per so na li da de
po lí ti ca, são crí ti cas fun da men ta das pela so ci e da de. 
Den tro da pró pria Jus ti ça, in clu si ve, há ma gis tra dos
que fa zem essa au to crí ti ca. Exa ta men te por isso,
apre sen ta mos à Co mis são a po si ção do nos so Par -
ti do em re la ção à Jus ti ça do Tra ba lho, aos Ju í zes
Clas sis tas e à vo ra ci da de com que – in clu si ve, isso
é mo ti va ção de pro je to nos so – o Ju di ciá rio, nos
Esta dos, mu i tas ve zes com pro me te e des res pe i ta a
au to no mia do pró prio Po der Exe cu ti vo. Po rém, é
mu i to im por tan te esse de ba te. Per gun to-me por que 
esse de ba te está acon te cen do jus ta men te ago ra.
Se nós, en quan to Se na do res, que re mos aju dar o
povo so fri do do nos so Bra sil, por que não cum pri -
mos com nos sas prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is? Se
que re mos aju dar o povo so fri do do Bra sil, po de mos
fa zer o de ba te da re for ma do Po der Ju di ciá rio e do
con tro le so ci al. Mas, como te mos que dis cu tir a
fome, a mi sé ria, o de sem pre go, a des tru i ção com -
ple ta dos par ques pro du ti vos na ci o na is, não fa ze -
mos isso, não le gis la mos – quem le gis la é o Pre si -
den te da Re pú bli ca, o Se na dor vir tu al –, não fis ca li -
za mos – é por isso que o FMI faz o que quer no
Bra sil –, não cum pri mos a Cons ti tu i ção, no sen ti do
de de fi nir so bre tra ta dos que desres pe i tam e aca bam 
com a Na ção bra si le i ra. Por tan to, não le gis la mos, não
fis ca li za mos, não cum pri mos com a nos sa fun ção
cons ti tu ci o nal. Per gun to-me: te mos prer ro ga ti va de fa -
zer a crí ti ca? Sim, te mos. Infe liz men te, te mos que di -
zer à so ci e da de que não te mos au to ri da de para fa -
zê-lo, por que não es ta mos cum prin do com as nos sas
prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is. Qu e re mos fa zer tudo
isso no bojo de to das as re for mas. Qu e re mos com ba -
ter o so fri men to da po pu la ção. Va mos dis cu tir o de -
sem pre go. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Faz soar
a cam pa i nha.) 

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Meu
que ri do Pre si den te nor des ti no, en ten do a si tu a ção
de li ca da de V. Exª na Pre si dên cia dos tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Re al -
men te, Se na do ra.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Por -
tan to, que ro pa ra be ni zar V. Exª. Da mes ma for ma
que V. Exª, sen ti-me des res pe i ta da, não como Se -
na do ra, por que pen so que todo Se na dor tem prer ro -
ga ti vas – e a úni ca res pe i tá vel é a de emi tir po si -
ções –, mas como ci da dã bra si le i ra, di an te da ob -

ser va ção pú bli ca, que V. Exª in clu si ve ci tou, fe i ta
pelo Pre si den te des ta Casa, ame a çan do a Jus ti ça
do Tra ba lho com a sua ex tin ção, re la ci o nan do-a à
ques tão da in de ni za ção. Por tan to, pa ra be ni zo V.
Exª.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Gil vam
Bor ges.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA)
– Estou na fila, Exce lên cia.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – V. Exª será o úl ti mo.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – No bre
Se na dor José Edu ar do Du tra, é pre ci so uma cons -
ciên cia his tó ri ca para com pre en der mos, como a pró -
pria Se na do ra He lo i sa He le na há pou co dis se, a ra -
zão pela qual esse de ba te so bre a gra vi da de do
pro ble ma do Ju di ciá rio che gou hoje. Isso vem ocor -
ren do há mu i to tem po. Os de gre da dos, os ne gros,
os ín di os, essa mis ci ge na ção que co me çou a for mar 
os pi la res da Na ção bra si le i ra sem pre teve em seus
ho mens pú bli cos, des cen den tes de toda essa mis ci -
ge na ção, as dis cus sões, a bus ca de al ter na ti vas.
Sem som bra de dú vi da, há uma ne ces si da de pre -
men te. O pró prio Pre si den te des ta Casa foi apla u di -
do quan do, em sua ma ni fes ta ção, di zia da ne ces si -
da de da re for ma do Po der Ju di ciá rio; da mes ma for -
ma que há ne ces si da de das am plas re for mas que
es tão sen do im ple men ta das no País, em es pe ci al a
re for ma po lí ti ca. O Con gres so Na ci o nal, como fó -
rum de de ba te, re al men te tem le va do essa pre o cu -
pa ção. Hon ra-me, sim, ter o Pre si den te des ta Casa
dan do uma de cla ra ção co ra jo sa, de ter mi na da, con -
vic ta, numa po si ção im por tan te de re for mas no nos -
so País, di zen do ao Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho
que o Con gres so está aten to para dis cu tir as re for -
mas. Por tan to, Se nador José Edu ar do Du tra, é opor tu -
na, sim, a pre sen ça de V. Exª. No en tan to, a ve e mên -
cia de V. Exª não pode che gar ao pon to de ques ti o -
nar o li vre ar bí trio, o di re i to e a res pon sa bi li da de do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Acre di to que,
para abrir e con du zir o de ba te so bre es sas re for mas 
ne ces sá ri as do Po der Ju di ciá rio e ou tras, pre ci sa -
mos de lí de res da en ver ga du ra, da de ter mi na ção e
da con vic ção do Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, V. Exª há de con vir: Mas V. Exª faz seu pa -
pel, ao ten tar ca pi ta li zar a aten ção na ci o nal como o
pai da cri an ça. Não exis te o pai da cri an ça. Essa
dis cus são vem des de quan do os de gre da dos vi e -
ram de Por tu gal, mis tu ran do tudo. Essa ne ces si da de 
exis te há mu i to tem po.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
ape la para os Srs. Se na do res apar te an tes no sen tido de 
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re du zir os apar tes ao ne ces sá rio, por que o tem po
dos apar tes está sen do des con ta do no tem po do
ora dor.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – E o tempo 
do orador está sendo levado adiante, Sr.
Presidente. Tudo bem!

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador 
José Eduardo Dutra, V. Exª me concede um aparte?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Ouço a Senadora Marina Silva.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Pa ra be ni -
zo V. Exª por tra zer, nes ta tar de, essa dis cus são.
Pa re ce-me ser algo que está den tro da alma des te
Ple ná rio, tan to que to dos os Srs. Se na do res es tão
aten tos ao que está sen do de ba ti do. Acho que V. Exª
co lo ca a dis cus são no seu de vi do lu gar, no sen ti do de 
fa zer es cla re ci men tos. Da for ma como está sen do
pos to pe los me i os de co mu ni ca ção, tra ta-se de uma
CPI do Po der Ju di ciá rio. No en tan to, como dis se V.
Exª, não se ria cor re to, do pon to de vis ta da Cons titui -
ção, di zer que iría mos fa zer uma CPI do Po der Le gis la -
ti vo para inves ti gar os ca sos que en vol ve ram e que
en vol vem ain da o Po der Le gis la ti vo em es cân da los,
como, por exem plo, a com pra de vo tos. Não po de ría -
mos ins ti tu ir uma CPI do Exe cu ti vo de uma for ma ge -
né ri ca. O mes mo ocor re com re la ção ao Po der Ju di -
ciá rio. Uma ou tra con fu são que V. Exª es cla re ce é a
de que não se pode pen sar em uma CPI como um
me ca nis mo ca paz de dar ele men tos para a re for ma
do Po der Ju di ciá rio. O ins tru men to cor re to é o in di ca -
do pela Se na do ra He lo i sa He le na: o da cri a ção de
uma co mis são. O Blo co de Opo si ção, com cer te za,
par ti ci pa rá de uma CPI com base em fa tos de ter mi na -
dos. Não ha ve rá pro ble ma al gum. V. Exª co lo cou com 
mu i ta cla re za que fa tos de ter mi na dos não fal ta rão, até 
por que eles não fal tam no Po der Le gis la ti vo e no Po -
der Exe cu ti vo, e cer ta men te não fal ta rão no Ju di ciá rio. 
O Po der Ju di ciá rio tem to das as im per fe i ções dos de -
ma is Po de res, com um pro ble ma a mais: a fal ta de
trans pa rên cia, de acom pa nha men to, ou seja, a “ca i -
xa-preta” é mu i to ma i or e mu i to mais so fis ti ca da. No
en tan to, a dis cus são não pode ser pos ta nos ter mos
em que está sen do di vul ga da para a so ci e da de bra si -
le i ra. Te mos que ob ser var aqui lo que diz a Cons ti tu i -
ção. Assim, faz-se ne ces sá rio que, ao apre sen tar o
pe di do de CPI que to dos es ta mos aguar dan do, seja
co lo ca do exa ta men te nos ter mos pre vis tos na Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se -
na dor José Edu ar do Du tra, V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Pois não. Ouço o aparte de V. Exª, nobre

Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – No -

bre Se na dor José Edu ar do Du tra, que ro cum pri -
men tar V. Exª pela cla re za com que ex pôs que, se 
hou ver fato de ter mi na do a in ves ti gar, ob vi a men te
es ta re mos dis pos tos a exa mi ná-lo. Eu gos ta ria de
res sal tar, no bre Se na dor José Edu ar do Du tra – e,
há pou co, o no bre Se na dor Ro ber to Re quião di a -
lo ga va co nos co so bre essa pos si bi li da de –, que,
se, por ven tu ra, hou ver um exa me do sis te ma ju di -
ciá rio fe de ral, na me di da em que ele se re la ci o na,
em ter mos de ins tân ci as, com o es ta du al, po de ría -
mos tam bém exa mi nar o que se pas sa em ní vel
es ta du al. Até por que o Con gres so Naci o nal, ao
exa mi nar, por exem plo, um cri me que tenha
ocor ri do em qual quer dos Esta dos, po den do ana li -
sar ali, em de ta lhes, o pro ce di men to de to dos os
res pon sá ve is pela sua apu ra ção, ape nas para ci -
tar um exem plo. Mas cum pri men to tam bém V. Exª
pela cla ra ma ne i ra como ex pôs o que tem acon te -
ci do com to das as ten ta ti vas da Opo si ção de, em -
bo ra em mi no ria, pro cu rar re a li zar a apu ra ção de
fa tos de ter mi na dos com pro pos tas de CPI. Por tan -
to, se a in ten ção do Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, que teve essa ini ci a ti va de ex por esse
as sun to à opi nião pú bli ca e à im pren sa, é a de for -
ta le cer o Con gres so Na ci o nal e fa zer com que tra -
ba lhe mos com os as sun tos mais re le van tes da
vida na ci o nal, há que se res pe i tar aqui lo que a
Opo si ção tem co lo ca do como ne ces si da de im por -
tan te, até para que ve nha mos a cum prir o nos so
pa pel cons ti tu ci o nal, a nos sa fun ção de fis ca li zar
os atos do Exe cu ti vo. Falo do pro ces so de pri va ti -
za ção, da ma ne i ra como o BNDES dis pôs de re -
cur sos a ta xas de ju ros sub si di a dos no pro ces so
de pri va ti za ção, com o apor te de ava is do Ban co
do Bra sil e de fun dos de pen são, todo esse pro ce -
di men to que ava li a mos e que – con ti nu a mos a in -
sis tir – pre ci sa ser ave ri gua do em pro fun di da de.
Tam bém me re fi ro à CPI so bre os ins ti tu tos de
pes qui sa, que, in clu si ve, aca bou ob ten do o nú me -
ro de as si na tu ras ne ces sá ri as, mas, em bo ra te nha 
tido a sua pri me i ra re u nião no mês de ja ne i ro, aca -
bou não se re a li zan do na prá ti ca, pois a base do
Go ver no sim ples men te não com pa re ceu, além de
to dos os exem plos ci ta dos por V. Exª. Cum pri men -
to-o pela ma ne i ra tão cla ra com que ex pôs o as -
sun to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, peço li cen ça para in ter rom -
pê-lo, a fim de, na for ma do Re gi men to, pror ro gar a
Hora do Expe di en te para que V. Exª pos sa con clu ir
o seu dis cur so.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) –
Permite-me V. Exª um aparte, Senador José Eduardo
Dutra?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, cum pri men to-o por ter es -
ta be le ci do, com vi gor e in te li gên cia, o de ba te so bre
a ques tão da CPI do Ju di ciá rio. Pes so al men te, não
te nho uma opi nião fir ma da so bre a opor tu ni da de da
re a li za ção des sa CPI nes te mo men to, mas gos ta ria
de lem brar a V. Exª que o que ca rac te ri za a Fe de ra -
ção, o Esta do Fe de ral, ou, pelo me nos, uma das
suas con di ções es sen ci a is, é a par ti ci pa ção dos
Esta dos na Câ ma ra Fe de ral e no Se na do da Re pú -
bli ca, a qual pro por ci o na a uma co mis são par la men -
tar de in qué ri to con di ções para apro fun dar in ves ti -
ga ções em tri bu na is es ta du a is ou mes mo em fa tos
es pe cí fi cos, como, por exem plo, o da vi o lên cia po li -
ci al no Pará. Exis te essa pos si bi li da de, e o Con gres -
so Na ci o nal pode apro fun dar esse as sun to. E se o
Con gres so pode ana li sar a sin gu la ri da de de um cri -
me pra ti ca do en tre pes so as, não re sol vi do por uma
po lí cia es ta du al, é evi den te que po de ria apro fun dar
tam bém as in ves ti ga ções so bre es tru tu ras ju di ci a is
de Esta dos. A ob ser va ção que eu que ria fa zer era
ape nas essa, por que me re ser vo para uma po si ção
pos te ri or, de po is de al gu ma re fle xão, para for mar
uma opi nião pes so al so bre a opor tu ni da de da re a li -
za ção des sa co mis são par la men tar de in qué ri to. Por 
exem plo, hoje, a gre ve da Jus ti ça Fe de ral é um fato
de ter mi na do de ex tre ma gra vi da de. Qu an do os ju í -
zes fe de ra is re sol vem pa ra li sar o pro ces so ju di ciá -
rio, é a pró pria Re pú bli ca que está cor ren do um sé -
rio ris co. Se gu ra men te, não ha ve rá um des con to de
sa lá rio nes sa gre ve; se gu ra men te essa gre ve de ju í -
zes será in ter pre ta da – como já o foi pela pró pria
Jus ti ça do Pa ra ná – como um des can so se ma nal,
acres cen ta do ao des can so se ma nal re mu ne ra do.
Não es tou ti ran do a ra zão da re i vin di ca ção dos ju í -
zes fe de ra is, mas o avan ço dos ju í zes fe de ra is, a or -
ga ni za ção de uma gre ve que tan tas ve zes a Jus ti ça
Fe de ral ne gou aos fun ci o ná ri os pú bli cos de se to res
con si de ra dos es sen ci a is, por si só, já se ria o ob je to
de ter mi na do que jus ti fi ca ria a aber tu ra de uma co -
mis são par la men tar de in qué ri to. Mas o de ba te foi
aber to com in te li gên cia e ve e mên cia e com ar gu -
men tos só li dos. Que o de ba te con ti nue!

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Senador José Eduardo Dutra, V. Exª, ao assomar a
essa tribuna, estabeleceu o contraditório, o que é
muito saudável para esta Casa. Ao mesmo tempo,
creio que V. Exª foi ao encontro do desejo do
Senador Antonio Carlos Magalhães quando criou o
debate. O Senador Antonio Carlos Magalhães, com
o peso enorme de sua opinião e com seu feeling
político, evidentemente lançou a idéia exatamente
para que este Senado e a sociedade começassem a 
discutir esse tema candente. Mas creio que está
havendo um mal-entendido – o Senador Antonio
Carlos Magalhães, aqui presente, poderá esclarecer 
isso –, por parte da imprensa, que divulgou que o
Senador Antonio Carlos Magalhães quer uma CPI
para investigar o Poder Judiciário. S. Exª vai prestar
o seu esclarecimento. Não acredito que essa seja a
sua intenção, porque isso seria um “estupro
institucional”. Não posso conceber uma comissão do 
Senado investigando o Poder Judiciário Federal em
todas as instâncias, em todos os tribunais, em todos 
os juizados federais. Isso criaria uma situação de
tamanho constrangimento e de confronto entre os
Poderes, que, evidentemente, mergulharia o País
numa crise. Tenho certeza de que não é isso que o
Presidente desta Casa deseja. Dessa forma, creio
que, pouco a pouco, vai-se estabelecendo um
consenso. CPI para investigar fatos determinados
do Poder Judiciário, nem que sejam necessárias
dez ou vinte CPIs, muito bem! Mas creio que
ninguém desta Casa deseja a abertura de uma CPI
para investigar o Poder Judiciário. Parabéns pelo
seu pronunciamento!

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concedo o aparte a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador 
José Eduardo Dutra, espero que V. Exª encerre o
seu discurso, não concedendo novos apartes, para
que, depois disso, possamos iniciar a Ordem do Dia.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA)
– Se na dor José Edu ar do Du tra, em pri me i ro lu gar,
lou vo o dis cur so de V. Exª. Em se gun do lu gar, de -
fen do o Se na do con tra qual quer agres são vin da de
fora ou de den tro. Não pos so acre di tar que, se esta
não fos se uma Casa dig na de tra ba lho, al guém ti ves -
se a coragem de can di da tar-se para se ele ger Se na -
dor. Isso ocor re por que se jul ga que esta Casa me re -
ce res pe i to, e esse res pe i to to dos te mos por ela.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Esse aparte foi feito para mim?

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA)
– Não, mas está per to. Mas que ro di zer que V. Exª
con de nou, no seu dis cur so, vá ri as opor tu ni da des
em que não fo ram fe i tas CPIs com o ob je ti vo de
apu ra ção; logo, V. Exª é fa vo rá vel à apu ra ção por
meio de uma CPI. Aliás, V. Exª foi tão lon ge quan to
eu – se é que as sim pro ce di – no iní cio do seu dis -
cur so, por que ad mi tiu, in clu si ve, su pri mir-se a ins -
tân cia su pe ri or. No dis cur so que pre ten do fa zer –
tal vez, com a co la bo ra ção de V. Exª –, apre sen ta rei
pro pos ta de Juiz do Tra ba lho e de pro fes sor de Di -
re i to do Tra ba lho de uni ver si da de fe de ral den tro do
nos so pon to de vis ta. V. Exª vai fi car sa tis fe i to, por -
que já está aten di da a sua pre ten são por um pro fes -
sor e por um juiz. Ape nas que ro con vi dar V. Exª
para ver o re que ri men to; V. Exª po de rá ve ri fi car se
ele tem ou não con di ção de ser apre sen ta do e po -
de rá até co la bo rar para que seja apre sen ta do. Eu
irei à tri bu na, cer ta men te na pró xi ma se ma na, para
apre sen tar os fa tos e o re que ri men to. Mas fi ca rei
mu i to fe liz se pu der su bir à tri bu na sa ben do que V.
Exª irá apo iá-lo.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, vou con clu ir o meu pro nun ci a -
men to, fa zen do um apa nha do ge ral dos apar tes.

Em pri me i ro lu gar, o Se na dor Gil vam Bor ges,
ao cri ti car a mi nha opi nião so bre a de cla ra ção do
Pre si den te, dis se que eu es ta va im pe din do o li vre
ar bí trio do Pre si den te. Não, isso não ocor reu. Qu an -
do o Pre si den te da Re pú bli ca, por vá ri as ve zes, in -
clu si ve no ex te ri or, fa zia crí ti cas ao Con gres so Na ci -
o nal, Se na do res, in clu si ve os da base go ver nis ta,
cri ti ca ram a de cla ra ção do Pre si den te da Re pú bli ca. 
Não es ta vam im pe din do ou pro pon do que Sua
Exce lên cia pu des se fa lar ou cas sar o seu li vre ar bí -
trio.

A ques tão le van ta da pelo Se na dor Ernan des
Amo rim está na li nha da qui lo que eu já vi nha di zen -
do des de o iní cio e tal vez pos sa con ver gir para o
que dis se o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

Me di an te seu apar te, o Se na dor Jef fer son Pé res 
re tra tou exa ta men te como o tema está co lo ca do: CPI
do Ju di ciá rio. Nes se as pec to, con si de ro ab sur do. É
tão ab sur do quan to se pro pu ses se uma CPI do Exe -
cu ti vo. Aliás, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
por in ter mé dio da im pren sa, afir mou: hou ve uma CPI
que der ru bou um Pre si den te. Mas não era uma CPI
con tra o Po der Exe cu ti vo. Era uma CPI que, em fun -
ção da sua atu a ção, fez com que aque le que con jun -
tu ral men te es ta va ocu pan do o car go de Pre si den te da 
Re pú bli ca – e, por tan to, não pode ser con fun di do
com o Po der Exe cu ti vo, aca bou sen do cas sa do.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Mas se fosse exclusivamente pelo fato
determinado, ele não seria cassado.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É que a
CPI determinou uma Comissão de Impeachment. O
impeachment foi o responsável pela cassação, não 
a CPI. As conclusões da CPI levaram a que a
Câmara dos Deputados autorizasse o
impeachment.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senador José Eduardo Dutra, por favor, conclua o
seu discurso.

A Sra. Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador José Eduardo Dutra, V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senadora, peço a sua compreensão, mas temos 27
oradores inscritos, temos seis matérias com cinco
votações nominais. Solicito ao Senador José
Eduardo Dutra que não conceda mais apartes.

A Sra. He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Está 
óti mo, apre sen ta re mos vá ri os re que ri men tos de
cons ti tu i ção de CPI.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Se for ins ta la da uma CPI para apu rar um fato
de ter mi na do de cor rup ção no Po der Ju di ciá rio; se
os tra ba lhos des sa CPI con clu í rem, por exem plo,
que a fi gu ra mais alta do Po der Ju di ciá rio, o Pre si -
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ti ver al gum en -
vol vi men to, S. Exª so fre rá a mes ma pena da lei que
o Pre si den te da Re pú bli ca. Mas não se pode con -
fun dir isso com o Po der Exe cu ti vo ou o Po der Ju di -
ciá rio ou qual quer ou tro Po der que es te ja sob in ves -
ti ga ção.

Para con clu ir de for ma de fi ni ti va, Sr. Pre si den -
te, re lem bro que um Se na dor fez re fe rên cia a apla u -
sos e à vi são que a po pu la ção tem do Ju di ciá rio.
Con cor do ple na men te em que a vi são que a so ci e -
da de tem do Po der Ju di ciá rio não é das me lho res.
Acre di to que o Po der Le gis la ti vo tam bém não tem
essa boa ima gem pe ran te a po pu la ção. É pos sí vel
até que, em de ter mi na do mo men to, se al guém pro -
pu ses se o fe cha men to do Con gres so – e não que ro
es ta be le cer ne nhum pa ra le lo – pro va vel men te re ce -
be ria apla u sos de se to res ex pres si vos. Fiz ques tão
de fa zer esse pro nun ci a men to, por que a for ma como
se está ex pon do o as sun to, ou seja, CPI do Ju di ciá rio, 
pode nos le var a uma si tu a ção pe ri go sa. Qu e ro lem -
brar que o pro ces so de fu ji mo ri za ção do Peru co me -
çou pri me i ro pela des mo ra li za ção do Po der Ju di ciá rio, 
pros se guiu com a des mo ra li za ção do Po der Le gis la ti -
vo e aca bou no que deu. Até bato na ma de i ra es pe -
ran do que isso não acon te ça no Bra sil. 
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Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela com pla -
cên cia na con du ção do meu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que será 
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 8, DE 1999

Acres cen ta § 7º ao art. 220 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

As me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te
emen da à Cons ti tu i ção:

Art. 1º O art. 220 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral fica acres ci do do se guin te § 7º

“Art. 220..............................................
............................................................
§ 7º  A di vul ga ção de pes qui sa ele i -

to ral nos me i os de co mu ni ca ção es ta rá
su je i ta às res tri ções es ta be le ci das no in -
ci so II do § 3º, além de li mi ta ções de pra -
zos, a se rem fi xa dos em lei, de modo não 
in flu ir na de ci são do ele i tor."(NR)

Art. 2º  Esta emen da à Cons ti tu i ção en tra
em vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Den tre os te mas mais dis cu ti dos en tre o pri me -
i ro e o se gun do tur no das ele i ções para go ver na dor, 
a di vul ga ção da pes qui sas ele i to ra is cons ti tui o mais 
po lê mi co e vem con tra pon do a clas se po lí ti ca aos
me i os de co mu ni ca ções e aos ins ti tu tos de pes qui sa 
e opi nião pú bli ca. Ape sar das di fe ren ças de po si ção 
quan to ao es ta be le ci men to de li mi tes, prin ci pal men -
te de tem po, para a di vul ga ção do re sul ta do des sas
pes qui sas, pa re ce não ha ver di ver gên ci as quan to
ao fato que elas in ter fe rem, de al gu ma  ma ne i ra, na
for ma ção da opi nião do ele i to ra do, che gan do até,
em boa par te dos ca sos, a de ter mi nar a de ci são de
ele i to res, prin ci pal men te da que les que vo tam em ra -
zão de sim pa tia pela pes soa do can di da to e não por 
acre di tar em seu pro gra ma ou por con cor dar com
sua po si ção ide o ló gi ca.

A idéia de es ta be le cer res tri ções de pra zo para 
a di vul ga ção das pes qui sas ele i to ra is pela im pren sa, 
prin ci pal men te na te le vi são, es bar ra numa li mi ta ção
cons ti tu ci o nal. De fato, a in ter pre ta ção mais co mum
do art.220 da Cons ti tu i ção Fe de ral, en ca be ça da
pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, con sa gra ple na li -
ber da de aos me i os de co mu ni ca ção, para a di vul ga -
ção dos re sul ta dos de pes qui sas ele i to ra is, in clu si ve 

no dia das ele i ções. To da via, não se le vam em con -
ta, para a for ma ção des se en ten di men to, di re i tos in -
di vi du a is tam bém con sa gra dos pela Cons ti tu i ção: de 
um lado, o di re i to à in for ma ção, as se gu ra do pelo in -
ci so XIV do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral, de ou tro, 
a li ber da de de cons ciên cia e de cren ça, ga ran ti da
pelo in ci so VI do mes mo ar ti go.

A prá ti ca cor ri que i ra dos me i os de co mu ni ca -
ção, de di vul gar re sul ta dos de pes qui sas ele i to ra is
como se re tra tas se fi el men te o pen sa men to de um
con jun to re pre sen ta ti vo do ele i to ra do, in ter fe rin do
di re ta men te na for ma ção da von ta de do ele i tor,
deve, por tan to ser li mi ta da, pois está fe rin do a li ber -
da de de cons ciên cia e de cren ça, além de não res -
pe i tar o di re i to de aces so à in for ma ção.

A pre sen te pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção 
tem por ob je ti vo evi tar que a di vul ga ção das pes qui -
sas pos sa exer cer in fluên cia na de ci são do ele i to ra -
do, prin ci pal men te na fase fi nal da cam pa nha, me di -
an te o acrés ci mo de um novo pa rá gra fo ao art. 220
da Cons ti tu i ção Fe de ral, es ta be le cen do que a di vul -
ga ção de pes qui sa ele i to ral nos me i os de co mu ni ca -
ção es ta rá su je i ta às res tri ções es ta be le ci das no in -
ci so II do § 3º, além de li mi ta ções de pra zo. Infor -
mam tal su ges tão os mes mos prin cí pi os éti cos e so -
ci a is que a Cons ti tu i ção Fe de ral con sa gra no art.
221, IV, como bá si cos para a pro du ção e pro gra ma -
ção im por tan tes quan to à li ber da de de in for ma ção e 
fun da men ta is para o aper fe i ço a men to das ins ti tu i -
ções de mo crá ti cas no nos so País.

Sala das Ses sões, em 17 de mar ço de 1999
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Texto Constitucional de 5 de
outubro de 1988 com as alterações
adotadas pelas Emendas Constitucionais 
nº 1/92 a 18/98 e pelas Emendas
Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/94.

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 
observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de
natureza política, ideológica e artística.

§ 3º Compete à lei federal:
I – regular as diversões e espetáculos

públicos, cabendo ao poder público informar sobre a 
natureza deles, as faixas etárias a que não se
recomendem, locais e horários em que sua
apresentação se mostre inadequada;

II – estabelecer os meios legais que garantam
à pessoa e à família a possibilidade de se
defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art.
221, bem como da propaganda de produtos,
práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde 
e ao meio ambiente.

§ 4º A propaganda comercial de tabaco,
bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e
terapias estará sujeita a restrições legais, nos
termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá,
sempre que necessário, advertência sobre os
malefícios decorrentes de seu uso.

§ 5º Os meios de comunicação social não
podem, direta ou indiretamente, ser objeto de
monopólio ou oligopólio.

§ 6º A publicação de veículo impresso de
comunicação independe de licença de autoridade.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
proposta de emenda à Constituição que acaba de

ser lida está sujeita as disposições específicas dos
arts. 345 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e despachada à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

São li dos os se guin te:

REQUERIMENTO Nº 83, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que seja 

so li ci ta do ao Mi nis tro das Mi nas e Ener gia as se -
guin tes in for ma ções:

Con si de ran do o dis pos to no ar ti go 15 da
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 qua is as con -
di ções apro va das pelo Mi nis tro das Mi nas e
Ener gia que de ve ria ser pre en chi das para que
ocor res se a trans fe rên cia dos ati vos cons ti tu ti -
vos do Cen tro Na ci o nal de Ope ra ção do Sis te ma
– CNOS e dos Cen tros de Ope ra ção do Sis te ma
– COS, bem como os de ma is bens vin cu la dos à
co or de na ção da ope ra ção do sis te ma elé tri co
para o Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co –
ONS.

Envi ar có pia dos es tu dos e pa re ce res téc ni -
cos que em ba sa ram tal apro va ção.

Jus ti fi ca ção

A Ele tro brás vem ce den do fun ci o ná ri os, re -
cur sos fi nan ce i ros e ma te ri a is para vi a bi li zar a
im plan ta ção do ONS, com base em re so lu ções
de sua Di re to ria Exe cu ti va.

Já fo ram ar re gi men ta dos mais de 50 fun ci o -
ná ri os da Di re to ria de Ope ra ção de Sis te ma (DO) 
da Ele tro brás para a pres ta ção de ser vi ço no
Escri tó rio Cen tral da ONS, si tu a do no Rio de Ja -
ne i ro em edi fí cio da Fun da ção Real Gran de za  de 
Se gu ri da de So ci al, vin cu la da a Fur nas Cen tra is
Elé tri cas S.A.

Além dis so, foi con ce di do pela Ele tro brás
ao ONS um em prés ti mo no va lor de
R$3.638.000,00 (três mi lhões, se is cen tos e trin ta
e oito mil re a is), para a co ber tu ra emer gen ci al do 
or ça men to de in ves ti men to e cus te io do ONS no
quar to tri men tre de 1998.

Con si de ran do ser a Ele tro brás uma so ci e -
da de de eco no mia mis ta es ta tal e o ONS uma en -
ti da de pri va da, ain da que sem fins lu cra ti vos,
cri a da pela Lei nº 9.648/98, é fun da men tal que tal 
tipo de ope ra ção seja re ves ti da de to tal trans pa -
rên cia. As in for ma ções aqui so li ci ta das são es -
sen ci a is para que o Se na do pos sa cum prir com
suas atri bu i ções cons ti tu ci o na is.

Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 1999. –
Se na dor Edu ar do Su plicy.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998

.........................................................................
Art. 15. Cons ti tu í do o Ope ra dor Na ci o nal do 

Sis te ma Elé tri co, a ele se rão pro gres si va men te
trans fe ri das as ati vi da de e atri bu i ções atu al men -
te exer ci das pelo Gru po Co or de na dor para Ope -
ra ção Inter li ga da – GCOI, cri a do pela Lei nº
5.899, de 1973, e a par te cor res pon den te de sen -
vol di da pelo Co mi tê Co or de na dor de Ope ra ções
do Nor te/Nor des te – CCON.

§ 1º A Ele tro brás e suas sub si diá ri as são
au to ri za das a trans fe rir ao Ope ra dor Na ci o nal do 
Sis te ma Elé tri co, nas con di ções que fo rem apro -
va das pelo Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener -
gia, os ati vos cons ti tu ti vos do Cen tro Na ci o nal
de Ope ra ção do Sis te ma – CNOS e dos Cen tros
de Ope ra ção do Sis te ma – COS, bem como os
de ma is bens vin cu la dos à co or de na ção da ope -
ra ção do sis te ma elé tri co. 

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

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 84, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 50 § 2º da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se jam
so li ci ta das ao Sr. Mi nis tro da Fa zen da as se guin tes in -
for ma ções:

1) Na pro gra ma ção das ações ad mi nis tra ti -
vas do Ban co Cen tral está in clu í da a ins ta la ção,
em fu tu ro pró xi mo, de de le ga ci as nas ca pi ta is
dos Esta dos em que não às há?

2) Em caso po si ti vo, para quan do está pre -
vis ta a cri a ção de de le ga cia na ca pi tal do Ma ra -
nhão?

3) Em caso ne ga ti vo, que ra zões, de sa con -
se lham a ins ta la ção de uma de le ga cia do Ban co
Cen tral em São Luís?

Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 1999. –
Se na dor Bel lo Par ga 

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 85, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do Re gi men to Inter no do 

Se na do Fe de ral, se jam so li ci ta das ao Sr. Mi nis tro de 
Esta do das Mi nas e Ener gia, as se guin tes in for ma -
ções, jun to a Ele tro brás e Ele tro nor te, dos va lo res
dos in ves ti men tos re a li za dos nas con ces si o ná ri as
de ener gia elé tri ca pri va ti za das e em pre pa ra ção
para pri va ti za ção, re la ti vo ao pe río do de 1995 até a
pre sen te data.

1) Va lor to tal dos in ves ti men tos in di vi du a is nas 
em pre sas con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca, já le i -
lo a das e pri va ti za das;

2) Fon tes dos re cur sos in ves ti dos;
3) Va lo res in di vi du a is que fo ram pa gos pe las

con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca, já le i lo a das e
pri va ti za das;

4) Va lor to tal in ves ti do nas con ces si o ná ri as de
ener gia elé tri ca;

5) Va lor to tal ar re ca da do nas pri va ti za ções das 
con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca;

6) Cus to be ne fí cio dos in ves ti men tos para pri -
va ti za ção das con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca.

Jus ti fi ca ção

É um im pe ra ti vo para a so ci e da de bra si le i -
ra, to mar co nhe ci men to dos in ves ti men tos do
Go ver no Fe de ral no pro ces so de pri va ti za ção
das con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca, e o be -
ne fí cio que o nos so povo terá com a ven da do
seu pa tri mô nio.

Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 1999. –
Se na dor Ernan des Amo rim, PPB – RO

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 86, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do Re gi men to Inter no do 

Se na do Fe de ral, se jam so li ci ta das ao Sr. Mi nis tro de 
Esta do das Mi nas e Ener gia, as se guin tes in for ma -
ções, jun to a Ele tro brás e Ele tro nor te, dos va lo res
dos in ves ti men tos re a li za dos nas Cen tra is Elé tri cas
de Ron dô nia S.A. – CERON – des de 1995 até a
pre sen te data.

1) Va lo res já in ves ti dos na CERON des de o
iní cio do pro ces so de pri va ti za ção e fe de ra li za ção;

2) Qual a ori gem dos re cur sos?
3) Qu a is as me lho ri as no sis te ma do for ne ci -

men to de ener gia elé tri ca aos con su mi do res?
4) Hou ve au men to de ge ra ção e ofer ta de

ener gia elé tri ca a po pu la ção?
5) Mo da li da de de con tra ta ção dos Pro du to res

Inde pen den tes;
6) Ter mos e con di ções do pro ces so de co mo -

da to já con clu í dos e os em an da men to.

Jus ti fi ca ção

O pro ces so de fe de ra li za ção até o pre sen te
mo men to não tem le va do ao Esta do de Ron dô nia, 
qual quer be ne fí cio, seja na ge ra ção de ener gia,
re du ção de ta ri fas ou na ge ra ção de em pre gos.

Di an te do fato, é ne ces sá rio que o povo
Rondoni en se tome co nhe ci men to do que foi 
in ves ti do e o que está sen do fe i  to do seu
pa tri mô nio.
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Sala das Sessões, 17 de março de 1999. –
Senador Ernandes Amorim, PPB – RO

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
requerimentos lidos serão despachados à Mesa,
para decisão, em conformidade com o inciso III do
art. 216 do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 87, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,

requeiro a tramitação em conjunto do PLS 33/99 e
PLC 2/99.

Sala das Sessões, 17 de março de 1999. –
Senador José Roberto Arruda .

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
requerimento será publicado e, posteriormente,
incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255,
inciso II, alínea c, item 8, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima:

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 23, DE 1999

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 154
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O § 1º do art. 154 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. 154 (...)
§ 1º Con si de ra-se ses são de li be ra ti va

or di ná ria, para os efe i tos do art. 55, III, da
Cons ti tu i ção Fe de ral aque la re a li za da de se -
gun da a quin ta-feira às 14 ho ras e 30 mi nu -
tos e às sex tas-feiras às 10 ho ras, quan do
hou ver Ordem do Dia pre vi a men te de sig na -
da."

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

Jus ti fi ca ção

O Sena do Fe de ral, com pru dên cia e re a lis mo,
an te ci pou para o pe río do ma tu ti no o iní cio de suas ses -
sões or di ná ri as das sex tas-feiras, re ser van do-as, ba si -
ca men te, para pro nun ci a men tos e con ta gem de pra zo
de pro po si ções em tra mi ta ção que as sim o exi jam.

A experiência, todavia, embora aprovada,
está a exigir adequação à realidade, posto que
temos observado, com frequência, falta de
Quorum para abertura no horário hoje estipulado –
embora, minutos depois chegem mais Senadores,
formando número suficiente para a instalação dos
trabalhos. Há que se considerar, ainda, fatores
sazonais, como o horário de verão, que modificam
os procedimentos pessoais e parlamentares.

Vale ressaltar, também, que o horário proposto 
no presente Projeto de Resolução está sendo
consagrado pela Presidência, que, quando convoca
Sessões Extraordinárias para o período matutino,
sempre o faz prevendo a abertura para as 10:00
horas.

A pro po si ção ora sub me ti da à apre ci a ção da
Casa, des tar te, re ves te-se ape nas de as pec tos po -
si ti vos: evi ta a per da de dias úte is e de pra zos im -
por tan tes, pro pi cia mais con di ções para a re a li za ção 
de ses sões e, pela pró pria es cas sez de ora do res e
de pa u ta às sex tas-feiras, ne las pro pi cia o apro fun -
da men to dos de ba tes, mu i tas ve zes em te mas ro ti -
ne i ra men te pre ju di ca dos pelo acú mu lo de tra ba lho
nos de ma is dias da se ma na.

Não se pode, se quer, ale gar pre ju í zos e per -
das no tem po das ses sões, pos to que sua du ra ção
não será al te ra da e, não ha ven do ex pe di en te à tar -
de, nada im pe di rá o es go ta men to dos as sun tos e
itens de ba ti dos.

Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Na bor Jú ni or.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

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

TÍTULO VII
Das Ses sões

CAPÍTULO I
Da Na tu re za das Ses sões

Art. 154. As ses sões do Se na do po dem ser:(*)
I – de li be ra ti vas.(*)
a) or di ná ri as;(*)
b) ex tra or di ná ri as; (*)
II – não de li be ra ti vas; e(*)
III – es pe ci a is.(*)
§ 1º Con si de ra-se ses são de li be ra ti va or di ná ria,

para os efe i tos do art. 55, III, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
aque la re a li za da de se gun da a quin ta-feira às 14 ho -
ras e 30 mi nu tos e às sex tas-feiras às 9 ho ras, quan -
do hou ver Ordem do Dia pre vi a men te de sig na da.(*)
....................................................................................
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 24, DE 1999

Dispõe sobre documentos sigilosos 
no Senado Federal, de acordo com os
parâmetros traçados pela Lei nº 8.159, de 
8 de janeiro de 1991.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os documentos de natureza ostensiva e 

sigilosa produzidos ou recebidos pelo Senado
Federal, no exercício de suas funções
parlamentares e administrativas, serão tratados na
forma desta Resolução.

§ 1º Ostensivo é o documento emitido,
recebido ou apresentado que tramita e é arquivado
sem qualquer marca e sigilo.

§ 2º Sigiloso é qualquer material impresso,
datilografado, gravado, informatizado, desenhado,
manuscrito ou fotografado, classificado como tal e
que deva ser de acesso restrito, por motivo de
segurança e interesse da sociedade, do Estado ou
do cidadão.

Art. 2º Classificar um documento como sigiloso 
é atribuir a ele certo grau de sigilo em virtude de seu 
conteúdo.

Art. 3º São graus de sigilo:
I – ul tra-secreto: para do cu men tos que re que i -

ram ex cep ci o na is me di das de se gu ran ça e cujo teor
só deva ser do co nhe ci men to de agen tes pú bli cos li -
ga dos ao seu es tu do e ma nu se io;

II – se cre to; para do cu men tos que re que i ram
ele va das me di das de se gu ran ça e cujo teor ou ca -
rac te rís ti cas só pos sam ser do co nhe ci men to de
pes so as que, em bo ra sem li ga ção ín ti ma com seu
con te ú do e ma nu se io, se jam au to ri za das a de les to -
ma rem co nhe ci men to em ra zão do de sem pe nho de
car go ou fun ção;

III – con fi den ci al: para do cu men tos cujo co nhe -
ci men to por pes soa não au to ri za da pos sa di fi cul tar
o trâ mi te e o de sen vol vi men to da ação ad mi nis tra ti -
va ou ser pre ju di ci al aos in te res ses na ci o na is, de
en ti da des, ou de in di ví du os;

IV – re ser va do: para os do cu men tos que não
de vam ser do co nhe ci men to do pú bli co em ge ral, no 
in te res se do ser vi ço.

Art. 4º Pra zo de si gi lo é o pe río do du ran te o
qual se veda o aces so à in for ma ção con ti da em do -
cu men tos clas si fi ca dos como si gi lo sos.

§ 1º Os pra zos, va ri an do con for me o grau de
si gi lo, são:

I – ul tra-secreto: má xi mo de trin ta anos;
II – se cre to: má xi mo de quin ze anos;

III – confidencial: durante o trâmite de
documento ou, após ultimado, máximo de dez anos;

IV | reservado: durante o trâmite do documento 
ou, após ultimado, máximo de cinco anos.

§ 2º Os documentos médicos ficam
automaticamente classificados como confidenciais.

§ 3º Os documentos médicos de caráter
pessoal relativos à sanidade física e mental
permanecerão em sigilo pelo prazo de cem anos.

§ 4º Vencido o prazo de sigilo, o documento
perderá esse caráter, passando a receber
tratamento idêntico ao dos documentos ostensivos.

Art. 5º Os do cu men tos si gi lo sos pro du zi dos
pelo Se na do Fe de ral te rão os gra us de si gi lo atri bu -
ídos pe las se guin tes au to ri da des:

I – ul tra-secreto – o Pre si den te do Se na do
Fe deral;

II – se cre to, con fi den ci al e re ser va do – o Pre si -
den te do Se na do Fe de ral ou o pre si den te de co mis -
são, em ses são ou re u nião, ou vi do o res pec ti vo Ple -
ná rio;

III – con fi den ci al ou re ser va do – o Pre si den te
do Se na do Fe de ral, mem bro da Mesa e o pre si den -
te de co mis são;

IV – re ser va do – o Se cre tá rio-Geral da Mesa e 
o Di re tor-Geral.

Art. 6º Os do cu men tos men ci o na dos no ar ti go
an te ri or obe de ce rão aos se guin tes cri té ri os de clas -
si fi ca ção:

I – do cu men tos ori un dos de ses sões ple ná ri as
se cre tas e de re u niões de co mis sões, que tra tem
dos as sun tos pre vis tos no art. 116 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, são obri ga to ri a men te
se cre tos;

II – do cu men tos ori un dos de ses são ou re u -
nião se cre ta que de li be rem so bre as sun tos di ver sos
dos in clu í dos no item an te ri or te rão, no todo ou em
par te, seu grau de si gi lo man ti do, re du zi do ou can -
ce la do, por de li be ra ção do Ple ná rio, ao tér mi no da
ses são ou re u nião;

III – do cu men tos ori un dos de re u nião re ser va -
da po de rão ser clas si fi ca dos como re ser va dos, a ju í -
zo de co mis são;

IV – a cor res pon dên cia, os pro ces sos e de ma -
is do cu men tos pro du zi dos pelo pre si den te ou mem -
bro da Mesa e por pre si den tes de co mis são po de -
rão ser clas si fi ca dos como con fi den ci a is ou re ser va -
dos, e, pelo Se cre tá rio-Geral da Mesa e Di re -
tor-Geral, como re ser va dos.

Art. 7º Não se dará pu bli ci da de a in for ma ções
e do cu men tos ofi ci a is re ce bi dos como si gi lo sos pelo 
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Se na do Fe de ral, ob ser va do o grau e prazo de si gi lo 
im pos to pela fon te.

§ 1º Os documentos entregues em sessão ou
reunião secreta serão referenciados nas atas e
autos respectivos e arquivados em separado dos
demais documentos do conjunto que não tenham
sido classificados, resguardado o sigilo imposto pela 
origem.

§ 2º Os documentos de que trata este artigo
terão tratamento individualizado, devendo ser
preparados tantos invólucros quantos sejam os
órgãos, entidades ou autoridades externas.

§ 3º O inventário arquivístico desses
documentos dará notícia de cada uma das peças
documentais singulares e de seu exato local de
arquivamento.

Art. 8º O documento produzido ou recebido
pelo Senado Federal, classificado como sigiloso,
deverá ser fechado em invólucro lacrado, marcado
com o grau de sigilo, identificado, datado, rubricado
e arquivado.

Art. 9º Os in vó lu cros la cra dos se rão ru bri ca dos:
I – pe los mem bros da Mesa, no caso de ses -

são se cre ta:
II – pelo Pre si den te, pelo se cre tá rio e de ma is

mem bros pre sen tes, no caso de re u nião se cre ta ou
re ser va da das co mis sões;

III – pelo pre si den te e por dois se cre tá ri os da
Mesa, no caso de re que ri men to de in for ma ção de
se na dor;

IV – pelo pre si den te, pelo se cre tá rio e de ma is
mem bros pre sen tes, no caso de res pos ta a re que ri -
men to de in for ma ção de co mis são;

V – por quem os haja clas si fi ca do, nos de ma is
ca sos.

Art. 10. Ru bri ca dos, os in vó lu cros se rão, de
ime di a to, re co lhi dos ao Arqui vo do Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O Arqui vo, ao re ce ber do cu -
men to si gi lo so de ori gem ex ter na sem o de vi do pra -
zo de si gi lo, re gis tra rá esse pra zo, con sul ta da a au -
to ri da de com pe ten te.

Art. 11. Os do cu men tos si gi lo sos se rão guar -
da dos em co fres ou ar qui vos de se gu ran ça, se pa ra -
dos dos de ma is do cu men tos do con jun to que não
te nham sido clas si fi ca dos.

Art. 12. Po de rão ter aces so a do cu men to clas si -
fi ca do como si gi lo so, na vi gên cia do pra zo de si gi lo:

I – o par la men tar em exer cí cio ou fun ci o ná rio,
em ra zão de ofí cio;

II – co mis sões par la men ta res de in qué ri to e
ou tras que, por re so lu ção do Se na do Fe de ral, se jam 
in ves ti das de igual po der;

III – a Justiça, toda vez que por ela requisitado.

Parágrafo único. Toda pessoa que tomar
conhecimento de documento ou assunto sigiloso
fica responsável pela manutenção do sigilo.

Art. 13. Os do cu men tos que com pro vem o co -
me ti men to de ir re gu la ri da des e in fra ções po de rão,
nos ter mos da lei, ter seu si gi lo can ce la do.

Art. 14. No in te res se de pes qui sa, quan do re -
que ri do, o pra zo de si gi lo po de rá ser re du zi do, se
as sim o ad mi tir o ór gão ou a au to ri da de que clas si fi -
cou o do cu men to como si gi lo so.

Art. 15. Será cri a da no Se na do Fe de ral, no
pra zo de um ano, Co mis são Espe ci al de Do cu men -
tos Si gi lo sos, à qual com pe ti rá de ci dir quan to a so li -
ci ta ções de aces so a in for ma ções si gi lo sas e quan to 
ao can ce la men to ou re du ção de pra zos de si gi lo.

§ 1º A co mis são será cons ti tu í da de três Se na -
do res in di ca dos pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral, 
a cada dois anos, e por dois as sis ten tes: um con sul -
tor le gis la ti vo e o di re tor do Arqui vo ou pes soa por
ele in di ca da.

§ 2º O con sul tor será in di ca do con for me sua
es pe ci a li za ção no as sun to cons tan te do do cu men to
em aná li se.

§ 3º A co mis são não des clas si fi ca rá do cu men -
to sem con sul tar a au to ri da de ou ór gão que o clas si -
fi cou.

Art. 16. Os do cu men tos si gi lo sos não po de rão
ser co pi a dos sem pré via per mis são da au to ri da de
que lhes atri bu iu o grau de si gi lo.

Pa rá gra fo úni co. Qu al quer re pro du ção de um
do cu men to si gi lo so re ce be a clas si fi ca ção cor res -
pon den te à do ori gi nal.

Art. 17. O Par la men tar que vi o lar o si gi lo de
que tra ta esta re so lu ção in cor re rá nas san ções pre -
vis tas no art. 10 da Re so lu ção nº 20, de 1993, e,
nos ca sos pre vis tos no art. 5º, V, da Cons ti tu i ção,
obri gar-se-á à in de ni za ção à pes soa que teve seu
in te res se atin gi do, sem pre ju í zo de ou tras pe na li da -
des.

Art. 18. O fun ci o ná rio que vi o lar ou der aces so
ir re gu lar a do cu men tos clas si fi ca dos como si gi lo sos
so fre rá as pe nas da lei.

Art. 19. Ocor ren do qual quer ir re gu la ri da de que 
afe te a se gu ran ça de do cu men tos si gi lo sos, o res -
pon sá vel por sua guar da no ti fi ca rá a au to ri da de
com pe ten te, que apu ra rá a res pon sa bi li da de do
ocor ri do.

Art. 20. Os ca sos omis sos se rão sub me ti dos à
Mesa Di re to ra.

Art. 21. Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Justificação

A presente proposta visa reapresentar o
Projeto de Resolução do Senado nº 54, de 1996, de
nossa autoria, arquivado por força regimental no
término da legislatura anterior.

A ex pe riên cia tem evi den ci a do que as nor mas
regimen ta is e ad mi nis tra ti vas que dis ci pli nam o tra to
com os do cu men tos si gi lo sos no âm bi to do Se na do Fe -
de ral mos tram-se in su fi ci en tes para aten der às di fe ren -
tes si tu a ções ocor ri das. O Re gu la men to Admi nis tra ti vo
do Se na do, no seu art. 172, enun cia que com pe te ao
Ser vi ço de Arqui vos e Pu bli ca ções, en tre ou tras atri bu i -
ções, “re ce ber e ar qui var, em in vó lu cros la cra dos, as
atas das ses sões se cre tas e ou tros do cu men tos con si -
de ra dos si gi lo sos pela Co mis são Di re to ra”.

Tor nou-se im pres cin dí vel, por tan to, que re gras 
es pe cí fi cas pas sem a dis ci pli nar o as sun to, em pro -
ve i to da agi li da de e de se gu ran ça no tra to com os
do cu men tos de na tu re za si gi lo sa.

A pre sen te re so lu ção está em ple na con so nân -
cia com os pa râ me tros tra ça dos pela Lei nº 8.159,
de 8 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre a po lí ti ca
na ci o nal de ar qui vos pú bli cos e pri va dos, com as
adap ta ções ne ces sá ri as às pe cu li a ri da des da Casa.

É sa lu tar que o Se na do Fe de ral in cor po re ao
seu acer vo as nor mas que for mam esta re so lu ção, a 
exem plo do que já ocor reu na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, as qua is, por cer to, hão de con fe rir trans pa rên -
cia, cer te za e res pon sa bi li da de ao pro ces sa men to
das ma té ri as que tra tem dos do cu men tos si gi lo sos.

De ci di mos omi tir do pre sen te pro je to a cláu su -
la re vo ga tó ria, por não exis ti rem dis po si ções a re vo -
gar quan to a do cu men tos si gi lo sos no Se na do Fe -
de ral, já não há ne nhum di plo ma le gal na Casa dis -
pon do es pe ci fi ca men te so bre o as sun to.

Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

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 igual da de, à se gu ran ça e à pro pri e da -
de, nos ter mos se guin tes:

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

LEI Nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Dis põe so bre a po lí ti ca na ci o nal de
ar qui vos pú bli cos e pri va dos, e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

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

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

CAPÍTULO VII
Das Re u niões

....................................................................................
Art. 116. Se rão se cre tas as re u niões para

de li be rar so bre:
a) de cla ra ção de guer ra ou ce le bra ção de paz;
b) trân si to ou per ma nên cia tem po rá ria de for -

ças es tran ge i ras no ter rió rio na ci o nal;
c) es co lha de che fe de mis são di plo má ti ca de

ca rá ter per ma nen te.
§ 1º Nas re u niões se cre tas, quan do hou ver pa -

re cer a pro fe rir, lido o re la tó rio, que não será con clu -
si vo, a co mis são de li be ra rá em es cru tí nio se cre to,
com ple tan do-se o pa re cer com o re sul ta do da vo ta -
ção, não sen do con sig na das res tri ções, de cla ra ções 
de voto ou vo tos em se pa ra do.

§ 2º Nas re u niões se cre tas, ser vi rá como se -
cre tá rio um dos mem bros da co mis são de sig na do
pelo Pre si den te.

§ 3º A ata de ve rá ser apro va da ao fim da re u -
nião, as si na da por to dos os mem bros pre sen tes, en -
cer ra da em so bre car ta la cra da, da ta da e ru bri ca da
pelo Pre si den te e pelo Se cre tá rio e re co lhi da ao
Arqui vo do Se na do.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1993

Insti tui o Có di go de Éti ca o De co ro
Par la men tar

....................................................................................
Art. 10. Con si de ra-se in cur so na san ção de

per da tem po rá ria do exer cí cio do man da to, quan -
do não for apli cá vel pe na li da de mais gra ve, o Se -
na dor que:

I – re in ci dir nas hi pó te ses do ar ti go an te ce -
den te;

II – pra ti car trans gres são gra ve ou re i te ra da
aos pre ce i tos do Re gi men to Inter no ou des te Có di -
go, es pe ci al men te quan to à ob ser vân cia do dis pos -
to no art. 6º;

III – re ve lar con te ú do de de ba tes ou de li be -
ra ções que o Se na do ou Co mis são haja re sol vi -
do de vam fi car se cre tos;
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IV – revelar informações e documentos
oficiais de caráter reservado, de que tenha tido
conhecimento na forma regimental;

V – faltar, sem motivo justificado, a dez
sessões ordinárias consecutivas ou a quarenta e 
cinco intercaladas, dentro da sessão legislativa
ordinária ou extraordinária.
....................................................................................

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 172. Ao Ser vi ço de Arqui vo de Pro po si -

ções e Pu bli ca ções com pe te re ce ber, clas si fi car, 
ar qui var e ca ta lo gar as pro po si ções com tra mi ta -
ção en cer ra da; re qui si tar avul sos re fe ren tes às
pro po si ções; aten der so li ci ta ções de de sar qui -
va men to; en ca mi nhar à guar da do Ser vi ço de
Arqui vo His tó ri co do cu men tos com mais de vin -
te anos de ar qui va men to; or ga ni zar ar qui vo de
mi cro fil ma gem e de pro po si ções; re ce ber e ar -
qui var as pu bli ca ções do Se na do Fe de ral; man -
ter coleções dos Diá ri os do Se na do Fe de ral, da
Câ ma ra dos De pu ta dos e do Con gres so Na ci o nal;
do Diá rio Ofi ci al da União e do Dis tri to Fe de ral e
dos Ana is do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci -
o nal; aten der re qui si ções de exem pla res de pu bli ca -
ções, re ce ber e ar qui var, de vi da men te en ca der na -
dos, ao fim de cada Le gis la tu ra, as atas das co mis -
sões; re ce ber e ar qui var, em in vó lu cros la cra dos, as 
atas das ses sões se cre tas e ou tros do cu men tos
con si de ra dos si gi lo sos pela Co mis são Di re to ra; or -
ga ni zar ar qui vo de mi cro fil mes das pu bli ca ções de
atas não-sigilosas; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la -
tas.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os pro -
je tos se rão pu bli ca dos e, em se gui da, fi ca rão so bre
a Mesa du ran te cin co ses sões or di ná ri as, a fim de
re ce be rem emen das, nos ter mos do art. 401, § 1º,
do Re gi men to Inter no. Fin do esse pra zo, se rão des -
pa cha dos às Co mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, pro je 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:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 1999

De ter mi na que 5% (cin co por cen to)
do pre ço de bi lhe te ria de fil me es tran ge iro
seja des ti na do a fi nan ci ar fil me bra si le i ro, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º São destinados a financiar o cinema
brasileiro cinco por cento (5%) do preço de bilheteria 
de filme estrangeiro exibido em território nacional.

Art. 2º Os recursos arrecadados são
administrados pelo Ministério da Cultura.

Parágrafo Único – A prestação de contas das
despess efetuadas será feita trimestralmente, com
ampla divulgação nos jornais de maior circulação do
País.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei em 45 dias da data da publicação.

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

Justificação 

É no tó rio que a pro du ção de fil mes bra si le i ros
tem como prin ci pal pro ble ma a fal ta de re cur sos.

A idéia des te Pro je to de Lei foi ex pres sa da
pelo fes te ja do ci ne as ta Wal ter Sal les, em en tre vis ta
dada a im por tan te ór gão de im pren sa na ci o nal.

De fato, a ta xa ção so bre a ren da de fil mes
deve se guir à ló gi ca da as sis tên cia ao mes mo, e
não o cri té rio que faz um fil me de ca te go ria ruim e
mal vis to seja ta xa do como se fos se um “ti ta nic”, de
gran de ape lo in ter na ci o nal, e vice ver sa.

A taxa que pro po mos é ín fi ma em seu va lor in -
trín si co, mas su fi ci en te para um pas so sig ni fi ca ti vo
em prol de nos so ci ne ma.

À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 1999. –

Luiz Este vão .

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

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

So bre a Mesa, ofí cio 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:

OFÍCIO Nº 87/99 – GLPDT

Bra sí lia-DF, 17 de mar ço de 1999

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia que pro ce da às

se guintes al te ra ções na de sig na ção dos mem bros da
Co mis são de Re la ço es Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal:

Sena dor Edu ar do Su plicy: ti tu lar
Se na dor Se bas tião Ro cha: su plen te
Aten ci o sa men te, Se na do ra Ma ri na Sil va, Lí -

der do Blo co Par la men tar de Opo si ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Será

fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen -
das ao Pro je to de Re so lu ção nº 13, de 1999, de au -
to ria do Se na dor Luiz Este vão, que dá nova re da ção 
aos arts. 337 e 341 do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia e Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (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 1.731-36, ado ta da
em 11 de mar ço 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

Bel lo Par ga Car los Pa tro cí nio
Ber nar do Ca bral 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

Ge ral do Melo Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Antô nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Albé ri co Fi lho Jor ge Wil son
Ri car do No ro nha Osval do Bi ol chi

PSDB
Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT
José Genoino Fernando Ferro

PPB

Zé Índio João Tota
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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.732-50, ado ta da
em 11 de mar ço de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mes mo 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 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

Jo nas Pi nhe i ro Bel lo Par ga
José Agri pi no 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

Pa u lo Har tung Car los wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

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

PMDB
Ana Ca ta ri na Elci o ne Bar ba lho
Laire Rosado Zaire Rezende
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PSDB
Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT
José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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  26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Até  10-4-99 – 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 1.733-59 , ado ta da
em 11 de mar ço 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 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 Jor ge
Djal ma Bes sa Edu ar do Si que i ra Cam -
pos

PMDB
Ney Su as su na Mar lu ce Pin to
Luiz Este vão Ger son Ca ma ta

PSDB

Lu zia To le do Artur da Tá vo la
Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Ié dio Rosa Ce zar Schir mer
Glycon Ter ra Pin to Alber to Mou rão

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.734-25 , ado ta da
em 11 de mar ço 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 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

Ante ro de Bar ros Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

PMDB

Edi son Andri no Con fú cio Mou ra
Mú cio Sá Jor ge Alber to

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

João Piz zo lat ti Nel son Me u rer

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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.735-31 , ado ta da
em 11 de mar ço de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mesmo 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, 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".

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 Mo re i ra Men des
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

Ro me ro Jucá Pa u lo Har tung

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Bar bo sa Neto Gas tão Vi e i ra
Fer nan do Di niz Eu ler Mo ra is

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.736-34 , ado ta da
em 11 de mar ço 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:
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SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ber nar do Ca bral Edi son Lo bão
Jo nas Pi nhe i ro 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

Lú dio Co e lho Ante ro de Bar ros

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Jor ge Cos ta Igor Ave li no
Már cio Bit tar The mís to cles Sam pa io

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – pra zo para re ce bi men to de

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

Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.737-24 , ado ta da
em 11 de mar ço 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

Bel lo Par ga Car los Pa tro cí nio
Ber nar do Ca bral 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

Osmar Dias Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Albé ri co Fi lho Jor ge Wil son
Ri car do No ro nha Osval do Bi ol chi

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Eni val do Ri be i ro Antô 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.738-20 , ado ta da
em 11 de mar ço 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:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PFL

José Agri pi no Mo za ril do Ca val can ti
José Jor ge Pa u lo Sou to

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

PSDB
Pe dro Piva Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

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

PMDB
Ger ma no Ri got to Edi son Andri no
Ju ran dil Ju a rez Anto nio Cam bra ia

PSDB
Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT
José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB
João Piz zo lat 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 17-3-99–  de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99–  ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99–  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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.739-19, ado ta da
em 11 de mar ço 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

Edu ar do Si que i ra Cam pos Ma ria do Car mo Alves
Ju vên cio da Fon se ca Ro meu Tuma

PMDB

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

PSDB

Osmar Dias Luiz Pon tes

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

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

PMDB

Ma ria Elvi ra Inal do Le i tão
Gas tão Vi e i ra Osmar Ser ra glio

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 –  de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  18-3-99 –  ins ta la ção da Co mis são Mista
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Até 17-3-99 –  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 26-3-99 –  pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Até 10-4-99 –  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 1.740-29, ado ta da
em 11 de mar ço 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

Jo nas Pi nhe i ro Bel lo Par ga
José Agri pi no Ju vên cio da Fon se ca 

PMDB

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

PSDB

Pa u lo Har tung Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Már cio Bit tar Alces te Alme i da
Gus ta vo Fru et João Men des

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Wag ner Sa lus ti a no 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 17-3-99 –  de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 –  ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 –  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 26-3-99 –  pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Até 10-4-99 –  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 1.741-39, ado ta da
em 11 de mar ço 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 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
Bel lo Par ga Edi son Lo bão
Pa u lo Sou to Edu ar do Si que i ra Cam -
pos

PMDB

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

PSDB

Luiz Pon tes Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Antô nio do Val le Ju ran dil Ju a rez
Mil ton Mon ti Ce zar Schir mer

PSDB
Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra
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PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Luiz Fer nan do Luiz 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 17-3-99 –  de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 –  ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 –  pra zo para re ce bi men to de

emendas 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.742-15, ado ta da
em 11 de mar ço 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
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

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

Osmar Dias Luiz Pon tes

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Pe dro No va is Luiz Bit ten court
João Hen ri que Car los Dun ga

PSDS

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Au gus to Fa ri as 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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  26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Até  10-4-99– 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 1.743-13, ado ta da
em 11 de mar ço 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 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

Ma ria do Car mo Alves Hugo Na po leão
Mo re i ra Men des 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
Car los Wil son Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res
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PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Bar bo sa Neto Mar ce lo Cas tro
Sa la ti el Car va lho Ana Ca ta ri na

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

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  17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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  26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Até 10-4-99 – 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 1.744-11, ado ta da
em 11 de mar ço 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 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

Bel lo Par ga Car los Pa tro cí nio
Ber nar do Ca bral 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

Pe dro Piva Artur da Tá vo la

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

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

PMDB

Albé ri co Fi lho Jor ge Wil son
Ri car do No ro nha Osval do Bi ol chi

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB
Eli seu Mou ra Pas tor Oli ve i ra Filho

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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 17-3-99 – 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  26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Aaté 10-4-99 – 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 1.745-13, ado ta da
em 11 de mar ço 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 matéria:
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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

Ro me ro Jucá Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Fer nan do Di niz Eu ler Mo ra is
Bar bo sa Neto Gas tão Vi e i ra

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.746-10 , ado ta da
em 11 de mar ço 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 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

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

PMDB

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

PSDB

Pe dro Piva Artur da Tá vo la

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

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

PMDB

Mar ce lo Te i xe i ra Mat tos Nas ci men to
Luiz Bit ten court Pe dro Cha ves

PSDB
Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – pra zo para re ce bi men to de

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

Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.747-7, ado ta da
em 11 de mar ço 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 da Segu ri da de So ci al
da União, em fa vor do Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to e Orçamento, crédito ex tra or di nário no
va lor de 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

Jo nas Pnhe i ro Mo re i ra Men des
Ro meu Tuma 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

Osmar Dias Ante ro de Bar ros

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Pi nhe i ro Lan dim Teté Be zer ra
Ola vo Ca lhe i ros Val dir Schmidt

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Fet ter Jú ni or Nil ton Ba i 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – pra zo para re ce bi men to de

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

Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.748-39 , ado ta da
em 11 de mar ço 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
deter 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
Ge ral do Althoff Pa u lo Sou to

PMDB

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

PSDB

Lú dio Co e lho Lu zia To le do

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB
Arman do Mon te i ro Wal de mir Moka
Wil son San tos Ma ria Lú cia
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PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Air ton Cas ca vel Yvo nil ton Gon çal ves

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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.749-37 , ado ta da
em 11 de mar ço 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

Lú dio Co e lho Lú cio Alcân ta ra

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

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

PMDB

Her mes Par ci a nel lo Antô nio do Val le
Ce zar Schir mer Mil ton Mon ti

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.750-48 , ado ta da
em 11 de mar ço de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mesmo 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 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 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

Lú cio Alcân ta ra Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res

PPB

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

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 229



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

PMDB

Wal dir Schmidt Ri car do Ri que
Anto nio Cam bra ia Edi nho Bez

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Pa u lo de Alme i da 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.751-63, ado ta da
em 11 de mar ço 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 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

Mo re i ra Men des Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Mo za ril do Ca val can ti

PMDB

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

PSDB
Pa u lo Har tung Te o tô nio Vi le la Fi lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la -
dares

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

PMDB

Pi nhe i ro Lan dim Albé ri co Fi lho
Hé lio Cos ta Osval do Reis

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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  17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.752-34, ado ta da
em 11 de mar ço 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 mi lhões
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 Ma ria do Car mo Alves
Djalma Bessa Juvêncio da Fonseca
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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

Ante ro de Bar ros Ro me ro Jucá

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Pe dro Cha ves Pe dro Iru jo
Do mi ci a no Ca bral José Bor ba

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Ro ber to Ba les tra Cel so Rus so man 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.753-16, ado ta da
em 11 de mar ço 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 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”.

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

Pe dro Piva Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Pe dro No va is Nair Xa vi er Lobo
Edi nho Bez João Ma ga lhães

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Antô 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são
Mista

Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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
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Até  26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Até 10-4-99 – 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 1.754-15, ado ta da
em 11 de mar ço 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 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.”

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

PMDB

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

PSDB

Osmar Dias Ante ro de Bar ros

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Alber to Mou rão Eu ler Mo ra is
Eu ní cio Oli ve i ra Jor ge Alber to

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Pe dro Cor rêa 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.755-12, ado ta da
em 11 de mar ço 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

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ro meu Tuma  José Jor ge
Ma ria do Car mo Alves 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

Pe dro Piva Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

 PMDB

Jor ge Cos ta João Ma tos
Osval do Reis Albé ri co Fi lho
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PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.756-11, ado ta da
em 11 de mar ço 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 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
Ge ral do Althoff José Jor ge

PMDB

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

PSDB

Pa u lo Har tung Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va                  Anto nio Car los Va la da res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Arman do Abí lio Mar ce lo Cas tro
Eu ní cio Oli ve i ra José Cha ves

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB
Ri car do Izar 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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  26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Até 10-4-99 – 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 1.757-52, ado ta da
em 11 de mar ço 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 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”.

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 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

Lu zia To le do Lú cio Alcân ta ra

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB
Ana Ca ta ri na Arman do Mon te i ro
Alber to Fra ga Wal de mir Moka

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Jair Bol so na ro Ger son Pe res

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

Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 –  pra zo para re ce bi men to de

emendas 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 26-3-99 –  pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 –  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 1.758-10, ado ta da
em 11 de mar ço 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

Car los Wil son Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Si las Bra si le i ro Már cio Bit tar
Má rio de Oli ve i ra Elci o ne Bar ba lho

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – pra zo para re ce bi men to de

emendas 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até10-4-99 – 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 1.759-10, ado ta da
em 11 de mar ço 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
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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 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
Pa u lo Sou to José Jor ge

PMDB

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

PSDB

Car los Wil son Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Bar bo sa Neto Antô nio do Val le
Hé lio Cos ta João Co la ço

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Ibe rê Fer re i ra Eu ri co Mi ran 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – pra zo para re ce bi men to de

emendas 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.761-10 , ado ta da
em 11 de mar ço 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 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 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

Pe dro Piva Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Edi son Andri no Ge o van Fre i tas
Mar cos Lima Aní bal Go mes

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Ro mel Ani zio José Ja ne ne
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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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.762-10 , ado ta da
em 11 de mar ço de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “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
Habi 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”.

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 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

Luiz Pon tes Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Nor ber to Te i xe i ra José Cha ves
Nel son Pro en ça Arman do Abí lio

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.763-64 , ado ta da
em 11 de mar ço 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 lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta 
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Fran ce li no Pe re i ra Ge ral do Althoff
Mo za ril do Ca val can ti Ro meu Tuma

PMDB

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

PSDB

Te o to nio Vi le la Fi lho Ge ral do Melo

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res

PPB

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

PMDB

Her mes Par ci a nel lo José Cha ves
Ola vo Ca lhe i ros Hé lio Cos ta

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.764-34 , ado ta da
em 11 de mar ço 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

Jo nas Pi nhe i ro Ju vên cio da Fon se ca
Ge ral do Althoff Ma ria do Car mo Alves

PMDB

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

PSDB

Lú dio Co e lho Ge ral do Melo

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Si las Bra si le i ro Fran cis tô nio Pin to
Mo a cir Mi che let to Igor Ave li no

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Luis 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 Medida Pro vi só ria nº 1.765-46, ado ta da
em 11 de mar ço 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 rente
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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

Edu ar do Si que i ra Cam pos Fre i tas Neto
Ju vên cio da Fon se ca Ma ria do Car mo Alves

PMDB

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

PSDB

Álva ro Dias Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Mar ce lo Te i xe i ra Wil son San tos
Alber to Mou rão Glycon Ter ra Pin to

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Si mão Ses sim Pa u lo 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.766-16 , ado ta da
em 11 de mar ço 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

Car los Wil son Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Ola vo Ca lhe i ros Wal de mir Moka
Rita Ca ma ta Osmâ nio Pe re i ra

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Nelo Ro dol fo Va dão Go mes

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:
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Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.767-46, ado ta da
em 11 de mar ço 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 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

Ro meu Tuma Edu ar do Si que i ra Campos
Mo za ril do Ca val can ti Pa u lo Sou to

PMDB

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

PSDB

José Ro ber to Arru da Ge ral do Melo

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

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

PMDB

João Ma ga lhães Inal do Le i tão
La mar ti ne Po sel la Sa ra i va Fe li pe

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT
José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB
Ger son Pe res 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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  26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Até 10-4-99 – 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 1.768-32, ado ta da
em 11 de mar ço 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

Ge ral do Althoff Ber nar do Ca bral
José Jor ge Edi son Lo bão

PMDB

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

PSDB
Car los Wil son Álva ro Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

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

Sa ra i va Fe li pe Alces te Alme i da
Eu ler Mo ra is Za i re Re zen de

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Ary Kara Ri car do Izar
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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.769-55, ado ta da
em 11 de mar ço 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

Ju vên cio da Fon se ca Fre i tas Neto
Ma ria do Car mo Alves José Jor ge

PMDB

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

PSDB

Lu zia To le do Ge ral do Melo

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Pi nhe i ro Lan dim Eu ní cio Oli ve i ra
Za i re Re zen de Con fú cio Mou ra

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – pra zo para re ce bi men to de

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

Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.770-46, ado ta da
em 11 de mar ço 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

Mo re i ra Men des  Bel lo Par ga
Pa u lo Sou to Ju vên cio da Fon se ca

PMDB

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

PSDB

José Ro ber to Arru da Te o tô nio Vi le la Fi lho
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Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

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

PMDB
Nair Xa vi er Lobo Do mi ci a no Ca bral
Ger ma no Ri got to Mú cio Sá

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no 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 17-3-99  –  de sig na ção da Co mis são
Mis ta

Dia 18-3-99 –  ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 –  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 26-3-99 –  pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Até 10-4-99 –  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 1.771-24, ado ta da
em 11 de mar ço 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

Car los Pa tro cí nio Ro meu Tuma 
Edu ar do Si que i ra Cam pos Pa u lo Sou to

PMDB

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

PSDB

Pe dro Piva Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Eu ler Mo ra is Jor ge Cos ta
Sa la ti el Car va lho Pe dro No va is

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Ro bé rio Ara ú jo 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 17-3-99 –  de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia  18-3-99 –  ins ta la ção da Co mis são Mis -
ta

Até 17-3-99 –  pra zo para re ce bi men to de
emendas 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 26-3-99 –  pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 –  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 1.772-20, ado ta da
em 11 de mar ço 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 
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1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

José Jor ge Ber nar do Ca bral
Mo za ril do Ca val can ti 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

Pe dro Piva Lú cio Alcân ta ra

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Mil ton Mon ti Mo a cir Mi che let to
Jor ge Alber to Mar ce lo Cas tro

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 –  de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 –  ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 –  pra zo para re ce bi men to de

emendas 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 26-3-99 –  pra zo fi nal da Co mis são Mis -
ta

Até  10-4-99 – 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 1.773-35 , ado ta da

em 11 de mar ço 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

Car los Pa tro cí nio Ma ria de Car mo Alves
Ju vên cio da Fon se ca Mo re i ra Men des

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

PSDB
Car los Wil son Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

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

PMDB
Edi nho Bez Ri car do Ri que
Osval do Reis José Pri an te

PSDB
Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT
José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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
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Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.774-23 , ado ta da
em 11 de mar ço 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 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

Ber nar do Ca bral Edi son Lo bão
Car los Pa tro cí nio Edu ar do Si que i ra Cam -
pos

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

PSDB
Osmar Dias Artur da Tá vo la

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

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

PMDB
Fran cis tô nio Pin to Gus ta vo Fru et
Re na to Vi an na Car los Dun ga

PSDB
Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT
José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.776-9, ado ta da
em 11 de mar ço 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

Car los Pa tro cí nio Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão 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
Osmar Dias Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

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

PMDB
The mís to cles Sam pa io Igor Ave li no
Alber to Fra ga Pi nhe i ro Lan dim

PSDB
Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT
José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB
Ary Kara 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.777-9 , ado ta da
em 11 de mar ço 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

PSDB

Lú cio Alcân ta ra Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Ma ria Elvi ra Rita Ca ma ta
Gas tão Vi e i ra Nor ber to Te i xe i ra

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Arnal do Fa ria de Sá Ibe rê Fer re i ra

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

Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.778-9 , ado ta da
em 11 de mar ço 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 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

Álva ro Dias Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Synval Gu az zel li Osmar Ser ra glio
Nair Xa vi er Lobo Inal do Le i tão

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro
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PPB

Her cu la no Anghi net ti 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.779-8 , ado ta da
em 11 de mar ço 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

Djal ma Bes sa Mo za ril do Ca val can ti
Ma ria do Car mo Alves Ge ral do Althoff

PMDB

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

PSDB

Osmar Dias Lu zia To le do

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Mú cio Sá Con fú cio Mou ra
Rita Ca ma ta João Ma tos

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Va dão Go mes 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.780-7 , ado ta da
em 11 de mar ço 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

Car los Pa tro cí nio Mo re i ra Men des
Ro meu Tuma Pa u lo Sou to 

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

PSDB
Ro me ro Jucá Artur da Tá vo la

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res

PPB

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

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Aldir Ca bral Ja i me Mar tins
Vil mar Ro cha Rob son Tuma

PMDB
Sa ra i va Fe li pe Teté Be zer ra
Arman do Abí lio Ma ria Lú cia

PSDB
Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT
José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.781-7, ado ta da
em 11 de mar ço 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

Jo nas Pi nhe i ro Bel lo Par ga
Mo re i ra Men des 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
Lú dio Co e lho Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL

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

PMDB
Si las Bra si le i ro Car los Dun ga
Wil son San tos Alber to Fra ga

PSDB
Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT
José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.782-3, ado ta da
em 11 de mar ço de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “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”.

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

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PFL

Edu ar do Si que i ra Cam pos Car los Pa tro cí nio
Mo za ril do Ca val can ti 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
Osmar Dias Pa u lo Har tung

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res
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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

PMDB
Ger ma no Ri got to Her mes Par ci a nel lo
Pe dro No va is Ju ran dil Ju a rez

PSDB
Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT
José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB
Jo ni val Lu cas Ju 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 Naci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 1.783-3,
ado ta da em 11 de mar ço 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

Edi son Lo bão Fran ce li no Pe re i ra
Edu ar do Si que i ra Cam pos 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

Lú cio Alcân ta ra Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

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

PMDB

Sa ra i va Fe li pe Her mes Par ci a nel lo
Alber to Fra ga Do mi ci a no Ca bral

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra 
                                        PT
José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Edmar Mo re i ra 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia  18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99 – 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 1.784-3, ado ta da
em 11 de mar ço de 1999 e pu bli ca da 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

Edu ar do Si que i ra Cam pos Jo nas Pi nhe i ro
Hugo Na po leão 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

Artur da Tá vo la Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Gas tão Vi e i ra João Ma tos
Osval do Bi ol chi Osmar Ser ra glio

PSDB

Aé cio Ne ves Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no 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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – pra zo para re ce bi men to de

emendas 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  10-4-99 – 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 1.798-2, ado ta da
em 11 de mar ço 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 Ro meu Tuma
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

Ante ro de Bar ros Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

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

PMDB

Ce zar Schir mer Pe dro Iru jo
Ge o van Fre i tas Re na to Vi an na

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

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 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – pra zo para re ce bi men to de

emendas 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.809-1, ado ta da
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em 11 de mar ço de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Au to ri za a União a ad qui rir
ou pa gar obri ga ções de pes so as ju rí di cas de di re i to
pú bli co in ter no, re la ti vas a ope ra ções fi nan ce i ras ex -
ter nas, 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
Ge ral do Althoff José Jor ge

PMDB

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

PSDB

Osmar Dias Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Anto nio Car los Kon der Reis João Ri be i ro
Ro dri go Maia Air ton Ro ve da

PMDB

Ju ran dil Ju a rez Arman do Mon te i ro
Gas tão Vi e i ra Osval do Reis

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

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

Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 17-3-99 – pra zo para re ce bi men to de
emendas 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – 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 1.810-1, ado ta da
em 11 de mar ço 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 de
Encar gos Fi nan ce i ros da União – Re cur sos sob Su -
per vi são do Mi nis té rio da Fa zen da, cré di to ex tra or di -
ná rio no va lor de R$300.000.000,00, 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

Bel lo Par ga Car los Pa tro cí nio
Ro meu Tuma Mo re i ra Men des

PMDB

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

PSDB

Ro me ro Jucá Luiz Pon tes

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ma ri na Sil va Anto nio Car los Va la da -
res

PPB

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

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

San tos Fi lho Zezé Per rel la
Jo a quim Fran cis co Zila Be zer ra

PMDB

Mú cio Sá João Co la ço
Hé lio Cos ta Anto nio Cam bra ia

PSDB

Aé cio Ne ves  Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no Fer nan do Fer ro
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PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 

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

Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – 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 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Será fe i -

ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas -

sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

Se gun do dia de dis cus são, em se gun -
do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 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. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.
Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Antes de ini ci ar o item 2 da pa u ta, con sul to
o Ple ná rio se de se ja que a ses são de ama nhã seja

na par te ma tu ti na ou na ves per ti na. O há bi to tem
sido ma tu ti no ul ti ma men te, mas o Se na dor Pe dro
Si mon...

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, para uma ques tão
de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Fran ce li no Pe re i -
ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG.
Para ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, eu es ta va ve ri fi can do aqui o mo men -
to para le van tar a ques tão de or dem. Afi nal, já não é 
ques tão de or dem, por que V. Exª está pro pon do o
exa me da ma té ria. 

A ques tão de or dem se ria no sen ti do de que V. 
Exª in for mas se à Casa se a ses são de ama nhã,
quin ta-feira, e as se guin tes se ri am re a li za das ou
não pela ma nhã. 

Pelo que ob ser vei, a ma i o ria de se ja que a re u -
nião de quin ta-feira se re a li ze pela ma nhã. Fiz um
le van ta men to, Sr. Pre si den te: a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos re ú ne-se na ter ça-feira; a Co -
mis são de Assun tos So ci a is re ú ne-se na quar -
ta-feira; a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia re ú ne-se na quar ta-feira; a Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, na ter ça-feira; a
Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, na ter -
ça-feira; a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le não 
tem dia pre es ta be le ci do para se re u nir. So men te a
Co mis são de Edu ca ção re ú ne-se na quin ta-feira.
Logo, o nos so pon to de vis ta é que a ses são de
quin ta-feira deva se re a li zar pela ma nhã. Esse é o
meu pon to de vis ta e o meu pe di do.

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – 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 Pe dro Si -
mon para opi nar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, como
acon te ce tra di ci o nal men te em ano ele i to ral, às vés -
peras das ele i ções, nos dois me ses que an te ce dem
as ele i ções, faz-se exa ta men te isto: na quin ta-feira as
ses sões são re a li za das pela ma nhã para per mi tir que
os Par la men ta res te nham um dia a mais para suas
cam pa nhas – além da sex ta-feira, têm tam bém a quin -
ta-feira. Estou aqui no meu ter ce i ro man da to e pos so
tes te mu nhar que isso é o que tem sido fe i to em to das
as ele i ções – há trin ta anos tem sido as sim! 

No en tan to, vejo que que rem ofi ci a li zar essa
al te ra ção em épo ca que não é ele i to ral. É um equí -
vo co se rem re a li za das as ses sões às terças e quar tas 
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à tar de e quin tas pela ma nhã. De ve mos man ter a
ses são de quin ta-feira em seu ho rá rio re gi men tal, à
tar de, para ter mos dois dias no bres – quar tas e
quin tas-feiras –des ti na dos às re u niões das co mis -
sões – e lem bro que, além das co mis sões per ma -
nen tes, te mos uma sé rie de co mis sões que es tão
sen do pro pos tas.

Por amor de Deus, Sr. Pre si den te, não po de -
mos ofi ci a li zar a di mi nu i ção em um dia da nos sa se -
ma na. Hoje as ses sões são re a li za das às ter ças,
quar tas e quin tas pela tar de – sex ta de ma nhã para
quem quer. Re a li zá-las na ter ça e quar ta à tar de e
de i xar a quin ta de ma nhã para quem qui ser não
pode ser ad mi ti do. Não há ra zão para isso, Sr. Pre -
si den te. Não es ta mos em pe río do ele i to ral, es ta mos
ini ci an do uma le gis la tu ra e há uma sé rie de emen -
das, de pro pos tas, de te ses a se rem le van ta das. 

Sr. Pre si den te, que ro de i xar cla ro que não es -
tou que ren do de fen der meus in te res ses, o meu
caso pes so al, por que me mu dei para Bra sí lia –
depois de es pe rar e lu tar de zes se is anos para mu -
dar o Re gi men to, pois acha va que de ve ría mos fi car
três se ma nas em Bra sí lia tra ba lhan do in te gral men te 
e uma se ma na fora ou vin te dias per ma nen te men te
aqui e dez dias fora. Eu de fen do que, em vez de ga -
nhar mos qua tro pas sa gens por mês, ga nhe mos
ape nas uma:, tra ba lha mos du ran te o mês o tem po
ne ces sá rio e, ter mi na do o tra ba lho, po de mos ir para 
os nos sos Esta dos. 

Mas essa não é a ques tão que está sen do dis -
cu ti da ago ra. O que não po de mos fa zer, de fi ni ti va -
men te, é tor nar ofi ci al ma tar a quin ta-feira, ofi ci a li zar 
a di mi nu i ção em mais um dia do nos so tra ba lho.
Com todo ca ri nho, acho que é um equí vo co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Ape nas gos ta ria de di zer que a ex pres são
de V. Exª de ma tar a quin ta-feira não con diz com a
re a li da de, por que a Ordem do Dia é até ma i or pela
ma nhã do que à tar de.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – De ma -
nhã fun ci o nam as co mis sões, Sr. Pre si den te. Hoje,
por exem plo, tive de ir à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e não pude com pa re cer à de
Assun tos So ci a is, onde ti nha um pro je to, por que eram 
no mes mo ho rá rio. Ante on tem tive de de i xar o ple ná -
rio quan do ocor ria um im por tan te de ba te para aten der
à con vo ca ção do Se na dor José Sar ney, por que um
ex-chanceler es ta va sen do en tre vis ta do para sair da
ONU e ir para Ge ne bra. Esta mos ten do co mis sões
fun ci o nan do ao mes mo tem po. Por amor de Deus, por 
amor de Deus, va mos sal var as quintas-feiras.

O que foi fe i to era ne ces sá rio em um pe río do
de cam pa nha ele i to ral. Se no ano que vem ti ver mos 
ele i ções mu ni ci pa is, al te rar o pe río do das ses sões
no mês de se tem bro ou ou tu bro tam bém será im por -
tan te. Mas ago ra, no iní cio do ano, ma tar mos as
quin tas-feiras, di mi nu ir, ofi ci a li zar essa mu dan ça...

Se isso ocor rer, Sr. Pre si den te, po de rão di zer
que na ges tão de V. Exª foi ofi ci a li za da a di mi nu i ção 
em um dia da se ma na dos Se na do res. Em vez de
ter mi na rem os tra ba lhos na sex ta-feira pela ma nhã,
aca ba rão quin ta-feira pela ma nhã: o ci da dão vem
aqui, re gis tra a sua pre sen ça – pode até re gis trar a
sua pre sen ça quar ta à no i te – e fica li be ra do da
quin ta-feira. 

Faço um ape lo dra má ti co a esta Casa para
evi tar que essa al te ra ção ocor ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª não pode fa zer ju í zo dos seus Co le -
gas, di zen do que são ca pa zes de re gis trar sua pre -
sen ça de vés pe ra.

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – Não
es tou fa zen do ju í zo ne nhum. Ape nas es tou di zen do
que, se a ses são de quin ta-feira à tar de pas sar a
ser pela ma nhã, po de mos tam bém ad mi tir que o
pon to pos sa ser as si na do de po is da meia–  no i te de 
quar ta-feira – já é quin ta-feira – e o ci da dão pos sa
vi a jar.

Faço um ape lo dra má ti co aos meus com pa -
nhe i ros. A nos sa ima gem é mu i to ruim: é a de gen te 
que só tra ba lha três dias por se ma na. O povo, a so -
ci e da de não en ten dem isso. Di mi nu ir mos de três
para dois dias não é ad mis sí vel. Não po de mos che -
gar aqui na ter ça-feira ao me io-dia e sair quin ta-feira 
ao me io-dia, per ma ne cen do ape nas 48 ho ras. Não
é hora de ati tu des como essa.

Sr. Pre si den te, V. Exª – que ro fa zer jus ti ça –
tem pre ser va do, lu ta do pelo nome do Se na do, tem
mos tra do a im por tân cia do nos so tra ba lho. Te mos
mu i ta co i sa para fa zer. Se hou ver essa al te ra ção de 
ho rá rio, as co mis sões não po de rão se re u nir. Lem -
bro que te mos as co mis sões es pe ci a is, as co mis -
sões mis tas, as co mis sões para de ci dir so bre me di -
das pro vi só ri as. Qu an do é que elas vão se re u nir?
Em que épo ca elas vão se re u nir, se de re pen te ma -
tar mos as quin tas-feiras?

Faço um ape lo no sen ti do de, pelo me nos, de i -
xar mos as co i sas como es tão: ses sões na quin -
ta-feira à tar de, po den do, em ca sos es pe ci a is, ser
di fe ren te. Não ace i to a pro pos ta do no bre Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra de ofi ci a li zar as quin tas-feiras
pela ma nhã. Eu sou con tra.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na do ra Ma ri na, eu pe di ria, se fos se pos -
sí vel – eu tal vez te nha pos to o as sun to em hora er -
ra da, já que es ta mos na Ordem do Dia –, que cada
um fale ape nas cin co mi nu tos. 

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
con si de ro opor tu na a con sul ta que V. Exª faz ao
Ple ná rio da Casa. 

O art. 155 do Re gi men to Inter no es ta be le ce
que as ses sões do Se na do ocor re rão de se gun -
da-feira a quin ta-feira, às 14:30h e so men te às sex -
tas-feiras a par tir das 9h da ma nhã. Então, não se
tra ta de fa zer mos uma mu dan ça aqui no ple ná rio.
Nós te ría mos de mu dar o Re gi men to Inter no da
Casa para po der mos fa zer essa mo di fi ca ção, mas é
cla ro que, ex tra or di na ri a men te, po de rá ha ver a con -
vo ca ção para a ma nhã, na quin ta-feira.

Acho opor tu na a ob ser va ção fe i ta pelo Se na -
dor Pe dro Si mon no sen ti do de que a quin ta-feira é
um dia no bre, Sr. Pre si den te. Man ten do as ses sões
de quin ta-feira à tar de, além de pre ser va mos a re u -
nião da Co mis são de Edu ca ção, que ocor re na par -
te da ma nhã, po de ría mos fa zer algo mu i to im por tan -
te, que são as au diên ci as pú bli cas. Te mos vá ri as
au diên ci as pú bli cas im por tan tes mar ca das nas co -
mis sões, mas mu i tas ve zes não te mos tem po de fa -
zê-las du ran te o pe río do das re u niões or di ná ri as da
co mis são. Essas au diên ci as po de ri am ocor rer na
quin ta-feira pela tar de, nas mais di fe ren tes co mis -
sões.

Pro po mos que se man te nha o que está no Re -
gi men to Inter no, pois não es ta mos mais vi ven do um
mo men to es pe ci al, como foi o caso do ano pas sa do
du ran te o pe río do de cam pa nha ele i to ral, quan do os 
Srs. Se na do res acha ram por bem es ta be le cer des sa 
for ma o fun ci o na men to dos tra ba lhos da Casa.

A par tir des te ano, en tre mos na nor ma li da de,
cum prin do aqui lo que está no Re gi men to Inter no:
ses sões pela tar de até quin ta-feira e, so men te na
sex ta-feira, pela ma nhã. Em ca sos ex cep ci o na is ha -
ve ria uma con vo ca ção ex tra or di ná ria para que a
ses são ocor res se pela ma nhã.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – 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, pela or dem, à Se na do -
ra Emi lia Fer nan des. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na qua li da de de Pre -
si den te da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura,
eu gos ta ria tam bém de co mu ni car à Casa e a V. Exª

so bre as con sul tas pré vi as que já fiz jun to aos mem -
bros da que la co mis são – no pri me i ro dia de nos sos
tra ba lhos, in for mei que es ta va aber ta a re ce ber su -
ges tões quan to ao ho rá rio das re u niões. Embo ra o
Re gi men to Inter no es ta be le ça que as re u niões se
re a li zem nas ter ças-feiras, já exis te uma ma i o ria de
Par la men ta res da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura ma ni fes tan do-se pela im por tân cia da
re a li za ção das re u niões nas quin tas-feiras, às 10
ho ras, ou pela ma nhã, com ho rá rio a ser es ta be le ci -
do que não vá de en con tro com os ho rá ri os de re a li -
za ção de re u niões em ou tras co mis sões.

Em prin cí pio, a re u nião da Co mis são será re a -
li za da às quin tas-feiras pela ma nhã. Esse é o de se -
jo da ma i o ria dos Par la men ta res da Co mis são de
Infra-Estrutura.

Mu i to obri ga da.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela or dem. 

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, falo como um Se na dor que nun ca
fal tou a ne nhu ma ses são de li be ra ti va nes te Se na do; 
em qua tro anos de man da to, nun ca fal tei a uma
ses são de li be ra ti va.

Por isso, da for ma como está sen do en ca mi -
nha do este as sun to, pa re ce-me que a opi nião pú bli -
ca vai ter re for ça da a idéia de que os Se na do res tra -
ba lham três dias por se ma na, quan do isso não é
ver da de. Os Se na do res não têm como ati vi da de
úni ca o Ple ná rio do Se na do e as ses sões de li be ra ti -
vas, ou as ses sões or di ná ri as que se re a li zam aqui.
Além des ta ati vi da de, que é im por tan te, te mos ou -
tras ati vi da des im por tan tes como, por exem plo, as
co mis sões téc ni cas e, mu i to mais que isso, o aten di -
men to às de man das dos nos sos Esta dos, que são
fe i tas aqui do nos so ga bi ne te ou no nos so Esta do,
já que pra ti ca men te to dos nós so mos obri ga dos a
vi a jar por todo ele. Se não es ti ver mos aqui, no Se -
na do, com cer te za es ta re mos sen do mu i to mais co -
bra dos com a nos sa pre sen ça no Esta do que re pre -
sen ta mos.

Da for ma que este as sun to está sen do co lo ca -
do, Sr. Pre si den te, pa re ce que es ta mos que ren do
re du zir o nos so ex pe di en te de três para dois dias na 
se ma na. E pos so ga ran tir que a ma i o ria aqui, com
cer te za, de sem pe nha as suas ati vi da des du ran te os 
sete dias da se ma na com uma co bran ça enor me da
so ci e da de. Não po de mos con fun dir ati vi da de par la -
men tar com ati vi da de de ple ná rio ou que rer que a
ati vi da de par la men tar seja sim pli fi ca da à nos sa
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atuação aqui, em ple ná rio, nas vo ta ções ou nos pro -
nun ci a men tos. É mu i to mais que isso. Essa é ape -
nas uma par te.

Com re la ção às ses sões de quin ta-feira, a Co -
mis são de Assun tos So ci a is, que te nho a hon ra de
pre si dir, tem as suas re u niões às quar tas-feiras, às
10 ho ras. Não há ne nhum pre ju í zo, por tan to, que a
ses são de li be ra ti va seja re a li za da às dez ho ras da
ma nhã de quin ta-feira, mes mo por que se a Co mis -
são qui ser se re u nir na quin ta-feira à tar de tam bém
pode. Se é para que as co mis sões se re u nam, en -
tão por que não as Co mis sões se re u ni rem às quin -
tas-feiras? Não há ne nhum in con ve ni en te e ne nhum 
im pe di men to.

O que pos so tes te mu nhar, Sr. Pre si den te, é que
as ses sões de quin ta-feira de ma nhã têm sido mu i to
pro du ti vas e mu i to mais lon gas até do que as ses sões 
que são re a li za das às quin tas-feiras à tar de.

Essa é a mi nha po si ção, apo i an do que con ti -
nu e mos as sim, não para di mi nu ir mos o tra ba lho,
mas para am pli ar mos as pos si bi li da des que te mos
de aten der às de man das em nos sos Esta dos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) –  Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to
Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, a dis cus são é opor tu na, no en tan to, mo dus in
re bus, mo de ra ção na co i sa. O Se na dor Osmar Dias 
de i xou bem cla ro que a ati vi da de con gres su al não
se re su me na par ti ci pa ção nos tra ba lhos das Co mis -
sões. Mas exis tem cir cuns tân ci as ex tre ma men te ra -
ci o na is, e não ad vo go em ca u sa pró pria, por que
moro em Bra sí lia e ra ra men te vou ao meu Esta do.
Mu dei para Bra sí lia com mi nha fa mí lia e es tou aqui
na quin ta, na sex ta, no sá ba do, no do min go e na
ses são de se gun da. No en tan to, al gu mas pon de ra -
ções de vem ser fe i tas.

Se te mos a ne ces si da de de re u nir uma co mis -
são na quin ta-feira, que terá de 14 a 24 Se na do res –
mais ou me nos o li mi te do nú me ro de Se na do res de
cada co mis são–, mas no ple ná rio te mos 81, en tão
que os 81 se re u nam pela ma nhã e os Se na do res
das co mis sões, em nú me ro me nor, que se re u nam à
tar de. Por ou tro lado, se ocu par mos todo o tem po
com ple ná rio de co mis sões e ple ná rio de Se na do,
não te re mos, como já não te mos hoje, a pos si bi li da -
de de ler um pro ces so que es ta mos vo tan do. Pas sa -
mos àque le exa me li ge i ro, acom pa nhan do o voto do
re la tor, por que até um pro fes sor de es co la pri má ria
pre ci sa de ho rá rio para pre pa rar suas aulas, e nós

nos afo ga mos com pa u tas imen sas sem ter a opor -
tu ni da de de apro fun dar o es tu do de um pro ces so.

Acho que não adi an ta so bre car re gar o Con -
gres so Na ci o nal, por que mu i to mais do que o as pec -
to ex ter no de um tra ba lho mal fe i to por ab so lu ta fal -
ta de tem po fí si co para uma aná li se apro fun da da,
vale mais o tra ba lho bem fe i to de pro ces sos es tu da -
dos com o tem po ne ces sá rio para isso.

É evi den te que, dado o tem po, os Se na do res,
con for me sua vo ca ção e in te res ses, uti li za rão ou
não, mas como es ta mos ago ra for çan do ses sões to -
dos os dias, não te re mos a me nor con di ção de ana -
li sar um pro ces so. E falo com a au to ri da de de quem, 
du ran te um ano, tra ba lhou das 6 ho ras da manhã
até às 3 ou 4 ho ras da ma dru ga da se guin te, dor -
mindo ape nas duas ou três ho ras, na CPI dos Pre -
ca tó ri os com os gru pos téc ni cos do Con gres so.

Não po de mos ape nas si mu lar ati vi da de, si mu -
lar azá fa ma, quan do, na ver da de, os pro ces so vêm
para o ple ná rio e para as Co mis sões sem que os
Se na do res te nham tido a opor tu ni da de de sa ber
exa ta men te o que es tão vo tan do.

Por tan to, mes mo fi can do quin ta-feira à tar de,
em Bra sí lia, à dis po si ção das Co mis sões, pen so
que te mos que de sa fo gar esse “re u ni o nis mo”, para
ter mos a opor tu ni da de de apro fun dar os pro ces sos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) –  Com a pa la vra o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, como V. Exª de mo cra ti ca men te re sol veu sub me -
ter o as sun to ao Ple ná rio, jul go-me no de ver de ex -
pres sar a mi nha opi nião.

E que ria lem brar aos que vêm da Le gis la tu ra
pas sa da que, quan do aqui che ga mos, tam bém mar -
cá va mos a pre sen ça às se gun das e às sex -
tas-feiras. Eram con si de ra das ses sões de li be ra ti vas, 
con tan do pra zo para apre ci a ção de emen das cons ti -
tu ci o na is, pa u ta, apro va ção e dis cus são de pro je tos. 
A re a li da de ter mi nou mos tran do que era im pos sí vel
man ter esse fun ci o na men to re gu lar de ca rá ter de li -
be ra ti vo às se gun das e sex tas-feiras, por tan to, com
fre qüên cia obri ga tó ria.

Com a mi nha ex pe riên cia de De pu ta do Fe de -
ral em dois man da tos e ago ra no Se na do, pen so
que um dos pi o res ma les do Par la men to bra si le i ro é
essa com pac ta ção na ter ça, na quar ta e na quin ta.
Res pe i to a po si ção dos que, não mo ran do aqui, têm 
que vir e vol tar do seu Esta do, mas re si do aqui, te -
nho fa mí lia aqui e, por tan to, es tou ab so lu ta men te
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con ven ci do de que de ve mos man ter essa re u nião no
ho rá rio nor mal, na quin ta-feira à tar de. Su gi ro, en tão,
à Pre si dên cia – na fi gu ra do Pre si den te Anto nio Car -
los Ma ga lhães, tão di li gen te e pre o cu pa do com o fun -
ci o na men to e com a ima gem do Se na do; te mos que
dar esse cré di to a S. Exª, por que é a ex pres são da
ver da de – que se pro mo va uma al te ra ção do Re gi -
men to, por que eu jo guei a to a lha, de sis ti.

O no bre Se na dor Ney Su as su na pre si diu uma
Co mis são da qual fui o Re la tor, como tam bém o no -
bre Se na dor Ra mez Te bet, onde fo ram le van ta das
hi pó te ses ex pe ri men ta is de aca tar mos, por exem -
plo, a pro pos ta do no bre Se na dor Pe dro Si mon. To -
da via, não con se gui mos. O re la tó rio, in clu si ve, está
pron to. Sa be mos que cer ta men te ha ve rá mu dan ças
a par tir de ini ci a ti vas dos Srs. Se na do res, mas pen -
so que se ria con ve ni en te que se ten tas se isto, até
por que os Srs. Se na do res Edi son Lo bão, Pe dro Si -
mon e eu, por exem plo, so mos da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e da Co mis são de
Assun tos So ci a is, que, ain da na pre si dên cia do no -
bre Se na dor Ade mir Andra de e, ago ra, com a pre si -
dên cia do Se na dor Osmar Dias, re sol veu re a li zar a
sua re u nião na mes ma hora da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Isso di fi cul ta a nos sa atu a ção, já que, pelo Re -
gi men to, o Se na dor tem di re i to de ser ti tu lar em
duas Co mis sões e su plen te em ou tras duas e o Re -
gi men to veda que se pro ces sem re u niões si mul tâ -
ne as, con co mi tan tes. De for ma que a mi nha po si ção 
é no sen ti do de con ti nu ar na quin ta-feira à tar de,
mas que se pro mo vam al guns es tu dos que pos sam
le var a uma for ma de fun ci o na men to que não com -
pac te to das as ati vi da des nes ses dois dias e meio
ou nes ses três dias – ter ça, quar ta e quin ta-feira.

Era esta a opi nião que que ria de i xar aqui, a fa -
vor, por tan to, da re u nião na quin ta-feira à tar de.

O SR. JADER BARBALHO  (PMDB – PA) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ja der
Bar ba lho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, V.
Exª, de mo cra ti ca men te, ouve o Ple ná rio. Eu gos ta -
ria de fa zer um ape lo, con si de ran do que gran de par -
te dos Se na do res ini cia, nes ta ses são le gis la ti va, as 
suas ati vi da des. Por tan to, se gu ra men te te rão di fi cul -
da de em emi tir um ju í zo. V. Exª po de ria re u nir as Li -
de ran ças, que ou vi ri am os com pa nhe i ros de ban ca -
da a res pe i to des sa ques tão. 

Cre io que, nes te mo men to, Sr. Pre si den te, te -
re mos di fi cul da de em ex pres sar o sen ti men to de to -
dos. Se ria ra zoá vel se cada Lí der se re u nis se com a 
sua ban ca da para dis cu tir não só a ques tão do Ple -
ná rio, mas a das co mis sões, que con si de ro um as -
sun to da ma i or re le vân cia. Pos te ri or men te, os Lí de -
res re u nir-se-iam com V. Exª para de fi nir um ca mi -
nho mais ade qua do para con ci li ar a ati vi da de do
Ple ná rio com a das co mis sões. Por en quan to, V.
Exª po de ria man ter a ses são pela ma nhã e, na pró -
xi ma se ma na, re sol ve ría mos o pro ble ma, o que nos
da ria a chan ce de re u nir com as nos sas ban ca das. 

V. Exª de ci de. Se qui ser mar car para ama nhã
à tar de, de mi nha par te não exis te ne nhum in con ve -
ni en te. Mas cre io que o ade qua do se ria re u nir mos
as ban ca das e, pos te ri or men te, dis cu tir mos com V.
Exª, le van do-se em con ta que as re u niões das co -
mis sões, se gu ra men te, são mais im por tan tes para a 
so ci e da de bra si le i ra, em de ter mi na dos dias, do que
as ses sões do Ple ná rio, pela pa u ta das co mis sões.
Sa be mos dis so. Se ria ade qua do, en tão, re pi to, con -
si de ran do que um ele va do nú me ro de Se na do res
ina u gu ram ago ra o seu man da to, que este as sun to
pu des se ser de fi ni do na pró xi ma se ma na .

O SR. CARLOS WILSON (PSDB – PE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON  (PSDB – PE. Pela
ordem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
eu gos ta ria ape nas de pon de rar que, da for ma
como a ma té ria está sen do co lo ca da, pa re ce que
o Se na do não fun ci o na nas se gun das e sex -
tas-feiras. Nes ses dois dias da se ma na, ape nas
não te mos ses são de li be ra ti va, mas a pre sen ça
tem sido de 40 a 50 Se na do res. O Se na do, por -
tan to, fun ci o na com ses são ple ná ria. Pela for ma
como foi co lo ca da a ques tão, por al guns Se na do -
res, pode pa re cer, a quem está as sis tin do à pro gra -
ma ção da TV Se na do, o con trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) –  Le va rei tam bém para os Srs. Lí de res, se
for aca ta da a pro po si ção do Se na dor Ja der Bar ba -
lho, que fa ça mos re u niões de co mis sões às se -
gun das-feiras. Não tem por que não fa zer; não há
por que não fa zer na sex ta-feira à tar de tam bém.
Então, va mos fa zer re al men te um pro gra ma in ten -
si vo de co mis sões. 

Faço um ape lo aos Srs. Pre si den tes para que
mar quem até duas ses sões, na se gun da e sex ta, e
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tam bém as nor ma is de ter ça, quar ta e quin ta-feira
pela ma nhã.

O SR. CARLOS WILSON (PSDB – PE) – V.
Exª já con vo cou, in clu si ve, para os fi na is de se ma -
na., no ano pas sa do.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra V. Exª, para de po is vo tar -
mos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de fa lar em
nome dos Se na do res das sex tas-feiras, aque les es -
que ci dos, mar gi na li za dos, prin ci pal men te num dia
como o de hoje em que te mos 26 Se na do res ins cri -
tos para fa lar. Va mos, en tão, fi can do para sex -
ta-feira, que, para mim, é um dia mag ní fi co! Inclu si -
ve, dos qua se 170 dis cur sos que fiz até hoje, mais
de 50% fo ram fe i tos numa es que ci da e mo des ta
sex ta-feira!

Por tan to, fa la ram que os tra ba lhos co me çam
na ter ça e aca bam na quin ta-feira. Isso trans mi te
uma ima gem de pou co tra ba lho. 

Estou fa lan do, por tan to, em nome da que les
que, na sex ta-feira, tam bém es tão aqui co la bo ran do 
com os tra ba lhos da Casa. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Dou o meu tes te mu nho. 

Va mos vo tar a pro pos ta do Se na dor Ja der
Bar ba lho. (Pa u sa.)

Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª ace i ta que a
ses são de ama nhã seja re a li za da pela ma nhã?

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – Sim,
Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – De po is, os Srs. Lí de res se re u ni rão. 

O Pre si den te do Se na do de li be ra tam bém ago -
ra que to das as ses sões se rão de li be ra ti vas, in clu si -
ve as de se gun da e sex ta-feira. Entre tan to, quem
com pa re cer à co mis são, não terá fal ta. Isso já é
uma de li be ra ção da Mesa. 

Em vo ta ção a pro pos ta do Se na dor Ja der Bar -
ba lho.

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

Apro va da. 
Ama nhã a ses são de li be ra ti va será às 10 ho -

ras da ma nhã.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) –  Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 1998

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 31, de 1998 
(nº 487/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são 
ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são Ta pa jós
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
Ci da de de San ta rém, Esta do do Pará,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 630, de
1998, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Le o nel Pa i va, com abs ten ção da
Se na do ra Be ne di ta da Sil va.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras. os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 255



256   ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram Sim 59 Srs. Se na do res. Não hou -
ve voto con trá rio.

Hou ve 10 abs ten ções.
To tal: 69 vo tos.
Apro va do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re -

da ção fi nal
O SR. PRESIDNETE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pa re cer de 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 107, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gisl ti vo nº 31, de 1998 (nº 487, de 1997, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção
fi nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 31, de
1998 (nº 487, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são Ta pa jós Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de San ta rém,
Esta do do Pará.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de mar -
ço de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te – Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Ade mir
Andra de – Ge ral do Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 107, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são Ta pa -
jós Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de San ta rém, Esta do do Pará.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 119, de 12 de mar ço de 1990, que re -
no va por dez anos, a par tir de 29 de no vem bro
de 1986, a per mis são ou tor ga da à Rá dio e Te le vi -
são Ta pa jós Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de San ta rém, Esta do do Pará.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi -
gor na data de sua publ ci a ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras. e os Srs. Se na do res que a apro -

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

lhães) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 34, DE 1998

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de 1998 (nº
490/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são de fe -
ri da à Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro
Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va de
sons e ima gens na Ci da de de São Pa u lo,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 600, de
1998, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ro me ro Jucá.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras. e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – V. Exª tem a pa la vra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

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, que ro
me re fe rir à im por tân cia da Fun da ção Pa dre Anchi e -
ta e da programa ção edu ca ti va da RTC, da ex cep ci o -
na li da de de al guns de seus pro gra mas, como o Roda
Viva, tão bem co nhe ci do do povo bra si le i ro, e de
tan tos ou tros pro gra mas, que têm sido, in clu si ve,
ob je to de pre mi a ção da Unes co. Gos ta ria de vo tar
fa vo ra vel men te nes te caso; con tu do, até que seja
re gu la men ta do o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al,
pre vis to na Cons ti tu i ção Fe de ral, con ti nu a re mos nos 
abs ten do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª tem a pa la vra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pos so de i xar 
de ex ter nar a ale gria e o or gu lho de vo tar esta ma té -
ria. A TV Cul tu ra de São Pa u lo e a Fun da ção Pa dre
Anchi e ta são uma de mons tra ção do que pode este
País, do que pode o Po der Pú bli co, do que pode a
so ci e da de bra si le i ra. Essa te le vi são é um exem plo
para to dos nós com seu pro gra ma Roda Viva e tam -
bém com o Cas te lo Ra-Tim-Bum, que é um ori en ta -
dor, é o que há de me lhor para as nos sas cri an ças e 
para a nos sa mo ci da de. A TV Cul tu ra de São Pa u lo
é uma de mons tra ção de que quan do se quer se
pode. Te mos ago ra a pos si bi li da de de dar-lhe for ça
para cres cer.

Eu não en ten do, Sr. Pre si den te, por que a TV
Cul tu ra de São Pa u lo, a TV Edu ca ti va do Rio de Ja -
ne i ro, a TV Edu ca ti va do Rio Gran de do Sul e as vá -
ri as TVs cul tu ra is ou edu ca ti vas dos Esta dos, não
digo du ran te todo o dia, mas em um de ter mi na do
es pa ço de tem po, não pos sam se re u nir em ca de ia
a fim de fa la rem a todo o Bra sil. Se ria a opor tu ni da -
de de pro gra mas cul tu ra is como Cas te lo
Ra-Tim-Bum , pro gra mas ex cep ci o na is como o  Roda 
Viva, se rem trans mi ti dos para todo o País. Se ria
fan tás ti co que isso re al men te fos se le va do adi an te.

A meu ver, me re cem cré di to, me re cem res pe i -
to, me re cem ca ri nho, me re cem ad mi ra ção as di re -
ções, tan to da Fun da ção Pa dre Anchi e ta, como da
TV Cul tu ra de São Pa u lo, que têm fe i to um tra ba lho
mag ní fi co, um tra ba lho que hon ra o Bra sil. E, quan -
do es ta mos de ba ten do a ques tão da te le vi são,
quan do es ta mos de ba ten do a ques tão da cul tu ra,
da cons ci en ti za ção da nos sa gen te, vejo nes ta TV,
ape sar de nor mal men te fa zer as mi nhas res tri ções,
o gran de exem plo, o gran de pa ra dig ma para a te le -
vi são bra si le i ra. Voto, pois, com lou vor pela re no va -
ção da con ces são da que le ca nal de te le vi são.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o 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, gos ta ria de di zer ao Se na dor Edu ar do
Su plicy que não te nho co ra gem de me abs ter em
uma vo ta ção como esta. Com pre en do a po si ção do
seu Par ti do, mas essa rá dio é do seu Esta do e  é
uma emis so ra im por tan te no pro ces so edu ca ti vo
des te País. Esta é uma opor tu ni da de que te mos de,

vo tan do a fa vor da re no va ção des ta con ces são, de -
mons trar que é pre ci so re gu la men tar, ur gen te men te, 
o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, por que te mos
vis to pro gra mas que são ver da de i ras aber ra ções e
que não con tri bu em em nada para o pro ces so edu -
ca ti vo bra si le i ro. A TV Cul tu ra de São Pa u lo e  a
Fun da ção Pa dre Anchi e ta são um exem plo para o
País, ao lado de ou tras TVs cul tu ra is e edu ca ti vas.

Eu voto com ale gria e com pra zer. Não po de -
mos nos abs ter. A meu ju í zo, no mo men to em que
pro gra mas ra di o fô ni cos e te le vi si vos do Bra sil es tão
re que ren do, no mí ni mo, um con se lho de éti ca, te -
mos, isto sim  e é por isso que aqui me le van to , de
dar este voto com mu i ta cons ciên cia, apla u din do a
TV Cul tu ra de São Pa u lo, bem como as ou tras que
exis tem no Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Tem a pa la vra o Se na dor Pe dro Piva.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, como re pre sen tan te de São Pa u lo,
alio-me aos vo tos de su ces so à TV Cul tu ra do meu
Esta do e que ro fa zer um re gis tro e uma lem bran ça,
ho me na ge an do aque le que foi o seu fun da dor. Eu
gos ta ria que fi cas sem re gis tra dos nos ana is des ta
Casa o em pe nho e a de di ca ção com que se ba teu
pela cri a ção e ma nu ten ção da TV Cul tu ra o
ex-Governador Ro ber to da Cos ta Abreu So dré, ho -
mem que em pe nhou todo o seu es for ço para que
ela fos se cri a da e se cons ti tu ís se no su ces so que é
hoje.

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

lhães) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil -
va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para 
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção con cor da in te i -
ra men te com as ob ser va ções fe i tas pelo Se na dor
Pe dro Si mon e de ma is co le gas com re la ção à Fun -
da ção Pa dre Anchi e ta. Tra ta-se de um exem plo de
como se deve fa zer co mu ni ca ção no País, dan do
opor tu ni da de às mais di fe ren tes for mas de pen sa -
men to, cri an do pro gra mas que vão do edu ca ti vo ao
in for ma ti vo de boa qua li da de. O pro gra ma Roda
Viva é um exem plo dis so. Eu mes ma já tive opor tu -
ni da de de par ti ci par des se pro gra ma e sei o quan to
ele é im por tan te para os for ma do res de opi nião do
nos so País.

Cer ta men te a po si ção do Par ti do dos Tra ba -
lha do res, que tem sido pela abs ten ção no caso de re -
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no va ções de con ces são, não se cons ti tui em ne -
nhum tipo de de sa pro va ção às ati vi da des da Fun da -
ção Pa dre Anchi e ta, mas sim uma for ma de, man -
ten do uma co e rên cia em re la ção à pos tu ra que vem 
sen do ado ta da pelo Par ti do, fa zer mos pres são pela
ins ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al pre -
vis to na Cons ti tu i ção de 1988.

Ain da que o Blo co de Opo si ção es te ja li be ra do 
para vo tar de acor do com suas con vic ções, en ten do 
que não po de mos agir em cima de cir cuns tân ci as;
te mos que ser co e ren tes em re la ção àqui lo que
acre di ta mos e de fen de mos.

Te nho ab so lu ta cer te za de que o Se na dor
Edu ar do Su plicy vota pela abs ten ção, mas com o
de se jo pro fun do de vo tar a fa vor. Com isso, per ce -
be mos o pre ju í zo que tem ca u sa do a não ins ta la ção 

do re fe ri do Con se lho, pois que, em não se ins ti tu in -
do o mes mo, te mos de ado tar esse tipo de pro ce di -
men to, pre ju di can do os jus tos e não os pe ca do res.

Re gis tro os bons exem plos, po rém te mos de
cum prir aqui lo que está na de ter mi na ção po lí ti ca, ou 
seja, con ti nu ar mos pres si o nan do para que o Con se -
lho seja ins ta la do, mu i to em bo ra re gis tre mos aqui o
quan to o tra ba lho da Fun da ção é im por tan te. O pró -
prio Con se lho, ao ser ins ta la do, deve to má-la como
mo de lo, como uma pro pos ta a ser ana li sa da e como 
re fe rên cia para aqui lo que gos ta ría mos que fos se a
prá ti ca dos me i os de co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O Blo co fica li be ra do e o Par ti do dos Tra ba -
lha do res vota pela abs ten ção.

As Srs. e os Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram Sim 58 Srs. Se na do res. Não hou -
ve vo tos con trá ri os.

Hou ve 9 abs ten ções.
To tal: 67 vo tos.
Apro va do.
O pro je to 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 108, 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 34, de 1998 (nº 490, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção
fi nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de
1998 (nº 490, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 
que apro va o ato que re no va a con ces são de fe ri da
à Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis ta de
Rá dio e TV Edu ca ti vas para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são edu cu ti va de sons e ima gens na ci da de
de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

Sala das Re u niões da Co mis são, 17 de mar -
ço de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te – Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Ade mir
Andra de – Ge ral do Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 108, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 1999

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de fe ri da à Fun da ção Pa dre Anchi e ta
– Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca ti -
vas para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são 

edu ca ti va de sons e ima gens na ci da de
de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o

De cre to s/nº, de 16 de agos to de 1994, que re no -
va por quin ze anos, a par tir de 5 de ou tu bro de
1992, a con ces são de fe ri da à Fun da ção Pa dre
Anchi e ta – Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca -
ti vas para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, 
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci a de de São
Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães)  –  Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

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

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

lhães)  –  Item 4:

PARECER Nº 96-A, DE 1999
Esco lha de Au to ri da de

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 96-A, de 1999, da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Edi -
son Lo bão, so bre a Men sa gem nº 59, de
1999 (nº 124/99, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li -
be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor
Ama u ri Ser ral vo, para exer cer o car go de 
Pro cu ra dor-Geral do Con se lho Admi nis -
tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca  –  CADE.

A ma té ria foi in clu í da na Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va do úl ti mo dia 10, quan do
teve a sua dis cus são en cer ra da.

Pas sa-se à vo ta ção por es cru tí nio se cre to.
As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar. 

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram SIM 59 Se na do res; e NÃO, 5.

Hou ve 3 abs ten ções.
To tal: 67 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:

PARECER Nº 97, DE 1999
Esco lha de Au to ri da de

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re -
cer nº 97, de 1999, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor

José Fo ga ça, so bre a Men sa gem nº 60,
de 1999 (nº 125/99, na ori gem), pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de -
li be ra ção do Se na do a es co lha do Se -
nhor João Bos co Le o pol di no da Fon se -
ca, para exer cer o car go de Con se lhe i ro
do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa
Eco nô mi ca – CADE.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar. 

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram SIM 67 Srs. Se na do res; e NÃO, 3.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 71 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 6:

PARECER Nº 98, DE 1999
Esco lha de Au to ri da de

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 98, de 1999, da Co mis são de Assun tos

Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto, 
so bre a Men sa gem nº 64, de 1999 (nº
150/99, na ori gem), pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se -
na do a es co lha do Se nhor Wal ton Alen car
Ro dri gues, para exer cer o car go de Mi nis tro
do Tri bu nal de Con tas da União.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram SIM 64 Srs. Se na do res; e NÃO
03.

Hou ve 4 abs ten ções.
To tal: 71 vo tos.
Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao 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.

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do

Be zer ra para fa lar pela Li de ran ça do PMDB.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN.

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, em pri me i ro lu gar, que ro agra de cer ao Se na -
dor Ja der Bar ba lho, Lí der do meu Par ti do, que cede
o es pa ço para que eu pos sa aqui fa zer um re gis tro
que con si de ro da má xi ma im por tân cia.

Do min go, li no jor nal O Esta do de S. Pa u lo
en tre vis ta do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca em
que Sua Exce lên cia pre ga a re du ção dos ju ros e
res sal ta o quan to é im por tan te que se evi te a in fla -
ção. E é por isso que que ro cum pri men tar o Che fe
do Exe cu ti vo.

Ju ros nos pa ta ma res que aí es tão de pri mem a
eco no mia, ge ram de sem pre go e po dem con du zir
até à pró pria ins ta bi li da de so ci al. A in fla ção, eu es -
pe ro que o País não vol te ja ma is a tê-la nos pa ta -
ma res de tris te me mó ria. Entre tan to, pre o cu pa-me o 
fato de que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca te nha 
mu da do o rumo das pri o ri da des es ta be le ci das tan -
tas e tan tas ve zes à so ci e da de bra si le i ra e aos em -
pre sá ri os, ale gan do que a pri o ri da de era a re for ma
tri bu tá ria. A pri o ri da de ago ra não é mais a re for ma
tri bu tá ria. A pri o ri da de é a re for ma po lí ti ca.

Com pre en do que é ne ces sá rio que o País faça 
tam bém uma re for ma po lí ti ca. Mas é ver da de que
se o mo de lo po lí ti co não é o me lhor, tam bém é ver -
da de que as ins ti tu i ções po lí ti cas es tão fun ci o nan do 
ple na men te. A es tru tu ra tri bu tá ria atu al con duz ao
de sem pre go, tira toda a ca pa ci da de com pe ti ti va do
pro du to bra si le i ro lá fora e re duz a ca pa ci da de de o
pro du to bra si le i ro com pe tir in ter na men te, no con tex -
to da eco no mia glo ba li za da.

Acre di tei, du ran te mu i tos anos, que a de ci são
do Go ver no era no sen ti do de fa zer a re for ma tri bu -
tá ria.

Em 1996, pou co tem po de po is de ter as su mi do 
a pre si dên cia da Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús -
tria, fiz um mo vi men to iné di to da his tó ria dos mo vi -
men tos em pre sa ri a is des te País: trou xe mos para cá

mais de 3.000 in dus tri a is, dos mais mo des tos, aos
ma i o res em pre sá ri os, e to dos os re can tos des se
País, para di zer ao Po der Exe cu ti vo e ao Po der Le -
gis la ti vo que es pe rá va mos que o Con gres so Na ci o -
nal, com a ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, pu des se
dar ao País uma es tru tu ra tri bu tá ria ca paz de fa zer
com que o pro du to bra si le i ro fos se com pe ti ti vo.

Acos tu mei-me a ou vir vá ri as e vá ri as ve zes ci -
ta ções, in clu si ve da im pren sa na ci o nal, que a si tu a -
ção gra ve que vi vía mos – e vi ve mos hoje de for ma
mu i to mais agu da – era cho ro de em pre sá ri os. Isso
não é ver da de mais. O que os em pre sá ri os bra si le i -
ros que rem, hoje, é ex clu si va e tão-somente a iso -
no mia com pe ti ti va, a ca pa ci da de de com pe tir lá fora, 
de po der ge rar em pre go e ge rar ren da, e isso só é
pos sí vel se re mo ver mos os obs tá cu los da qui lo que
se con ven ci o nou cha mar de cus to Bra sil., que tem
nas suas ma i o res e mais im por tan tes com po nen tes
a es tru tu ra tri bu tá ria. A es tru tu ra tri bu tá ria de im pos -
tos cu mu la ti vos, im pos tos em cas ca ta, leva mu i tas
ve zes à in for ma li da de e à so ne ga ção.

Está na hora des te País não mais pro cras ti nar
a re for ma tri bu tá ria. E é isso o que ve nho di zer aqui, 
sem ti rar a im por tân cia que tem a re for ma po lí ti ca
para o País. 

Lem bro-me – e se re cor dam dis so, tam bém,
os Srs. Se na do res – o quan to foi duro para mim,
nes ta Casa, usar da pa la vra para di zer que eu que
ha via vo ta do tan tas ve zes con tra a CPMF, com pre -
en den do a cri se na ci o nal, a gra vi da de por que pas -
sa va o Bra sil e a ne ces si da de de que se fi zes se o
equi lí brio das con tas pú bli cas, o ajus te fis cal, eu vo -
ta ria a fa vor da CPMF. E o fa ria aten den do ao pres -
su pos to da con fi an ça que eu ti nha de que a re for ma 
tri bu tá ria era par te das me tas que o Go ver no ha via
es ta be le ci do para a re for ma eco nô mi ca na ci o nal. E,
la men ta vel men te, hoje, o Go ver no, sem di zer que a
re for ma tri bu tá ria não é pri o ri tá ria – afir ma ção con -
trá ria do que ouvi ao lon go de mu i tos anos -, sus ten -
ta que o mais im por tan te ago ra é que se vote a re -
for ma po lí ti ca. A re for ma po lí ti ca é mu i to im por tan te, 
sim; po rém, a re for ma tri bu tá ria, do pon to de vis ta
da ge ra ção de em pre go, da pro du ção na ci o nal, do
equi lí brio e das con di ções que este País pre ci sa
para pro du zir, é ne ces sá ria.

Os ar gu men tos uti li za dos são co nhe ci dos: vi -
ve mos uma cri se mu i to gra ve em que é mu i to di fí cil
har mo ni zar o in te res se dos Esta dos. Não co nhe ço
um só país que te nha vo ta do uma re for ma tri bu tá ria
quan do re i na va a tran qüi li da de em sua po lí ti ca e em 
sua eco no mia. Po li ti ca men te, va mos bem, mas po -
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de re mos ir mal, se não vol tar mos a ge rar em pre go e 
ren da nes te País.

O meu Par ti do, PMDB, on tem re u ni do na sua
Co mis são Exe cu ti va e pela pa la vra do seu Lí der,
de fi niu que a re for ma tri bu tá ria é uma de suas ban -
de i ras de luta. De fi niu, tam bém, que é ne ces sá rio
que se pen se na re po si ção das per das sa la ri a is dos
tra ba lha do res bra si le i ros.

Sou con tra qual quer tipo de in de xa ção, pois
isso sig ni fi ca ria a des tru i ção com ple ta de um Pla no
que, se não foi de todo exi to so, tem as pec tos ex tre -
ma men te po si ti vos, e re in de xar a eco no mia se ria
des truí-lo e vol tar a um pas sa do que ne nhum de
nós quer.

Ontem, os em pre sá ri os ini ci a ram o diá lo go
com os tra ba lha do res. O Pre si den te da CUT, Vi cen -
ti nho, es te ve na FIESP dis cu tin do as no vas con di -
ções sa la ri a is, e o fez com mu i to equi lí brio por que
não pe diu a re in de xa ção, com pre en deu a gra vi da de 
da si tu a ção na ci o nal e que, sem em pre sa, não há
em pre go. No diá lo go está a nova ban de i ra de luta
do PMDB: a sen si bi li da de aos pro ble mas dos tra ba -
lha do res bra si le i ros, como um Par ti do que de se ja
que a pro du ção na ci o nal re to me o seu ca mi nho de
com pe ti ção por meio da re for ma tri bu tá ria.

Ve nho à tri bu na des ta Casa fa lar de mi nha
enor me pre o cu pa ção quan do se re ti ra, de po is de
tan tos anos, so nhos, cren ças e frus tra ções, da pri o -
ri da de na ci o nal a re for ma tri bu tá ria.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB-PA) – V.
Exª me con ce de um apar te, no bre Se na dor?

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
Con ce do o apar te a V. Exª, no bre Se na dor Ade mir
Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB-PA) – Se -
na dor Fer nan do Be zer ra, gos ta ria de fa lar da mi nha
ad mi ra ção pelo tra ba lho de V. Exª nes ta Casa. Te -
nho as sis ti do, ao lon go des ses qua tro anos de man -
da to, ao seu em pe nho, à sua de di ca ção e à po lí ti ca
eco nô mi ca vol ta da ao cres ci men to, à pro du ção, ao
em pre go, ao tra ba lho. La men ta vel men te, pa re ce-me 
que V. Exª tem ma lha do em fer ro frio quan do pa ra -
be ni za o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, que fala
em ba i xar os ju ros. Nos pri me i ros qua tro anos, hou -
ve uma po lí ti ca de ju ros al tos com o in tu i to de cap tar 
dó la res no mer ca do in ter na ci o nal para, com isso,
cum prir os com pro mis sos in ter na ci o na is. Ago ra, ten -
do che ga do a dí vi da in ter na a um li mi te in su por tá -
vel, des va lo ri za-se o real e a ân co ra, mais uma vez,
é o juro na con ten ção de con su mo. Isso de i xou cla -
ro o Dr. Armí nio Fra ga quan do ar güi do nes ta Casa.
Ora, V. Exª ques ti o na a ne ces si da de da re for ma tri -
bu tá ria; nós, da Opo si ção, te mos de ba ti do essa

ques tão des de o iní cio do nos so man da to. Enten -
día mos que a re for ma tri bu tá ria se ria pri o ri da de so -
bre to das as ou tras re for mas. O Go ver no fez to das.
Ago ra quer fa zer a po lí ti ca e mais uma vez não fa -
zer a tri bu tá ria. Entre tan to, mes mo ex pon do essa
ques tão, V. Exª vo tou a CPMF nes ta Casa e o
PMDB está de fen den do a apro va ção do im pos to
ver de no Con gres so Na ci o nal, que é o im pos to so -
bre com bus tí ve is, que ser vi ria para me lho rar o
trans por te no Bra sil. Por tan to, é mais um im pos to
que se está vo tan do, é mais um im pos to que o
PMDB, que V. Exª re pre sen ta, está de fen den do no
Con gres so Na ci o nal. V. Exª diz que já há tri bu tos
de ma is e que isso pre ju di ca o se tor pro du ti vo. Ora,
se há tri bu tos de ma is e o Go ver no não dá con ta do
re ca do, Se na dor Fer nan do Be zer ra, como va mos
re sol ver a ques tão? É pre ci so mu dar a po lí ti ca; é
pre ci so dis cu tir as dí vi das in ter na e ex ter na; é pre ci -
so pen sar em re ne go ci a ção para não fa lar mos em
mo ra tó ria; é pre ci so mu dar essa re a li da de por que,
do con trá rio, não te mos sa í da. De cer ta for ma, V.
Exª diz uma co i sa, tem uma boa in ten ção, pro vo ca
uma von ta de que tam bém é a von ta de da Opo si ção, 
mas no fim o Go ver no ca mi nha no rumo con trá rio e
o PMDB, la men ta vel men te, aca ta sem pre as de ci -
sões e a von ta de do Go ver no. 

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
Agra de ço o apar te, Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB-PA) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
Com todo pra zer, Se na dor Ja der Bar ba lho. 

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB-PA) – Se na dor
Fer nan do Be zer ra, de se jo cum pri men tar V. Exª pela 
opor tu ni da de das ob ser va ções que está a fa zer. Em 
pri me i ro lu gar, pen so que há uma es pe cu la ção nes -
sa ques tão de que o Pre si den te da Re pú bli ca es ta -
ria a dar prio ri da de à re for ma po lí ti ca, que está
nes ta Casa há anos, exis te uma co mis são es pe ci -
al cri a da, cujo Re la tor é o Se na dor Sér gio Ma cha -
do. Fui pro cu ra do pelo Pre si den te do PFL, Se na -
dor Jor ge Bor nha u sen, con ver sa mos com o Se na -
dor Te o tô nio Vi le la, Pre si den te do PSDB, e cre io
que seja opor tu no tra zer ao Se na do essa ques tão. 
Mas não pos so ima gi nar que o Pre si den te da Re -
pú bli ca con si de re que a re for ma tri bu tá ria e fis cal
não seja pri o ri da de. Não ouvi do Pre si den te isso.
Há pes so as fa lan do pelo Go ver no, mas não ouvi
isso do Pre si den te e, se Sua Exce lên cia co men -
tar isso co mi go, di rei que o PMDB não irá nes ta
até por que, se eu for ao ter mi nal ro do viá rio de Bra -
sí lia e per gun tar a um ci da dão so bre o que é mais
im por tan te p a r a  e l e  –  g e  r a ç ão de em pre -
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go, um a nova es tru tu ra fis cal ca paz de le var ao
de sen vol vi men to ou cláu su la de bar re i ra -, ele irá
per gun tar-me se sou de ou tro pla ne ta, com cer te za
ab so lu ta. Estou fora da re a li da de. Qu e rer pen sar
que o povo bra si le i ro vai acre di tar que re for ma po lí ti -
ca é o prin ci pal para ele hoje é pro ce der como Ma ria 
Anto ni e ta que man dou o povo co mer bri o che. Não
pos so ima gi nar que o Pre si den te da Re pú bli ca ou
al guém res pon sá vel nes te País pos sa en ten der que
va mos re sol ver dar pri o ri da de ago ra à re for ma po lí ti -
ca. A re for ma po lí ti ca ter o seu cur so no Con gres so
tem a nos sa so li da ri e da de. Con tu do, co lo car as re -
for mas fis cal e tri bu tá ria de lado, de i xar de tra tar se -
ri a men te o que é fun da men tal nes te mo men to e
acre di tar que se vai es ta be le cer uma cor ti na de fu -
ma ça é su bes ti mar o povo bra si le i ro, e o PMDB não
en tra nes sa. Não en tra mos por que, em pri me i ro lu -
gar, não su bes ti ma mos o povo bra si le i ro, ao en ten -
der que as cláu su las de bar re i ra e de fi de li da de par -
ti dá ria vão con ven cer o em pre sa ri a do bra si le i ro, os
tra ba lha do res e os de sem pre ga dos de que esse é o 
ca mi nho. O PMDB apos tou até aqui e foi so li dá rio –
até por que qua se to dos nes te País di zi am que o
mo de lo era cer to. Ago ra, há mu i to en ge nhe i ro de
obra pron ta por aí. A Opo si ção cri ti cou, mas não
apre sen tou al ter na ti va al gu ma para o mo de lo que aí 
está. O PMDB re u niu-se com eco no mis tas de di ver -
sas ten dên ci as para in da gar o que fa ri am se fos sem 
Se na do res, e eles res pon de ram que vo ta ri am o
ajus te fis cal. Sabe V. Exª que vo ta ri am por não ha -
ver al ter na ti va, e é por isso que o PMDB, à au sên cia 
de al ter na ti va me lhor, ca mi nhou para esta ques tão.
Mas nes te mo men to o PMDB não em bar ca na es tó -
ria de que re for ma po lí ti ca tem pri o ri da de nes te mo -
men to so bre Re for ma Tri bu tá ria e Fis cal. O PMDB
não em bar ca nis so. So li da ri zo-me com o Pre si den -
te, por que o Sr. Mi chel Cam des sus deve es tar pen -
san do que o Pre si den te é um fra co e que vai di zer
que vai pri va ti zar o Ban co do Bra sil e a Ca i xa Eco -
nô mi ca. O Pre si den te da Re pú bli ca con ta com a so -
li da ri e da de do PMDB, mas não para pri va ti zar a Ca i -
xa, ins tru men to de in ter ven ção so ci al, po lí ti ca e ha -
bi ta ci o nal, nem o Ban co do Bra sil, o que re dun da ria
em co i sís si ma ne nhu ma. O Go ver no não con ta co -
nos co nis so! Não cre io que o Pre si den te da Re pú bli -
ca se sub me ta a esse Sr. Mi chel Cam des sus, que
pode man dar no Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal,
mas o Che fe Exe cu ti vo do Bra sil cha ma-se Fer nan -
do Hen ri que Car do so. Nós, aqui no Con gres so Na ci -
o nal, não va mos nes sa “pa ta qua da” de pen sar que
o ca mi nho para o País con sis te em ven der o Ban co
do Bra sil e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. V. Exª vem,

com mu i ta opor tu ni da de, mais uma vez com a res -
pon sa bi li da de de Pre si den te da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos e da Con fe de ra ção Na ci o nal
da Indús tria, cha mar a aten ção do Con gres so e do
Go ver no para esse as pec to. Os jor na is de do min go
que V. Exª leu pu bli cam que, nos úl ti mos 10 anos, a
re ce i ta tri bu tá ria do País foi am pli a da em 50% e que 
re pre sen ta hoje 33% do PIB na ci o nal. O povo bra si -
le i ro quer sa ber se não é pos sí vel fa zer um re ar ran -
jo na apli ca ção do di nhe i ro pú bli co. O povo bra si le i -
ro per gun ta por que a pres ta ção de ser vi ço con ti nua 
tão frá gil, quan do a apli ca ção de re ce i ta tri bu tá ria
atin ge 33%. Qu e ro di zer que es tou es tu dan do uma
CPI. Não é só o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães 
que a es tu da. Estou es tu dan do com base numa en -
tre vis ta dada pelo Dr. Eve rar do Ma ci el, aliás já tra zi -
da a este Ple ná rio, em que ele mos tra o es cân da lo
da so ne ga ção no Bra sil, sen do ele nos so xe ri fe do
com ba te à so ne ga ção. O tema to mou uma pá gi na
in te i ra do Jor nal O Glo bo de três me ses atrás, mos -
tran do que os ban cos e as ma i o res em pre sas des te
País não pa gam im pos tos. Te mos que con fe rir se
isso é ver da de. A re ce i ta foi am pli a da em 50%  33% 
do PIB. Algo está er ra do. Como dis se, tam bém es -
tou es tu dan do essa CPI, para ter mos es cla re ci men -
tos so bre essa ques tão. A re for ma tri bu tá ria e fis cal
é da ma i or opor tu ni da de, e não cre io que o Pre si -
den te que i ra co lo car re for ma po lí ti ca como pri o ri da -
de no seu Go ver no. É uma in jus ti ça, é uma es pe cu -
la ção o que es tão fa zen do! Entre re for ma tri bu tá ria
e fis cal e cláu su la de bar re i ra, te nho cer te za de que
o Pre si den te não está pre o cu pa do com esta úl ti ma!

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ja der Bar ba lho. Espe ro
que V. Exª re al men te es te ja cer to, por que se ria
inad mis sí vel que se in ver tes se a pri o ri da de de um
as sun to que cer ta men te co lo ca rá o se tor pro du ti vo
na ci o nal em con di ções de cres cer e de ge rar em pre -
gos no País. Agra de ço a V. Exª pela so li da ri e da de.
Te nho a mais ab so lu ta con vic ção e or gu lho de per -
ten cer a este PMDB, li de ra do de for ma com pe ten te
por V. Exª, que as su me, cada vez mais, um pa pel
im por tan te na cons tru ção do fu tu ro des te País.

Se na dor Ade mir Andra de, agra de ço a so li da ri -
e da de de V. Exª. No en tan to, sem de se jar uma po lê -
mi ca nes te mo men to, per mi ta-me di zer que dis cor do 
de mu i tas de suas po si ções. Não es ta mos ago ra a
dis cu tir po lí ti ca ma cro e co nô mi ca. Con tu do, é ver da -
de o que dis se o Se na dor Ja der Bar ba lho: em ne -
nhum ins tan te ouvi nes ta Casa, ou em qual quer lu -
gar des te País, uma pro pos ta al ter na ti va de po lí ti ca
eco nô mi ca. É mu i to fá cil cri ti car. Eu po de ria fa zer
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um dis cur so in te i ra men te opo si ci o nis ta e ser apla u -
di do pela Opo si ção, mas é pre ci so que se fa çam
pro pos tas para o Bra sil re al men te se guir em fren te
em uma po lí ti ca que gere em pre go e ren da. A re for -
ma tri bu tá ria é mu i to im por tan te, e agra de ço o apo io 
de V. Exª.

Com re la ção aos ju ros, vo tei pela CPMF, sim.
Vo tei e jus ti fi quei meu voto. Com re la ção ao im pos to 
ver de, sabe o meu Par ti do que só vo ta rei qual quer
im pos to nes te País se vier no bojo de uma re for ma
tri bu tá ria. Não me po si ci o nei con tra nem a fa vor do
im pos to ver de. Enquan to for Se na dor da Re pú bli ca,
não vo ta rei qual quer tipo de im pos to que ve nha a
one rar ain da mais a pro du ção bra si le i ra, que che -
gou ao li mi te su por tá vel de car ga tri bu tá ria. É ver da -
de, sim: um ter ço de tudo o que se pro duz nes te
País vai para o Go ver no. Se é ver da de  como dis se
o Se na dor Ja der Bar ba lho  que a so ne ga ção nes te
País é ele va da, ima gi nem V. Exªs o quan to as em -
pre sas for mal men te es ta be le ci das es tão pa gan do
de im pos tos, que re pre sen tam qua se 33% do PIB. E 
to dos sa be mos que a in for ma li da de da eco no mia é
enor me no Bra sil. Por tan to, a car ga tri bu tá ria está
de se qui li bra da, e esta é mais uma ra zão por que
de fen do uma ur gen te re for ma tri bu tá ria.

O Sr. Ra mez Te bet  (PMDB-MS) – V. Exª con -
ce de-me um apar te?

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
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
Fer nan do Be zer ra, es tou mu i to gra ti fi ca do e não po -
de ria es pe rar que ou tra fos se a po si ção de V. Exª
com re la ção às re for mas que ain da pre ci sa mos re a -
li zar nes te País. Co lhi de sua fala uma fra se mu i to
im por tan te. V. Exª dis se que a ma i or par te dos pa í -
ses do mun do pro moveu sua re for ma tri bu tá ria em
meio à cri se. O Bra sil vive tal vez uma de suas ma -
i o res cri ses: cri se da fe de ra ção bra si le i ra, que
atin ge to dos os en tes pú bli cos  Mu ni cí pi os, Esta -
dos e a pró pria União. A dí vi da do Bra sil au men -
tou mais de dez ve zes em cin co anos. De US$ 40
bi lhões, está ul tra pas san do a casa dos US$ 400
bi lhões, e as re ce i tas de que este País pre ci sa
têm sido pon tu a das  não po de mos ne gar isso.
Então, V. Exª tem ra zão. Como te mos tido re ce i ta
no Bra sil? Au men tan do ou cri an do im pos tos, ou en -
tão, re i te ra das ve zes, ti ran do di nhe i ro, ti ran do re cur -
sos dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, como é o caso
do FEF e da Lei Kan dir. Então, urge um or de na men -
to dis so tudo, uma mo bi li za ção para sa ir mos des sa
si tu a ção. Qu e ro di zer ao Sena dor Ade mir Andra de
e a to dos quan tos me ou vem nes ta opor tu ni da de

que, na pri me i ra vez em que foi vo ta da a CPMF
nes ta Casa, não foi vo ta da só pe los Par ti dos da
base do Go ver no. Na Câ ma ra Fe de ral, já exis tia
um pro je to de au to ria de ilus tre De pu ta do do Par ti -
do dos Tra ba lha do res, cri an do uma con tri bu i ção
para me lho rar o quê? O que é que se di zia na
épo ca? O que di zia Adib Ja te ne, en tão Mi nis tro da 
Sa ú de, quan do veio a esta Casa, onde en con trou
am pa ro até em um ilus tre com pa nhe i ro nos so da
Opo si ção, Anto nio Car los Va la da res, opo si ci o nis ta 
fer re nho, que lu tou ar den te men te pela cri a ção da
CPMF? Que o ob je ti vo era sal var a sa ú de no Bra -
sil, con tri bu in do um pou co mais para a ci da da nia,
para a me lho ra ria da qua li da de de vida do nos so
povo e da nos sa gen te. Se ela foi des vir tu a da, se
tor nou-se des ne ces sá ria atra vés dos tem pos, ou 
se não atin giu sua fi na li da de, Se na dor Fer nan do 
Be zer ra, não cabe ne nhu ma res pon sa bi li da de
nem a V. Exª nem a mim, que a vo ta mos num
dia, por que foi vo ta da com o in tu i to de aju dar a
me lho rar a qua li da de de vida do nos so povo e
da nos sa gen te. No en tan to, con si de ro de gran -
de im por tân cia o pro nun ci a men to de V. Exª, por -
que pre ci sa mos re pen sar o as sun to. Não po de -
mos mais au men tar re ce i ta só pela cri a ção de
im pos tos ou pela ven da das es ta ta is. Cre io que
pre ci sa mos mo der ni zar o Esta do, tor nan do-o
mais ágil. No en tan to, Sr. Pre si den te, ven der
tudo como es ta mos ven den do é aca bar com o
pa tri mô nio do Bra sil! Li hoje um ar ti go de Ja nio
de Fre i tas na Fo lha de S.Pa u lo, di zen do que es ta -
mos per den do a no ção das co i sas, por que ven der o
Ban co do Bra sil é ti rar o úni co ór gão que te mos
para pro mo ver o fo men to da agro pe cuá ria; ven der a 
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral é fi car in da gan do para
onde vai o di nhe i ro do tra ba lha dor bra si le i ro do
FGTS. Além dis so, quem vai es ti mu lar a ha bi ta ção
no Bra sil? Por isso, pa ra be ni zo V. Exª por es tar ocu -
pan do esta tri bu na para re a fir mar o com pro mis so da 
en ti da de que re pre sen ta  não sei se V. Exª está fa -
lan do como Pre si den te dela, mas, com toda cer te za, 
está fa lan do em nome do nos so Par ti do. Nes se sen -
ti do, cum pri men to V. Exª, por que seu pro nun ci a -
men to tem di re ção e en con tra eco no seio da so ci e -
da de bra si le i ra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Mu i to obri ga do a V. Exª. Sr. Pre si den te, ain da há
vá ri os pe di dos de apar te.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Co mu ni co a V. Exª que o tem po já está es go ta do em
exa ta men te nove mi nu tos. So li ci to aos pró xi mos apar -
te an tes que se jam bre ves nas suas ma ni fes ta ções. O
ora dor fala pela Li de ran ça e dis põe de vin te mi nu tos.
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O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB-RJ) – V. 
Exª me con ce de um apar te?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Tem a pa la vra V. Exª.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB-RJ.) –
Pro me to ser bre ve, Se na dor Fer nan do Be zer ra, mas 
que ro sa u dar, com mu i to vi gor, o pro nun ci a men to
de V. Exª, res sal tan do a pri o ri da de da re for ma tri bu -
tá ria, por que há mu i tos in dí ci os de que, para o Go -
ver no, ela de i xou de ser uma pri o ri da de. O Se na dor
Ja der Bar ba lho dis se que não acre di ta. Mas, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se da que la
ve lha his tó ria: Yo no creo en bru jas, pero que las
hay, hay. A im pren sa não in ven ta uma no tí cia de tal
im por tân cia e, se foi ve i cu la da a que da de pri o ri da -
de da re for ma tri bu tá ria, hou ve al gu ma con ver sa de
subs tân cia nes se sen ti do. Sen do as sim, é im por tan -
te que a Insti tu i ção Se na do Fe de ral tome a ini ci a ti va 
de le var avan te essa re for ma tri bu tá ria. Qu an do a
dis cus são sur gir, de for ma ob je ti va, te re mos al gu -
mas di ver gên ci as acer ca do pro je to ade qua do, po -
rém elas se rão subs tan ci al men te me no res que as
con ver gên ci as. Os re pre sen tan tes da Opo si ção
apo i a rão fun da men tal men te o pon to de vis ta de V.
Exª re fe ren te à pri o ri da de que se deve dar à pro du -
ção. É pre ci so ali vi ar a em pre sa na ci o nal da car ga
tri bu tá ria que pesa so bre ela. Não obs tan te, nós, da
Opo si ção, acre di ta mos que a pes soa fí si ca paga
mu i to pou co im pos to nes te País. Pro cu re mos os
pon tos de con ta to e to me mos a ini ci a ti va. Como V.
Exª pre si de a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
su gi ro que cons ti tu a mos uma sub co mis são de di ca -
da ao es tu do e a uma pro po si ção a res pe i to das re -
for mas tri bu tá ria e agrá ria, sem pre de fen di das por
pela Opo si ção, que se opõe a essa po lí ti ca eco nô -
mi ca. Pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
Agra de ço a V. Exª. Pre ten do, com o meu pro nun ci a -
men to, ini ci ar o de ba te acer ca da re for ma tri bu tá ria.

O Sr. Arlin do Por to (PTB-MG) – Con ce de-me 
V. Exª um apar te?

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Ape lo aos Srs. Se na do res que se jam bre ves nas
suas ma ni fes ta ções, vis to há 26 ora do res ins cri tos
para o Expe di en te.

O Sr. Arlin do Por to (PTB-MG) – Não po de ria
de i xar de fa zer o meu re gis tro, quan do o Se na dor
Fer nan do Be zer ra, res pe i ta do e con ce i tu a do, fala
em nome do PMDB e como le gí ti mo re pre sen tan te
da clas se em pre sa ri al des te País. Ontem, da tri bu na 

des ta Casa, pro tes tei con tra as re cen tes me di das
im ple men ta das pelo Go ver no, es pe ci al men te quan -
do se re duz IPI para au to mó ve is. Não sou con tra a
re du ção de tri bu tos para pro du tos, mas dis cor do
dos pri vi lé gi os des ti na dos a um seg men to, pois po lí -
ti ca seg men ta da não re duz in fla ção. Po de-se ape -
nas re du zir cus tos de de ter mi na do pro du to por um
de ter mi na do tem po. Não vejo por que pri vi le gi ar um
seg men to de em pre sá ri os que não con tri bui efe ti va -
men te para o pro ces so de de sen vol vi men to des te
País. E as pe que nas em pre sas na ci o na is? Se é im -
por tan te re du zir o im pos to para ge rar em pre go, as
nos sas pe que nas em pre sas se gu ra men te sa be ri am
pro du zir se ti ves sem re du zi da a sua car ga tri bu tá ria. 
Os em pre sá ri os bra si le i ros sa be ri am – e sa be rão –
dar a sua con tri bu i ção na ge ra ção de em pre gos. Por 
já ha ver pro pos to a dis cus são des sa ques tão, lou vo
o seu pro nun ci a men to. Pre o cu pa-me o fato de, na
se ma na pas sa da, o Se cre tá rio Cláu dio Con si de ra,
do Mi nis té rio da Fa zen da, ter anun ci a do que vai re -
du zir as alí quo tas de im por ta ção de pro du tos. Tra -
ta-se de mais uma in co e rên cia, quan do pre ci sa mos
for ta le cer a nos sa ati vi da de em pre sa ri al, pro du zir
mais para ex por tar os nos sos ex ce den tes e atin gir a 
meta de US$100 bi lhões de ex por ta ção anun ci a da
pelo Go ver no no ano pas sa do. Não con se gui re mos
es ses ob je ti vos se me di das des sa na tu re za fo rem
to ma das. Cum pri men to-o pela ini ci a ti va. Va mos so -
lu ci o nar a ques tão tri bu tá ria para que o Bra sil pos sa 
ser com pe ti ti vo, dan do dig ni da de a sua po pu la ção,
ge ran do em pre go e ren da. Mu i to obri ga do.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
Agra de ço o seu apar te.

A Srª He lo i sa He le na  (Blo co/PT-AL) – Con ce -
de-me V. Ex.ª um apar te?

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
Ouço V. Exª com pra zer.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT-AL) – Obri ga -
da, Sr. Pre si den te. Se na dor Fer nan do Be zer ra, pa -
ra be ni zo-o pelo seu pro nun ci a men to. Não tive opor -
tu ni da de de fa zê-lo quan do o Se na dor Pe dro Piva
ocu pou a tri bu na para abor dar ques tões re la ci o na -
das ao pa pel do ca pi tal pro du ti vo no Bra sil. Mi li ta -
mos po li ti ca men te em cam pos opos tos, mas não du -
vi do de que po de re mos pro mo ver o de ba te da re for -
ma tri bu tá ria, o de ba te da Na ção bra si le i ra so bre a
con so li da ção dos de sen vol vi men tos eco nô mi co e
so ci al, dos cré di tos e sub sí di os para o ca pi tal pro du -
ti vo, que gera ren da, paga im pos tos e pro duz em -
pre go nes te Bra sil. É injusto di zer que a Opo si ção
não apre sen tou ne nhu ma al ter na ti va. Te mos po si ções 
di fe ren tes den tro do pró prio Blo co de Opo si ção, mas
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te mos dis cu ti do a ques tão des de o iní cio do pro ces -
so de glo ba li za ção. Não sou eco no mis ta, mas sem -
pre en ten di que o pro ces so de glo ba li za ção exi gia
pre ce den tes, ou seja, mo bi li da de de ca pi tal, for ça
de tra ba lho e mer ca do ria. Os gran des pa í ses não se 
in se ri ram na glo ba li za ção, ape nas im pu se ram a ou -
tros com gran de po ten ci al de de sen vol vi men to,
como o Bra sil, que o fi zes sem. Eles não ga ran tem,
em fun ção das suas cláu su las pro te ci o nis tas, das
suas bar re i ras, mo bi li da de da mer ca do ria e da for ça
de tra ba lho. Bas ta ver, quem cri ti ca va o Muro de
Ber lim, o imen so muro de con cre to na tra ves sia Mé -
xi co-Estados Uni dos que im pe de a en tra da da nos -
sa for ça de tra ba lho mi se rá vel. De ve ría mos ini ci ar a
dis cus são de uma agen da so ci al para o Bra sil, para
o nos so de sen vol vi men to eco nô mi co, para in te grar -
mo-nos à glo ba li za ção e dis cu tir a nos sa dí vi da ex -
ter na. Há al gu mas per so na li da des den tro do pró prio 
Blo co, como o Se na dor Ade mir Andra de, que tra ba -
lham a re ne go ci a ção. Eu de fen do com tran qüi li da de 
a ques tão da mo ra tó ria. Ape sar de o ter mo as sus -
tar, essa dis cus são deve acon te cer em vá ri os pa í -
ses. To dos nós, co le ti va men te, in de pen den te men te
das nos sas con vic ções ide o ló gi cas, po de re mos dis -
cu tir por in ter mé dio do Tri bu nal da Dí vi da Exter na,
que será mon ta do em abril para que to dos os pa í -
ses dis cu tam a ques tão. Até Bill Clin ton está dis cu -
tin do o as sun to. Ontem, na re u nião dos pa í ses afri -
ca nos, por de ma go gia ou não, ele pro pôs o per dão
pelo G-7. Po de ría mos, pois, dis cu tir uma agen da
na ci o nal, o par que pro du ti vo na ci o nal. Não se tra ta
de sim ples men te di zer “ago ra po de mos ex por tar” ou 
“mer ca do não se faz de uma hora para ou tra”. Cla ro
que V. Exªs sa bem me lhor do que eu que mer ca do
não se con quis ta de uma hora para ou tra. Mu i tos
dos es pa ços blo que a dos em fun ção da im por ta ção
e da aber tu ra des va i ra da pa tro ci na da no Bra sil com -
pro me teu ca de i as pro du ti vas in te i ras em nos so País 
– nem pre ci so re fe rir-me ao que acon te ceu com a
agri cul tu ra. So li da ri zo-me com o pro nun ci a men to de 
V. Exª. Pre ci sa mos fa zer com que esta Casa de ba ta 
ques tões im por tan tes para a cons tru ção de uma na -
ção. Com o nos so gran de po ten ci al de com pe ti ti vi -
da de, de ve mos en trar no pró xi mo sé cu lo sem fa lar
de fome, de mi sé ria e de de sem pre go, mas apre -
sen tan do ao Pla ne ta Ter ra a ver da de i ra Na ção bra -
si le i ra. Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te, pela be ne vo -
lên cia.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Mu i to obri ga do, Se na do ra He lo i sa He le na.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB-RN) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Sr. Pre si den te, de pen do tam bém da be ne vo lên cia
de V. Exª para ou vir o Se na dor Ge ral do Melo, meu
con ter râ neo.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB-RN) – Sr. Pre si -
den te Ro nal do Cu nha Lima, en ten do bem a di fi cul -
da de em que se en con tra por ser se me lhan te àque -
la ex pe ri men ta da por mim an tes da Ordem do Dia.
Pe ço-lhe ape nas que te nha a mes ma pa ciên cia que
tive e a mes ma ge ne ro si da de que pro cu rei ter, ins pi -
ra do pela sua com pa nhia e me de i xe fa zer uma pe -
que na in ter ven ção no pro nun ci a men to do Se na dor
Fer nan do Be zer ra. Ima gi no que o que pres si o nou V. 
Exª, Se na dor Fer nan do Be zer ra, a le van tar o pro ble -
ma com essa ener gia foi o ce ná rio que se pro cu rou
cri ar de que o Pre si den te da Re pú bli ca es ta ria in te -
res sa do em de sa ti var ou de sa ce le rar a dis cus são da 
re for ma tri bu tá ria, em fa vor da re for ma po lí ti ca, que
pas sa va a ter uma pri o ri da de ma i or. Tam bém te nho
lido a esse res pe i to. Se essa for a ori en ta ção dada
ao nos so Par ti do, há aqui pelo me nos três Se na do -
res que se sen tem ex clu í dos do pro ces so, por que
ne nhum de nós re ce beu esse tipo de ori en ta ção da
par te de quem quer que seja. Os Se na do res Car los
Wil son e Pe dro Piva es tão in sis tin do para que eu
não de i xe de di zer que essa se ria uma ori en ta ção
inú til, por que a nos sa po si ção e a nos sa con vic ção
é de que, por mais im por tan te que seja – e é – a
mo der ni za ção da es tru tu ra po lí ti ca do País e, por -
tan to, a pro du ção, para a so ci e da de, de uma re for -
ma po lí ti ca com pa tí vel com as ne ces si da des do
País, o gran de pro ble ma do Bra sil é que o povo está 
de sem pre ga do, a ati vi da de eco nô mi ca está em re -
ces são. Nes te mo men to de cri se, a dis cus são em
tor no da re for ma po lí ti ca pa re ce ria uma co i sa que
está in te res san do mu i to a Se na dor e a De pu ta do,
não sei se para o ci da dão que está de sem pre ga do,
ba ten do pe las ruas à pro cu ra de uma ma ne i ra de
so bre vi ver, é mu i to im por tan te sa ber se va mos ou
não ter voto dis tri tal, se ha ve rá cláu su la de bar re i ra
para par tido pe que no, se se vai ou não per mi tir co li ga -
ção. Por tan to, digo a V. Exª que par ti ci po da sua po si -
ção de con si de rar pri o ri tá ria a re for ma tri bu tá ria, que
seja uma re for ma tri bu tá ria vol ta da para vi a bi li zar a vida 
e a con tri bu i ção de to dos, para que a so ci e da de bra si -
le i ra, pa gan do os im pos tos, que pre ci sam exis tir, seja
uma so ci e da de que pro du za sem a afli ção de ter de
en tre gar uma uni da de em cada três pro du zi das para o
Go ver no. Não es tou au to ri za do a fa lar em nome da
Ban ca da do meu Par ti do, mas co nhe ço o pen sa men to
de dois com pa nhe i ros do PSDB que es tão aqui ao meu 
lado. Acre di to que estou ex pres san do o pen sa men to

272   ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



de les quan do digo tudo isso a V. Exª, a quem cum -
pri men to pelo pro nun ci a men to.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ge ral do Melo, fico mu i to
sen si bi li za do, pois sei o quan to é co nhe ce dor dos
pro ble mas eco nô mi cos do nos so País e sei das
suas pre o cu pa ções com a pro du ção na ci o nal.

Eu que ria es cla re cer que a mes ma in ter pre ta -
ção que dei às pa la vras e à en tre vis ta do Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca foi dada pela sen si bi li da de, 
pelo ta len to e pela res pon sa bi li da de da gran de jor -
na lis ta po lí ti ca Te re za Cru vi nel, que, em sua co lu na
de hoje, não de i xa dú vi da quan do afir ma cla ra men te 
que o Pre si den te da Re pú bli ca de via es cla re cer de
for ma mais ex plí ci ta que a re for ma tri bu tá ria não era 
pri o ri da de do Go ver no.

Em mo men to ne nhum o Pre si den te dis se que
a re for ma tri bu tá ria não era uma pri o ri da de. Sua
Exce lên cia ape nas es ta be le ceu uma or dem. A pri o -
ri da de ma i or ago ra é a re for ma po lí ti ca, e isso me
pre o cu pa mu i to. 

Faço esse re gis tro para que não se te nha a
idéia de que in ter pre tei er ra do ou de que há al gu ma
le vi an da de nas mi nhas co lo ca ções. Esse é o en ten -
di men to de to dos.

Sr. Pre si den te, se V. Exª per mi tir, eu gos ta ria
de ou vir o apar te do Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Sr. Se na dor, V. Exª não ima gi na o cons tran gi men to
da Mesa em vol tar a so li ci tar aos Srs. Se na do res
com pre en são, por que, como ci tei, ain da te mos 26
Se na do res ins cri tos. A Mesa fi ca ria imen sa men te fe -
liz em po der con ti nu ar ou vin do o ju di ci o so pro nun ci -
a men to de V. Exª, mas faço este ape lo por que há
ou tros ora do res ins cri tos, in clu si ve um para fa lar
pela Li de ran ça.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
Sr. Pre si den te, en cer ra rei exa ta men te no mo men to
que V. Exª dis ser que não há mais pos si bi li da de de
to le rar. Enquan to isso, eu gos ta ria de ou vir os Se na -
do res Luiz Otá vio, Pa u lo Sou to, Pe dro Piva.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
V. Exª ja ma is ou vi rá essa pa la vra.

O Sr. Luiz Otá vio (PPB-PA) – Se na dor Fer -
nan do Be zer ra, cum pri men to V. Exª pela ini ci a ti va
de tra zer para esta Casa um tema tão im por tan te,
mu i to dis cu ti do em to dos os ní ve is da po pu la ção do
nos so País. Con cor do com V. Exª quan do usa o ar -
gu men to de que tal vez Te re za Cru vi nel ti ves se sido
a por ta-voz do Pre si den te da Re pú bli ca. Não que ro
ser o dono da ver da de, mas eu da ria mais esse voto 
de con fi an ça ao Pre si den te. Pri me i ro, por que, com a 

mu dan ça fe i ta na equi pe eco nô mi ca, prin ci pal men te 
no que se re fe re ao Ban co Cen tral, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que pre ci sa de um tem po para que
os re sul ta dos das me di das to ma das pela di re ção do 
Ban co Cen tral – lo gi ca men te de co mum acor do com 
o Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan -, se fa çam
sen tir. O Pre si den te é mu i to en fá ti co quan do, em
en tre vis ta à im pren sa, man tém o Sr. Pe dro Ma lan
como Mi nis tro da Fa zen da e sua equi pe. Cre io que
esse é o ca mi nho cer to. Não digo que essa ati tu de
vai mu dar o des ti no de nada, ape nas co lo co como
uma po si ção fir me do Pre si den te. Sua Exce lên cia
terá meu apo io por que pre ci sa de tem po. Tal vez a
re for ma po lí ti ca pos sa es pe rar. Mas é pre ci so dar
tem po à equi pe eco nô mi ca para que os re sul ta dos
sur jam, an tes da ne ces si da de pre men te da re for ma
tri bu tá ria fis cal. Acre di to que nes se es pa ço de tem -
po cabe a re for ma po lí ti ca. Esse é o meu pon to de
vis ta. Mu i to obri ga do, Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (PMDB-RN) –
Agra de ço a in ter ven ção de V. Exª e me per mi ta dis -
cor dar. Acre di to que há mu i to tem po o Go ver no vem 
co lo can do o tema como pri o ri da de, e o que que re -
mos é abrir o de ba te em tor no des se as sun to. Te ría -
mos até o fi nal do ano para de ba ter e, se pos sí vel,
vo tar, para que as mu dan ças en tras sem em vi gor no 
pró xi mo ano. Não te nho dú vi da ne nhu ma que, do
pon to de vis ta da pro du ção na ci o nal, é ab so lu ta -
men te im pos sí vel ser com pe ti ti vo com a es tru tu ra
tri bu tá ria que aí está. So mos um dos pou cos pa í ses
do mun do que ex por ta im pos tos. Há al gu mas pou -
cas una ni mi da des na ci o na is. Uma de las é que é ne -
ces sá rio ex por tar. Como ex por tar? Eu me ques ti o -
no, com re la ção ao acor do com o FMI, quan do o
Go ver no co lo ca uma meta de R$11 bi lhões. Meu
de se jo é de que fos sem R$20 bi lhões, R$30 bi -
lhões, por que esse va lor se ria a cer te za de ge ra ção
de em pre gos e de au men to de pro du ção.

Per mi tam-me du vi dar, se o Go ver no não ti ver
po lí ti cas com ple men ta res além das que exis tem,
que se pos sa atin gir esse pa ta mar. Não te mos con -
di ções de com pe tir. O dó lar su biu, mas não por uma 
de ci são so men te do Go ver no. Su biu pela pres são
de mer ca do. Vi vía mos uma ir re a li da de. O dó lar se
apro xi ma rá, cer ta men te, de um va lor jus to, de um
va lor real, de uma pa ri da de cor re ta em re la ção a
isso aí. Aju dou as ex por ta ções, mas não é só isso.

Pre ci sa mos dis cu tir o cus to Bra sil, uma re for -
ma na le gis la ção tra ba lhis ta, mas não que ro des vi ar
o tema. Será que não dá para pen sar que em vez
de pro te ger, a atu al le gis la ção despro te ge os tra ba -
lha do res, uma vez que 57% de les não têm a car teira
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as si na da? Esse nú me ro é gra ve e vem evo lu in do
nos úl ti mos anos, pas sou de 45% para 57%. Mas
esse é um ou tro as sun to.

Agra de ço a V. Exª e que ro di zer que tam bém
con cor do que a re for ma po lí ti ca, den tre tan tas ou -
tras, é fun da men tal. Mas há pri o ri da de, di an te des se 
con tex to de po lí ti ca eco nô mi ca que to dos nós tor ce -
mos para que dê cer to, para que se che gue ao fi nal
do ano com o Bra sil co me çan do a cres cer e as sim
te nha um de sen vol vi men to sus ten ta do por mu i tos
anos. Para que isso acon te ça, é pre ci so que haja
re al men te uma es tru tu ra tri bu tá ria ade qua da.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB-AM) – Se na -
dor Fer nan do Be zer ra, V. Exª me per mi te um apar -
te?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, ouço V. Exª com pra -
zer.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB-AM) – Emi -
nen te Se na dor Fer nan do Be zer ra, Mem bro do meu
Par ti do e Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, é mu i to opor tu na e res pon sá vel a co lo ca -
ção de V. Exª. Num mo men to di fí cil para o País, mo -
men to de cri se em que a cada dia mais tra ba lha do -
res são dis pen sa dos, fa mí li as fi cam sem fon te de
ren da, pro ble mas como es ses só se rão so lu ci o na -
dos com o cres ci men to da ati vi da de eco nô mi ca.
Não há qual quer má gi ca ca paz de ge rar tra ba lho,
ape nas o cres ci men to da ati vi da de eco nô mi ca. Há
dois ve to res fun da men ta is na ge ra ção des se cres ci -
men to, sem nos abs tra ir mos da cri a ti vi da de hu ma -
na, que é im por tan te no pro ces so: a po lí ti ca de ju -
ros, que V. Exª abor dou no iní cio de seu pro nun ci a -
men to, e a sis te má ti ca tri bu tá ria. O Bra sil tem, tal -
vez, o mais com ple xo sis te ma tri bu tá rio do mun do.
São 52 im pos tos que o em pre sá rio tem de en fren -
tar, no seu tra ba lho, na sua luta; e mais: tem que
en fren tar o guar da da es qui na, por que há uma fis ca -
li za ção e uma pres são cons tan tes, além de uma bu -
ro cra cia ex tra or di ná ria. Se con se guís se mos, pelo
me nos, sim pli fi car a bu ro cra cia tri bu tá ria, a pa pe la -
da, a quan ti da de de li vros, já se ria um gran de avan -
ço. Por isso, é im por tan te o de ba te des se tema no
ple ná rio do Se na do, para que che gue mos a um de -
no mi na dor co mum. A car ga tri bu tá ria bra si le i ra até
que não é das ma i o res, é ape nas 1% a mais que a
car ga ame ri ca na, mas é tão com ple xa que, para po -
der cum prir com es sas obri ga ções tri bu tá ri as, as
em pre sas têm um cus to fan tás ti co. Assim, pa ra béns 
ao Se na dor pelo dis cur so que vem fa zen do.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Agra de ço a V. Exª o apar te. Gos ta ria ape nas de fa -
zer a ob ser va ção de que a car ga tri bu tá ria bra si le i ra

é mu i to alta em re la ção ao ta ma nho da nos sa eco -
no mia. O PIB ame ri ca no é mu i to ma i or que o nos so.

Agra de ço, mais uma vez, a V. Exª, pois con si -
de ro mu i to im por tan te a ma ni fes ta ção de um ho -
mem ex pe ri en te, que go ver nou o seu Esta do e que
tem uma gran de li de ran ça. Fico en va i de ci do e agra -
de ci do pelo seu pro nun ci a men to.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL-BA) – Se na dor Fer -
nan do Be zer ra, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Ouço V. Exª com pra zer, se as sim o per mi tir o Sr.
Pre si den te Ro nal do Cu nha Lima.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Ape nas gos ta ria de lem brar ao Se na dor Fer nan do
Be zer ra que o seu tem po já está es go ta do e ul tra -
pas sa do em 36 mi nu tos.

Pe di ria, mais uma vez, aos Srs. Se na do res
que apar te am o ora dor que fos sem bre ves em suas
ma ni fes ta ções.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL-BA) – Sr. Pre si den te,
eu que ria ape nas ten tar des vi ar um pou co a dis cus -
são so bre se o Pre si den te pen sa que a re for ma fis -
cal deve ou não ser exa mi na da ago ra. Mi nha in ten -
ção é tra zer à dis cus são cer tas ques tões que con si -
de ro re al men te im por tan tes. Esta mos em ple na cri -
se fis cal, em que os Esta dos e a União que rem ar re -
ca dar mais e o se tor em pre sa ri al, com toda ra zão,
quer pa gar me nos. Co me ça mos a dis cus são de um
pro ble ma real, em cir cuns tân ci as de ex tre ma gra vi da -
de. Fo ram vo ta dos im pos tos no vos por uma con tin -
gên cia fis cal, ex tre ma men te di fí cil, fa la-se em no vos
im pos tos e, ao mes mo tem po, o se tor pro du ti vo na ci -
o nal tem to das as ra zões para ten tar di mi nu ir a car ga 
tri bu tá ria e até mais do que isso ou ao lado dis so.
Pa re ce-me que a sim pli fi ca ção do sis te ma tri bu tá rio
po de ria ser fe i ta ra pi da men te. Para que te nha mos
uma idéia, duas me di das ex tre ma men te im por tan tes
fo ram tomadas ano pas sa do. A pri me i ra de las foi a
de so ne ra ção do ICMS das ex por ta ções, que era
uma ex cres cên cia. Não se pa ga va ICMS para ex -
por ta ção de pro du tos in dus tri a li za dos, mas pa ga -
va-se pela ex por ta ção de pro du tos pri má ri os. Era
algo co men tado no Bra sil há anos. A ou tra, pior, era
o mo no pó lio do Bra sil ao pa gar ICMS so bre bens de
ca pi tal. Então, o Go ver no Fe de ral fez um cer to sa cri -
fí cio, as su miu uma par te dis so aí, e, hoje, o as sun to
vol tou a exis tir com os Esta dos, que têm toda a ra -
zão, pois lhes fo ram ti ra das re ce i tas im por tan tes,
sen do isso ex tre ma men te pre ju di ci al a al guns de les.
Estou ape nas que ren do dar uma idéia do ní vel de di fi -
cul da de que jus ti fi ca, até mes mo, a dis cus são ime di a -
ta des se pro ble ma. Li de ti da men te o úl ti mo pro jeto da
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re for ma tri bu tá ria. E vejo que o seu prin cí pio ge ral é
o se guin te: a car ga tem que fi car ne u tra, não se
pode per der um úni co real com re la ção à ar re ca da -
ção – a União e os Esta dos não po dem per der e, ao 
mes mo tem po, as em pre sas que rem pa gar me nos.
Então, é efe ti va men te um gran de que bra-cabeça.
Nes se mo men to, se pu dés se mos an te ci par, como
bem fa lou o Lí der do PMDB, al gum me ca nis mo que
di mi nu ís se a so ne ga ção e que des se ao Go ver no
ins tru men tos que o per mi tis sem agir com mais li ber -
da de, isso se ria ex tre ma men te im por tan te. Ou tro
ele men to que com ple men ta esse ra ci o cí nio é sa ber, 
nas di ver sas es fe ras da Fe de ra ção, quem faz o quê. 
Uma re for ma tri bu tá ria tem que, ne ces sa ri a men te,
ser acom pa nha da por uma atri bu i ção ní ti da de com -
pe tên ci as nas três es fe ras de Go ver no: União ,
Esta dos e Mu ni cí pi os. É pre ci so ter cons ciên cia des -
sas di fi cul da des. Per ce bi que para di mi nu ir os im -
pos tos em cas ca ta, que são uma ex cres cên cia, a
so lu ção apon ta da foi o au men to gran de da car ga do 
ICMS. Por todo esse ní vel de di fi cul da des, e nis so
V. Exª tem toda ra zão, faz-se ne ces sá ria a an te ci pa -
ção des sas dis cus sões, sem que isso ve nha per tur -
bar o am bi en te des se mo men to no Bra sil. Des sa for -
ma, al can ça re mos os re sul ta dos que nos per mi tam
ver com cer ta ob je ti vi da de essa re for ma que to dos
pre ten de mos.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Pa u lo Sou to. Pen so
que o seu apar te vem re for çar os meus ar gu men tos
de que é ne ces sá rio, di an te da com ple xi da de e da
pró pria cri se, dar iní cio ra pi da men te a uma dis cus -
são di fí cil, mas ex tre ma men te opor tu na. O se tor pro -
du ti vo não está que ren do...

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima.
Fa zen do soar a cam pa i nha.) – Se na dor Fer nan do
Be zer ra, a Mesa en ten de a pro pri e da de do as sun to, 
a sua opor tu ni da de e a sua im por tân cia. Com cer te -
za, esse as sun to vol ta rá a ser de ba ti do nas pró xi -
mas ses sões pe las ma ni fes ta ções, in clu si ve, do pró -
prio Lí der do Par ti do, Se na dor Ja der Bar ba lho. Pelo
vejo e sin to, há o de se jo do Ple ná rio de se ma ni fes -
tar. Re no vo o ape lo para que V. Exª en cer re o seu
pro nun ci a men to, uma vez que o tem po de V. Exª
ex tra po lou em mu i to o es ta be le ci do re gi men tal men -
te, para que pos sa mos ou vir ou tros ora do res. Há o
Se na dor Ade mir Andra de que já de ve ria es tar ocu -
pan do a Pre si dên cia e que de ve rá fa lar pela Li de -
ran ça do Par ti do.

Agra de ço de co ra ção a com pre en são dos Srs.
Se na do res, em bo ra de se jás se mos, to dos nós, con ti -
nu ar ou vin do a bri lhan te ex po si ção do Se na dor Fer -

nan do Be zer ra, que tem au to ri da de para fa lar so bre
um as sun to tão pal pi tan te, tão atu al e que in te res sa
tan to a to dos nós.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB -RN) –
Sr. Pre si den te, só para en cer rar.

Qu e ro agra de cer e pe dir des cul pas aos Se na -
do res que gos ta ri am de se ma ni fes tar so bre a ques -
tão. Agra de ço a pa ciên cia e a to le rân cia do Pre si -
den te. Ve nho aqui, em meu nome e em nome do
meu Par ti do, por uma de fe rên cia con ce di da pelo Lí -
der e Pre si den te do Par ti do, Se na dor Ja der Bar ba -
lho, tra zer à dis cus são um tema que re pu to mu i to
im por tan te. Pen so que te re mos opor tu ni da de de vol -
tar a tra tar des se as sun to.

O se tor pro du ti vo bra si le i ro não está pre o cu pa -
do em re du zir a car ga tri bu tá ria. Está pre o cu pa do
em ter as con di ções de com pe ti ção.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fer nan do
Be zer 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. Ro nal do Cu nha
Lima, 1º Se cre tá rio.

O SR. CARLOS BEZERRA  (PMDB-MT) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Concede rei a pa la vra a V. Exª logo após o pro nun ci a -
men to do Se na dor Ade mir Andra de, que ha via so li ci -
ta do sua ins cri ção para fa lar como Lí der do Blo co.

Tem a pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de. V.
Exª dis põe de 20 mi nu tos, já ad mi tin do a to le rân cia
con ce di da a ou tros ora do res.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Os te mas são mu i tos im por tan tes, Sr. Pre si -
den te, mas é pre ci so cum prir o Re gi men to e res pe i -
tar a von ta de da ma i o ria dos Se na do res des ta
Casa. Pen so que a Mesa de ve ria ter mais ri gor. O
Se na dor Fer nan do Be zer ra ex tra po lou o seu tem po
em exa ta men te 40 mi nu tos. S. Exª ti nha 20 mi nu tos
para fa lar, e o seu pro nun ci a men to du rou uma hora. 
Não me cons ta que um Se na dor da Opo si ção teve
opor tu ni da de igual na tri bu na des ta Casa. Em mo -
men to ne nhum, nes ses qua tro anos de meu man da -
to, pre sen ci ei um Se na dor da Opo si ção ter essa
con ces são de qual quer Pre si dên cia da Mesa des ta
Casa, fa zen do uso da pa la vra por 60 mi nu tos, quan -
do dis pu nha de ape nas 20 mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Se na dor Ade mir Andra de, hoje mes mo o Pre si den te 
Ge ral do Melo foi tam bém con des cen den te com o
Se na dor José Edu ar do Du tra, que ul tra pas sou o
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tem po. No caso em ques tão, V. Exª tes te mu nha va
ao meu lado – eu o con sul ta va -, e o tema de ba ti do
me re cia essa aten ção, por isso per mi ti que o tem po
se es ten des se. Mes mo as sim con sul tei V. Exª, que
não quis as su mir a Pre si dên cia, como 2º Vi -
ce-Presidente, e sus pen der o dis cur so do Se na dor
Fer nan do Be zer ra.

O SR ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA) –
Mas eu vi nha à tri bu na, por isso não as su mi a Pre si -
dên cia. Con tu do, pen so que 40 mi nu tos de ex ces so
che gam a ser exa ta men te um exa ge ro que a Mesa
não pode per mi tir.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Re co nhe ço que fui ge ne ro so.

O SR ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA) –
Mas an tes de en trar no tema que me trou xe à tri bu -
na, Sr. Pre si den te, que ro res pon der a al gu mas ques tões 
formu la das pelo Se na dor Fer nan do Be zer ra.

Em pri me i ro lu gar, o Se na dor Fer nan do Be zer -
ra diz que a Opo si ção nun ca teve pro po si ção. Digo
que, nes te País, nin guém tem pro po si ção, a não ser 
a equi pe eco nô mi ca do Go ver no Fer nan do Hen ri que 
Car do so. Nem o Go ver no, nem o PFL, nem o
PMDB, nem o PSDB, nem o PTB, nin guém está ten -
do pro po si ção de co i sa al gu ma. Aliás, to dos têm
pro po si ção, mas obe de cem or dens. Nin guém dis cu -
te as or dens ema na das do Pa lá cio do Pla nal to e da
equi pe eco nô mi ca do Sr. Fer nan do Hen ri que Car do -
so. Nin guém ousa dis cu tir as or dens que re ce be. É
mu i to bo ni to vir à tri bu na, como o Se na dor Fer nan -
do Be zer ra, Pre si den te da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos e in te gran te do PMDB, fa zer um dis cur -
so con tra isso ou aqui lo e obe de cer or dens ori un das 
do Pa lá cio do Pla nal to. Isso é que pre ci sa ser mu -
da do! A Opo si ção e os ou tros par ti dos pos su em
pro pos tas. No en tan to, so men te são ou vi das e es -
cu ta das as ema na das do Pa lá cio do Pla nal to. 

O Go ver no es ta be le ce a CPMF de 0,38%, e
este Con gres so Na ci o nal não tem com pe tên cia de
dis cu tir se a alí quo ta é 0,37% ou 0,39%. É 0,38%, e
está aca ba da a con ver sa. Nin guém a dis cu te. No
mo men to em que o PMDB e o Se na dor Fer nan do
Be zer ra di zem que so men te ace i tam vo tar o im pos to 
ver de me di an te pro ces so de dis cus são que en glo be 
a re for ma tri bu tá ria, o PMDB como um todo já está
ne go ci an do com o PSDB a apro va ção con jun ta do
im pos to ver de jun to com a CPMF na Câ ma ra dos
De pu ta dos. É mu i to fá cil vir aqui dis cur sar e de fen -
der po si ções, e, na hora de vo tar e to mar ati tu des,
não fa zer nada. É por isso que es ta mos vi ven do
essa si tu a ção. 

A Opo si ção não é a mi la gro sa, nem tem a pre -

ten são de ser a dona da ver da de. Nun ca nos de ram 
opor tu ni da de de nos es cu tar, como não de ram opor -
tu ni da de de es cu tar o pró prio Fer nan do Be zer ra, o
PMDB, o PFL e os de ma is par ti dos que fa zem par te
da base do Go ver no. Nin guém é es cu ta do. Aqui se
dão e se cum prem or dens. É isso que o Con gres so
Na ci o nal tem fe i to até hoje. Era essa, de cer ta for -
ma, a pon de ra ção que gos ta ria de fa zer à ma ni fes -
ta ção do Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL-MA) – Gos ta ria de
fa zer um bre ve apar te.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB-PA) – Se
V. Exª re al men te for bre ve, con ce do-o.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL-MA) – Sem pre sou
bre ve. Gos ta ria de di zer a V. Exª que o PFL não re -
ce be or dens e, como V. Exª de cla ra que não é o
dono da ver da de e não pre ten de ser, que ro con tri -
bu ir com o dis cur so de V. Exª di zen do que o PFL
ela bo rou um ca len dá rio de pro pos tas e o ofe re ceu
ao Pre si den te da Re pú bli ca, e mu i tas das su ges tões 
do PFL es tão sen do ado ta das pelo Go ver no. Algu -
mas ques tões es tão er ra das no Go ver no, te mos de
ad mi tir, V. Exª tem ra zão, mas, no ge ral, o Go ver no
pro cu ra acer tar e, den tro des ses acer tos, há mu i ta
co i sa do PFL.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA) –
Até pos so re ti fi car mi nha co lo ca ção, Se na dor Edi -
son Lo bão. Tal vez o PFL es te ja di tan do as car tas
nes se Go ver no, tal vez as or dens ve nham do pró prio 
PFL, e eu te nha me en ga na do nes se as pec to. 

O Sr. Edi son Lo bão (PFL-MA) – Não é tan to
as sim.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA) –
O Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que é um
Go ver no ne o li be ral e, de cer ta for ma, as or dens
saem da qui, mas vol tam de lá, che gam aqui. O fato
é que quan do se diz que é 0,38% é 0,38%, e nem o
PFL dis cu te.

O Sr. Edi son Lo bão (PSDB-MA)  Os acer tos
do Go ver no são do PFL.

O SR. ADEMIR ANDRADE  (Blo co/ PSB-PA) 
Se na dor Edi son Lo bão, o Go ver no só está er ran do.
La men ta vel men te, há qua tro anos só en con tro er -
ros. O Go verno está de tal for ma per di do que pa re ce
um cego em ti ro te io, para usar uma ex pres são po pu -
lar. O que acon te ce nes te País é uma ver da de i ra lou -
cu ra. 

Qu e ro tra tar de dois as sun tos es pe cí fi cos. Há
uma se ma na o Mi nis tro da Agri cul tu ra de ci diu ba i xar 
uma por ta ria que pro í be a ex por ta ção de gado de
al guns Esta dos bra si le i ros ame a ça dos pela fe bre af -
to sa. De re pen te, o Go ver no de ci de ba i xar uma porta -
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ria que pro í be a ex por ta ção de re ba nho bo vi no. O
meu Esta do ven de 70% da pro du ção a ou tros Esta -
dos – la men ta vel men te, ain da não po de mos ven der
para o ex te ri or. Foi pre ci so vir uma Ban ca da de De -
pu ta dos Esta du a is, uma Ban ca da de De pu ta dos Fe -
de ra is e Se na do res para se sen ta rem à mesa, e o
Mi nis tro vol tar atrás em sua de ci são. O Go ver no Fe -
de ral não pen sou em ela bo rar um pro gra ma para er -
ra di car a fe bre af to sa no Bra sil. Há dé ca das essa
do en ça não exis te na Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos, 
mas nós so mos um sub mun do; até hoje te mos fo cos 
des sa do en ça em todo o lu gar. E o Go ver no, quan -
do de ci de, não cha ma nin guém para dis cu tir, sim -
ples men te ba i xa uma por ta ria. E daí? Como vai fi car 
o abas te ci men to no Nor des te? O pre ço da car ne su -
bi rá, es tron do sa men te, se não hou ver nos so for ne -
ci men to. Não se toma pre ca u ção; sim ples men te, de -
ci de-se. 

No dia 12 de mar ço, o Sr. Edu ar do de Sou za
Mar tins, Pre si den te do Iba ma, en via uma car ta de
duas li nhas aos di re to res do Iba ma em to dos os
Esta dos do Bra sil. Diz a car ta: “A par tir des ta data,
es tão sus pen sas to das as au to ri za ções de trans por -
te de pro du tos flo res ta is, as cha ma das ATDFs, até
nova ori en ta ção do Mi nis tro do Meio Ambi en te”,
nos so que ri do Sar ney Fi lho, fi lho do nos so ilus tre
co le ga e ex-Presidente da Re pú bli ca José Sar ney.
Ima gi nem o que sig ni fi ca isso? Sig ni fi ca que ne -
nhum ca mi nhão po de rá trans por tar uma úni ca tora
de ma de i ra no País. Isso foi no dia 12 de mar ço.
Não sei se o Go ver no quer fa vo re cer com pa nhi as
aé re as – a im pres são que te mos é essa – por que,
de re pen te, veio um mun do de gen te do Pará, De -
pu ta dos Esta du a is, De pu ta dos Fe de ra is, Pre fe i tos,
em pre sá ri os para con tes tar essa or dem ab sur da.

Ora, não se po dem to mar de ci sões sem que
haja dis cus são com se to res que es te jam en vol vi dos
com elas. Acho que as ques tões es tão er ra das no
nos so País.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB-MT) – V. Exª me 
per mi te um apar te, Se na dor Ade mir Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA) –
Com mu i to pra zer, Se na dor Car los Be zer ra, pe din do 
a V. Exª que seja bre ve por que não que ro ul tra pas -
sar meu tem po.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB-MT) – V. Exª
tem ra zão com re la ção a esse as sun to. Lá em Mato
Gros so, a Fa ma to en trou na Jus ti ça e con se guiu
uma li mi nar, por que, além de tudo, essa me di da é
uma aber ra ção ju rí di ca. Uma por ta ria que pas sa por 
cima de uma lei, sob o pon to de vis ta le gal, é um sa -
cri lé gio. Pen so que essa ques tão am bi en tal no Brasil

e, mais pre ci sa men te, na Ama zô nia não se re sol ve
de for ma abrup ta, con tun den te, e o Go ver no, de seu 
tur no, não tem dado à ques tão o en ca mi nha men to
cor re to. Até hoje, por exem plo, lu ta mos pela ins ti tu i -
ção da Uni ver si da de da Ama zô nia a fim de dar mos
um en ca mi nha men to ci en tí fi co, in clu si ve, à ques tão
am bi en tal e eco nô mi ca da que la re gião. Co me çou
em Mato Gros so um pe que no tra ba lho da Uni ver si -
da de Fe de ral, com a Ci da de de Hum boldt, no Pro je -
to Ari pu a nã. Hou ve uma fal ca trua de par te do ci da -
dão que foi di ri gir o pro je to e, por con ta dis so, aca -
bou-se com todo e qual quer es tu do na Ama zô nia re -
la ti va men te à ques tão am bi en tal e à ex plo ra ção das 
ri que zas na tu ra is da re gião. Por ou tro lado, o Go ver -
no Fe de ral in cen ti vou a ida de mi lha res de bra si le i -
ros de todo o Bra sil para a Ama zô nia. Para Mato
Gros so, o meu Esta do, aviões da FAB trans por ta -
ram ga ú chos de No no ai para a “Ter ra Nova” a fim
de que lá cons ti tu ís sem o seu mu ni cí pio, com o apo -
io do Go ver no Fe de ral. Como é que se pro í be ago -
ra, de um mo men to para ou tro, fa zen do com que as
pes so as que não têm al ter na ti va de vida ces sem
toda ati vi da de eco nô mi ca da ex plo ra ção na ati vi da -
de pri má ria na re gião. Isto não pode ser fe i to as sim;
isso é uma le vi an da de. Con cor do, pois, com V. Exª.
Em Mato Gros so, vá ri os mu ni cí pi os de cre ta ram es -
ta do de ca la mi da de pú bli ca por con ta dis so, ins ta u -
ran do-se o pâ ni co ge ral. Por ou tro lado, é bem ver -
da de que o Mi nis té rio co me çou a fle xi bi li zar es sas
me di das. A par tir de on tem, teve iní cio um pro ces so
de fle xi bi li za ção des sas me di das. O que pen so é
que na que le Mi nis té rio deve ha ver uns dois ou três
“luas pre tas”, que não têm lá mu i ta ca be ça, mas que 
es tão com mu i ta for ça e es tão que ren do im por uma
po lí ti ca ina de qua da para uma ques tão tão com ple xa 
como esta. Pen so, con tu do, que o Mi nis tro Sar ney
Fi lho é um gran de po lí ti co, ha bi li do so; foi meu co le -
ga na Co mis são de Orça men to – eu, Re la tor; ele,
Pre si den te. Estou um pou co es pan ta do com es sas
de ci sões, que, cre io, não são pró pri as do De pu ta do
Sar ney Fi lho – um po lí ti co tra ba lha dor e com pe ten -
te. Assim, re gis tro que me ca u sam es tra nhe za es -
sas de ci sões abrup tas do Mi nis té rio. Pa ra béns a V.
Exª pelo pro nun ci a men to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA) –
Se na dor Car los Be zer ra, hoje pela ma nhã, em au -
diên cia, es ti ve mos con ver san do com o Mi nis tro, que 
nos dis se da ne ces si da de de ha ver um diá lo go com
esse seg men to, de cla ran do, ain da, que de se ja im -
ple men tar mu dan ças ra di ca is na ques tão do de sen -
vol vi men to sus ten tá vel. Esta, a pro pos ta de S. Exª.
Acre di to nis so e es ta mos dis pos tos a con tri bu ir.
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To da via, como se pode le var a efe i to uma pro -
pos ta de de sen vol vi men to sus ten tá vel na ges tão de
um Go ver no que não tem di nhe i ro para pa gar ab so -
lu ta men te nada, a não ser ban que i ros? Qu e ro sa ber 
como! Afir mo, aqui, com co nhe ci men to de ca u sa,
que mais de 50% da ex tra ção ma de i re i ra na Ama zô -
nia  se não che gar a 70% ou a 80%  é ile gal, é cri -
mi no sa, por que não há fis ca li za ção. O Iba ma não
tem con di ções de fis ca li zar co i sa al gu ma, pois se
tra ta de um ór gão fa li do e, mu i tas ve zes, em al gu -
mas áre as, até cor rup to. E o Go ver no, sem ne nhum
pro ces so de dis cus são, ba i xa uma me di da como
essa.

So mos de fen so res do de sen vol vi men to au -
to-sustentável; de fen de mos que as nos sas flo res tas
po dem e de vem ser ex plo ra das de ma ne i ra ra ci o nal
– e, atu al men te, exis tem tec no lo gi as, como as uti li -
za das no Ca na dá, nos Esta dos Uni dos, que per mi -
tem isso. Po rém, esse Go ver no não tem com pe tên -
cia para nada! É um Go ver no de apa rên cia, de fa lá -
cia, de mí dia.

Em fun ção do de sem pre go, che ga mos ao es -
ta do de mi sé ria em que este País se en con tra; ao
pon to de as pes so as ocu pa rem as bre nhas das ma -
tas, lu ga res onde não há aces so por es tra da. O la -
vra dor, para pro du zir al gu ma co i sa, tem que der ru -
bar a ter ra. Há lu ga res  em qual quer pon to do Esta -
do do Pará po de-se ver isso  onde o ci da dão en tra
na mata, der ru ba-a e ate ia fogo, sem ven der um pé
de ár vo re se quer. Nem o apro ve i ta men to eco nô mi co 
se faz, por que não há como se trans por tar aque la ri -
que za para fora. O ci da dão anda de 10 a 40Km
mata aden tro para ocu par um pe da ço de ter ra.
Como não pode ven der a ma de i ra e tem de der ru -
bar a flo res ta para plan tar, ele sim ples men te a in -
cen de ia, sem ne nhum apro ve i ta men to.

O Go ver no vem, ago ra, dis cu tir a ques tão pro i -
bin do o trans por te da ma de i ra que está sen do re ti ra -
da. Tal vez 20% ou 30% da ex tra ção seja fru to de
uma ati vi da de le gal de ma de i re i ras; po rém, na sua
ma i o ria, a ati vi da de é ile gal e não há ne nhu ma fis -
ca li za ção. Hoje se tira ma de i ra de onde bem se en -
ten de.

Se na dor Car los Be zer ra, te mos o exem plo da
Re ser va Na ci o nal dos Ta pa jós, no oes te do Pará, a
pri me i ra que o Go ver no ide a li zou pri va ti zar, onde,
há mais de qua tro anos, o povo do Mato Gros so
está re ti ran do ma de i ra de ma ne i ra ab so lu ta men te
ile gal. Onde es tão o Go ver no e o Iba ma para cu i dar
des se as sun to? Por ou tro lado, to ma-se uma de ci -
são ab sur da como essa de que se tra ta aqui.

So mos gran des ex por ta do res de ma de i ra. Só o
Esta do do Pará ex por ta US$800 mi lhões de made i ra

ser ra da por ano – é mu i to di nhe i ro. Acre di to que o
Bra sil in te i ro ex por ta em tor no de US$3 bi lhões de
ma de i ra; no en tan to, como não te mos um par que in -
dus tri al mo ve le i ro, não ex por ta mos pro du tos aca ba -
dos da nos sa ma de i ra.

Ape sar de ter ou vi do o Se na dor Pa u lo Sou to
con si de rar uma ex cres cên cia se pa gar im pos tos so -
bre pro du tos des ti na dos à ex por ta ção, a Lei Kan dir,
fru to de um lon go de ba te na Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te, foi cri a da para se co brar im pos to do
pro du to não-industrializado. Qual era o ob je ti vo ma i -
or? Fa zer com que es ses pro du tos fos sem in dus tri a -
li za dos no nos so Ter ri tó rio. Con tu do, o Go ver no edi -
ta ago ra uma lei que fla gran te men te afron ta os prin -
cí pi os cons ti tu ci o na is, e, hoje, a nos sa ma de i ra vai
toda em bo ra, sem ge rar ne nhum be ne fí cio, ne nhum
im pos to para o nos so Esta do. Quem está com pen -
san do os Esta dos é o Te sou ro; é o di nhe i ro dos tri -
bu tos pa gos pelo povo que está res sar cin do – mu i to 
mal – al guns Esta dos que per de ram ter ri vel men te
com essa lei es ca bro sa, tra i do ra e apá tri da.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB-PI) – Con ce de-me 
V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB-PI) – Ouvi V. Exª
di zer que seu Esta do ex por ta US$800 mi lhões anu -
a is de ma de i ra. Per gun to, Sr. Se na dor, se a área de 
onde essa ma de i ra é re ti ra da está sen do re flo res ta -
da. Há al gu ma lei nes se sen ti do? Tra ta-se de mu i ta
ma de i ra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA) –
Aque les que fa zem a ex plo ra ção le gal men te, com
au to ri za ção de ma ne jo pelo Iba ma, são obri ga dos a
exe cu tar o re flo res ta men to. Como dis se no co me ço
do meu dis cur so, não te mos os da dos, mas, se gun -
do a ex pe riên cia que te nho quan to ao meu Esta do,
pos so afir mar que de 50% a 70% da ma de i ra lá ex -
tra í da o é de modo ab so lu ta men te ile gal. Nes te
caso, não há re po si ção al gu ma.

Expli quei tam bém que exis tem lo ca is, no meu
Esta do, onde se pro ce de ao des ma ta men to sem
que seja fe i to qual quer apro ve i ta men to eco nô mi co
des sa ma de i ra; sim ples men te, ate ia-se fogo.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB-PI) – Agra de ço o
es cla re ci men to de V. Exª. Não é o mo men to, Se na -
dor Ade mir Andra de, de vo tar mos uma lei mais
dura? Se se re ti ram US$900 mi lhões, que se in vis -
tam igual quan tia no plan tio de no vos pés.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA) –
Cre io que sim; de ve mos pen sar nis so. Tive a idéia
de apre sen tar no Se na do um pro je to que pro i bis se a 
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ex por ta ção de ma de i ra ser ra da. Só po de ría mos ex -
por tar pro du to aca ba do, como mó ve is, ta cos, lam -
bris e ou tros pro du tos da ma de i ra. O Se na dor Ro -
me ro Jucá saiu na fren te e apre sen tou um pro je to
de lei que, es pe ro, seja tra ba lha do e apro va do na
Casa, com a união de to dos.

Sr. Pre si den te, o Go ver no está re al men te per -
di do. Re ce bi hoje um do cu men to da FIEPA – Fe de -
ra ção das Indús tri as do Esta do do Pará, in for man do 
que essa fe de ra ção, a AIMEX – Asso ci a ção das
Indús tri as Expor ta do ras de Ma de i ra do Esta do do
Pará, e a ABIMCI – Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús -
tria de Ma de i ra Com pen sa da, re a li za rão um quar to
con gres so nos dias 26 e 30 de ou tu bro pró xi mo. Se -
gun do es sas en ti da des re pre sen ta ti vas dos em pre -
sá ri os – pelo me nos cre io que es ses cum prem par te 
da lei -, o ob je ti vo des se Con gres so se ria dis cu tir
go ver no, ini ci a ti va pri va da e so ci e da de atu an do
para ga ran tir a sus ten ta bi li da de das flo res tas tro pi -
ca is.

Em ou tras opor tu ni da des, o Go ver no par ti ci -
pou. Re ce bi car ta da FIEPA e da FETRACOMPA –
Fe de ra ção dos Tra ba lha do res na Indús tria da Cons -
tru ção e do Mo bi liá rio nos Esta dos do Pará e Ama -
pá, por tan to en ti da des re pre sen ta ti vas dos tra ba lha -
do res nas in dús tri as ma de i re i ras no nos so Esta do,
con de nan do a ati tu de da pro i bi ção do trans por te.

Ago ra re ce bo ou tra car ta da FIEPA, nos se -
guin tes ter mos:

“Con si de ran do os fa tos ex pos tos, os
re a li za do res do even to fi ca ram sur pre sos
com a cor res pon dên cia re ce bi da da Agên cia 
Bra si le i ra de Co o pe ra ção in for man do que o
Mi nis té rio do Meio Ambi en te, dos Re cur sos
Hí dri cos e da Ama zô nia Le gal não apóia a
pro pos ta em epí gra fe por não cor res pon der, 
no en ten di men to da que le Mi nis té rio, às ex -
pec ta ti vas para a di vul ga ção das po lí ti cas e
ins tru men tos de ges tão dos re cur sos flo res -
ta is.”

Não con si go com pre en der tal fato. No mo men -
to em que um seg men to se pro põe a uma dis cus -
são, a fa zer um se mi ná rio den tro de Be lém – se ria o 
quar to se mi ná rio -, o Mi nis tro diz que não quer e
não vai par ti ci par por que não con cor da com os prin -
cí pi os es ta be le ci dos pe las en ti da des que que rem fa -
zer o se mi ná rio e ela bo rar uma dis cus são. Não que -
ro ava li zar se suas in ten ções são sé ri as ou não,
mas pelo me nos es tão se pro pon do a fa zer uma po -
lí ti ca para ga ran tir a sus ten ta bi li da de das flo res tas
tro pi ca is.

Sr. Pre si den te, o que não pode con ti nu ar acon -
te cen do é a fa lá cia, a en ga na ção, a men ti ra, a des fa -
ça tez do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Cardoso, de

seu Go ver no em di zer que está in te res sa do em cu i -
dar dos pro ble mas do meio am bi en te. O que ve mos
é a des tru i ção to tal e ab so lu ta, a ex plo ra ção ile gal, a 
que i ma ir res pon sá vel das nos sas flo res tas, um Iba -
ma sem di nhe i ro, uma Fu nai que não tem di nhe i ro
se quer para a ga so li na, uma Embra pa que, se não
ti ver um téc ni co, não pode che gar à re gião; é o sis -
te ma pú bli co bra si le i ro com ple ta men te des tru í do e
aca ba do e o Pre si den te en ga nan do todo mun do, ao
di zer que quer fa zer tudo de ma ne i ra cor re ta. Isso é
que não dá para ace i tar.

Fe liz men te, na nos sa re u nião, o Mi nis tro Ze -
qui nha Sar ney vol tou atrás nas suas po si ções. S.
Exª che gou a di zer que tudo até ago ra é len ga len ga, 
é con ver sa e nada se re sol ve e que de se ja re for mu -
lar tudo. Mas re a fir mo aqui que isso não é pos sí vel
sem di nhe i ro; nada pode ser fe i to sem es tru tu rar o
Iba ma e o Embra pa, sem es tru tu rar e sem apo i ar as 
Se cre ta ri as de Ciên cia, de Tec no lo gia e Meio Ambi -
en te dos Esta dos en vol vi dos com essa ques tão,
sem es tu dar e apro fun dar as ques tões do PPG-7,
dos pa í ses que es tão apo i an do essa po lí ti ca. Alguns 
pro je tos são ela bo ra dos, mas não há nada con sis -
ten te.

A Se cre ta ria da Ama zô nia no Mi nis té rio do
Meio Ambi en te não tem um cen ta vo de re cur so do
Te sou ro. E o Mi nis tro dis se-me hoje que é a Se cre -
ta ria que mais tem di nhe i ro, mas não tem um real do 
Orça men to do Te sou ro Na ci o nal. O di nhe i ro todo é
do PPG-7, vem de or ga ni za ções in ter na ci o na is. A
Se cre ta ria está tra ba lhan do com di nhe i ro ex ter no,
de pes so as lá de fora, da Eu ro pa, que es tão mu i to
mais pre o cu pa das com o fu tu ro des ta ter ra do que o 
Pre si den te Fer nan do Hen ri que e do que o seu pró -
prio Go ver no. 

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima.
Fa zen do soar a cam pa i nha.) – Se na dor Ade mir
Andra de, a exem plo do pro ce di men to ado ta do com
o ora dor an te ri or, a Mesa tam bém fa cul ta rá a V. Exª
o tem po ne ces sá rio para que ouça os apar tes e
con clua seu pro nun ci a men to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA) –
Sr. Pre si den te, vou fi na li zar. Este País pre ci sa mu -
dar, e ra pi da men te. Este País pre ci sa pas sar por um 
pro ces so de dis cus são mais apro fun da do, em que
quem de ci da não seja meia dú zia de ilu mi na dos da
equi pe eco nô mi ca do Sr. Fer nan do Hen ri que Car do -
so, mas que seja uma de ci são de con jun to, uma de -
ci são de so ci e da de, de que par ti ci pem os Go ver na -
do res, as li de ran ças par ti dá ri as, as re pre sen ta ções
po lí ti cas do nos so País, as gran des li de ran ças, para 
en con trar mos uma sa í da. Por que do je i to que está
não sei aon de va mos pa rar.
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O acor do com o FMI pre vê uma que da no Pro -
du to Inter no Bru to bra si le i ro de 4,5%. Gen te, o que
isso sig ni fi ca?

Eu acho en gra ça do o Se na dor Fer nan do Be -
zer ra, do PMDB, vir aqui fa zer todo esse dis cur so e
ad mi tir que um País da ex ten são do Bra sil, um País
do po ten ci al eco nô mi co da nos sa ter ra, a quin ta Na -
ção em ex ten são ter ri to ri al, uma Na ção jo vem de
150 mi lhões de pes so as, de pou ca gen te, por tan to,
ace i te uma que da no Pro du to Inter no Bru to de
4,5%, na si tu a ção em que já es ta mos vi ven do hoje.
Onde é que va mos pa rar?

Essas são as pre vi sões do FMI. Alguns co lu -
nis tas já es tão pre ven do a que da no Pro du to Inter no 
Bru to bra si le i ro e que deve che gar a 10% no ano de 
1999. Isso sig ni fi ca cri se, isso sig ni fi ca au men to de
vi o lên cia, isso sig ni fi ca de sem pre go em mas sa, isso 
sig ni fi ca in va são de su per mer ca do, isso sig ni fi ca
agi ta ção, isso sig ni fi ca o caos.

Por tan to, não há como con ti nu ar essa po lí ti ca
do Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so.

Acre di to na boa von ta de e na com pe tên cia do
Mi nis tro Ze qui nha Sar ney. Esta mos aqui para apo -
iá-lo na me di da em que que i ra tra ba lhar na bus ca
de um de sen vol vi men to sus ten ta do para a Ama zô -
nia e para o Bra sil. Mas isso é im pos sí vel sem di -
nhe i ro. S. Exª vai fi car, como ou tros que es tão aí,
ma lhan do em fer ro frio, sem po der cum prir o que
de se ja.

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 Car los Be zer ra, para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel, na for ma re gi men tal.

O SR. CARLOS BEZERRA  (PMDB – MT.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Diá rio Ofi ci al  do dia 11 de mar ço traz a pu bli ca ção
da Me di da Pro vi só ria nº 1.740, que am plia a uti li za -
ção dos in cen ti vos fis ca is nas re giões da Su dam e
da Su de ne para as obras de in fra-estrutura (hi dro vi -
as, fer ro vi as, gás, ener gia elé tri ca) e tam bém am plia 
o va lor dos in cen ti vos nes ses pro je tos. Para os ou -
tros pro je tos da Su dam e da Su de ne, os in cen ti vos
po dem ser apli ca dos até o li mi te de 50% do va lor da 
obra; para os de in fra-estrutura, po dem che gar a
70%.

Essa é uma me di da re vo lu ci o ná ria para a re -
gião ama zô ni ca e para a re gião da Su de ne, mas tra -
ta-se de uma luta an ti ga. Eu, por exem plo, co me cei
essa luta quan do era Go ver na dor do Esta do, por um 
uso me lhor dos in cen ti vos para a nos sa Re gião.
Ago ra, os in cen ti vos, em gran de mas sa, se rão apli -

ca dos em sa ne a men to bá si co tam bém, por que a
Me di da Pro vi só ria pre vê essa pos si bi li da de.

A Fer ro nor te, prin ci pal men te, uma obra do pro -
gra ma Bra sil em Ação que está em ple na exe cu ção, 
pre ci sa va des sa me di da para che gar a Cu i a bá, em
se gui da Por to Ve lho e, pos te ri or men te, al can çan do
o Esta do do Pará, tan to o por to como a ci da de de
San ta rém. A Fer ro nor te vai pros se guir.

Eu gos ta ria de di zer que essa lon ga con ver -
sa foi fru to, no ano pas sa do, do nos so en con tro
com o Pre si den te da Re pú bli ca no Pa lá cio da
Alvo ra da. Sua Exce lên cia de ter mi nou no mes mo
dia que a me di da fos se im ple men ta da. Há oito
me ses que se de ba te in ter na men te não só no
Go ver no mas em vá ri os Mi nis té ri os que dele par -
ti ci pa ram, Pla ne ja men to, Fa zen da, Se cre ta ria
Espe ci al de Po lí ti cas Re gi o na is, Su dam, Su de ne
e Casa Ci vil. A me di da pro vi só ria saiu por con -
sen so.

Hou ve ape nas uma re a ção con trá ria, ten -
tan do di fi cul tar a tra mi ta ção da ma té ria, que foi
da Su de ne. Mas ao sen tir o peso do ou tro lado,
ce deu por medo da com pe ti ção e da con cor rên -
cia com a Su dam, onde os in cen ti vos de ve rão
ocor rer com ma i or flu xo, por ser uma re gião com 
ma i or po ten ci al. Por isso de mo rou tan tos me ses
para se che gar a uma con clu são.

Res sal to a im por tân cia des sa me di da pro vi -
só ria tan to para o Nor des te quan to para o Nor te.
Espe ro que o Con gres so Na ci o nal a apro ve ra pi -
da men te por que é fru to de um con sen so, de um
en ten di men to que par tiu do Pre si den te da Re pú -
bli ca e che gou a to dos os es ca lões do Go ver no,
e que de ve rá ser apli ca da a par tir des te ano.
Além da Fer ro nor te, por exem plo, a Ama zô nia
pos sui cer ca de dois ter ços do po ten ci al hi dre lé -
tri co bra si le i ro ain da não ex plo ra do. Cer ta men te, 
com essa me di da pro vi só ria, es ses po ten ci a is
vão ser ex plo ra dos ra pi da men te.

A Ama zô nia tem uma ne ces si da de mu i to
gran de de in fra-estrutura, de sa ne a men to bá si -
co, prin ci pal men te. Com essa me di da pro vi só ria, 
os in ves ti men tos nes sa área au men ta rão sen si -
vel men te não só na Ama zô nia Le gal, como tam -
bém nas re giões abran gi das pela Su de ne. Por -
tan to, Sr. Pre si den te, en cer ro para pa ra be ni zar o
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so por essa me di da re vo lu ci o ná ria e his tó ri ca
para a nos sa re gião.

A Su dam já se mo bi li za para fa zer o me lhor
uso des sa me di da pro vi só ria para o de sen vol vi -
men to de toda a Re gião Ama zô ni ca e tam bém da 
área por ela abran gi da. 

Mu i to obri ga do.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Car los
Be zer ra,  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. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Tem
a pa la vra, como Lí der, o Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. 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,
não pos so de i xar de tra zer uma pa la vra em de fe sa
do Mi nis tro Sar ney Fi lho, do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te, nos so com pa nhe i ro do PFL, pelo que
aca bo de ou vir do emi nen te Se na dor Ade mir Andra -
de e do Se na dor Car los Be zer ra. Mas, an tes, devo
de fen der tam bém o Mi nis tro Fran cis co Sér gio Tur ra, 
do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to.

Qu an do S. Exª to mou a de ci são de cri ar áre as
de ex clu são para im pe dir o trân si to do nos so re ba -
nho bo vi no aco me ti do de af to sa, S. Exª pro ce deu
mu i to bem, por que, de ou tro modo, aque les re ba -
nhos do Pará, por exem plo, aqui re fe ri do pelo Se na -
dor Ade mir Andra de, na ver da de, atra ves san do a
fron te i ra, iria con ta mi nar os re ba nho do Ma ra nhão,
de To can tins , de Go iás e de ou tros Esta dos.

Além dis so, se uma pro vi dên cia não ti ves se
sido to ma da pelo Go ver no Fe de ral, nos sas ex por ta -
ções não ocor re ri am, por que no ex te ri or nin guém
ace i ta im por tar car ne que não te nha ates ta do de sa -
ú de per fe i ta. Devo di zer que, na Eu ro pa, re cen te -
men te – to dos nos lem bra mos do que acon te ceu na
Eu ro pa –, a Fran ça imo lou, sa cri fi cou mi lha res de
ca be ças de gado, a Ingla ter ra tam bém, em ra zão da 
do en ça co nhe ci da como vaca lou ca.

É as sim que se faz em toda par te do mun do.
E, se não fi zés se mos aqui, aí, sim, es ta ría mos pro -
ce den do er ra da men te.

No que diz res pe i to ao Mi nis tro Sar ney Fi lho,
tal vez eu não ne ces si tas se vir aqui de fen dê-lo, se ti -
vés se mos que fi car ape nas com os fa tos re la ta dos
pelo Se na dor Ade mir Andra de, fa tos que pro te gem,
que de fen dem, que exal tam, que ex pli cam a ação
do Mi nis tro Sar ney Fi lho. Mas os co men tá ri os que
se con fli tam com os fa tos, es ses não pos so de i xar
de fa zer uma re fe rên cia a eles.

Diz o Se na dor Ade mir Andra de que 50%, no
mí ni mo, en tre 50% e 70%, das ex plo ra ções de ma -
de i ra fe i tas no Pará, e tal vez no Bra sil, são ex plo ra -
ções ile ga is. Ora, se são ile ga is, cum pre uma pro vi -
dên cia do Mi nis tro. E a Na ção bra si le i ra an si a va por
isso. O Se na dor co me teu ape nas um equí vo co: não
são 50%, mas 90% das ex plo ra ções são ile ga is nes -

te País, e o mun do in te i ro nos cri ti ca pelo des ma ta -
men to e pe las que i ma das. Não se pode abrir um jor -
nal da Eu ro pa ou dos Esta dos Uni dos sem que se
leia uma crí ti ca a esse res pe i to. E são pa í ses que
im por tam a nos sa ma de i ra, tal vez uma par te dela
ex tra í da ile gal men te no Bra sil, en tão era pre ci so pôr 
co bro a esta si tu a ção.

O que fez o Mi nis tro Sar ney Fi lho foi exa ta -
men te não pro i bir de fi ni ti va men te a ex tra ção de ma -
de i ra, mas sus pen der por 120 dias, tem po su fi ci en te 
para que o Mi nis té rio exa mi ne pro fun da men te as
con ces sões fe i tas àque les que es tão ex plo ran do le -
gal men te e às ma de i re i ras que es tão ex plo ran do ile -
gal men te a nos sa ma de i ra.

No ano pas sa do, ti ve mos um de ba te nes ta
Casa em tor no exa ta men te da de vas ta ção que se
pro ces sa na Ama zô nia, por meio, in clu si ve, de em -
pre sas asiá ti cas da Ma lá sia. To dos es tá va mos con -
tra isto, e o Se na dor Ade mir Andra de e eu, que so -
mos da Ama zô nia, não po de mos con cor dar com
uma si tu a ção des sa na tu re za.

O Mi nis tro Sar ney Fi lho fez aqui lo que qual -
quer Mi nis tro res pon sá vel te ria que fa zer, ou seja,
sus pen deu as au to ri za ções e está pro mo ven do um
am plo exa me das con ces sões fe i tas, para de po is li -
be rar aqui lo que for cor re to no que diz res pe i to à ex -
plo ra ção sus ten ta da de ma de i ra, com o ma ne jo que
deve ser fe i to.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te V. 
Exª um apar te, Se na dor Edi son Lo bão?

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

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Agra de ço
o apar te, Se na dor Edi son Lo bão, e gos ta ria de me
en vol ver tam bém na dis cus são da fe bre af to sa. Há
me nos de dez dias, fiz um pro nun ci a men to a res pe i -
to do as sun to, que con si de ro ser mais im por tan te do 
que apa ren ta para o Bra sil, uma vez que o nos so
País per de 215 mi lhões de dó la res anu al men te, em
fun ção da per sis tên cia da fe bre af to sa no ter ri tó rio
na ci o nal, di nhe i ro que aju da ria, sem dú vi da al gu ma, 
a seca do Nor des te, as co mu ni da des que atu al men -
te pas sam fome nes te País, se o Bra sil não se des -
se ao luxo de per der tan tos re cur sos anu al men te.
Eu gos ta ria de re gis trar que o Bra sil, em 1968, atra -
vés do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, ini ci ou um am plo
pro gra ma de com ba te à er ra di ca ção da fe bre af to sa
no ter ri tó rio na ci o nal, com in ves ti men to pró prio, que
en con tra va uma con tra par ti da de 15% do Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to, US$61 mi lhões 
à épo ca, e en vol via tam bém a inici a ti va pri va da, com
30% dos re cur sos. Hou ve uma evo lu ção. À épo ca,
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de ze no ve mi lhões de ca be ças de gado bo vi no fo -
ram va ci na dos, um to tal de cen to e de ze no ve mi -
lhões de doses de va ci na na Re gião de São Pa u lo,
San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul. La men ta vel men -
te, nos so País foi en fra que cen do no con tro le da er ra -
di ca ção da fe bre af to sa e te mos, ain da, o im pas se co -
lo ca do. A me di da foi de nun ci a da em fun ção de o
Cen tro-Oeste pos su ir no ven ta mi lhões de ca be ças
de gado bo vi no. Exis tia in clu si ve um pa re cer de imi -
nen te prê mio a ser con ce di da às áre as li vres da af -
to sa no ce ná rio in ter na ci o nal. Por isso, não po de ría -
mos cir cu lar nos so re ba nho, que ain da é de ris co
mé dio a des co nhe ci do, em área li vre da aftosa.
Hou ve uma in fe li ci da de no Cen tro-Oeste: o Mu ni -
cí pio de Na vi rai foi ví ti ma de um sur to que co lo cou 
em sus pe i ta qua tro cen tas mil ca be ças de gado
bo vi no. É um pro ble ma que se de pa ra, Se na dor
Edi son Lo bão, com o ve lho di le ma da ad mi nis tra -
ção pú bli ca des te País, que é mu i to mais car to ri al
do que efe ti va. Pa re ce-me que a cri se do ge ren ci -
a men to se aba te per ma men te men te em nos so
País, que já po de ria ter er ra di ca do uma do en ça
que atin ge a sa ú de hu ma na, que se aba te so bre a
eco no mia na ci o nal, mas não toma me di das de
con ti nu i da de. Elo gio o Mi nis tro Fran cis co Tur ra
por ser rí gi do na po lí ti ca de con tro le da af to sa,
mas essa po lí ti ca não pode ser ape nas pu ni ti va,
deve tam bém bus car re sul ta dos e es ta be le cer par -
ce ri as com as re giões e com os Esta dos, para que 
seja er ra di ca da de fi ni ti va men te, por que se se
afrou xa ago ra, por con ta de pres são po lí ti ca, da -
qui a seis me ses o pro ble ma vol ta a cres cer e o
nos so País per de re ce i ta. Tem que ha ver um sen -
ti do da res pon sa bi li da de da Admi nis tra ção Pú bli -
ca. O Go ver no do Acre as su miu o com pro mis so
de eli mi nar, até 2002, a af to sa do seu ter ri tó rio, e
a res pon sa bi li da de dos Esta dos deve ser essa,
pen san do no pre ju í zo eco nô mi co e so ci al para o
nos so País. Ima gi no que essa me di da to ma da no
dia 5 de ja ne i ro, por meio da Por ta ria nº 360 do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, deva ser fle xi bi li za da,
para não pu nir os go ver nos que as su mi ram no co -
me ço do ano e que po dem to mar me di das efe ti -
vas. O Mi nis té rio deve co brar re sul ta dos das ad -
mi nis tra ções e não ape nas ado tar me di das pu ni ti -
vas e agir de for ma car to ri al. 

O SR. EDISON LOBÃO  (PFL – MA) – Como
vê V. Exª, são duas ini ci a ti vas que o Go ver no deve
ter. Uma de las é a er ra di ca ção da do en ça, o que já
está sen do fe i to. A se gun da se ria a me di da pu ni ti va: 
evi tar que es sas ca be ças de gado cir cu lem con ta mi -
nan do as de ma is. A meu ver, o Go ver no pro ce deu

cor re ta men te, tan to numa fren te como nou tra. 
Vol to ao as sun to do des ma ta men to. Te mos,

no meu Esta do, a gran de Re ser va Bi o ló gi ca do Gu -
ru pi, uma re ser va com mais de 100 mil hec ta res de
flo res tas, que es tão sen do de vas ta das e le va das cu -
ri o sa men te até para o Pará, ou so bre tu do para o
Pará, ou ex clu si va men te para o Pará, de onde se
faz a ex por ta ção. Essa ma de i ra é con tra ban de a da
de uma re ser va bi o ló gi ca. Mas quem de nós pode
apo i ar uma ati tu de des sa na tu re za? Só po de mos
pe dir ao Mi nis tro que tome pro vi dên ci as pu ni ti vas,
para evi tar que con ti nue a de vas ta ção cri mi no sa e
ir res pon sá vel que acon te ce no Ma ra nhão e em mu i -
tos Esta dos des te País.

Sr. Pre si den te, o Mi nis tro Sar ney Fi lho é con si -
de ra do hoje um dos me lho res e mais po pu la res mi -
nis tros do Go ver no exa ta men te pela ação vi go ro sa
e res pon sá vel à fren te da Pas ta da qual é o ti tu lar.
Ouvi elo gi os do Se na dor Ade mir Andra de, ao fi nal
do seu dis cur so, à par ti ci pa ção do Mi nis tro Sar ney
Fi lho, in clu si ve pro pon do-se a apo iá-lo em suas
ações cor re tas. Pois o que es tou di zen do aqui é que 
as ati tu des to ma das até o mo men to são ab so lu ta -
men te cor re tas. S. Exª não sus pen deu ir res pon sa -
vel men te a ex plo ra ção de ma de i ra e não o fez se -
quer por pra zo de ma si a da men te lon go, mas por um
pra zo de ape nas 120 dias. Sei que sua equi pe tra -
ba lha in ten sa men te no sen ti do de se pa rar o joio do
tri go; o que é cor re to do que não é cor re to. 

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, a to le rân -
cia, pois já que ul tra pas sei um pou co o meu tem po
e con cluo di zen do que es tou con ven ci do de que o
Se na dor Ade mir Andra de não teve a in ten ção de cri -
ti car ou de acu sar o Mi nis tro do Meio Ambi en te do
nos so País, mas ape nas fa zer al gu mas ob ser va -
ções que di zem res pe i to ao seu Esta do.

De i xo aqui a mi nha ma ni fes ta ção de apo io in -
te gral, apo io pes so al e apo io do meu Par ti do à ação 
ad mi nis tra ti va do Mi nis tro Sar ney Fi lho.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Se -

na dor Edi son Lo bão, como Pre si den te e como ora -
dor que fui há pou co, eu gos ta ria de es cla re cer que, 
nos dois ca sos, os dois Mi nis tros vol ta ram atrás nas
suas po si ções e que não hou ve crí ti ca da mi nha
par te ao Mi nis tro do Meio Ambi en te; mu i to ao con -
trá rio, sei das di fi cul da des de S. Exª em fun ção da
fal ta de ver bas para re a li zar o seu tra ba lho. Por isso 
S. Exª con ta rá com o nos so apo io.

Pror ro go a ses são por cin co mi nu tos para ou -
vir mos os dois úl ti mos ora do res.

Com a pa la vra o Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
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O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB. 
Pronun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, e Deus se api e dou de nós. Cho veu. 
E está cho ven do na Pa ra í ba in te i ra. Os rios re fa zem
os seus ca mi nhos, e os açu des que pa re ci am mor tos
se re a ni mam com o abra ço das águas no vas.

Sor ri sos se abrem, subs ti tu in do as fi si o no mi as
fe cha das da an gús tia e do de ses pe ro. A chu va, en -
fim, che gou, já na pro xi mi da de do pra zo fa tal para a
sua es pe ra: se não cho ve até o dia 19 de mar ço,
Dia de São José, não cho ve mais.

Gra ças a Deus, cho veu e cho ve o su fi ci en te
para de novo mo lhar as es pe ran ças do ser ta ne jo
cren te e para cul ti var a cren ça do nor des ti no que
não per de a fé. “São as águas de mar ço fe chan do o 
ve rão e as pro mes sas de vida do seu co ra ção”,
como na can ção de Tom Jo bim. Ou será o céu
trans bor dan do em chu va as lá gri mas do cho ro com -
pa de ci do de Deus?

Cho ve no li to ral, e as bar ra gens de Gra ma -
me/Ma mo a ba já se re com põem. Cho ve no ser tão, e
o fan tas ma da seca se di lui ou se eva po ra. Cho ve
no Ca ri ri, e os rios cor rem apres sa dos, com aque la
pres sa de quem so cor re os que es tão ago ni zan do.
No Cu ri ma taú está cho ven do. Já não exis te mais à
be i ra das es tra das o es pe tá cu lo tris te das mães fa -
min tas e das mãos pe din tes. No Bre jo, onde a ri gor
a água não che gou a fal tar, tam bém não fal tou chu -
va. E em Cam pi na Gran de? Ah! Em Cam pi na Gran -
de, onde o açu de Bo que i rão min gua va a olhos vis -
tos, ca in do dos seus 536 mi lhões de me tros cú bi cos 
para me nos de 80 mi lhões de me tros cú bi cos, há um
alí vio com re la ção à ca tás tro fe que pa re cia imi nen te.
O alí vio foi ge ral. Até os que du vi da vam e os que se
omi ti am es tão ali vi a dos. Cho veu e está cho ven do em
todo o Esta do da Pa ra í ba, e há in for ma ção de que
cho ve em toda a re gião nor des ti na. O cli ma, até há
pou co tem po de qua se de ses pe ro, já se faz hoje de
mu i ta es pe ran ça, gra ças à chu va que está che gan do
às vés pe ras do Dia de São José, meu pa dro e i ro.

Mas, Srªs e Srs. Se na do res, não é por que cho -
veu às vés pe ras do Dia de São José que va mos
adi ar as obras do São Fran cis co. A seca que nos
ame a çou até ago ra, a seca que nos cas ti gou até
ago ra deve ago ra, ago ra mais do que nun ca, me re -
cer cu i da dos que im pli cam de ci sões ime di a tas e de -
fi ni ti vas. Que o go ver no con ta bi li ze o que gas tou
com os fla ge la dos e o que gas ta rá para im pe dir o
fla ge lo. A trans po si ção das águas do São Fran cis co, 
obra de ur gên cia, cus ta me nos que a emer gên cia.
Com água para be ber e ter ra para plan tar, com uma 
po lí ti ca agrí co la so ci al men te jus ta, o nor des ti no não

terá ra zões para de i xar suas ter ras. Se rão re du zi das 
as de si gual da des re gi o na is e, de cer to, di mi nu i rão
as fa ve las e as pa la fi tas das ci da des gran des. Já se 
fala em pri va ti za ção da CHESF, mas não se de ci de
so bre a trans po si ção das águas. E a Re pre sa de
Ita pa ri ca, como fica? E So bra di nho, vai so brar?
Como dis se hoje o Se na dor Fer nan do Be zer ra, em
re u nião com a Ban ca da do Nor des te e o Su pe rin -
ten den te da Su de ne, Alo í sio So te ro: “ou o Nor des te
se une ou per de a pers pec ti va de fu tu ro.” Que as
águas do São Fran cis co se jam as bên çãos des sa
união. Não se ria uma for ma de ho me na ge ar a base
da na ci o na li da de bra si le i ra? 

A obra não é cara, já o dis se mos mu i tas ve zes 
aqui, e é so ci al men te jus ta e eco no mi ca men te viá -
vel. Da dos téc ni cos da obra, di vul ga dos re cen te -
men te pela Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas Re gi o -
na is, in for mam que são 6 mi lhões de pes so as be ne -
fi ci a das di re ta men te com a obra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
V. Exª me con ce de um apar te, Se na dor Ro nal do
Cu nha Lima?

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB) 
– Com mu i to pra zer.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Gos ta ria ape nas de fa zer uma pe que na cor re ção ao 
pro nun ci a men to de V. Exª e re gis trar nos sa in dig na -
ção com o fato. V. Exª fez re fe rên cia a uma re u nião
da Su de ne com a Ban ca da do Nor des te. Re al men te 
essa re u nião de ve ria ter acon te ci do com a Ban ca da
do Nor des te, mas, in fe liz men te, os con vi tes fo ram
res tri tos aos Se na do res da base go ver nis ta do Nor -
des te. Eu e a Se na do ra He lo i sa He le na não re ce be -
mos esse con vi te para o qual, se ti vés se mos re ce bi -
do, te ría mos par ti ci pa do, por que en ten de mos que
es ses as sun tos têm que trans por a mera dis cus são
par ti dá ria. Apro ve i tei o apar te para re gis trar a mi nha
in sa tis fa ção com a Su de ne, não com V. Exª, cla ro,
mas com a Su de ne, que não teve a ini ci a ti va de nos 
con vi dar. Mu i to obri ga do.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB) 
– Eu me so li da ri zo com V. Exª e com a Se na do ra
He lo i sa He le na. É pro fun da men te es tra nho que
numa re u nião que se mar ca va para um de ba te so -
bre o pro ble ma do Nor des te te nha ha vi do a ex clu -
são de Se na do res ou de re pre sen tan tes da que la re -
gião nes ta Casa ou na Câ ma ra dos De pu ta dos. Se
as sim ocor reu, so li da ri zo-me in te gral men te com V.
Exªs.

Pros se guin do, eu di zia que as águas do rio
São Fran cis co vão su prir os açu des de Orós e Cas -
ta nhão, no Ce a rá; Arman do Ri be i ro Gon çal ves e
San ta Cruz, no Rio Gran de do Nor te; Cha péu, Poço
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da Cruz e Entre mon tes, em Per nam bu co; e Co re -
mas e Bo que i rão, na Pa ra í ba.

Dois dos prin ci pa is re ser va tó ri os dá gua de cada
Esta do te ri am ga ran ti do o seu abas te ci men to, e nun ca 
mais o fla ge lo da seca, a ame a ça da sede se ria um
fan tas ma na pa i sa gem de so la da do Nor des te.

O que fal ta, meu Deus, para co me çar a obra?
Ou tra seca? Uma ca tás tro fe? Mais cri an ças mor tas? 
Mais fome e mais mi sé ria? Será que as ima gens
mos tra das esta se ma na pela te le vi são têm que ser
re pe ti das?

O nor des ti no tem sido pa ci en te e re sig na do. Já 
não sei quan to tem po mais con ti nu a rá es pe ran do,
pas si va men te es pe ran do e con for ma da men te so -
fren do.

Um dia, e não es ta rá lon ge, um gri to se li ber ta -
rá e ou tros gri tos se su ce de rão, dan do eco às vo zes 
do de ses pe ro e da in con for ma ção.

Lem bro-me que ain da Pre fe i to, Se na dor Tião
Vi a na, em re u nião da Su de ne, re a li za da em Cam pi -
na Gran de, en cer rei mi nhas pa la vras, como faço de
novo ago ra, com um so ne to que é, a um só tem po,
ape lo e ad ver tên cia:

Qu an do o gri to de dor do nor des ti no
Unir-se à voz ge ral do de sen can to,
Esse eco, de re pen te, faz um can to
E o can to de re pen te faz um hino.
E puro como um so nho de me ni no
Será can ta do aqui e em qual quer can to,
Como sím bo lo, es tan dar te, como man to
De um povo que bus ca o seu des ti no.
Qu an do esse hino, ple no de ide al,
Can ção de um povo em mar cha tri un fal,
For lan ça do ao sa bor de seu des ti no
Aí se sa be rá sem ter es pan to
Que um eco de re pen te faz um can to
E um can to de re pen te faz um hino.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao no bre Se na -
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, por ces são do Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si -
den te, sem a prer ro ga ti va de ser po e ta, mas no in tu -
i to de bem re pre sen tar o povo to can ti nen se e  o
povo bra si le i ro, tra go a esta tri bu na uma pre o cu pa -
ção do nos so Esta do e, sem dú vi da ne nhu ma, de
to dos aque les que acre di tam no País, no seu de -
sen vol vi men to e na sua vo ca ção agrí co la.

Sr. Pre si den te, mais do que nun ca, nes te fi nal
de mi lê nio, o Bra sil tem a pre men te ne ces si da de de
au men tar sua pro du ção agrí co la, não ape nas para

ali men tar ade qua da men te sua po pu la ção, como
tam bém para in cre men tar as ex por ta ções.

Não po de mos es que cer que, con for me es ti ma -
ti va do pró prio Mi nis té rio da Sa ú de, me ta de das cri -
an ças do País so fre de ane mia, im pli can do num uni -
ver so de qua se cin co mi lhões de in fan tes de zero a
dois anos de ida de.

Além dis so, a ma i o ria da po pu la ção do cam po
está aba i xo da li nha de po bre za, como cons ta tou o
Mi nis tro Extra or di ná rio de Po lí ti ca Fun diá ria em no -
vem bro do ano pas sa do. Tra ta-se de cer ca de
18.756.494 bra si le i ros, in te gra dos em 3,4 mi lhões de
fa mí li as de pe que nos pro pri e tá ri os ru ra is, me e i ros,
par ce i ros, as sa la ri a dos e tra ba lha do res sem re mu ne -
ra ção, re pre sen tan do 53% dos ha bi tan tes do cam po.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em face 
des sa situação so ci al tão gra ve, além da ne ces si da de 
de se rem ex por ta dos mais e mais pro du tos agrí co las,
o que se ob ser va é que, de vi do à po lí ti ca agrí co la ain -
da em vi gor, a área plan ta da de pro du tos como o ar -
roz, o al go dão, a soja e o tri go di mi nu iu, nes ta dé ca da, 
cer ca de 5,6 mi lhões de hec ta res. No caso do mi lho,
por exem plo, o Bra sil, que nos idos dos anos 60 era
um gran de ex por ta dor, hoje im por ta o pro du to.

Para esse es ta do sur re a lis ta de co i sas – pois a 
imen si dão ter ri to ri al do Bra sil e suas enor mes áre as
agri cul tu rá ve is, por si só, já lhe as se gu ra ri am um
pri me i ro lu gar na pro du ção agrí co la mun di al –, con -
tri bu em de ci si va men te fa to res ne fas tos como a po lí -
ti ca de ju ros es tra tos fé ri cos, a qua se com ple ta fal ta
de cré di to para os agri cul to res, os pre ços ele va dís si -
mos dos in su mos e a fal ta de pre ços mí ni mos. Ou
seja, num mo men to em que as ta xas cam bi a is são
fa vo rá ve is aos ex por ta do res, exa ta men te ago ra, es -
tes não po dem ex por tar por fal ta de fi nan ci a men tos. 
É ina cre di tá vel.

Além de tudo, Sr. Pre si den te, de li ne ia-se ou tra 
si tu a ção ab sur da, que se gu ra men te ain da mais pre -
ju di ca rá a agri cul tu ra na ci o nal. É que a Se cre ta ria
de Acom pa nha men to Eco nô mi co do Mi nis té rio da
Fa zen da es tu da uma pro vá vel re du ção das ta ri fas
de im por ta ção de pro du tos agro pe cuá ri os, en tre
eles o tri go, le i te em pó e de ri va dos, sob o pre tex to
de que os equi va len tes pro du zi dos no País ti ve ram
exa ge ra das ma jo ra ções de pre ços. Ora, nes se caso 
é no tó rio que os au men tos dos pre ços dos pro du tos
em ques tão não fo ram de res pon sa bi li da de dos pro -
du to res res pec ti vos, mas dos pró pri os su per mer ca -
dos, que ago ra pres si o nam por ma i o res fa ci li da des
das im por ta ções.

Nós que re pre sen ta mos um Esta do emi nen te -
men te agrí co la, com gran de po ten ci al para a pro du -
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ção, que é o Esta do do To can tins, sa be mos o quan -
to re pre sen ta a agri cul tu ra para o de sen vol vi men to
na ci o nal e para o fu tu ro do País. Por tan to, não po -
de mos con cor dar com tal me di da.

De i xo aqui, Sr. Pre si den te, mi nha to tal so li da ri -
e da de aos agri cul to res de To can tins e do Bra sil,
ape lan do aos Srs. Mi nis tros da Agri cul tu ra e da Fa -
zen da para que esse aten ta do – mais um – con tra a
agro pe cuá ria bra si le i ra não se con cre ti ze. É inad mis sí -
vel que a agro pe cuá ria na ci o nal so fra mais esse gol pe 
em fa vor de agro pe cu a ris tas es tran ge i ros.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela be ne vo -
lên cia da Mesa. Obri ga do pela pa ciên cia, de di ca ção 
e por este ver da de i ro mo vi men to de va lo ri za ção das
nos sas ses sões, que tem como in te gran tes a Se na do -
ra He lo i sa He le na e os Se na do res Tião Vi a na, Edu ar -
do Su plicy, José Edu ar do Du tra e to dos aque les que
acre di tam que po de mos de fi ni ti va men te mu dar este
País, com nos sa von ta de e nos sa de ter mi na ção.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Tem
a pa la vra V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, de an te mão me pe ni ten cio por usar um ar ti -
fí cio não re gi men tal, mas eu gos ta ria ape nas de re -
gis trar que, na data de hoje, co me mo ra-se o ani ver -
sá rio da ca pi tal de to dos os ser gi pa nos. A ci da de
que me ado tou com mu i to ca ri nho está com ple tan do 
144 anos.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) –

Como a Mesa hoje está ex tre ma men te con des cen -
den te, o Pre si den te con ce de a pa la vra ao Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, te nho no ta do que, quan do en ca mi nha mos re que -
ri men tos de in for ma ção, e o Sr. 1º Se cre tá rio ape -
nas lê a emen ta, nor mal men te eles não são re gis tra -
dos nas no tas ta qui grá fi cas. Por essa ra zão, gos ta -
ria de so li ci tar que se jam da dos como li dos os re -
que ri men tos se guin tes: aque le re fe ren te ao Cen tro
Na ci o nal de Ope ra ção do Sis te ma – CNOS, que
apre sen tei hoje; ou tro so bre as des pe sas re a li za das 
com a vi a gem do Mi nis tro Cló vis de Bar ros Car va lho 
a Fer nan do de No ro nha, apre sen ta do on tem por
mim, jun ta men te com todo o Blo co de Opo si ção; e o 
re que ri men to re la ti vo ao Pro je to Si vam, que apre -

sen tei no dia 09 de mar ço.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) –  A

Mesa in for ma a V. Exª que, em bo ra se jam li das ape -
nas as emen tas pelo Se cre tá rio, os re que ri men tos
são in te gral men te pu bli ca dos no Diá rio do Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Os
Srs. Sena do res Ma gui to Vi le la e Ernan des Amo rim
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB-GO) - Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já tive o en se jo
de ma ni fes tar pu bli ca men te o quan to me or gu lha re -
pre sen tar, nes ta egré gia Casa Le gis la ti va, o povo
de meu es ta do. O sim ples fato de re ce ber do povo a 
ou tor ga para exer cer um man da to em seu nome é
uma das gran des hon ra ri as que um ho mem pú bli co
pode al me jar. Tal dis tin ção toma pro por ções ain da
mais sig ni fi ca ti vas quan do esse man da to se de sem -
pe nha no Se na do Fe de ral, que, jun ta men te com a
Câ ma ra dos De pu ta dos, con fi gu ra a ins tân cia má xi -
ma da es fe ra le gis la ti va.

Vejo o man da to le gis la ti vo como um sa cer dó -
cio, no qual a nor ma sa gra da é o res pe i to à von ta de 
po pu lar, a ob ser vân cia da le ga li da de e a in can sá vel
luta por jus ti ça e bem es tar so ci al.

Ao aden trar este ple ná rio, no bres co le gas,
vêm-me à men te os gran des vul tos do pas sa do,
bem como aque les que nos an te ce de ram em le gis -
la tu ras mais re cen tes. Entre es sas fi gu ras ex pres si -
vas, res pe i tá ve is, que nos ins pi ram no de sem pe nho
da ta re fa le gis la ti va, está sem pre pre sen te a ima -
gem do sa u do so Ono fre Qu i nan, o qual vim a su ce -
der nes ta Casa, por de ci são do povo de Go iás, e de 
cuja pre sen ça a mor te nos pri vou pre ma tu ra men te.

Ti nha Ono fre Qu i nan 71 anos quan do fa le ceu,
em 14 de ja ne i ro do ano pas sa do, con se qüên cia de
em bo lia pul mo nar agu da. A mor te o le vou quan do
es ta va na ple ni tu de de suas fa cul da des in te lec tu a is
e de sua ex pe riên cia como ho mem pú bli co. Ao le var 
o emi nen te se na dor, le vou tam bém o ser hu ma no
afá vel, fiel como pou cos, que ri do por to dos os que
ti ve ram o pri vi lé gio de des fru tar do seu con ví vio.

Ono fre Qu i nan, como se de pre en de por sua
tra je tó ria, era um ho mem de ação, que teve des ta -
ca da atu a ção na vida po lí ti ca tan to quan to na vida
em pre sa ri al. Cos tu ma va di zer que não era um ho -
mem de pa la vras, mas de pa la vra. “De pa la vra e de
tra ba lho”, com ple ta va, prag má ti co, com a con vic ção
de um em pre sá rio que, ao lon go da vida, fez de um pe -
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que no ne gó cio um gi gan te da nos sa eco no mia, o
Gru po Ono gás.

Po lí ti co de con cep ção de sen vol vi men tis ta, en -
ten dia que so men te o pro gres so per mi ti ria res ga tar
a dí vi da so ci al para com o povo. “Nós só va mos res -
ga tar a dí vi da so ci al pelo de sen vol vi men to, que se
tor na efe ti vo no mo men to em que o go ver no re a li za
uma des pe sa ten do a re ce i ta cor res pon den te”, afir -
mou, quan do go ver na dor de Go iás.

Ou tra tese im por tan te de fen di da por Ono fre
Qu i nan era de que o ato po lí ti co trans cen de as or -
ga ni za ções par ti dá ri as. “To dos os bra si le i ros, in de -
pen den te de sua ati vi da de, deve fa zer po lí ti ca, par ti -
ci par da po lí ti ca, de fen der aqui lo que acre di ta e lu tar 
con tra o que acha er ra do. Isso é um de ver de todo
ci da dão cons ci en te”, afir ma va.

Co ra jo so, Ono fre le vou ao pé da le tra essa sua 
con vic ção. Nos idos da di ta du ra mi li tar, co lo cou em
ris co seus ne gó ci os e sua vida na de fe sa da de mo -
cra cia. Como em pre sá rio, ele ain da não mi li ta va na
po lí ti ca par ti dá ria na que la épo ca, per ma ne ceu fir me
na re sis tên cia ao re gi me ar bi trá rio, ten do tido par ti ci -
pa ção fun da men tal nas lu tas de mo crá ti cas do meu
es ta do e do país.

Mem bro fun da dor do en tão MDB foi vi -
ce-governador na cha pa de Iris Re zen de, ele i ta em
1982, com a re de mo cra ti za ção. Com a sa í da de Iris, 
no me a do Mi nis tro da Agri cul tu ra, exer ceu o man da -
to de Go ver na dor de Go iás por qua se dois anos.

Em 1990, ele geu-se se na dor. Nes ta Casa, lu -
tou pe las re i vin di ca ções dos pre fe i tos go i a nos, in de -
pen den te de suas co res par ti dá ri as. Entre mu i tas
ou tras re a li za ções, con se guiu apo io do Mi nis té rio da 
Indús tria, Co mér cio e Tu ris mo para pro je tos agro in -
dus tri a is em Go iás, a in clu são de Go iás nos pro gra -
mas de Ha bi ta ção do Ci da dão e Ha bi ta ção do Tra -
ba lha dor, de sen vol vi dos pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral; a li be ra ção de re cur sos para a du pli ca ção da
ro do via BR-060, no tre cho en tre Go iâ nia e Aná po lis.

So li dá rio com os pro du to res ru ra is, de fen deu a 
ca te go ria con tra a ex plo ra ção de su ma na do sis te ma 
fi nan ce i ro. De fen deu igual men te a im plan ta ção do
Cor re dor de Trans por tes Cen tro-Leste, para in ter li -
gar seis es ta dos ao sis te ma por tuá rio do Espí ri to
San to. Nas co mis sões per ma nen tes, apro vou emen -
das da ma i or im por tân cia, como as re la ti vas à con -
clu são da Hi dre lé tri ca de Ca cho e i ra Dou ra da.

Foi mem bro das Co mis sões de Assun tos Eco -
nô mi cos e Infra-Estrutura, de Assun tos So ci a is e de
Edu ca ção. Em sua vida so ci al e pri va da, além de
em pre sá rio no tá vel, foi di re tor da Asso ci a ção Co -
mer ci al de Aná po lis, se cre tá rio de pre si den te do Ro -

tary Clu be e só cio fun da dor do Clu be de Di ri gen tes
Lo jis tas, na mes ma ci da de.

Faço aqui um pa rên te se para fa lar um pou co
de sua es po sa, de pu ta da fe de ral Lí dia Qu i nan, re e -
le i ta no ano pas sa do como a mais vo ta da em Go iás. 
D. Lí dia, como é co nhe ci da, é uma pes soa hu ma na
ex tra or di ná ria. Ado ra da em Go iás pelo seu tra ba lho
so ci al, re a li za do quan do foi pri me i ra-dama. Mu lher
lu ta do ra, é um dos prin ci pa is ex po en tes da for ça da
mu lher no Bra sil. So freu amar ga men te a per da do
es po so e com pa nhe i ro, mas sou be bus car for ças no 
mo men to de ad ver si da de e hoje se man tém fir me na 
vida po lí ti ca e em pre sa ri al, dan do sua im por tan te
con tri bu i ção para o de sen vol vi men to do es ta do.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res e Srªs Se na do -
ras. Este é re al men te um de po i men to sin ce ro. Ono -
fre e Lí dia sem pre fo ram e con ti nu am sen do fi gu ras
ado ra das em Go iás. Sem pre for ma ram um ca sal so -
li dá rio, hu ma no, ati vo nas ações do es ta do. E eu
não po de ria, de for ma al gu ma, es pe ci al men te as su -
min do a ca de i ra que foi dele aqui no Se na do, de i xar 
de pres tar mi nha ho me na gem aos dois.

Que Deus guar de Ono fre Qu i nan e con ti nue ilu -
mi nan do e dan do for ças à sua es po sa. Lí dia Qu i nan.

Mu i to obri ga do.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le de ve rá con vi dar o Mi nis -
tro da Ener gia, Ro dolp ho Tou ri nho, e o Pre si den te
da Ele tro brás, Fir mi no Sam pa io, para dis cu tir a fis -
ca li za ção e con tro le das ati vi da des do se tor.

Esta ini ci a ti va foi anun ci a da no iní cio des ta se -
ma na pelo Pre si den te da Co mis são, Se na dor Ro -
me ro Jucá.

O mo ti vo ime di a to é o ble ca u te que afe tou
nove es ta dos e o DF na úl ti ma quin ta -fe i ra, mas a
pa u ta não de ve rá ser res tri ta a este as sun to.

Na re a li da de, o que pre ci sa mos exa mi nar, é a
po lí ti ca do se tor elé tri co, pois nos úl ti mos anos, esta 
po lí ti ca está to tal men te vol ta da para o pro ces so de
pri va ti zar o se tor.

Inclu si ve, a exem plo do que ocor re em Ron dô -
nia, tam bém em ou tros es ta dos deve acon te cer
abu so, ví cio, no ta da men te nas ati vi da des pré vi as de 
sa ne a men to fi nan ce i ro das em pre sas des ti na das à
pri va ti za ção.

No Acre, exis te Ação Ci vil Pú bli ca face ir re gu -
la ri da des em con tra to com a Gu as cor do Bra sil, re -
pe ti das em Ron dô nia.

Tra ta-se de su pos ta pro du to ra in de pen den te
de ener gia que não pos sui qual quer equi pa men to
ins ta la do, ou em ins ta la ção, se não a má qui na cal cu -

286   ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



la do ra, e con tra ta a ven da de ener gia por pre ços
50% su pe ri o res ao de ver da de i ros pro du to res in de -
pen den tes, re ce ben do em co mo da to os par ques ter -
mo e lé tri cos das es ta ta is fe de ra li za das, além do lu -
bri fi can te e com bus tí vel uti li za do.

Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do -
res, es tas ir re gu la ri da des fo ram de nun ci a das re cen -
te men te pelo Sin di ca to dos Tra ba lha do res nas
Indús tri as Urba nas de Ron dô nia, mas já ha vi am
che ga do ao meu co nhe ci men to, e in for ma das ao Mi -
nis tro das Mi nas e Ener gia, Ro dolp ho Tou ri nho, que 
após cons ta tar a ve ra ci da de das evi dên ci as, de ter -
mi nou o ime di a to sa ne a men to na ad mi nis tra ção da -
que la em pre sa fe de ra li za da.

A so ci e da de bra si le i ra sabe que nes te se tor
tam bém se co me teu abu sos com o adi an ta men to e
em prés ti mos a con ta da pri va ti za ção, sob am pa ro
do ajus te fis cal ela bo ra do para adi ar os efe i tos ne -
ga ti vos da per da das re ce i tas in fla ci o ná ri as de cor -
ren te do pla no real.

Ain da no ano pas sa do a im pren sa no ti ci ou que 
es tes adi an ta men tos e em prés ti mos es ta vam sen do
con ce di dos para fi nan ci ar cam pa nhas po lí ti cas, e o
ex-governador de meu Esta do che gou a com pro me -
ter o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, di zen do que
re al men te ha via re ce bi do pro mes sa de apo io para
sua cam pa nha, com a li be ra ção des tes re cur sos.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs  Se na do ras. e Srs. Se -
na do res a re a li da de é que des de a ela bo ra ção da Lei
nº 8.987, de fe ve re i ro de 1994, re gu la men tan do o art.
175 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta do re gi me de
per mis são e con ces são de ser vi ços pú bli cos, tudo que
se tem fe i to no se tor elé tri co é no sen ti do da pri va ti za -
ção.

E nes te sen ti do, esta Casa nun ca fal tou com
sua co la bo ra ção, mas não po de mos ad mi tir o abu -
so, o des vio, o ví cio, o des vio da fi na li da de.

Em 95, vo ta mos a Lei nº 9.074, que es ta be le -
ceu nor mas para ou tor ga e pror ro ga ção das con ces -
sões e per mis são de ser vi ços pú bli cos.

Por Me di da Pro vi só ria, a Ele tro brás pas sou a
ge rir as pri va ti za ções de em pre sas es ta du a is.

Em 1997, a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé -
tri ca – ANEEL, foi ins ti tu í da.

Com a Lei nº 9.648, de 1998, as li ci ta ções no
se tor fo ram ade qua das a von ta de da po lí ti ca eco nô mi -
ca.

Me di das Pro vi só ri as au to ri za ram a Ele tro brás
a ad qui rir o con tro le aci o ná rio de vá ri as con ces si o -
ná ri as es ta du a is, no que con ven ci o nou-se cha mar
Fe de ra li za ção de Empre sas de Ener gia Elé tri ca.

Então, Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs.
Se na do res, acre di to que é opor tu no e con ve ni en te o 
con vi te anun ci a do pelo Se na dor Ro me ro Jucá.

Efe ti va men te, an tes de en ca mi nhar um pro ce -
di men to de fis ca li za ção e con tro le, de ve mos ou vir
as au to ri da des do se tor.

Exa mi nar o que está acon te cen do, ve ri fi car as
me di das cor re ti vas.

Cons ta tar se es tão acon te cen do me di das cor -
re ti vas.

No caso de Ron dô nia, exis te uma lis ta de ir re -
gu la ri da des apon ta das na ges tão da con ces si o ná ria 
de ener gia elé tri ca fe de ra li za da, no ta da men te na
ter ce i ri za ção das ati vi da des  em con tra tos mi li o ná ri -
os.

Estes con tra tos fe rem a le gis la ção, es va zi am o 
va lor da pri va ti za ção, e one ram o usuá rio.

Será que isto tam bém está acon te cen do em
ou tros Esta dos?

Isto é o que pre ci sa mos exa mi nar.
Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Nada 

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os 
tra ba lhos, de sig nan do para a ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se -
guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1999

(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ro e úl ti mo dia de dis cus são, em se gun -
do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
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 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1999

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 80, 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 20, de 1999 (apre sen ta do pela Co mis são 
de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são do seu
Pa re cer nº 103, de 1999, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
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sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no jun to
ao 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$
24,000,000.00 (vin te e qua tro mi lhões de dó la res
nor te-americanos), des ti na da a fi nan ci ar o Pro -
gra ma de Apo io ao Fun do Na ci o nal do Meio
Ambi en te (Fase II – 1ª Eta pa).

(Po de rão ser ofe re ci das emen das até o en -
cer ra men to da dis cus são).

– 3 –

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

Pri me i ro dia de dis cus são, em se gun do tur -
no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 19, de 1997, que al te ra os arts.
34, in ci so VII, alí nea “e”, 35, in ci so III, 167, in ci so 
IV, e 198, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que dis põem
so bre a des ti na ção de re cur sos da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os,
para a im ple men ta ção, fun ci o na men to e ges tão
do Sis te ma Úni co de Sa ú de, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do

Pa re cer nº 655/98-CCJ, Re la tor: Se na dor Ro -
meu Tuma, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 50 
mi nu tos.)

___________

ATA DA 15ª SESSÃO
DELIBERATIVA ORDINÁRIA,

REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 1999
(Pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral

de 17 de mar ço de 1999)

RETIFICAÇÃO

À pá gi na nº 05502, após a le i tu ra do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 34, de 1999 (nº 760/99, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do
Acor do so bre o Exer cí cio de Empre go por Par te dos 
De pen den tes do Pes so al Di plo má ti co, Con su lar,
Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do en tre o Go ver no 
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca Tche ca, em Pra ga, em 13 de ju nho de
1997, in clua-se, por omis são, o se guin te des pa cho:

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

17-3-99
Qu ar ta-feira

11h – Se nhor Tae-Young Park, Mi nis tro do Co mér cio,
  Indús tria e Ener gia da Re pú bli ca da Co réia

12h30 – Almo ço com o Ge ne ral Gle u ber Vi e i ra, 
     Mi nis tro de Esta do do Exér ci to

15h30 – Ses são De li be ra ti va do Se na do Fe de ral

17h30 – Se nhor Ma no el Fran cis co do Nas ci men to
      Bri to

21h – Jan tar com o Mi nis tro Nel son Jo bim
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Ata da 17ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 18 de mar ço de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães

 Geraldo Melo, Ademir Andrade e Eduardo Suplicy

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

Ade mir Andra de – Alva ro Dias – Amir Lan -
do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma -
ga lhães – Anto nio Car los Va la da res – Arlin do
Por to – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los
Be zer ra – Car los Pa tro ci nio – Car los Wil son –
Ca sil do Mal da ner – Djal ma Bes sa – Edi son Lo -
bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su -
plicy – Emí lia Fer nan des – 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 – 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 – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e -
lho – Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Lu zia To le do – 
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 – Pe dro Si mon – Ra -
mez Te bet – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni -
no – Ro me ro Jucá – 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 71 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, Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o seguinte:

E X P E D I E N T E

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 92, DE 1999
(nº 335/99, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal, nos termos do § 1º, in fine, do art.
111 da Constituição, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências o nome de
Vinícios Alves, para compor o Tribunal Superior do
Trabalho, no cargo de Suplente de ministro
Classista, representante dos empregadores, para o
triênio de 1999 a 2002.

Os méritos do indicado, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho desse elevado
cargo, constam do anexo “curriculum vitae”.

Brasília-DF, 11 de março de 1999 – Fernando
Henrique Cardoso.

CURRICULUM VITAE

Nome: Vinicius Alves
1. Formação  Profissional
1.1 Graduação
Bacharel em Direito – formado pelo Centro

Superior de Ciências Sociais de Vila Velha –
UVV-ES-em 1997.

Médico Veterinário, formado pela Faculdade
de Veterinária da Universidade Federal Fluninense,
em 1972.

PÓS – GRADUAÇÃO
Pós – Graduação sensu lato – Metodologia do 

Ensino Superior – MEC-CAPES – Faculdade de
Eduacação da Universidade Federal de Minas
Gerais – Belo Horizonte, no período de 06-01 a
07-02-1975 (184 horas).

“Mestre em Ciências Veterinária” pela École
Nationale Vetérinaire de Toulose – França – 1978.

Tese: Étude Morphologique et
Histoenzynologique de quelques muscles cours de
croissance chez les ovins.

“Doutorado em Universidade” pela L’Université 
Paul-Sabatier de Toulouse França – 1978.

Tese: Contribuition a l’étude de divers types de 
la fibre muscualire striée squelettique chez les ovins
suivent láge.

2.  Experiência Profissional
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Função Atual
Professor Titular na Faculdade de Farmácia e

Bioquímica do Espírito Santo desde 1973.
2.2. Funções Anteriores
Diretor-Técnico de “Urgências

Médico-Veterinárias” – Clínica Veterinária – Cargo
ocupado de agosto de 1972 a dezembro de 1974.

Médico-Veterinário do GECOFA/ES – admitido 
em agosto de 1972, responsável pela Programação
e Coordenação do Sub-Projeto: Controle de
Movimento de Animais e desinfecção – Projeto
Interamericano de Desenvolvimento: Ministério da
Agricultura/Secretaria da Agricultura – cargo
ocupado até setembro de 1974

Assessor Técnico do Gabinete do Secretário
de Estado da Agricultura do Espírito Santo – cargo
ocupado de abril a novembro de 1978.

Diretor-Presidente da Companhia de Fomento
Agro-Industrial – COFAI – cargo ocupado de
novembro de 1978 a março de 1979.

Diretor Técnico da empresa Espírito Santense
de Pecuária – EMESPE – cargo ocupado de março
de 1979 a março de 1983.

Vogal na Junta Comercial do Estado do
Espírito Santo – Representante da Federação da
Agricultura – 1990/1992.

Juiz Classista Representante dos
Empregadores na 3ª Junta de Conciliação e
Julgamento de Vitória/ES – cargo ocupado de
agosto de 1992 a dezembro de 1993.

Diretor-Superintendente do Serviço de Apoio
às Micro e pequenas Empresas do espírito Santo –
SEBRAE/ES – 1995/1997.

Juiz Classista Representante os
Empregadores (suplente) no Tribunal Regional do
Trabalho da 17ª Região/ES – 1994/1997.

2.3  Funções Sindicais
Presidente da Federação da Agricultura do

Estado do Espírito Santo – FAES – período
1998/1990 e 1990/1993.

Diretor-Secretário da Confederação Nacional
da Agricultura – CNA – período 1990/1993.

1º Vice-Presidente da Federação da
Agricultura do Estado do Espírito Santo – período
1998/2001.

3. Cursos de Aperfeiçoamento
3.1 – Curso sobre Programação em Saúde

Animal – Escola de Veterinária da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e Fundação de
Estudos e Pesquisas em Medicina Veterinária
Preventiva – Julho de 1973.

3.2 – Curso de Biologia Geral, no

Departamento de Biologia do Centro de Estudos
Gerais da UFES, no período de 6/3 a 20-6-1974
(105 horas).

3.3 – Cur so na “Éco le Na ti o na le Vé te ri na i re
de Lyon et Fun da ti on Mar cel Me ri e ux” Fran ce –
“So bre Uti li za ção Ra ci o nal dos Ani ma is de La bo -
ra tó rio” – ou tu bro de 1977.

3.4 – Cur so so bre Di ag nós ti co La bo ra to ri al
da P.S.A no De par ta men to de Vi ro lo gia do Insti -
tu to de Mi cro bi o lo gia da Uni ver si da de Fe de ral
do Rio de Ja ne i ro, no pe río do de 26 de no vem -
bro de 1979, sob os aus pí ci os da Food Agri cul tu -
ra Orga ni za ti on – FAO e Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to – BID

3.5 – Cur so do 1º ano do “Co lé gio
D’Acupunture du Sud” – Ou est de la Fran ce –
ano 1976 a 1977.

3.6 – Cur so de Exten são em Di re i to Indi vi -
du al e Pro ces su al do Tra ba lho, re a li za do no pe -
río do de 27-3-98 a 8-8-98, com car ga ho rá ria de
180 ho ras, na Fa cul da de de Di re i to de Vi tó ria –
FDV.

4. Par ti ci pa ção em Con gres sos, Sim pó si os, 
Con fe rên ci as e Se mi ná ri os

4.1 – XVI Con gres so Bra si le i ro de Me di ci na
Ve te ri ná ria – re a li za do em Sal va dor/BA, no pe río -
do de 22 a 27 de ou tu bro de 1978.

4.2 – XVII Con gres so Bra si le i ro de Me di ci na 
Ve te ri ná ria, re a li za do em For ta le za/CE, no pe río -
do de 20 a 25 de ou tu bro de 1980.

4.3 – XVIII Con gres so Bra si le i ro de Me di ci -
na Ve te ri ná ria re a li za do em Cam bo riú/SC, no pe -
río do de 18 a 23 de ou tu bro de 1982.

4.4 – IX Con grés Inter na ti o nal de Bu a i trie,
re a li za do em Pa ris – Fran ça, no pe río do de 6 a 9
de se tem bro de 1976.

4.5 – Par ti ci pa ção no Se mi ná rio de De sen -
vol vi men to Ge ren ci al – pe río do de 26 a 29 de ju -
lho de 1982 (32 ho ras) – em con vê nio M.A. – Fun -
da ção Ge tú lio Var gas, atra vés da Esco la Bra si le -
i ra de Admi nis tra ção Pú bli ca.

4.6 – Se mi ná rio de De sen vol vi men to e Se gu -
ran ça Na cional – SENAI/De par ta men to Re gi o nal do
Esta do da Gu a na ba ra/RJ em maio de 1971 (15 horas).

4.7 – IV Seminário de Segurança e Higiene
Industrial – SENAI/Departamento Regional do
Estado da Guanabara/RJ em novembro de 1971
(15 horas).

4.8 – Se mi ná rio so bre o Com ba te à Fe bre
Afto sa e Pes te Su í na, no pe río do de 15 a 19 de
ou tu bro de 1979 – De par ta men to de Me di ci na Ve -
te ri ná ria Pre ven ti va e Sa ú de Ani mal da Fa cul da -
de de Me di ci na Ve te ri ná ria e Zo otÉ cnia da Uni -
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ver si da de de São Pa u lo – Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra – Orga ni za ção Pan-Americana de Sa ú de

4.9 – XIII Jour nées Ve té ri na i res de Tou lou se 
– Fran ça, no pe río do de 6 a 8 de maio de 1977.

4.10 – Con fe rén ce Na ti o na les des Ve té ri na i -
res Spé ci a lis tes des Pe tits Ani ma ux – Tou lou se
– Fran ça, em 7 de maio de 1977.

4.11 – Sim pó sio Inter na ci o nal so bre Pa ra si -
to lo gia Bo vi na –Merck Sharp, em 29 de mar ço de 
1982 – São Pa u lo/SP.

4.12 – Cur so Prá ti co para Che fe de De par ta -
men to de Pes so al – IOB, no pe río do de 15 a 17
de fe ve re i ro de 1979.

4.13 Encon tro Na ci o nal de Atu a li a ção de
Mé to dos de Di ag nós ti co Pro fi la xia com ba te a fe -
bre af to sa bru ce lo se – Cen tro Pan-Americano de 
Fe bre Afto sa Con se lho Na ci o nal de Me di ci na Ve -
te ri ná ria/Con se lho re gi o nal de Me di ci na Ve te ri -
ná ria da Ba hia, no pe río do de 8 a 9 de fe ve re i ro
de 1982 – Sal va dor/BA

4.14 – Re u nião de Vi gi lân cia Epi de mo ló gi ca 
e ela bo ra ção de es tra té gia de va ci na ção an -
ti-rábica – Re gião Su des te – Se cre ta ria de Esta -
do da Sa ú de do Espí ri to San to, no pe río do de 16
a 17 de mar ço de 1982 – Vi tó ria/ES.

4.15 – Cur so de Exten são Uni ver si tá ria so -
bre Di re i to Mu ni ci pal – UFES no pe río do de 23 a
29 de abril de 1974 (10 ho ras)

4.16 – I Se mi ná rio so bre a Pro ble má ti ca das 
To xi co ma ni as – Se cre ta ria de Esta do da Edu ca -
ção Fa cul da de de Ciên ci as Mé di cas de Mi nas
Ge ra is no pe río do de 27 de ja ne i ro a 1º de fe ve -
re i ro de 1975. (23 ho ras)

4.17 – Cur so de Psi co lo gia das Re la ções
Hu ma nas/SESI – DR/ES.

4.18 – Cur so e Atu a li za ção Uni ver si tá ria –
Di re tó rio Aca dê mi co Vi tal Bra zil Fi lho – Fa cul da -
de de Ve te ri ná ria – U.F.F – re a li za do no pe río do
de 12 a 26 de abril de 1967.

4.19 – 2ª Se ma na da Ve te ri ná ria – Di re tó rio
Aca dê mi co Gu i lher me Herm sdorff – Uni ver si da -
de Fe de ral Ru ral do Rio de Ja ne i ro, no pe río do
de 13 a 18 de ou tu bro de 1969.

4.20 – Cur so de Apil cul tu ra – Se cre ta ria da
Agri cul tu ra do Esta do do Rio de Ja ne i ro de 20 de 
se tem bro a 4 de de zem bro de 1967.

4.21 – 2º Cur so de Atu a li za ção Aví co la –
Asso ci a ção dos Avil cul to res do Espí ri to San to
no pe río do de 26 a 29 de no vem bro de 1975.

4.22 – Téc ni cas Bá si cas em Col po ci to lo gia –
Di re tó rio Aca dê mi co Gas tão Ron bach – Fa cul da de 
de Far má cia e Bi o quí mi ca do Espí ri to San to (15
ho ras)

4.23 – I Se mi ná rio so bre Fe bre Afto sa –
GECOFA/ES, no pe río do de 18 a 21 de se tem bro
de 1072.

4.24 – II Se mi ná rio dos Mé di cos Ve te ri ná ri -
os do Espí ri to San to, no pe río do de 18 a 21 de
se tem bro de 1973, pa tro ci na do pelo
GECOFA/ES.

4.25 – III Re u nião Inte res ta du al so bre Pro -
gra ma de Com ba te a Fe bre Afto sa no pe río do de
18 a 20 de no vem bro de 1974.

4.26 – IV Encon tro de Mé di cos Ve te ri ná ri os
Ca pi xa bas, no pe río do de 18 a 20 de de zem bro
de 1975  – So ci da de de Me di ci na Ve te ri ná ria do
Espí ri to San to.

4.27 – X Encon tro de Mé di cos Ve te ri ná ri os
Ca pi xa bas no pe río do de 16 a 18 de se tem bro de 
1982 – So ci e da de de Me di ci na Ve te ri ná ria do
Espí ri to San to.

4.38 – II Se mi ná rio so bre Su i no cul tu ra – Vi -
tó ria/ES, no pe río do de 10 a 14 de abril de 1980 – 
EMESPE.

5.  Par ti ci pa ção em con cur so/con fe rên ci as

5.1 – mem bro da Ban ca Exa mi na do ra de Bi o -
lo gia no Con cur so Ves ti bu lar do ano de 1974, da
Fa cul da de de Far má cia e Bi o quí mi ca do Esta do do
Espí ri to San to-FAFABAS.

5.2 – Mem bro da Co mi são Jul ga do ra do Con -
cur so de Mo no gra fi as “Co ni lon, uma ri que za do ES”
– Fun da ção Jô ni ce Tris tão.

5.3 – Re pre sen tan te, Con fe de ra ção na ci o nal
da Agri cul tu ra-CNA, da De le ga ção Bra si le i ra na
Con fe rên cia Inter na ci o nal do Tra ba lho – OIT – Ge -
ne bra/Su i ça, em 1994.

6. Con cur sos Pú bli cos

6.1 – Ha bi li ta ção no Con cur so Pú bli co car go
de Mé di co Ve te ri ná rio do Qu a dro Per ma nen te do
Ser vi ço Ci vil do Po der Exe cu ti vo – Esta do do Espí ri -
to San to –1972.

6.2 – Ha bi li ta ção no Con cur so Pú bli co, car go
de Mé di co Ve te ri ná rio do Mi nis té rio de Agri cul tu ra –
Diá rio Ofi ci al – se tem bro de 1975.

7. Con de co ra ções
7.1 – Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio do Tra ba lho – 

Grau de Ofi ci al – agos to de 1988.
7.2 – Título de Cidadão Itaguaçuense na forma 

do Decreto Legislativo 007/91 – outubro de 1991.
7.3 – Título de Cidadão Vitoriense na forma do 

Decreto Legislativo 1258/95 – agosto de 1995.
7.4 – Título de Cidadão Joãoneivense na

forma da Lei nº0758/97, em maio de 1997.
8. Idiomas
8.1 – Francês
8.2 –Inglês (conhecimentos)
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9. Da dos Pes so a is
9.1 – Na tu ra li da de – Ale gre – Espí ri to San to
9.2 – Na ci o na li da de – Bra si le i ra
9.3 – Data de nas ci men to – 19-5-1947
9.4 – Fi li a ção – Cí ce ro Alves e Bel mi ra Has -

ten re i ter Alves
9.5 – Do cu men to de Iden ti da de nº 121.084-ES
9.6 – CPF/MF nº 249.774.977-91
9.7 – Esta do ci vil – ca sa do
9.8 – Ende re ço re si den ci al – Rua Ala or Qu e i -

roz de Ara ú jo, 135 – aptº 701
Ense a da do Suá
CEP 29055-010 – Vi tó ria/ES
Tel. (027)345.1252
9.9 – Ende re ço Co mer ci al – Fe de ra ção da

Agri cul tu ra do ES
Rua Nes tor Go mes 277 – 2º Andar
CEP 29015-150 – Vi tó ria-ES
Tel (027) 222.2144

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

PARECERES

PARECER Nº 109, DE 1999

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº 65,
de 1999, do Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca, sub me ten do à apro va ção do Se na -
do Fe de ral o nome do Sr. Ha mil ton Car -
va lhi do, para exer cer o car go de Mi nis tro
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 17-3-99, apre -
ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Sr. Se na dor
Ber nar do Ca bral (em ane xo ao pa re cer), so bre a
Men sa gem nº 65, de 1999, do Se nhor Pre si den te da 
Re pú bli ca, opi na pela Apro va ção da es co lha do Se -
nhor Ha mil ton Car va lhi do para exer cer o car go de
Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

Sala das Co mis sões, 17 de mar ço de 1999. – 
José Agri pi no, Pre si den te – Ber nar do Ca bral, Re -
la tor – Sér gio Ma cha do – Car los Wil son – Edi son
Lo bão – José Fo ga ça – Ney Su as su na – Fran ce li -
no Pe re i ra – Anto nio Car los Ma ga lhães – Amir
Lan do – Jéf fer son Pé res – Lú cio Alcân ta ra – Ra -
mez Te bet – Pe dro Si mon – José E. Du tra.

RELATÓRIO

Relator: Senador Bernardo Cabral
A Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania, dentro da competência que lhe é
atribuída pelo art. 101, inciso II, nº 9, do
Regimento Interno do Senado Federal, recebe,

para opinar, mensagem do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, da qual consta
indicação do nome do Doutor Hamilton
Carvalhido, do Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro, para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, em vaga
destinada a membro do Ministério Público e
decorrente da aposentadoria do Ministro José
Dantas.

De acor do com o art. 52, in ci so III, alí nea a,
da Car ta Mag na, com bi na do com o pa rá gra fo úni co
do art. 104, com pe te, pri va ti va me ne, ao Se na do Fe -
de ral apro var, pre vi a men te, por voto se cre to, após
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de Mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti ça.

O nome do Dou tor Ha mil ton Car va lhi do, mem -
bro do Mi nis té rio Pú bli co do Rio de Ja ne i ro, in di ca do 
para exer cer o ele va do car go de Mi nis tro do Su pe ri -
or Tri bu nal de Jus ti ça, hon ra e en ri que ce as le tras
jurí di cas na ci o na is, como se pode ver do cur ri culum
vi tae re pro du zi do, em sín te se, a se guir:

“1. Infor ma ções Pes so a is
Na ci o na li da de: bra si le i ra
Na tu ra li da de: Rio de Ja ne i ro
Data de nas ci men to: 10-5-1941
Fi li a ção: Wal ter Reis Car va lhi do e Evan ge li na

Ca ra va na Car va lhi do
2. Infor ma ções Fun ci o na is

Mem bro do Mi nis té rio Pú bli co do Esta do do Rio
de Ja ne i ro.

* No me a do por con cur so pú bli co de pro vas e
tí tu los para o car go de De fen sor Pú bli co em
6-10-1966, ini ci al da car re i ra do Mi nis té rio Pú bli co
do Esta do da Gu a na ba ra.

* Pro mo vi do por me re ci men to a Pro mo tor
Subs ti tu to em 30-11-1971.

* Pro mo vi do por me re ci men to a Pro mo tor Pú -
bli co em 24-3-1976.

* Pro mo vi do por me re ci men to a Pro mo tor de
Jus ti ça em 7-6-1985.

* Ti tu lar da 1ª Pro cu ra do ria de Jus ti ça da 3ª
Câ ma ra Cri mi nal do Tri bu nal de Jus ti ça.

* Membro eleito do Conselho Superior do
Ministério Público em 11-1-1989.

* Membro eleito e reeleito para o Órgão Especial
do Colégio de Procuradores da Justiça em 6-6-1991 e 
9-8-1993, respectivamente.

* Membro nato do Órgão Especial no Colégio
de Procuradores de Justiça.

* Nomeado 1º Subprocurador-Geral de Justiça
no período de 2-3-1994 a 19-1-1995.
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* Nomeado Procurador-Geral de Justiça, eleito 
para o biênio 95/97 e reeleito para o biênio 97/99.

* Presidente eleito do Conselho Nacional dos
Procuradores Gerais de Justiça do Brasil (1998).

3. Magistério Superior

* Professor da Faculdade de Ciências
Jurídicas do Rio de Janeiro.

* Pro fes sor da Fa cul da de de Di re i to da Uni -
ver si da de Ca tó li ca de Pe tró po lis."

Ante o ex pos to, con si de ran do a na tu re za
da ma té ria em apre ci a ção, é o que se tem a re la -
tar no pre sen te pro ces so.

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, pa re cer so bre a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 64/95 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 110, DE 1998
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia)

Re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 64, de 1995.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia apre sen ta a re da ção fi nal da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 64, de 1995, que dá 
nova re da ção ao in ci so XXIX do art. 7º e re vo ga
o art. 233 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de mar ço
de 1999. – José Agri pi no, Pre si den te – Ro ber to
Re quião, Re la tor – Ra mez Te bet – Car los Wil son
– Ja der Bar ba lho – Ber nar do Ca bral – Jéf fer son
Pé res – Fran ce li no Pe re i ra – Édi son Lo bão – Pe -
dro Si mon – Anto nio Car los Va la da res – Lú cio
Alcân ta ra.

ANEXO AO PARECER Nº 110, DE 1998

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te
Emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 1998

Dá nova re da ção ao in ci so XXIX do
art. 7º e re vo ga o art. 233 da Cons ti tu i ção 
Fe de ral.

Art. 1º O in ci so XXIX do art. 7º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“XXIX – ação, quan to aos cré di tos
re sul tan tes das re la ções de tra ba lho,

com pra zo pres cri ci o nal de cin co anos
para os tra ba lha do res ur ba nos e ru ra is,
até o li mi te de dois anos após a ex tin ção
do con tra to de tra ba lho;” (NR)

“a) (Re vo ga da).”
“b) (Re vo ga da).”

Art. 2º Re vo ga-se o art. 233 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre -
si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que o pa re cer que
aca ba de ser lido en con tra-se à dis po si ção de to dos 
os Srs. Se na do res nas suas ban ca das. 

Nos ter mos do art. 366, do Re gi men to Inter no,
pas sa-se à dis cus são da re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a 

mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 1999

Alte ra a re da ção do § 9º do art. 789
do De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 – Con so li da ção das Leis do Tra ba -
lho, para es ten der aos Pre si den tes das
Jun tas de Con ci li a ção e Jul ga men to e
aos ju í zes de di re i to a fa cul da de de con -
ce der o be ne fí cio da jus ti ça gra tu i ta, nas
hi pó te ses que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 9º do art. 789 da Con so li da ção das

Leis do Tra ba lho pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 789. ...............................................
..............................................................
§ 9º É fa cul ta do aos pre si den tes dos

Tri bu na is do Tra ba lho, das Jun tas de Con ci -
li a ção e Jul ga men to e aos ju í zes de di re i to
in ves ti dos da ju ris di ção tra ba lhis ta con ce -
der, de ofí cio, o be ne fí cio da jus ti ça gra tu i ta, 
in clu si ve quan to a tras la dos e ins tru men tos,
àque les que per ce be rem sa lá rio igual ou in -
fe ri or ao do bro do mí ni mo le gal, ou pro va -
rem o seu es ta do de mi se ra bi li da de".

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

Justificação
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Essa proposição repete os termos do Projeto
de Lei nº 104, de 1998, de autoria do Senador José
Ignácio, arquivado em decorrência do término da
legislatura passada.

O pre sen te pro je to faz par te de uma sé rie de ini -
ci a ti vas que tem a fi na li da de de do tar a jus ti ça tra ba -
lhis ta de ins tru men tos ca pa zes de to má-la mais ágil e, 
des se modo, aten der com mais qua li da de o ci da dão
que a pro cu ra para ver so lu ci o na da sua pre ten são.

É su ma men te im por tan te a in tro du ção de mo -
di fi ca ções nas re gras do pro ces so da jus ti ça do tra -
ba lho, como so lu ção téc ni ca ca paz de ins tru men ta li -
zar a atu a ção cé le re do juiz.

É en ten di men to am plo que as inú me ras e fre -
qüen tes pro pos tas pre ven do au men to do qua dro de
ma gis tra dos não são efi ca zes. So bre a ques tão,
com pro pri e da de, afir ma o in sig ne ju ris ta Va len tin
Car ri on:

“O que se tem fe i to é au men tar o nú -
me ro de jun tas, de va gas para ju í zes to ga -
dos e clas sis tas, de má qui nas e fun ci o ná ri -
os, ofi ci a is de jus ti ça e pré di os, quan do se
sabe que um nú me ro ma i or de ór gãos ju di -
ciá ri os e equi pa men tos não é a so lu ção” (in
Tra ba lho & Pro ces so, nº 3, dez. pág. 150).

A al te ra ção do nú me ro de pro ces sos aju i za dos 
é pro gres si va e per ma nen te, em de cor rên cia de fa -
to res múl ti plos, eco nô mi cos e so ci a is. Sen do mo ro -
sos os jul ga men tos ante a de fi ciên cia das nor mas
pro ces su a is, a de mo ra para a so lu ção fi nal será
uma cons tan te, por mais que os ma gis tra dos, como
sem pre acon te ce, se es for cem para de mo vê-la. O
au men to de ór gãos ju di ci a is e de ju í zes, di an te des -
se qua dro, es ta rá sem pre atrás do nú me ro de pro -
ces sos pen den tes e aju i za dos.

A al te ra ção que es ta mos pro pon do ao § 9º do
art. 789, ao re ti rar dos pre si den tes dos tri bu na is do
tra ba lho a prer ro ga ti va de con ce der, de ofí cio, o be -
ne fí cio da jus ti ça gra tu i ta e es ten dê-la aos re si den -
tes das jun tas e aos ju í zes in ves ti dos da ju ris di ção
tra ba lhis ta, dará, sem dú vi da al gu ma, ma i or ce le ri -
da de à con ces são do be ne fí cio. Tra ta-se de me di da
sim ples, mas que, no âm bi to dos tri bu na is, é de fun -
da men tal im por tân cia para o bom e ágio an da men to 
dos pro ces sos.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Apro va da pelo DL nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, DOU 9 de maio de 1943

Art. 789. Nos dis sí di os in di vi du a is ou co le ti vos
do tra ba lho, até o jul ga men to, as cus tas se rão cal cu la -
das pro gres si va men te de acor do com a se guin te ta be -
la:

..........................................................................
§ 9º É fa cul ta do aos pre si den tes dos Tri bu na is

do Tra ba lho con ce der, de ofí cio, o be ne fí cio da jus ti -
ça gra tu i ta, in clu si ve  quan to a tras la dos e ins tru -
men tos, àque les que per ce be rem sa lá rio igual ou in -
fe ri or ao do bro do mí ni mo, ou pro va rem o seu es ta -
do de mi se ra bi li da de.

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

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

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

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 88, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Di an te da apro va ção, pelo Se na do Fe de ral,

de um Acor do de Emprés ti mo de US$1,1 bi lhão
do Bird, des ti na dos para o pro gra ma de re for ma
da pre vi dên cia (US$757,5 mi lhões) e para os pro -
gra mas go ver na men ta is para a área so ci al
(US$252,5 mi lhões); e di an te da Men sa gem do
Mi nis té rio da Fa zen da en vi a da à Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca e pos te ri or men te ao
Se na do Fe de ral, afir man do que a in ten ção da Se -
cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal é ten tar uti li zar tais 
re cur sos em amor ti za ções da dí vi da ex ter na, de
for ma a ob ter me lhor re la ção en tre cus to e be ne -
fí cio, e com fun da men to no § 2º do art. 50 da
Cons ti tu i ção e no in ci so I do art. 216 do Re gi -
men to Inter no, so li ci to a V. Exª seja en ca mi nha -
do ao Sr. Mi nis tro da Fa zen da, o se guin te pe di do 
de in for ma ções.

1) Qual o mon tan te do va lor de US$252,5 pre -
vis to no Acor do de Emprés ti mo com o Bird que já foi 
li be ra do? (Va lo res e da tas das re feridas li be ra ções.)

2) Caso já tenha havido liberação, qual foi o 
destino desses recursos? (Datas, valores e
projetos ou programas beneficiados.)

3) Houve algum acordo com o Bird para
que o empréstimo de US$252,5 destinado aos
programas sociais do Governo pudessem ser
utilizados para amortização da dívida externa?

4) Em caso afirmativo, quais são os termos
desse acordo e quais são as justificativas para
alteração feita na destinação dos US$252,5?
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Justificação

Informações sobre Empréstimo
BID (Banco Inter-americano de Desenvolvimento)

– No início de março, o Brasil e o FMI estavam 
(ou estão) negociando a liberação da segunda
parcela dos US$9 bilhões (o Governo deu a
entender que a aprovação da CPMF era condição
necessária para tal liberação);

– Ri car do San ti a go, res pon sá vel pe las ope ra -
ções do BIRD no Bra sil, anun ci ou que aque le ban co 
mul ti la te ral apro va ria um em prés ti mo de US$3,4 bi -
lhões, ao Go ver no, para re for çar as re ser vas in ter -
na ci o na is do Bra sil;

– Tal em prés ti mo, no en tan to, es ta ria con di ci o -
na do ao cum pri men to de me tas dos 22 pro gra mas
go ver na men ta is na área so ci al. É um tipo de em -
prés ti mo que o BID co me çou a fa zer a par tir da cri se 
fi nan ce i ra me xi ca na de 1994, e se ria “a pro va de
que as ins ti tu i ções fi nan ce i ras têm uma pre o cu pa -
ção hoje com pro ble mas so ci a is além das ques tões
ma cro e co nô mi cas”;

– Dos US$3,4 bi lhões, US$2,2 de ve ri am ser
des ti na dos aos pro gra mas so ci a is do Go ver no;

– A pri me i ra par ce la de US$1,1 bi lhão de pen -
dia de apro va ção do Con gres so (o que já acon te ceu
com o pa re cer fa vo rá vel de Osmar Dias – ver ar ti go
da Fo lha, do dia 5 de mar ço); o res tan te de ve rá ser
li be ra do em duas par ce las, uma no se gun do se mes -
tre (US$660 mi lhões) e ou tra em 2000 (US$440 mi -
lhões);

– O Se na do apro vou o pe di do de em prés ti mo,
sen do que US$757,5 mi lhões eram para a re for ma
da Pre vi dên cia e US$252,5 mi lhões para o pro gra -
ma de pro je tos so ci a is do Go ver no;

– (Esse re cur so de ve ria com pen sar par ci al -
men te os cor tes no Orça men to Ge ral da União des -
ti na dos aos pro gra mas so ci a is do Go ver no);

– Hou ve pro tes to das en ti da des (in clu si ve com 
re que ri men to ao Mi nis té rio Pú bli co que aca tou e so -
li ci tou in for ma ções ao BID) por que a men sa gem do
Ma lan afir ma va algo do tipo “... a in ten ção da Se cre -
ta ria do Te sou ro Na ci o nal é ten tar uti li zar tais re cur -
sos em amor ti za ções da dí vi da ex ter na, de for ma a
ob ter me lhor re la ção en tre cus to e be ne fí cio”.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Senadora Heloísa Helena.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 1999, que au to ri za a

Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no jun to ao Ban co Inter na ci o nal para 
Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor
equi va len te a até US$252,520,000.00 (du zen tos e
cin qüen ta e dois mi lhões e qui nhen tos e vin te mil
dó la res nor te-americanos), na mo da li da de de ajus te
se to ri al, Rede de Pro te ção So ci al, no âm bi to do Pro -
gra ma de Apo io Fi nan ce i ro Inter na ci o nal ao Bra sil.

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

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 1999, que au to ri za a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no jun to ao Ban co Inter na ci o nal para 
Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor
equi va len te a até US$757,570,000.00 (se te cen tos e
cin qüen ta e sete mi lhões e qui nhen tos e se ten ta mil
dó la res nor te-americanos), na mo da li da de de ajus te
se to ri al da Pre vi dên cia So ci al, no âm bi to do Pro gra -
ma de Apo io Fi nan ce i ro Inter na ci o nal ao Bra sil.

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

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral, ou qual quer de suas co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do ou qua is quer ti tu la res
de ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia
da Re pú bli ca para pres ta rem, pes so al men te, in for -
ma ções so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do,
im por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a au sên -
cia sem jus ti fi ca ção ade qua da.

.......................................................................
§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do 

Se na do Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es cri -
tos de in for ma ção a Mi nis tros de Esta do ou a qual -
quer das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go,
im por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa,
ou o não-atendimento no pra zo de trin ta dias, bem
como a pres ta ção de in for ma ções fal sas.

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

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

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

SUBSEÇÃO II
Dos Requerimentos de Informações 

(Const., art. 50, § 2º) (***)(****)

Art. 216. Os requerimentos de informações
estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento de
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qualquer assunto submetido à apreciação do
Senado ou atinente a sua competência
fiscalizadora;

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

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão, nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 89, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 160,

combinado com o artigo 199 do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja reservada a
hora do expediente do dia 23 de março corrente,
para homenagem aos noventa anos de Dom
Helder Câmara, Arcebispo de Olinda,
Pernambuco.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esse
re que ri men to será vo ta do após a Ordem do Dia, de
acor do com o 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 90, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons -

ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi -
men to Inter no, as se guin tes in for ma ções ao ex ce -
len tís si mo Se nhor Mi nis tro dos Trans por tes, Dr. Eli -
seu Pa di lha:

1 – Qual é a si tu a ção atu al do Por to de Luís

Cor re ia, si tu a do no Mu ni cí pio de Luís Cor re ia, Pi a -
uí?

2 – Qual a res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de -
ral para com a con ser va ção das obras já re a li za das
no Por to de Luís Cor re ia?

3 – A res pon sa bi li da de pela con ti nu i da de dos
tra ba lhos de im plan ta ção e ex pan são do Por to de
Luís Cor re ia cabe ao Go ver no Fe de ral ou ao Go ver -
no do Esta do do Pi a uí?

4 – O Mi nis té rio dos Trans por te dis põe de um
di ag nós ti co so bre os in ves ti men tos ne ces sá ri os à
con clu são e à ges tão do Por to de Luís Cor re ia?

5 – Qu a is os pla nos do Mi nis té rio dos Trans -
por tes a res pe i to do Por to de Luís Cor re ia?

Jus ti fi ca ção

Ao fi nal da dé ca da de 80 o Por to de Luís
Cor re ia foi ce di do, em re gi me de co mo da to, ao
Go ver no do Esta do do Pi a uí. Hou ve, a se guir, li -
ci ta ção para re to ma da das obras de im plan ta ção 
das ins ta la ções por tuá ri as, com a ad ju di ca ção
dos tra ba lhos a uma em pre sa pri va da. Em con -
tra par ti da, essa em pre sa re ce be ria a con ces são
para ex plo ra ção do Por to por pe río do de ter mi na -
do. As obras pou co avan ça ram e o Por to cor re
hoje o ris co de de te ri o ra ção.

O Por to de Luís Cor re ia apre sen ta gran de
im por tân cia eco nô mi ca para o Esta do do Pi a uí,
não ape nas pela mo vi men ta ção de car gas, o que 
pos si bi li ta ria ba ra te ar o abas te ci men to re gi o nal
e es co ar a pro du ção da área, mas tam bém pela
pos si bi li da de de ex plo ra ção tu rís ti ca do nor te pi -
a u i en se. A re gião apre sen ta gran de po ten ci al,
fal tan do-lhe po rém in fra-estrutura. A con clu são
das obras do Por to se ria um im por tan tís si mo fa -
tor para seu de sen vol vi men to.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999. –
Se na dor Fre i tas Neto.

(À Mesa para de ci são.)
O Sr. Pre si den te (Ge ral do Melo) – O re que ri -

men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 1999

Cria capela ecumênica em
dependências do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criada, em dependências do Senado

Federal, capela ecumênica destinada a orações e
atos religiosos dos servidores e parlamentares da
Casa.
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Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Jus ti fi ca ção

Em 4 de ju nho de 1991, apre sen tei pro po si -
ção com esse ob je ti vo, que to mou o nú me ro de
Pro je to de Re so lu ção nº 32, de 1991. Sub me ti do
à Co mis são Di re to ra, foi dado ao Se na dor Ra -
chid Sal da nha Der zi para re la tar. Ao fa zê-lo, o
ilus tre Se na dor con si de rou: “Lou vá vel em di ver -
sos as pec tos, essa ini ci a ti va co li de, no en tan to,
com a gra ve si tu a ção que vive atu al men te a Di re -
ção do Se na do Fe de ral, que en fren ta um sem nú -
me ro de di fi cul da des para en con trar aco mo da -
ções ade qua das aos se nho res se na do res e a di -
ver sos ór gãos da ad mi nis tra ção da Casa. Mu i to
em bo ra sim pá ti ca a pro po si ção, so mos, no mo -
men to, pelo mo ti vo aci ma ex pos to, con trá ri os à
apro va ção do Pro je to de Re so lu ção nº 32, de
1991". Re a pre sen tei a pro po si ção em 1997, na
for ma do Pro je to de Re so lu ção nº 170/97, que foi 
en ca mi nha do à Mesa e à Di re to ria Ge ral do Se -
na do. Sem ma ni fes ta ção de am bas, a ma té ria foi
no va men te ar qui va da.

Como se ob ser va, em to das as ten ta ti vas,
não se con se guiu en con trar um can ti nho que se
re ser vas se ao en con tro pes so al com Deus. Os
anos se pas sa ram. Nes se meio tem po, foi pos sí -
vel du pli car as aco mo da ções re ser va das a cada
um dos 81 se na do res. Cons ti tu í ram-se no vas
ins ta la ções para os ser vi ços mé di cos da Casa.
Um novo res ta u ran te, mais am plo e con for tá vel,
foi cons tru í do para os se na do res. As Edi ções
Téc ni cas do Se na do ga nha ram no vas, am plas e
con for tá ve is ins ta la ções. Cons tru iu-se um pré -
dio es pe ci al men te des ti na do às ati vi da des de
tre i na men to e de sen vol vi men to de pes so al. Cri a -
ram-se es pa ços am plos e con for tá ve is para a TV 
Se na do e a Rá dio Se na do. O piso fron tal à Bi bli -
o te ca ga nhou re ves ti men to de gra ni to. Ago ra fa -
la-se em uma mo nu men tal ram pa de aces so à
Pra ça dos Três Po de res.

Para Deus, não se en con trou um pe que ni no 
lu gar, até o mo men to. As mis sas, que se ce le -
bram de quan do em vez, são im pro vi sa das em
sa las de Co mis sões, quan do de so cu pa das.

Na jus ti fi ca ção do nos so pro je to de 1991,
mi nha pri me i ra ten ta ti va, di zía mos: “O re co lhi -
men to num lo cal apro pri a do, onde a paz e o si -
lên cio per mi tem re fle xões bem como a me lhor
pro xi mi da de com Deus, é a nos sa pre ten são.
Assim, nada me lhor que uma ca pe la, a qual de -
ve rá ser da ma i or sin ge le za pos sí vel, onde nos -
sos ser vi do res e par la men ta res pos sam, sem pre 
que sen ti rem von ta de, me di tar e re fle tir so bre

seus pro ble mas, num am bi en te que per mi ta to tal 
li ber da de in di vi du al, com paz e har mo nia”.

Cer ta men te, essa ne ces si da de de re co lhi -
men to, de me di ta ção e ora ção, de apro xi ma ção
com Deus não é me nor hoje do que era na que le
tem po. E já não po de mos ale gar a in dis po ni bi li -
da de de es pa ços, de po is que tan tos es pa ços fo -
ram en con tra dos para “aco mo dar ade qua da men -
te os se nho res se na do res e di ver sos ór gãos da
ad mi nis tra ção da Casa”. Deus, com toda a cer te -
za, está a me re cer de nós mais con si de ra ção,
res pe i to e aten ção.

Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999. –
Se na dor Pe dro Si mon.

(À Co mis são Di re to ra.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 1999

Acres cen ta um in ci so XI ao art. 649
da Lei nº 5.869/73 – CPC, dis pon do so bre 
a im pe nho ra bi li da de das má qui nas equi -
pa men tos e im ple men tos agrí co las.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se ao art. 649, da Lei nº

5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, o in ci so XI com a
se guin te re da ção:

“Art. 649. .............................................
............................................................
XI – as má qui nas, os equi pa men tos e

os im ple men tos agrí co las, des de que per -
ten cen tes a pes soa fí si ca ou ju rí di ca pro du -
to ra ru ral." (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O atu al Có di go de Pro ces so Ci vil, Lei nº
5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, já elen ca os
bens que, por ra zões di ver sas, não es tão su je i -
tos à pe nho ra bi li da de. Assim, com a re da ção
atu al, dis põe o in ci so VI do art. 649 que são ab -
so lu ta men te im pe nho rá ve is “os li vros, as má qui -
nas, os uten sí li os e os ins tru men tos, ne ces sá ri -
os ou úte is ao exer cí cio de qual quer pro fis são”.

Como con se qüên cia, em todo o país, uma in -
fi ni da de de pes so as tem bus ca do no Ju di ciá rio a pro -
te ção a di re i tos que con si de ra ram ofen di dos. De
pro fis siona is li be ra is a ven de do res au tô no mos,
cada qual, ante a cir cuns tân cia de pe nho ra de -
cre ta da ou imi nen te, ten ta de mons trar a im por -
tân cia de li vros, fer ra men tas, equi pa men tos di -
ver sos e má qui nas dos mais va ri a dos ti pos, para 
o de sem pe nho de sua ati vi da de pro fis si o nal ou
mes mo para o exer cí cio de pro fis são já re gu la -
men ta da em lei.
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Des se modo, das va ras de pri me i ra ins tân -
cia aos tri bu na is es ta du a is e su pe ri o res, é far ta a 
ju ris pru dên cia a as se gu rar o fiel cum pri men to
da lei. To da via, até aqui, tais ga ran ti as só têm al -
can ça do as ati vi da des pro fis si o na is ur ba nas.
Dir-se-á: a lei não che gou ao cam po para res -
guar dar os di re i tos do ho mem que ali tra ba lha.

Não são pou cas as si tu a ções cons tran ge -
do ras e a re ve la rem a fal ta de sen si bi li da de de
al guns apli ca do res do di re i to, que des co nhe cem 
ou fin gem não en ten der o al can ce do su pra ci ta -
do dis po si ti vo do Có di go de Pro ces so Ci vil. A
des pe i to de ju ris pru dên cia fa vo rá vel no Su pe ri or 
Tri bu nal de Jus ti ça, que re co nhe ceu a “im pe -
nho ra bi li da de do tra tor usa do pelo pro du tor ru -
ral como fer ra men ta ne ces sá ri os para o seu mis -
ter pro fis si o nal” (Proc. nº 0046062/1994, Tur ma
4, Re cur so Espe ci al, re la tor Mi nis tro Sal vio Fi -
gue i re do Te i xe i ra), con ti nu am os ban cos, cre do -
res do ho mem do cam po, a pro mo ver exe cu ções 
onde tra to res, má qui nas e de ma is im ple men tos
agrí co las são pe nho ra dos, no mais das ve zes
com o uso de for ça po li ci al.

Daí a re a pre sen ta ção des te pro je to de lei
que, se apro va do como es pe ra mos, po de rá, de
vez, co lo car um pon to fi nal nes sa ques tão pro -
por ci o nan do ao pro du tor ru ral as con di ções de
de sen vol ver sua ati vi da de e, con se qüen te men te, 
sal dar os seus com pro mis sos, cuja ina dim plên -
cia, qua se sem pre, re sul ta da im pre vi si bi lid de do 
cli ma ou da in sen sa tez dos go ver nos.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999. –
Se na dor Pe dro Si mon.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

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

Art. 649. São ab so lu ta men te im pe nho rá ve -
is:

I – os bens inalienáveis e os declarados,
por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II – as provisões de alimento e de
combustível, necessárias à manutenção do
devedor e de sua família durante um mês:

III – o anel nup ci al e os re tra tos de fa mí lia;
IV – os ven ci men tos dos ma gis tra dos, dos

pro fes so res e dos fun ci o ná ri os pú bli cos, o sol do 
e os sa lá ri os, sal vo para pa ga men to de pres ta -
ção ali men tí cia;

V – os equi pa men tos dos mi li ta res;
VI – os li vros, as má qui nas, os uten sí li os e

os ins tru men tos, ne ces sá ri os ou úte is ao exer cí -

cio de qual quer pro fis são;
VII – as pen sões, as ten ças ou os mon te pi -

os, per ce bi dos dos co fres pú bli cos, ou de ins ti -
tu tos de pre vi dên cia, bem como os pro ve ni en tes 
de li ber da de de ter ce i ro, quan do de sig na dos ao
sus ten to do de ve dor ou da sua fa mí lia;

VIII – os ma te ri a is ne ces sá ri os para obras
em an da men to, sal vo se es tas fo rem pe nho ra -
das;

IX – o se gu ro de vida.
........................................................................

(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 142, DE 1999

Esta be le ce pre fe rên cia para o pro -
ces so e jul ga men to ju di ci a is dos cri mes
de res pon sa bi li da de e dos cri mes fun ci o -
na is e por ato de im pro bi da de ad mi nis -
tra ti va.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pro ces so e o jul ga men to ju di ci a is dos

cri mes de res pon sa bi li da de e dos cri mes fun ci o na is
e por ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va te rão, em
qual quer ju í zo ou tri bu nal, pre fe rên cia so bre os de -
ma is fe i tos em tra mi ta ção, não se ad mi tin do, sal vo
gra ve pre ju í zo a ter ce i ros não im pli ca dos e me di an -
te jus ti fi ca ti va in ques ti o ná vel do Ma gis tra do, qual -
quer ex ces so de pra zo.

Art. 2º O de sa ten di men to da pre fe rên cia cons -
ti tui in fra ção do dis pos to nos in ci sos I e II do art. 35
da Lei Com ple men tar nº 35, de 14 de mar ço de
1979, pu ní ve is na for ma dos arts. 43 e 44 da mes -
ma Lei Com ple men tar.

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

Jus ti fi ca ção

Os cri mes de res pon sa bi li da de e os cri mes
fun ci o na is co me ti dos pe los agen tes pú bli cos tem
sido en ca ra dos com dis pli cên cia pe las au to ri da des
res pon sá ve is, em to dos os ní ve is. Não atin gin do,
em prin cí pio e in di vi du al men te, a nin guém, são vis -
tos como de res pon sa bi li da de ge ral e, sen do as sim,
de nin guém, afi nal de con tas.

Casos e casos de processos-crimes contra a
Administração Pública se arrastam por anos e anos, 
são suplantados por novos processos que se
instalam, transitam de uma instância para outra e,
finalmente, caem no esquecimento e são
arquivados por decurso dos prazos legais.

O ladrão de galinha vai para a cadeia. Os que
se apropriam de milhões – bilhões, quem sabe? –
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dos cofres públicos continuam soltos, gozando as
delícias proporcionadas pelo dinheiro que, sendo de 
todos nós, não é de ninguém, propriamente.

Os ca sos se su ce dem, com uma fre quên cia
cada vez ma i or e con ti nu a mos a as sis tir a im pu ni da -
de. Entre os mais ex pres si vos, po de mos re la ci o nar
o caso Col lor-PC, o dos Anões do Orça men to, dos
Pre ca tó ri os, o da com pra de vo tos para apro va ção
do ins ti tu to de re e le i ção, o dos ve re a do res pa u lis ta -
nos. Onde es tão os res pon sá ve is apon ta dos pe las
CPIs Col lor-PC e do Orça men to? Des fru tan do, tran -
qui la men te, dos re cur sos sub tra í dos aos co fres pú -
bli cos. E, ain da, a es car ne cer de nós que, pa gan do
os pe sa dos tri bu tos que nos as sal tam, co bri mos os
rom bos por eles ca u sa dos aos co fres pú bli cos.

É ne ces sá rio, é im pres cin dí vel, é ur gen te que
po nha mos co bro, de vez, a essa si tu a ção de in cú ria
e des le i xo com que vi mos en ca ran do essa si tu a ção
de im pu ni da de, cal do de cul tu ra ide al para o sur gi -
men to de ca sos de cor rup ção cada vez mais ou sa -
dos e mais dis pen di o sos para o ci da dão co mum.
Sua pa ciên cia, cer ta men te, já está a pon to de se es -
go tar. E a His tó ria nos en si na o que  cos tu ma acon -
te cer, em tais ca sos...

Sala das Ses sões 18 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Pe dro Si mon.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 35
DE 14 DE MARÇO DE 1979

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca da Ma -
gis tra tu ra Na ci o nal

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

TÍTULO III
Da Dis ci pli na Ju di ciá ria

CAPÍTULO I
Dos De ve res do Ma gis tra do

Art. 35 – São de ve res do ma gis tra do:
I – Cum prir e fa zer cum prir, com in de pen dên -

cia, se re ni da de e exa ti dão, as dis po si ções le ga is e
os atos de ofí cio;

II – não ex ce der in jus ti fi ca da men te os pra zos
para sen ten ci ar ou des pa char;

.......................................................................
Art. 43 – A pena de advertência aplicar-se-à

reservadamente, por escrito, no caso de negligência 
no cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 44 – A pena de censura será aplicada
reservadamente, por escrito, no caso de reiterada
negligência no cumprimento dos deveres do cargo,
ou no de procedimento incorreto, se a infração não

justificar punição mais grave.
.........................................................................

(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 143, DE 1999

Altera o art. 439 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal _, para aumentar o
número de jurados listados anualmente e 
limitar a convocação destes a apenas um 
por ano.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 433 e 439 da Lei nº 3.689, de 3 

de outubro de 1941, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 433. .............................................
Parágrafo único. O jurado poderá

integrar o conselho de sentença apenas
uma vez por ano." (NR)

“Art. 439. Anualmente serão listados
pelo juiz-presidente do júri, sob sua
responsabilidade e mediante escolha por
conhecimento pessoal ou informação
fidedigna, seiscentos a um mil jurados no
Distrito Federal e nas comarcas de mais de
cem mil habitantes e cento e sessenta a
seiscentos nas comarcas ou nos termos de
menor população. O juiz poderá requisitar
às autoridades locais, associações de
classe, sindicatos profissionais e repartições 
públicas a indicação de cidadãos que
reúnam as condições legais.

................................................." (NR).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Justificação

É por de ma is sa bi do que o Có di go de Pro ces -
so Pe nal en con tra-se de fa sa do em al guns as pec tos, 
pois está em vi gor há qua se ses sen ta anos. Mu i to
mu dou na so ci e da de bra si le i ra, mor men te nos sa
mo e da que, na que la épo ca, ain da se de no mi na va
réis. Sa be-se tam bém que nos sa po pu la ção mais
que tri pli cou em re la ção ao lon gín quo ano de 1941,
tor nan do-se im pe ri o so mo di fi car-se cer tos cri té ri os
pre vis tos no re fe ri do di plo ma le gal.

Neste cenário, entendemos necessário
reexaminar a previsão atual do Código de Processo
Penal, de serem relacionados 300 (trezentos) a 500
(quinhentos) jurados no Distrito Federal e nas
comarcas de mais de 100.000 (cem mil) habitantes,
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e 80 (oitenta) a 300 (trezentos) nas comarcas de
menor população. Com efeito, Brasília, atual Capital
Federal, já ultrapassa, em termos populacionais, a
cidade do Rio de Janeiro, à época em que esta era
a Capital do País. O Estado do Rio de Janeiro, por
sua vez, quadruplicou sua população em relação a
1941. É evidente que o número legal de jurados a
serem listados pelo juiz-presidente do júri requer
acréscimo, para atender ao aumento da demanda.

Como se não bastasse, nos últimos anos, com 
reiterada freqüência, cidadãos convocados para o
serviço do júri têm sido demitidos tão logo retornam
ao seu emprego, ante ao singelo fato de haverem
sido convocados. A persistir o fenômeno, num futuro 
próximo, o Tribunal do Júri poderá deixar de
funcionar em face da impossibilidade de compor os
Conselhos de Sentença, decorrente dos constantes
pedidos de dispensa, formulados pelos convocados
devido ao justificado temor de se verem
desempregados.

Sem alternativa, já que a norma legal não lhe 
permite ampliar o corpo dos jurados, o
juiz-presidente do júri vive o dilema de não
dispensar e depois tomar conhecimento de que o
jurado foi demitido, ou dispensar e ficar impedido
de formar o Conselho de Sentença. Assim sendo,
com o aumento da oferta de cidadãos convocados 
e com o limite legal de uma participação anual por
jurado, manter-se-á o Conselho de Sentença em
funcionamento e assegurará o emprego do
cidadão, uma vez que este estará preservado de
contumazes convocações, em prejuízo de sua
assiduidade no serviço.

Fica demonstrado, pois, a necessidade de
modificar a legislação em vigor adequando-a à
nossa realidade e visando impedir que o cidadão
convocado participe de mais de um júri por ano,
tudo no intuito de evitar-se o prejuízo com a perda
do emprego e a manutenção dos relevantes
serviços do Tribunal do Júri.

Em face do exposto, esperamos contar com o
apoio dos ilustres Senadores à aprovação do projeto.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Senador Luiz Estevão .

LEGISLAÇÃO CITADA

Código de Processo Penal

DECRETO-LEI Nº 3.689
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941(*)

Código de Processo Penal

O Presidente da República, usando da

atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição, decreta a seguinte lei:

.........................................................................
Art. 433. O Tribunal do Júri compõe-se de

um juiz de direito, que é o seu presidente, e de
vinte e um jurados que se sortearão dentre os
alistados, sete dos quais constituirão o conselho 
de sentença em cada sessão de julgamento.

..........................................................................
Art. 439. Anu al men te, se rão alis ta dos pelo

ju iz-presidente do júri, sob sua res pon sa bi li da de 
e me di an te es co lha por co nhe ci men to pes so al
ou in for ma ção fi de dig na, 300 (tre zen tos) a 500
(qui nhen tos) ju ra dos no Dis tri to Fe de ral e nas
co mar cas de mais de 100.000 (cem mil) ha bi tan -
tes, e 80 (oi ten ta) a 300 (tre zen tos) nas co mar cas 
ou nos ter mos de me nor po pu la ção. O juiz po de -
rá re qui si tar às au to ri da des lo ca is, as so ci a ções
de clas se, sin di ca tos pro fis si o na is e re par ti ções
pú bli cas a in di ca ção de ci da dãos que re ú nam as 
con di ções le ga is.

Pa rá gra fo úni co. A lis ta ge ral, pu bli ca da em 
no vem bro de cada ano, po de rá ser al te ra da de
ofí cio, ou em vir tu de de re cla ma ção de qual quer
do povo, até à pu bli ca ção de fi ni ti va na se gun da
quin ze na de de zem bro, com re cur so, den tro de
20 (vin te) dias, para a su pe ri or ins tân cia, sem
efe i to sus pen si vo.

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

(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 144, DE 1999

Dis põe so bre a ve i cu la ção de pro -
gra ma ção edu ca ti va para cri an ças, por
meio dos ca na is de ra di o di fu são de sons 
e ima gens (te le vi são), e es ta be le ce san -
ções pelo seu des cum pri men to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As emis so ras de ra di o di fu são de sons e 

ima gens (te le vi são) de di ca rão pelo me nos cin co ho -
ras se ma na is à trans mis são de pro gra ma ção es pe -
ci fi ca men te con ce bi da para a edu ca ção mo ral, cul tu -
ral e in te lec tu al das cri an ças.

§ 1º Define-se como “programação
especificamente concebida” qualquer programação
televisiva que atenda, em todos os aspectos, às
necessidades educacionais e informativas da
criança e do adolescente, de idade igual ou inferior
a 16 anos, incluindo as necessidades
intelectuais/cognitivas ou sociais/emocionais.

§ 2º A programação a que se refere o
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parágrafo anterior deverá preencher os seguintes
requisitos mínimos:

I – ter a educação da criança como objetivo
principal;

II – ter o objetivo educacional do programa e
audiência infantil como alvos explicitados no
Relatório de Programação Infantil a que se refere o
inciso III do art. 2º desta lei;

III – ser levada ao ar entre as 7 e as 22 horas;
IV – ser regularmente incluída na

programação;
V – ter uma duração não inferior a 15 minutos;
VI – ser identificada como programação infantil 

educativa, no momento em que vai ao ar.
Art. 2º As emissoras ficam obrigadas a

identificar e divulgar sua programação destinada ao
público infantil, facilitando a informação de pais,
mestres e interessados em geral, de três formas:

I – através da identificação da
programação-núcleo, no momento em que esses
programas vão ao ar;

II – através da identificação de tais programas
para os editores de guias de programação;

III – mediante publicação e divulgação de
Relatório de Programação Infantil.

§ 1º A identificação da programação-núcleo se
fará através de ícone posto no ar ao início do
programa e no período que antecede os comerciais.

§ 2º O Relatório de Programação Infantil, a ser 
divulgado pelas emissoras, conterá informações,
atualizadas trimestralmente, sobre a programação
infantil que colocam no ar, inclusive a data, hora,
duração e descrição dos programas.

§ 3º As emissoras manterão tais relatórios nos
arquivos da estação, destacados do restante da
programação e acessíveis à inspeção por parte do
público.

§ 4º As emissoras divulgarão, mediante
anúncio periódico, no ar e em outros meios de
propaganda, a existência, disponibilidade e modo de 
acesso aos relatórios aqui mencionados.

§ 5º As emissoras designarão um responsável
pela programação infantil, cujo nome deverá ser de
acesso público, bem como os meios de contactá-lo.

§ 6º O cum pri men to des ta lei não exi me a
emis so ra do con ti do no art. 76, da Lei nº 8.069, de
13 de ju lho de 1990, que dis põe so bre o Esta tu to da 
Cri a ça e do Ado les cen te.

§ 7º Espe ci al aten ção se dará às cri an ças de
ida de in fe ri or a oito anos na ela bo ra ção e ve i cu la -
ção da pro gra ma ção de que tra ta esta lei.

Art. 3º O cum pri men to des ta lei será afe ri do no 

pro ces so de re no va ção das con ces sões de ca na is
de ra di o di fu são, e quan do o Con gres so Na ci o nal
apre ci ar os atos do Po der Exe cu ti vo, na for ma do §
1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. As emis so ras apre sen ta rão,
como do cu men to in dis pen sá vel à re no va ção da
con ces são ou per mis são, Re la tó rio de Te le vi são
Edu ca ti va para Cri an ças, con ten do con so li da ção
dos re la tó ri os de pro gra ma ção in fan til a que se re fe -
re o in ci so III do art. 2º su pra, em for ma to pa dro ni za -
do pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre -
sen te lei no pra zo de no ven ta dias, e as emis so ras
lhe da rão cum pri men to no pra zo de um ano, a con -
tar da data de sua pu bli ca ção.

Art. 5º 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.
223, con sa gra a ex plo ra ção dos ser vi ços de ra di -
o di fu são so no ra e de sons e ima gens por meio
de ces são de di re i tos, pelo Po der Pú bli co, às
emis so ras. Nada mais co e ren te que o re tor no
des te imen so po ten ci al de in ves ti men to ve nha
na for ma de pro gra mas edu ca ti vos e cul tu ra is à
so ci e da de, que é o sig ni fi ca do e a ra zão de ser
dos Po de res Pú bli cos.

A te le vi são é, in du bi ta vel men te, um im por -
tan te ele men to de edu ca ção ou de se du ca ção de
nos sas cri an ças. Inú me ras pes qui sas de mons -
tram a efi cá cia dos pro gra mas de te le vi são con -
ce bi dos com o fim de en si nar, às cri an ças, ha bi -
li da des es pe cí fi cas. Por exem plo, nos Esta dos
Uni dos, pes qui sa do res con clu í ram que cri an ças
que as sis tem Mis ter Ro ger’s Ne igh bor ho od (O
Ba ir ro do Sr. Ro ger) e Se sa me Stre et (Vila Sé sa -
mo) mos tra ram ter apren di do per sis tên cia no de -
sem pe nho de ta re fas, brin car ima gi na ti vo, bem
como ha bi li da des re la ti vas a le tras e nú me ros.

Inú me ros es tu dos tor nam in ques ti o ná vel o
fato de que as cri an ças que as sis tem a te le vi são
edu ca ti va au fe rem be ne fí ci os sig ni fi ca ti vos. Num
des ses es tu dos, cri an ças que as sis tem Bar ney
mos tra ram ma i or ha bi lidade com con tas arit mé ti cas, co -
nhe ci men to das co res e for mas, vo ca bu lá rio e habili da des 
so ci a is do que as cri an ças que não as sis tem a esse
pro gra ma. Embo ra to das as cri an ças pos sam se be -
ne fi ci ar com a te le vi são edu ca ti va, foi ve ri fi ca do que
es ses be ne fí ci os eram par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vos
para as cri an ças pro ve ni en tes de fa mí li as de ba i xa
ren da. Um es tu do re a li za do pela Drª Alet ha Hus ton
e pelo Dr. John Wright, co-diretores do Cen tro de
Pes qui sas so bre a Influên cia da Te le vi são so bre as
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Cri an ças, da Uni ver si da de do Kan sas – EUA, de -
mons trou que as cri an ças de 2 a 4 anos, de fa mí li as 
de ren da de ba i xa a mé dia, que as sis ti am Vila Sé sa -
mo e ou tros pro gra mas edu ca ti vos com fre qüên cia,
ti ve ram me lhor de sem pe nho em vo ca bu lá rio, ap ti -
dão para in gres sar na es co la, pré-alfabetização e
tes tes arit mé ti cos do que as cri an ças que não as sis -
ti am a es ses pro gra mas, mes mo de fa i xa etá ria três
anos mais ve lha. Essas di fe ren ças se ve ri fi ca vam
mes mo quan do os re sul ta dos eram con tro la dos le -
van do em con ta a ca pa ci da de ver bal ini ci al e as
qua li da des da fa mí lia e do am bi en te do més ti co. O
Work shop so bre Te le vi são Infan til (CTW), tam bém
nos EUA, apre sen tou um ou tro es tu do re a li za do
pela Wes tat, Inc., de mons tran do que as cri an ças em 
ida de pré-escolar, pro ve ni en tes de fa mí li as de ba i xa 
ren da, que as sis ti am a Vila Sé sa mo re ve la ram ma i -
or ca pa ci da de, em ter mos de al fa be ti za ção e nú me -
ros, que as que não as sis ti am ao pro gra ma. Des se
modo, te mos in for ma ções subs tan ti vas a nos pro var 
que a te le vi são pode edu car as cri an ças.

Por ou tro lado, con si de ran do o tem po de ex po -
si ção das cri an ças à te le vi são, é de enor me res pon -
sa bi li da de so ci al a pro gra ma ção le va da ao ar em
ho rá ri os con si de ra dos in fan tis. Da dos re cen tes mos -
tram que a te le vi são al can ça 98% dos la res nor -
te-americanos, in clu in do aí mais de 90% das fa mí li -
as com ren da anu al aba i xo de 5.000 dó la res. Os da -
dos mos tram, tam bém, que as cri an ças na fa i xa de
2 a 17 anos as sis tem, em mé dia, a mais de 3 ho ras
de te le vi são por dia. A im por tân cia da te le vi são con -
ven ci o nal para as cri an ças é re for ça da pelo fato de
que um nú me ro me nor de cri an ças tem aces so à te -
le vi são a cabo que à te le vi são con ven ci o nal. Nos
Esta dos Uni dos, 38% das cri an ças na fa i xa de 12 a
17 anos, e 37% das cri an ças na fa i xa de 2 a 11
anos mo ram em la res que não es tão li ga dos à te le -
vi são a cabo. De fato, se gun do o le van ta men to de
gas tos do con su mi dor re a li za do pelo Bu re au of La -
bor Sta tis tic (De par ta men to de Esta tís ti ca Tra ba lhis -
ta) da que le país, o per cen tu al de fa mí li as con su mi -
do ras que as si nam te le vi são a cabo ou sis te mas de
an te na co mu ni tá ria au men ta sig ni fi ca ti va men te com
a fa i xa de ren da da fa mí lia. Des se modo, en quan to
75% das fa mí li as con su mi do ras com ren da aci ma
de 70.000 dó la res anu a is as si nam te le vi são a cabo,
ape nas 36% das fa mí li as con su mi do ras com ren di -
men tos aba i xo de 5.000 dó la res pos su em essa as si -
na tu ra. Por essa ra zão, a te le vi são con ven ci o nal é
uma fon te im por tan te de pro gra mas para cri an ças e
para to dos os mem bros das fa mí li as de ba i xa ren da.

Fi nal men te, con si de re-se que a te le vi são che -
ga às cri an ças mais cedo e por mais ho ras dá ri as

que qual quer ou tra in fluên cia edu ca ti va, com ex ce -
ção, tal vez, da fa mí lia. Mu i tas cri an ças as sis tem te -
le vi são an tes de se rem ex pos tas a qual quer tipo de
edu ca ção for mal. Qu a se 70% das cre ches man têm
a te le vi são li ga da vá ri as ho ras por dia. À épo ca em
que ini ci am o pri me i ro ano pri má rio, a ma i o ria das
nos sas cri an ças já terá pas sa do o equi va len te a três 
anos es co la res em fren te ao apa re lho de te le vi são.

So li ci to ao meus pa res Con gres sis tas que ga -
ran tam a pros pe ri da de do pre sen te Pro je to de Lei.
Por ou tro lado, o Con gres so con ta com a cri a ti vi da -
de das emis so ras para pro mo ver o for te in te res se
da na ção em edu car sua ju ven tu de. É di fí cil pen sar
em um in te res se mais sig ni fi ca ti vo do que a pro mo -
ção do bem-estar das cri an ças que as sis tem tan ta
te le vi são, de onde vem uma par ce la tão im por tan te
da for ma ção que elas re ce bem.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Pe dro Si mon.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça
e do Ado les cen te, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

Art. 76. As emis so ras de rá dio e te le vi são so -
men te exi bi rão, no ho rá rio re co men da do para o pú -
bli co in fan to-juvenil, pro gra mas com fi na li da des edu -
ca ti vas, ar tís ti cas, cul tu ra is e in for ma ti vas.

pa rá gra fo úni co. Ne nhum es pe tá cu lo será
apre sen ta do ou anun ci a do sem avi so de sua clas si -
fi ca ção, an tes de sua trans mis são, apre sen ta ção ou 
exi bi ção.

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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor -
gar e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri -
da de dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, §§ 2º e 4º, a con tar do re ce bi men to 
da men sa gem.

.......................................................................
(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são

ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 145, DE 1999
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Dis põe so bre a pro i bi ção de se rem
uti li za das como pro va con tra o de po en te
as in for ma ções for ne ci das nas con di -
ções que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pes soa que, in ti ma da a de por como

tes te mu nha em pro ces so pe nal, ci vil, ad mi nis tra ti vo, 
ou in qué ri to po li ci al ou par la men tar, ti ver de re ve lar
fa tos ou apre sen tar do cu men tos que pos sam dar
ca u sa à pró pria in cri mi na ção em ilí ci to pe nal ou tri -
bu tá rio, po de rá re que rer, pre vi a men te, por in ter mé -
dio do ór gão com pe ten te do Mi nis té rio Pú bli co, que
o seu de po i men to seja to ma do pe ran te au to ri da de
ju di ci al e man ti do em se gre do de jus ti ça.

Pa rá gra fo úni co. Ao de po i men to to ma do na
for ma des te ar ti go e aos do cu men tos apre sen ta dos
só te rão aces so as au to ri da des res pon sá ve is pela
in ves ti ga ção ou pro ces so, o acu sa do e seu de fen -
sor.

Art. 2º O re que ri men to do in te res sa do de ve rá
con ter bre ve ex po si ção dos fa tos e dos ris cos que o
de po i men to pode acar re tar para a sua pes soa, de -
ven do o juiz de ci dir, no pra zo má xi mo de 48 (qua -
ren ta e oito) ho ras.

Art. 3º De fe ri do o pe di do pelo juiz, não po de rá
a tes te mu nha exi mir-se do de ver de de por sob com -
pro mis so, su je i tan do-se às pe nas da lei se ca lar,
omi tir ou ne gar a ver da de.

Art. 4º A pro va ob ti da na for ma des ta lei, em
ne nhu ma hi pó te se, po de rá ser uti li za da con tra a tes -
te mu nha nem será ad mi ti da, em ju í zo ou fora dele,
para qual quer ou tro fim que não seja a in ves ti ga ção
dos fa tos ob je to do in qué ri to ou de ter mi na ção das
res pon sa bi li da des que en se ja ram o pro ces so.

§ 1º O pri vi lé gio de que tra ta este ar ti go so -
men te diz res pe i to aos cri mes con tra a Admi nis tra -
ção Pú bli ca (Tí tu lo XI da Par te Espe ci al do Có di go
Pe nal), qua dri lha ou ban do (art. 288 do Có di go Pe nal)
e aos ilí citos que en vol vam en ri que ci men to ilí ci to.

§ 2º Em nenhuma hipótese o privilégio
dispensará o depoente da obrigação de pagar
dívidas tributárias contra ele apuradas.

Art. 5º Se a testemunha sofrer qualquer
ameaça ou retaliação por parte de terceiros,
inclusive de agentes do poder público, dará do fato
conhecimento ao juiz, que imediatamente
determinará a adoção das providências necessárias
à preservação da incolumidade do interessado,
seus bens e sua família.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O processo penal brasileiro estabelece como
regra geral a obrigação de todas as pessoas
colaborarem com a administração da justiça,
inclusive na qualidade de testemunhas (art. 206 do
Código de Processo Penal). Intimada a depor, salvo 
em raras exceções expressamente previstas, fica a
testemunha sujeita às cominações da lei penal, se
calar, omitir ou negar a verdade (art. 342 do Código
de Processo Penal).

Ocor re que o rí gi do for ma lis mo do es ta tu to
pro ces su al tem ini bi do a pos si bi li da de de se rem co -
lhi dos de po i men tos de pes so as cujo co nhe ci men to
acer ca de de ter mi na dos fa tos é de fun da men tal im -
por tân cia para co i bir e pu nir a prá ti ca de gra ves de li -
tos. Te men do tan to o seu pró prio en vol vi men to na
ques tão como pos sí ve is re pre sá li as por par te de ter -
ce i ros ou mes mo de agen tes pú bli cos, pre fe rem si -
len ci ar, tor nan do, as sim, na prá ti ca, im pos sí vel a co -
le ta das pro vas in dis pen sá ve is.

O Pro je to em epí gra fe tem du plo ob je ti vo. Pri -
me i ro, fi xar, nor ma ti va men te, o prin cí pio se gun do o
qual nin guém pode ser obri ga do a de por, se dis to
re sul ta au to in cri mi na ção em ma té ria pe nal. Em se -
gun do lu gar, as se gu rar o con cur so efi caz e de si ni bi -
do da que les que po dem co la bo rar na re pres são ao
ilí ci to. É no tó rio que a pre ser va ção da or dem e da
mo ra li da de pú bli cas, por ve zes, fica à mer cê de pes -
so as que, em ra zão de mo ti vos da mais va ri a da or -
dem, te mem ex por-se na qua li da de de tes te mu nhas 
ou co la bo ra do res da jus ti ça.

Para con ci li ar os im pe ra ti vos cons ti tu ci o na is
de se gu ran ça pes so al e de in te res se co le ti vo, pro -
po mos que o or de na men to bra si le i ro in cor po re ins ti -
tu to pro ces su al já con sa gra do em ou tros pa í ses e
que, com gran de efi ciên cia, vem per mi tin do que as
ma lhas da lei al can cem pe ri go sos de li qüen tes “de
co la ri nho bran co” que, de ou tra for ma, per ma ne cem, 
por todo o tem po, pro te gi dos pe las com ple xas or ga -
ni za ções e qua dri lhas que atu am em seu nome.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Senador Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

Código de Processo Penal

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

TÍTULO IX
Dos crimes contra a paz pública

Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas,
em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
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Parágrafo único. A pena aplica-se em dobro,
se a quadrilha ou bando é armado.

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

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

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

TÍTULO XI
Dos cri mes con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca

CAPÍTULO I
Dos cri mes pra ti ca dos por fun ci o ná rio pú bli co

 con tra a Admi nis tra ção em ge ral

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

Art. 342. Fa zer afir ma ção fal sa, ou ne gar ou
ca lar a ver da de, como tes te mu nha, pe ri to, tra du tor
ou in tér pre te em pro ces so ju di ci al, po li ci al ou ad mi -
nis tra ti vo, ou em ju í zo ar bi tral:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
mul ta.

§ 1º Se o cri me é co me ti do com o fim de ob ter
pro va des ti na da a pro du zir efe i to em pro ces so pe nal:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
mul ta.

§ 2º As pe nas amen tam-se de um ter ço, se o
cri me é pra ti ca do me di an te su bor no.

§ 3º O fato de i xa de ser pu ní vel se, an tes da
sen ten ça, o agen te se re tra ta ou de cla ra a ver da 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 146, DE 1999

De no mi na “Ae ro por to Inter na ci o nal
de Gu a ru lhos – Ulysses Gu i ma rães” o
ae ro por to in ter na ci o nal de São Pa u lo no
Mu ni cí pio de Gu a ru lhos – SP

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O atu al Ae ro por to Inter na ci o nal do Esta -

do de São Pa u lo, lo ca li za do no Mu ni cí pio de Gu a ru -
lhos, pas sa a de no mi nar-se “Ae ro por to Inter na ci o nal 
de Gu a ru lhos – Ulysses Gu i ma rães”.

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

Justificação

A história em seu conjunto de fatos, juízos e
interpretações muitas vezes não faz a devida justiça 
aos seus principais protagonistas. O esquecimento
ou a memória distorcida e nublada deixa que até
mesmo os mais severos e fidedignos registros
turvem-se ante outras realidades e necessidades.

Sempre saudoso, o inesquecível Doutor
Ulysses Guimarães, há muito, nos deixou. Sua

ausência é a ausência de rumo, do seguro timão, da 
histórica e combativa luta pelos reais valores que
uma justa e legítima democracia tem de objetivar.

Enten do que mu i to de ve mos ao Dou tor
Ulysses, nós o povo, o Bra sil, nos sa his tó ria. Esse
ne ces sá rio e sin ge lo res ga te de sua lem bran ça não
é mais do que nos sa obri ga ção, como pa tri o tas, de
ho me na ge ar aque le que, em vida, não so men te
amou, mas en tre gou-se e des po jou-se de sua vida – 
em seu con ce i to mais ple no _, para a cons tru ção de 
um ver da de i ro e dig no país.

Seu nome para o agi ta do ae ro por to de São
Pa u lo re pre sen ta a fe liz e opor tu na as so ci a ção do
di na mis mo, do pen sar para fren te, de mo der no e in -
te ra ti vo ho mem Ulysses Gu i ma rães com a ener gia
de um gran de pon to de en con tro, de vi a gens, en fim, 
de con so li da ção e trans por te de nos sas es pe ran -
ças.

Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999.– Se -
na dor Pe dro Si mon,.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 147, DE 1999

Alte ra o art. 129 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di -
go Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 129 do Có di go Pe nal pas sa a vi -

go rar acres ci do do se guin te § 9º:

“Art. 129. .............................................
.............................................................
§ 9º Con si de ra-se agen te, para os efe -

i tos des te ar ti go, o pro pri e tá rio, pos su i dor ou 
res pon sá vel por ani mal fe roz, que ca u sar le -
são cor po ral."

Jus ti fi ca ção

A so ci e da de bra si le i ra tem as sis ti do, es pe ci al -
men te nos úl ti mos anos, à su ces são in fin dá vel de
ca sos de  ani ma is fe ro zes, es pe ci al men te os cha ma -
dos cães de guer ra, agri dem ci da dãos e ci da dãs in -
de fe sos – não raro, cri an ças, sem que o pro pri e tário,
pos su i dor ou res pon sá vel, por des le i xo, de sa ten ção
ou mes mo ir res pon sa bi li da de, re ce ba a de vi da res -
pon sa bi li za ção pe nal pela le são cor po ral ca u sa da
pelo ani mal.

Acre di ta mos que, nes ses ca sos, o ani mal deve 
ser vis to como um ins tru men to do de li to. Cabe ao
seu pro pri e tá rio, pos su i dor ou res pon sá vel cu i dar
para que o ani mal seja man ti do afas ta do das pes so -
as que pode ofen der, seja man ten do-o em ca nil,
seja fa zen do com que o ani mal por te fo ci nhe i ra ou
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ou tros ins tru men tos ele men ta res de se gu ran ça, de
modo a im pe di-lo de ofen der a se gu ran ça, a in te gri -
da de, a sa ú de e a vida das pes so as.

Vi mos, há pou cos dias, nes te iní cio de 1999,
no Espí ri to San to, uma ca de la de fen der a vida de
cri an ças ata ca das por cães da raça Pit Bull. Infe liz -
men te, nem sem pre as cri an ças e os ci da dãos con -
tam com ani ma is ou pes so as que lhes pres tem so li -
da ri e da de e os de fen dam. Mes mo nes se epi só dio,
so men te a sor te e a ação do ani mal do més ti co pu -
de ram evi tar que o pior acon te ces se. A cri an ça vi ti -
ma da po de rá car re gar ci ca tri zes e, tal vez, tra u mas,
pelo res to da vida.

Tor na-se, as sim, ne ces sá rio que os po de res
pú bli cos to mem as ini ci a ti vas ne ces sá ri as para co i -
bir os ex ces sos pra ti ca dos em nome da se gu ran ça.
Os cães das ra ças men ci o na das fo ram de sen vol vi -
dos, al gu mas ve zes me di an te pro ce di men tos bi o tec -
no ló gi cos, para as fun ções de lu tar, com ba ter, agre -
dir.

A pre sen te pro po si ção, por tan to, visa a es ta -
be le cer o ne ces sá rio res pal do le gal para que o Po -
der Ju di ciá rio pos sa ape nar os res pon sá ve is. Com
isso, tem-se um ins tru men to não ape nas para a re -
pres são, mas tam bém para a edu ca ção da so ci e da -
de bra si le i ra. Bus ca-se, ao com ba ter essa ma ni fes -
ta ção de vi o lên cia, fa vo re cer a con vi vên cia ci vi li za -
da.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Ro nal do Cu nha Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

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

LESÃO CORPORAL

Art. 129. Ofen der a in te gri da de cor po ral ou
a sa ú de de ou trem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE
§ 1º Se resulta:
I – incapacidade para as ocupações

habituais, por mais de trinta dias;
II – perigo de vida;
III – debilidade permanente de membro,

sentido ou função;
IV – aceleração do parto:
Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 2º Se resulta:
I – in ca pa ci da de per ma nen te para o tra ba -

lho;

II – en fer mi da de in cu rá vel;
III – per da ou inu ti li za ção de mem bro, sen ti -

do ou fun ção;
IV – de for mi da de per ma nen te;
V – abor to;
Pena – re clu são, de dois a oito anos.

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
§ 3º Se re sul ta mor te as cir cuns tân ci as evi -

den ci am que o agen te não quis o re sul ta do, nem 
as su miu o ris co de pro du zi-lo.

Pena – re clu são, de qua tro a doze anos.

DIMINUIÇÃO DA PENA
§ 4º Se o agen te co me te o cri me im pe li do

por mo ti vo de re le van te va lor so ci al ou mo ral ou
sob o do mí nio de vi o len ta emo ção, logo em se -
gui da a in jus ta pro vo ca ção da ví ti ma, o juiz pode 
re du zir a pena de um sex to a um ter ço.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA
§ 5º O juiz, não sen do gra ves as le sões,

pode ain da subs ti tu ir a pena de de ten ção pela de 
mul ta:

I – se ocor re qual quer das hi pó te ses do pa -
rá gra fo an te ri or;

II – se as le sões são re cí pro cas.

LESÃO CORPORAL CULPOSA
§ 6º Se a le são é cul po sa:
Pena – de ten ção, de dois me ses a um ano.

AUMENTO DE PENA
§ 7º Au men ta-se a pena de um ter ço, se

ocor rer qual quer das hi pó te ses do art. 121, § 4º.
§ 8º Apli ca-se à le são cul po sa o dis pos to

no § 5º do art. 121.

(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 148, DE 1999

Dispõe sobre o fornecimento, pelo
Sistema Único de Saúde _ SUS, de
transporte, alimentação e pousada aos
pacientes cujo tratamento se realizar fora 
do local de seu domicílio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Sistema Único de Saúde (SUS)

deverá fornecer transporte, de ida e volta,
alimentação e pousada aos pacientes que, por
inexistência, insuficiência ou carência de condições
adequadas dos serviços de saúde do local do seu
domicílio, requeiram sua remoção para localidades
dotadas de centros médicos mais avançados, em
processo denominado Tratamento Fora de Domicílio 
(TFD).

Pa rá gra fo úni co. O cen tro mé di co ele i to para a 
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efe ti va ção do tra ta men to de ve rá ser es co lhi do den -
tre os ge o gra fi ca men te mais pró xi mos do lo cal do
do mi cí lio do pa ci en te.

Art. 2º Ha ven do ne ces si da de de acom pa nhan -
te, em es pe ci al nos ca sos de pa ci en te pe diá tri co,
pa ra lí ti co, co ma to so ou por ta dor de de fi ciên ci as
men ta is, o SUS de ve rá for ne cer ao acom pa nhan te
os mes mos be ne fí ci os a que faz jus o pa ci en te re fe -
ri do no art. 1º

Art. 3º O pro ces so TFD será ini ci a do me di an te
la u do mé di co que, emi ti do pelo res pon sá vel téc ni co
da uni da de do SUS onde o pa ci en te foi pri me i ra -
men te aten di do, ates ta rá a ne ces si da de do pa ci en -
te, e, se for o caso, do seu acom pa nhan te, em uti li -
zar o re fe ri do pro ces so de tra ta men to.

Art. 4º O sis te ma de ge ren ci a men to dos pro -
ces sos TFD fi ca rá a car go das Se cre ta ri as Esta du a -
is de Sa ú de.

Art. 5º No  des lo ca men to de pa ci en tes e acom -
pa nhan tes do TFD de ve rão ser uti li za dos, pre fe ren -
ci al ment me i os de trans por te aé reo, flu vi al e ter res -
tre de pro pri e da de da União, dos Esta dos e Mu ni cí -
pi os.

Art. 6º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre -
sen te Lei no pra zo de no ven ta dias con ta dos da
data de sua pu bli ca ção.

Art. 7º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A uni ver sa li za ção do aces so aos be ne fí ci os da 
sa ú de pú bli ca foi, sem dú vi da, um dos pon tos al tos
da Car ta Mag na de 1988. To dos têm não só o di re i -
to à gra tu i da de dos atos re la ci o na dos à pro fi la xia de 
do en ças po ten ci a is, mas, tam bém, à pron ta e efi caz 
so lu ção dos agra vos à sa ú de. To dos têm di re i to, e
não ape nas al guns pri vi le gi a dos, à so lu ção de seus
pro ble mas de sa ú de, in de pen den te ment da com ple -
xi da de de les. Ape sar de os ad mi nis tra do res de sa ú -
de pú bli ca, sem pre às vol tas com re du zi dos or ça -
men tos, ten ta rem es ta be le cer re gras de pri o ri za ção
dos gas tos, a Cons ti tu i ção Bra si le i ra não con tém
nor ma es ta be le cen do que só os ca sos de aten di -
men to pri má rio de vem ser aten di dos pelo SUS.
Assim, des de que haja ne ces si da de, to dos os bra si -
le i ros te ri am o di re i to de ser sub me ti dos a he mo diá -
li se, a tra ta men tos on co ló gi cos ou a trans plan tes. E
na ine xis tên cia, em de ter mi na do lo cal, de ser vi ços
de sa ú de que aten dam às ne ces si da des do pa ci en -
te, deve este ser con dig na men te re mo vi do, as sim
como o seu acom pa nhan te, as ex pen sas do SUS,
para cen tro mé di co o mais pró xi mo pos sí vel de seu
do mi cí lio, que te nha as con di ções ade qua das ao

seu tra ta men to. A ma nu ten ção bá si ca do pa ci en te e 
do seu acom pa nhan te cor re rão, tam bém, por con ta
do SUS.

É im por tan te res sal tar que par ce la pon de rá vel
da po pu la ção bra si le i ra, em es pe ci al as das re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste, en con tra-se dis per -
sa (den si da de de mo grá fi ca da re gião Nor te é de
ape nas 2,88 hab./Km2 con tra 18,23/Km2, para o
Bra sil como um todo) numa área gi gan tes ca, na
qual não exis tem re cur sos mé di cos ca pa zes de as -
se gu rar pro ce di men tos téc ni cos mais com ple xos,
numa dis tân cia ra zoá vel dos do mi cí li os dos pa ci en -
tes.

A Re gião Nor te é, em re a li da de, um bom
exem plo de área de ex tre ma ca rên cia no que con -
cer ne ao aten di men to mé di co. Nes sa re gião exis tem 
so men te 6,16 mé di cos por 10.000 ha bi tan tes, con tra 
a re la ção mé dia bra si le i ra de 18,23 mé di cos por
10.000 ha bi tan tes. Na re gião Nor te, o nú me ro de le i -
tos por 1000 ha bi tan tes si tua-se em 2,09, con tra a
mé dia bra si le i ra de 3,27. Os gas tos fe de ra is mé di os
per ca pi ta  efe tu a dos com sa ú de na re gião Nor te si -
tu am-se em R$23,85, con tra a mé dia bra si le i ra de
R$41,77. O nú me ro to tal de le i tos des sa re gião é de 
22.176, o que é ab so lu ta men te ir ri só rio, con si de ran -
do-se o to tal de 503.461 le i tos exis ten tes no Bra sil!
Por ou tro lado, a re gião Nor te tem di mi nu ta par ti ci -
pa ção nas es ta tís ti cas re fe ren tes a pro ce di men tos
de alta com ple xi da de re a li za dos pelo SUS (1996).
Assim, no Bra sil, de um to tal de 563 pro ce di men tos
com ple xos, en vol ven do tra ta men tos on co ló gi cos,
car di o ló gi cos, or to pé di cos, trans plan tes, cor re ção de 
le sões lá bio-palatais, etc., a re gião Nor te con tri bu iu
com so men te 13 ca sos. Esses da dos co lo cam a nu
o fato de que a Re gião Nor te é pra ti ca men te ex clu í -
da do SUS.

Por tan to, ob je ti van do o cum pri men to de um
pre ce i to cons ti tu ci o nal _ a sa ú de é di re i to de to dos e 
de ver do Estas do _ e a cor re ção de uma os ten si va
ex clu são so ci al a que são sub me ti dos, em es pe ci al,
os es ta dos da re gião Nor te, pro po mos, aqui, a nor -
ma ti za ção do pro gra ma de su por te mé di co às po pu -
la ções que não têm aces so a tais ser vi ços. Tra ta-se, 
na re a li da de, de nor ma ti za ção de um pro gra ma que
tem sido ape nas ofi ci o so, uma ver da de i ra fic ção na
es fe ra fe de ral, ape sar de exis tir no âm bi to da le gis -
la ção de al guns es ta dos. Re pre sen ta um pro gra ma
que o SUS não tem in te res se em ati var, por
achá-los an ti e co nô mi co. Esque cem-se, os ad mi nis -
tra do res, de es ta rem li dan do não ape nas com ci fras, 
mas sim com vi das: vi das de ci da dãos bra si le i ros.
Não é ad mis sí vel  que o SUS con ti nue a des cum prir 
o art. 196 da Car ta Mag na. A ine xis tên cia de ser vi -
ços de sa ú de no lo cal onde mora o pa ci en te não
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pode cons ti tu ir-se, por ra zões bu ro cra ti cas, na sen -
ten ça de mor te.

Ative-se de forma cidadã, uniforme, não
casuísta, o processo do Tratamento Fora de
Domicílio _ TFD, como a única saída possível para
os tratamentos de saúde de todos aqueles que
vivem nos Estados mais longínquos e menos
aquinhoados da Nação Brasileira.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. _
Senadora Marina Silva.

(Às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais,
cabendo a esta última decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 149, DE 1999

O “Aeroporto Internacional
Presidente Médici” passa a se chamar
“Aeroporto Internacional Chico Mendes”.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O Aeroporto Internacional Presidente

Médici, localizado na cidade de Rio Branco, Estado
do Acre, passa a ser denominado “Aeroporto
Internacional Chico Mendes”.

Art. 2º Esta lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação.

Justificação

Nascido em 15-12-44, Seringal Porto Rico,
Colocação Bom Futuro, Xapurí, Chico Mendes
começou a atuar nos movimentos sociais em
1975 como secretário do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Brasiléia. Em 1984 foi
eleito Presidente do STR de Xapurí. Em 1985
ajuda a fundar o Conselheiro Nacional dos
Seringueiros, preside a entidade de 1986 à 1987.
Conselho Nacional dos Seringueiros, preside a
entidade de 1986 à 1987. Presidiu o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Xapurí até 22 de
dezembro de 1988, quando foi assassinado.

O tra ba lho de sen vol vi do por Chi co Men des
no Acre, com os “em pa tes”, pas sou a sim bo li zar 
não-somente a de nún cia de agres sões ao meio
am bi en te mas a luta por um pro je to de de sen vol -
vi men to sus ten tá vel para a Ama zô nia. Os se gin -
gue i ros fo ram os pri me i ros, no Bra sil, a com bi -
nar as re i vin di ca ções so ci a is do sin di ca lis mo
com a luta pela pre ser va ção do meio am bi en te.
Des sa com bi na ção nas ceu a idéia das Re ser vas
Extra ti vis tas, uni da des de de sen vol vi men to eco -
nô mi co, am bi en tal e so ci al, onde se in te gram a
ci da da nia e a na tu re za.

Ga nha dor do prê mio Glo bal 500, em 1987,
da So ci e da de Para um Mun do Me lhor (Esta dos

Uni dos), Chi co Men des le vou a con tri bu i ção do
povo bra si le i ro ao co nhe ci men to da hu ma ni da -
de. Mos trou, em im por tan tes fó runs in ter na ci o -
na is, que os po vos da flo res ta ofe re ci am ao
mun do as cha ves de um novo re la ci o na men to
en tre o ho mem e a na tu re za. Tor nou-se in ter lo -
cu tor de go ver nos, ins ti tu i ções ci vis, lí de res po -
lí ti cos, ci en tis tas. Aju dou a co lo car o Bra sil no
cen tro de um de ba te in ter na ci o nal que cul mi na -
ria com a re a li za ção da Con fe rên cia Inter na ci o -
nal so bre o Meio Ambi en te e De sen vol vi men to,
no Rio de Ja ne i ro, em 1992.

A me mó ria do lí der se rin gue i ro não pode
ser apa ga da. No ex te ri or, prin ci pal men te na Eu -
ro pa, vá ri os lo gra dou ros pú bli cos fo ram cri a dos
em me mó ria de Chi co Men des. Con tu do, no Bra -
sil, cuja pre cá ria me mó ria his tó ri ca pre ci sa ser
per ma nen te men te re a li men ta da, a la cu na é enor -
me nós te mos o de ver de co lo car na me mó ria
na ci o nal o tra ba lho e a re sis tên cia dos po vos da
flo res ta.

Por ou tro lado, aí es tão as can den tes ques -
tões dos di re i tos hu ma nos e de sua trans gres -
são, tão as sus ta do ra men te re la ci o na dos a nos so 
País, como no caso do as sas si na to de Chi co
Men des. É nes se sen ti do que a pre sen te pro po -
si ção vem ten tar sal dar essa dí vi da, ao mes mo
tem po, imor ta li zar um exem plo para as no vas
ge ra ções. O “ae ro por to Chi co Men des” para pro -
pa gar um exem plo dig no de re gis tro his tó ri co,
con fe rin do-lhes a es ta tu ra da em ble má ti ca luta
de Chi co Men des.

Por sua per ti nên cia e opor tu ni da de, por tan -
to, é que es pe ra mos a aco lhi da do pre sen te Pro -
je to de Lei pe los ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999. –
Se na do ra Ma ri na Sil va.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 1999

Dis põe so bre da nos mo ra is e sua
re pa ra ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Cons ti tui dano mo ral a ação ou omis são 

que ofen da o pa tri mô nio mo ral da pes soa fí si ca ou
ju rí di ca, e dos en tes po lí ti cos, ain da que não atin ja o 
seu con ce i to na co le ti vi da de.

Art. 2º São bens juridicamente tutelados por
esta Lei:

I – inerentes à pessoa física, o nome, a honra,
a fama, a imagem, a intimidade, a credibilidade, a
respeitabilidade, a liberdade de ação, a auto-estima, 
o respeito próprio, a integridade, a segurança e o
objeto dos contratos regularmente firmados;
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II – inerentes à pessoa jurídica e aos entes
políticos, a imagem, a marca, o símbolo, o prestígio, 
o nome, a liberdade de ação, a respeitabilidade, o
objeto dos contratos regularmente firmados, a
segurança e o sigilo de correspondência, científico,
industrial e de crédito.

Art. 3º São con si de ra dos res pon sá ve is pelo
dano mo ral to dos os que te nham co la bo ra do para a
ofen sa ao bem ju rí di co tu te la do, na pro por ção da
ação ou da omis são.

Art. 4º A in de ni za ção por da nos mo ra is pode
ser re que ri da cu mu la ti va men te, nos mes mos au tos,
com a de cor ren te de da nos ma te ri a is co ne xos.

§ 1º Se hou ver cu mu la ção de pe di dos de in de -
ni za ção, o juiz, ao exa rar a sen ten ça, dis cri mi na rá
os va lo res das in de ni za ções a tí tu lo de da nos pa tri -
mo ni a is e de da nos mo ra is.

§ 2º O va lor da in de ni za ção por da nos ma te ri a -
is não ser ve de pa râ me tros à re pa ra ção de da nos
mo ra is.

§ 3º A com po si ção das per das e da nos, as sim
com pre en di dos os lu cros ces san tes e os da nos
emer gen tes, não se re fle te na ava li a ção dos da nos
mo ra is.

Art. 5º Não tem a na tu re za de re pa ra ção de
da nos mo ra is a obri ga to ri e da de ao pa ga men to de
pen são a quem faz jus a ela por ter fi ca do im pos si bi -
li ta do de tra ba lhar.

Art. 6º So men te o dano cer to dá di re i to à re pa -
ra ção.

Pa rá gra fo úni co. Dano cer to, para os efe i tos
des ta Lei, é o que de cor re de con di ção ou fato que
atin ja o bem tu te la do, não li mi ta do à ima gi na ção ou
con vic ção pes so al e ex clu si va da su pos ta ví ti ma.

Art. 7º A aná li se, a opi nião ou o co men tá rio,
ora is ou es cri tos, pu bli ca dos ou in te gran tes de ação
ju di ci al, a res pe i to de fato ou con di ção, ain da que
des fa vo rá ve is à pes soa fí si ca, ju rí di ca, ou ao ente
po lí ti co, só en se jam re pa ra ção de da nos mo ra is se
ca rac te ri za rem ca lú nia, di fa ma ção ou in jú ria.

Art. 8º A si tu a ção de ir re gu la ri da de do agen te
ou pre pos to da ad mi nis tra ção não a isen ta da res -
pon sa bi li da de ob je ti va de in de ni zar o dano mo ral,
res sal va do o di re i to de re gres so.

Art. 9º Constitui dano direto o causado à
própria vítima e indireto o que, além da vítima,
ofende a sua família ou a coletividade,
provocando-lhes justa indignação ou revolta.

§ 1º Caracterizando-se, no dano indireto, o
desinteresse do ofendido ou de sua família, a
coletividade promoverá a ação por meio do

Ministério Público, no prazo de seis meses, a contar
da data em que se caracterizar o desinteresse.

§ 2º O desinteresse do ofendido ou de sua
família se caracteriza pela inércia no ajuizamento da 
ação pelo prazo de seis meses, observado o
disposto no art. 12.

Art. 10. Não havendo quem os represente,
serão, desde a data do fato ou condição,
representados pelo Ministério Público o civilmente
incapaz, o que se encontra em estado de coma, o
doente terminal, ou o que, por qualquer razão, ainda 
que eventual, não possa discernir a respeito da
ofensa ou diminuição do seu patrimônio moral.

Parágrafo único. A indenização, na hipótese
deste artigo, reverterá ao ofendido ou à sua família.

Art. 11. Ao apreciar o pedido, o juiz
considerará o teor do bem jurídico tutelado, os
reflexos pessoais e sociais da ação ou omissão, a
possibilidade de superação física ou psicológica,
assim como a extensão e duração dos efeitos da
ofensa.

§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará 
a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, 
em um dos seguintes níveis:

I – ofensa de natureza leve: até cinco mil e
duzentos reais;

II – ofensa de natureza média: de cinco mil
duzentos e um reais e quarenta mil reais;

III – ofensa de natureza grave: de quarenta mil 
e um reais a cem mil reais;

IV – ofensa de natureza gravíssima: acima de
cem mil reais.

§ 2º Na fixação do valor da indenização, o juiz
levará em conta, ainda, a situação social, política e
econômica das pessoas envolvidas, as condições
em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, a
intensidade do sofrimento ou humilhação, o grau de
dolo ou culpa, a existência de retratação
espontânea, o esforço efetivo para minimizar a
ofensa ou lesão e o perdão, tácito ou expresso.

§ 3º A ca pa ci da de fi nan ce i ra do ca u sa dor do
dano, por si só, não au to ri za a fi xa ção da in de ni za -
ção em va lor que pro pi cie o en ri que ci men to sem
ca u sa, ou des pro por ci o nal, da ví ti ma ou de ter ce i ro
in te res sa do.

§ 4º Na reincidência, ou diante da indiferença
do ofensor, o juiz poderá elevar ao triplo o valor da
indenização.

§ 5º Na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 9º, a
indenização poderá, a critério do juiz, ser destinada
a instituição pública de assistência social ou
convertida em prestação de serviços à comunidade.
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Art. 12. Prescreve em seis meses o prazo para 
o ajuizamento de ação indenizatória por danos
morais, a contar da data do conhecimento do ato ou 
omissão lesivos ao patrimônio moral, ressalvado o
disposto no § 1º do art. 9º.

Art. 13. Os arts. 159 e 1.518 da Lei nº 3.071,
de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil – não se
aplicam às ações de reparação de danos morais.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor em cento e
vinte dias, a contar da data da sua publicação.

Justificação

A presente proposta reclama a colaboração de 
todos os parlamentares quantos nela reconheçam a
necessidade de se inserir, no ordenamento jurídico
pátrio, texto legal compatível com os direitos e
garantias individuais, consagrados pelo art. 5º da
Constituição Federal, com o objetivo de mitigar a
dificuldade com que os nossos magistrados se
deparam, no quotidiano, ao exarar sentenças sobre
danos morais. Essas sentenças, de estado para
estado, de norte a sul do País, à falta de norma
balizadora, discrepam não apenas entre si, no que
tange aos valores das indenizações, mas até nos
próprios fundamentos.

É por essa razão que as ações de reparação
de danos morais têm-se confundido,
equivocadamente, com as de danos patrimoniais, e
até mesmo as pensões alimentícias geradoras de
impossibilidade laboral são, freqüentemente, fixadas 
como se oriundas de situação moral, e não
patrimonial, à vista da superposição de condições
nessa modalidade de ofensa.

Por tudo isso, já não bastam à elucidação de
lides dessa natureza os lacônicos comandos dos
arts. 159 e 1.518 do Código Civil, limitados que
estão, o primeiro, a estabelecer que “Aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a
outrem, fica obrigado a reparar o dano” (qualquer
que seja a natureza do dano, moral ou patrimonial);
e o segundo, que “Os bens do responsável pela
ofensa ou violação do direito de outrem ficam
sujeitos à reparação do dano causado, e, se tiver
mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação”.

Mas como, quanto e em que extensão esses
danos são reparáveis? Sobre essa quantificação e
extensão, a lei nada esclarece e a jurisprudência,
por não ser uniformizada como deveria, tratar temas 
da mesma natureza de modo diferenciado, e, assim, 
permite a crescente convergência dessas questões
para os tribunais superiores, em forma de recursos.

Imprescindível, portanto, que o Poder
Legislativo ofereça aos magistrados base mais
sólida e atual para os julgados dessa natureza, de
modo que, por sua vez, possam conferir aos
jurisdicionados a igualdade que lhes resguarda a
Carta Federal de 1988; e que, na nova norma, se
estabeleçam valores e limites, bem como a razão de 
serem observados, o teor e a exata extensão da
ofensa ao bem jurídico tutelado, sem que se precise 
recorrer à analogia e ao subjetivismo de muitos
desses arestos.

Inconformados com a lacuna legal apontada, e 
orientados por essa determinação e por vastas
doutrina e jurisprudência, concebeu-se e
elaborou-se o presente projeto com estreita
observância do que, sobre a matéria, estatui a
Constituição Federal no art. 5º (Direitos e Garantias
Individuais), sem perder de vista a harmonia com as 
regras estabelecidas no Código de Defesa do
Consumidor, art. 6º, substanciado pela Lei Federal
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Assim, conquanto existam teses contrárias à
esposada na proposta, firmamos a convicção de
que a pessoa jurídica e os entes políticos podem e
devem figurar, também, como vítimas de ação ou
omissão ofensiva, ainda que não tenha havido a
expressa dinminuição do seu patrimônio físico, mas, 
sim, do seu patrimônio moral. Entre os exemplos a
lastrear essa certeza ressalta o de não se poder
distinguir os efeitos morais que atingem a pessoa
física simultaneamente investida na condição de
firma comercial unitária. De fato, a ofensa à firma
individual não pode deixar de atingir a pessoa física, 
e vice-versa.

Aos que ain da se afe i ço am á idéia de que o
dano mo ral se tra duz ape nas em dor, so fri men to ou
hu mi lha ção – sob o ar gu men to de que, por cons ti tu -
í rem sen ti men tos, não po de ri am ser dis cer ni dos
pela pes soa jurídica -, res pon de-se, com ali cer ce no
en ten di men to de gran de nú me ro de ju ris tas e de con -
sa gra da dou tri na: o nome, a mar ca e a re pu ta ção
são bens su je i tos à tu te la es ta tal tan to quan to o são,
para a pá tria, a ban de i ra e o hino. E a ofensa mo ral 
a es ses bens co muns exi ge a res pec ti va re pa ra ção,
não obs tan te a exis tên cia de dano pa tri mo ni al.

Mais que isso: a mera impossibilidade de
perceber a dor e de reagir à humilhação e ao
sofrimento não se erige à condição de argumento
válido ou definitivo, porquanto a pessoa que se
encontra em estado de coma, ou sem discernimento 
para aquilatar o dano, não deve servir de pretexto
para que não se efetive a reparação de ordem
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exclusivamente moral.
Nem ha ve ria ra zão para de i xar de pu nir, por

dano mo ral, a se ví cia ou o es tu pro pra ti ca dos con tra 
de fi ci en tes men ta is, in ca pa zes ou con tra cri an ças,
im pos si bi li ta dos, in di vi du al men te, de pro ce der à
ava li a ção éti ca, ex pres sar re pul sa ou de fen der a
pró pria dig ni da de.

Pe los mo ti vos ex pos tos, con ta mos com a aqui -
es cên cia dos Se nho res Se na do res para apro va ção
da pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res.

LEGISLAÇÃO CITADA

Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va no Bra sil

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

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, em
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 igual da de, á 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 de 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 crença, 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 e mi li ta res de in ter na ção co le ti va;

VIII – nin guém sera 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 or dem ju di ci al, nas hi pó te ses e na for -
ma que ali es ta be le cer para fins de in ves ti ga ção
cri mi nal ou ins tru ção pro ces su al pe nal;

XIII – é li vre o exer cí cio de qual quer tra ba -
lho, ofí cio ou pro fis são, aten di das as qua li fi ca -
ções pro fis si o na is que a lei es ta be le cer;

XIV – é as se gu ra do a to dos o aces so à in -
for ma ção e res guar da do o si gi lo da fon te, quan -
do ne ces sá rio ao exer cí cio pro fis si o nal;

XV – é li vre a lo co mo ção no ter ri tó rio na ci o -
nal em tem po de paz, po den do qual quer pes soa,
nos ter mos da lei, nele en trar, per ma ne cer ou
dele sair com seus bens;

XVI – to dos po dem re u nir-se pa ci fi ca men te, 
sem ar mas, em lo ca is aber tos ao pú bli co, in de -
pen den te men te de au to ri za ção, des de que não
frus trem ou tra re u nião an te ri or men te con vo ca da 
para o mes mo lo cal, sen do ape nas exi gi do pré -
vio avi so à au to ri da de com pe ten te;

XVII – é ple na a li ber da de de as so ci a ção
para fins lí ci tos, ve da da a de ca rá ter pa ra mi li tar;

XVIII – a cri a ção de as so ci a ções e, na for ma 
da lei, e de co o pe ra ti vas in de pen den tes de au to -
ri za ção, sen do ve da da a in ter fe rên cia es ta tal em
seu fun ci o na men to;

XIX – as associações só poderão ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial,
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em
julgado;

XX – nin guém po de rá ser com pe li do a as -
so ci ar-se ou a per ma ne cer as so ci a do;

XXI – as en ti da des as so ci a ti vas, quan do ex -
pres sa men te au to ri za das, têm le gi ti mi da de para
re pre sen tar seus fi li a dos ju di ci al ou ex tra ju di ci -
al men te;

XXII – é ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de;
XXIII – a pro pri e da de aten de rá a sua fun ção 

so ci al;

310  ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



XXIV – a lei es ta be le ce rá o pro ce di men to
para de sa pro pri a ção por ne ces si da de ou uti li da -
de pú bli ca, ou por in te res se so ci al, me di an te jus -
ta e pré via in de ni za ção em di nhe i ro, res sal va dos 
os ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;

XXV – no caso de imi nen te pe ri go pú bli co,
a au to ri da de com pe ten te po de rá usar de pro pri e -
da de par ti cu lar, as se gu ra da ao pro pri e tá rio in de -
ni za ção ul te ri or, se hou ver dano;

XXVI – a pe que na pro pri e da de ru ral, as sim
de fi ni da em lei, des de que tra ba lha da pela fa mí -
lia, não será ob je to de pe nho ra para pa ga men to
de dé bi tos de cor ren tes de sua ati vi da de pro du ti -
va, dis pon do a lei so bre os me i os de fi nan ci ar o
seu de sen vol vi men to;

XXVII – aos au to res per ten ce o di re i to ex -
clu si vo de uti li za ção, pu bli ca ção ou re pro du ção
de suas obras, trans mis sí vel aos her de i ros pelo
tem po que a lei fi xar;

XXVIII – são as se gu ra dos, nos ter mos da
lei:

a) a pro te ção às par ti ci pa ções in di vi du a is em
obras co le ti vas e à re pro du ção da ima gem e voz hu -
ma nas, in clu si ve nas ati vi da des des por ti vas;

b) o di re i to de fis ca li za ção do apro ve i ta men to
eco nô mi co das obras que cri a rem ou de que par ti ci -
pa rem aos cri a do res, aos in tér pre tes e às res pec ti -
vas re pre sen ta ções sin di ca is e as so ci a ti vas;

XXXIX – A lei as se gu ra rá aos au to res de in -
ven tos in dus tri a is pri vi lé gio tem po rá rio para sua uti li -
za ção, bem como pro te ção às cri a ções in dus tri a is, à 
pro pri e da de das mar cas, aos no mes de em pre sas e
a ou tros sig nos dis tin ti vos, ten do em vis ta o in te res -
se so ci al e o de sen vol vi men to tec no ló gi co e eco nô -
mi co do País;

XXX – é ga ran ti do o di re i to de he ran ça;
XXXI – a su ces são de bens de es tran ge i ros si -

tu a dos no País será re gu la da pela lei bra si le i ra em
be ne fí cio do côn ju ge ou dos fi lhos bra si le i ros, sem -
pre que não lhes seja mais fa vo rá vel a lei pes so al
do de cu jus:

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor;

XXXIII – to dos têm di re i to a re ce ber dos ór -
gãos pú bli cos in for ma ções de seu in te res se par ti cu -
lar, ou de in te res se co le ti vo ou ge ral, que não se rão
pres ta das no pra zo da lei, sob pena de res pon sa bi li -
da de, res sal va das aque las cujo si gi lo seja im pres -
cin dí vel à se gu ran ça da so ci e da de e do Esta do;

XXXIV – são a to dos as se gu ra dos, in de pen -
den te men te do pa ga men to de ta xas;

a) o di re i to de pe ti ção aos Po de res Pú bli cos
em de se fa de di re i tos ou con tra ile ga li da de ou abu -
so de po der;

b) a ob ten ção de cer ti dões em re par ti ções pú -
bli cas, para de fe sa de di re i tos e es cla re ci men tos de
si tu a ções de in te res se pes so al;

XXXV – a lei não ex clu i rá da apre ci a ção do
Po der Ju di ciá rio le são ou ame a ça a di re i to;

XXXVI – a lei não pre ju di ca rá o di re i to ad qui ri -
do, o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa jul ga da;

XXXVII – não ha ve rá ju í zo ou tri bu nal de ex ce -
ção;

XXXVIII – é re co nhe ci da a ins ti tu i ção do júri,
com a or ga ni za ção que lhe der a lei, as se gu ra dos:

a) a ple ni tu de de de fe sa;
b) o si gi lo das vo ta ções;
c) a so be ra nia dos ve re dic tos;
d) a com pe tên cia para o jul ga men to dos cri -

mes do lo sos con tra a vida;
“XXXIX – não há cri me sem lei an te ri or que o

de fi na, nem pena sem pré via co mi na ção le gal;
XL – a lei pe nal não re tro a gi rá, sal vo para be -

ne fi ci ar o réu;
XLI – a lei pu ni rá qual quer dis cri mi na ção aten -

ta tó ria dos di re i tos e li ber da des fun da men ta is;
XLII – a prá ti ca do ra cis mo cons ti tui cri me ina -

fi an çá vel e im pres cin dí vel, su je i to à pena de re clu -
são, nos ter mos da lei;

XLIII – a lei con si de ra rá cri mes ina fi an çá ve is e
in sus ce tí ve is de gra ça ou anis tia a prá ti ca de tor tu -
ra, o trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins, o 
ter ro ris mo e os de fi ni dos como cri mes he di on dos,
por eles res pon den do os man dan tes, os exe cu to res
e os que, po den do evi tá-los, se omi ti rem;

XLIV – cons ti tui cri me ina fi an çá vel e im pres cin -
dí vel a ação de gru pos ar ma dos, ci vis ou mi li ta res,
con tra a or dem cons ti tu ci o nal e o Esta do de mo crá ti co;

XLV – ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do
con de na do, po den do a obri ga ção de re pa rar o dano 
e a de cre ta ção do per di men to de bens ser, nos ter -
mos da lei, es ten di das aos su ces so res e con tra eles 
exe cu ta das, até o li mi te do va lor do pa tri mô nio
trans fe ri do;

XLVI – a lei regulará a individualização da
pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra

declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
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d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII – a pena será cumprida em

estabelecimentos distintos, de acordo com a
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral;

L – às presidiárias serão asseguradas
condições para que possam permanecer com seus
filhos durante o período de amamentação;

LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo
o naturalizado, em caso de crime comum, praticado
antes da naturalização, ou de comprovado
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, na forma da lei;

LII – não será concedida extradição de
estrangeiro por crime político ou de opinião;

LIII – ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente;

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes;

LVI – são inadmissíveis, no processo, as
provas obtidas por meios ilícitos;

LVII – ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

LVIII – o civilmente identificado não será
submetido a identificação criminal, salvo nas
hipóteses previstas em lei;

LIX – será admitida ação privada nos crimes de
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

LX – a lei só poderá restringir a publicidade
dos atos processuais quando a defesa da intimidade 
ou o interesse social o exigirem;

LXI – ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos
de transgressão militar ou crime propriamente
militar, definidos em lei;

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local
onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente e à família do
preso ou a pessoa por ele indicada;

LXIII – o preso será informado de seus
direitos, entre os quais o de permanecer calado,
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado;

LXIV – o preso tem direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu

interrogatório policial;
LXV – a prisão ilegal será imediatamente

relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI – ninguém será levado a prisão ou nela

mantido quando a lei adimitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;

LXVII – não haverá prisão civil por dívida,
salvo a do responsável pelo inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e
a do depositário infiel;

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violència ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX – conceder-se-á mandado de seguranpa
para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do poder público;

LXX – o mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado por:

a) partido político com representação no
Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa
dos interesses de seus membros ou associados;

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania;

LXXII – conder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de

informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados de
entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo;

LXXIII – qual quer ci da dão é par te le gí ti ma para 
pro por ação po pu lar que vise a anu lar ato le si vo ao
pa tri mô nio pú bli co ou de en ti da de de que o Esta do
par ti ci pe, à mo ra li da de ad mi nis tra ti va, ao meio am -
bi en te e ao pa tri mô nio his tó ri co e cul tu ral, fi can do o
au tor, sal vo com pro va da má-fé, isen to de cus tas ju -
di ci a is e do ônus da su cum bên cia;

LXXIV – o Esta do pres ta rá as sis tên cia ju rí di ca
in te gral e gra tu i ta aos que com pro va rem in su fi ciên -
cia de re cur sos;

LXXV – o Esta do in de ni za rá o con de na do por
erro ju di ciá rio, as sim como o que fi car pre so além
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do tem po fi xa do na sen ten ça;
LXXVI – são gra tu i tos para os re co nhe ci da -

men te po bres, na for ma da lei:
a) o re gis tro ci vil de nas ci men to;
b) a cer ti dão de óbi to;
LXXVII – são gra tu i tas as ações de ha be as

cor pus e ha be as data, e, na for ma da lei, os atos
ne ces sá ri os, ao exer cí cio da ci da da nia.

§ 1º As nor mas de fi ni do ras dos di re i tos e ga -
ran ti as fun da men ta is têm apli ca ção ime di a ta.

§ 2º Os di re i tos e ga ran ti as ex pres sos nes ta
Cons ti tu i ção não ex clu em ou tros de cor ren tes do re -
gi me e dos prin cí pi os por ela ado ta dos, ou dos tra ta -
dos in ter na ci o na is em que a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil seja par te.

CÓDIGO CIVIL

LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916

Có di go Ci vil dos Esta dos Uni dos do Bra sil

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

TÍTULO II
Dos atos ilí ci tos

Art. 159. Aque le que, por ação ou omis são vo -
lun tá ria, ne gli gên cia, ou im pru dên cia, vi o lar di re i to,
ou ca u sar pre ju í zo a ou trem, fica obri ga do a re pa -
rar o dano.

A ve ri fi ca ção da cul pa e a ava li a ção da res -
pon sa bi li da de re gu lam-se pelo dis pos to nes te
Có di go, ar ti gos 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1553.

“O es ta bel ci men to ban cá rio é res pon sá vel
pelo pa ga men to de che que fal so, res sal va das as 
hi pó te ses de cul pa ex clu si va ou con cor ren te do
cor ren tis ta.” (Sú mu la nº 28 do STF).

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

TÍTULO VII
Das obri ga ções por atos ilí ci tos

Art. 1.518. Os bens do res pon sá vel pela
ofen sa ou vi o la ção do di re i to de ou trem fi cam
su je i tos à re pa ra ção do dano ca u sa do, e, se ti ver 
mais de um au tor a ofen sa, to dos res pon de rão
so li da ri a men te pela re pa ra ção.

Pa rá gra fo úni co. São so li da ri a men te res -
pon sá ve is com os au to res, os cúm pli ces e as
pes so as de sig na das no ar ti go 1.521.

“O es ta be le ci men to ban cá rio é res pon sá vel pelo pa ga -
men to de che que fal so, res sal va das as hi pó te ses de cul pa
ex clu si va ou con cor ren te do cor ren tis ta.” (Sú mu la nº 28 do
STF).

“Em con tra to de trans por te, é ino pe ran te a cláu su la de 
não in de ni zar.” (Sú mu la nº 161, do STF)

“A in de ni za ção aci den tá ria não ex clui a do di re i to co mum, em
caso de dolo ou cul pa gra ve do em pre ga dor.” (Sú mu la nº 229 do

STF).
“São cu mu lá ve is as in de ni za ções por dano ma te ri al e

dano mo ral ori un dos do mes mo fato.” (Sú mu la nº 37 do STJ).

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

Có di go de De fe sa do Con su mi dor

CAPÍTULO III
Dos di re i to bá si cos do con su mi dor

Art. 6º São di re i tos bá si cos do con su mi dor:I – a
pro te ção da vida, sa ú de e se gu ran ça con tra os ris cos 
pro vo ca dos por prá ti cas no for ne ci men to de pro du -
tos e ser vi ços con si de ra dos pe ri go sos ou no ci vos;

II – a edu ca ção e di vul ga ção so bre o con su mo
ade qua do dos pro du tos e ser vi ços, as se gu ra das a li -
ber da de de es co lha e a igual da de nas con tra ta ções;

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

IV – a pro te ção con tra a pu bli ci da de en ga no -
sa e abu si va, mé to dos co mer ci a is co er ci ti vos ou
des le a is, bem como con tra prá ti cas e cláu su las
abu si vas ou im pos tas no for ne ci men to de pro du -
tos e ser vi ços;

V – a mo di fi ca ção das cláu su las con tra tu a is 
que es ta be le çam pres ta ções des pro por ci o na is
ou sua re vi são em ra zão de fa tos su per ve ni en tes 
que as tor nem ex ces si va men te one ro sas;

VI – a efe ti va pre ven ção e re pa ra ção de da nos
pa tri mo ni a is e mo ra is, in di vi du a is, co le ti vos e di fu sos;

VII – o aces so aos ór gãos ju di ciá ri os e ad -
mi nis tra ti vos com vis ta à pre ven ção ou re pa ra -
ção de da nos pa tri mo ni a is e mo ra is, in di vi du a is,
co le ti vos ou di fu sos, as se gu ra da a pro te ção ju rí -
di ca, ad mi nis tra ti va e téc ni ca aos ne ces si ta dos;

VIII – a fa ci li ta ção da de fe sa de seus di re i tos,
in clu si ve com a in ver são do ônus da pro va, a seu
fa vor, no pro ces so ci vil, quan do, a cri té rio do juiz,
for ve ros sí mil a ale ga ção ou quan do for ele hi pos -
su fi ci en te, se gun do as re gras or di ná ri as de ex pe -
riên ci as;

IX – (Ve ta do);
X – a ade qua da e efi caz pres ta ção dos ser -

vi ços pú bli cos em ge ral.

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

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

O SR. PRESIDENTE (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, pro pos ta de emen da à Cons ti -
tu i ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor 
Ro nal do Cu nha Lima.

É lida a se guin te:
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 9, DE 1999

Dá nova re da ção ao in ci so IV do art. 
167 e adi ci o na o art. 193-A à Cons ti tu i -
ção, para tor nar obri ga tó ria a des ti na ção
de re cur sos para ações de com ba te à
fome e à mi sé ria.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te
emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Adi ci o ne-se ao Ca pí tu lo I do Tí tu lo
VIII da Cons ti tu i ção Fe de ral o art. 193-A, com a
se guin te re da ção:

“Art. 193-A. Os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os apli ca rão, anu al -
men te, no mí ni mo, cin co por cen to de
sua re ce i ta ori gi ná ria de im pos tos, com -
pre en di da a pro ve ni en te de trans fe rên ci -
as, em pro gra mas des ti na dos a com ba ter 
a fome e a mi sé ria.”

Art. 2º O in ci so IV do art. 167 da Cons ti tu i -
ção pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 167. São ve da dos:
IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im -

pos tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res -
sal va das a re par ti ção do pro du to da ar re -
ca da ção dos im pos tos a que se re fe rem
os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cur -
sos para ma nu ten ção e de sen vol vi men to 
do en si no, como de ter mi na do pelo art.
212, a apli ca ção de re cur sos em pro gra -
mas de com ba te à fome e à mi sé ria, de
que tra ta o art. 193-A e a pres ta ção de
ga ran ti as às ope ra ções de cré di to por
an te ci pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art.
165, § 8º, bem as sim o dis pos to no § 4º
des te ar ti go; (NR)"

Art. 3º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em 
vi gor no exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te ao de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que ora
sub me te mos à con si de ra ção dos mem bros das
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal tem o ob je ti vo
de con tri bu ir para mi no rar as pre cá ri as con di ções de 
sub sis tên cia das ca ma das mais pa u pe ri za das da
po pu la ção bra si le i ra.

Sa bi da men te, o Bra sil apre sen ta dis tri bu i ção de
ren da pro fun da men te de si gual. De acor do com da dos

de 1995, o con ti gen te dos 40% mais po bres (53,7  mi -
lhões de pes so as) de ti nha 12,1% do to tal da ren da,
ao pas so que 1% mais rico (620 mil pes so as) se
apro pri a va de 8,5% dos ren di men tos. Os 10% mais
po bres pos su íam 0,8% da ren da, en quan to os 10%
mais ri cos dis pu nham de 47% da ri que za na ci o nal.

Con quan to a con di ção de po bre za ou de mi se -
ra bi li da de não deva ser me di da ex clu si va men te com 
base nos ga nhos mo ne tá ri os, o Bra sil apre sen ta
ele va da cor re la ção en tre a ren da e o aces so a be -
ne fí ci os como edu ca ção, sa ú de e sa ne a men to, de
for ma que, quan to ma i o res os ren di men tos, me lho -
res se rão as con di ções de vida ava li a das a par tir
dos de ma is in di ca do res con si de ra dos. As po lí ti cas
so ci a is de sen vol vi das não têm sido ca pa zes de ofe -
re cer con tri bu i ção mais de ci si va para su pe rar de for -
ma sen sí vel a fome exis ten te no País.

Estu do do Ban co Mun di al, pu bli ca do em 1995,
so bre a ava li a ção da po bre za no Bra sil, fez si mu la -
ção com di fe ren tes li nhas de po bre za, a fim de me -
dir a po pu la ção po bre ru ral e ur ba na, além de sua
dis tri bu i ção pe las di fe ren tes re giões do País. O sig -
ni fi ca ti vo au men to do nú me ro de po bres, à pro por -
ção que se ele va va pa u la ti na men te a li nha de po -
bre za com base no cus to de uma ces ta de ali men -
tos, mos trou a con centra ção de con ti gen te sig ni fi ca ti -
vo da po pu la ção bra si le i ra ao re dor dos di fe ren tes pa -
ta ma res de po bre za. Assim, de acor do com a con jun -
tu ra eco nô mi ca de es ta bi li da de ou cri se, a si tu a ção de 
tal con tin gen te os ci la en tre es ta dos de ma i or ou me -
nor pre ca ri e da de, sem apa ren te pers pec ti va de so lu -
ção du ra dou ra para ven cer a mi sé ria em que se en -
con tram.

A re fle xão acer ca da mi sé ria e da po bre za bra -
si le i ra é ain da mais pre o cu pan te le van do-se em
con ta que essa con di ção atin ge des pro por ci o nal -
men te cri an ças e ado les cen tes. De fato, o ci ta do es -
tu do do Ban co Mun di al mos trou que as pes so as
com ida de en tre 5 e 17 anos re pre sen tam 57% dos
po bres, em bo ra se jam ape nas 41% da po pu la ção.

Se gun do pu bli ca ção re cen te do Fun do das Na -
ções Uni das para a Infân cia (UNICEF), a pro por ção
de cri an ças até qua tor ze anos na po pu la ção 20%
mais po bres está em tor no de  50%, e en tre os 40%
mais po bres, fica ao re dor de 45%. De ou tra par te,
com base em da dos da Pes qui sa Na ci o nal por Amos -
tra gem de Do mi cí lio (PNAD) ha via, em 1995, 522 mil
tra ba lha do res com ida des en tre 5 e 9 anos, e 3,6 mi -
lhões, en tre 10 e 14 anos. Nes sa úl ti ma ca te go ria,
51% per ten ci am a fa mí li as cuja ren da era igual ou
in fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo, o que de mons tra a
ne ces si da de dos re cur sos pro ve ni en tes do tra ba lho
in fan to-juvenil para a so bre vi vên cia fa mi li ar.
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Sa ben do-se que cri an ças e ado les cen tes tra -
ba lha do res ocu pam em pre gos de ba i xa qua li fi ca ção 
e re du zi dos sa lá ri os, bem como que ele va da pro por -
ção de les não es tu da, per ce be-se a gra vi da de da si -
tu a ção: pre vi si vel men te, esse con ti gen te da po pu la -
ção bra si le i ra se re pro du zi rá como po bre.

Di ver sas pes qui sas têm mos tra do que, em
con jun tu ra de cri se eco nô mi ca, os se to res mais po -
bres da po pu la ção tor nam-se ain da mais vul ne rá ve -
is. Tal fato de cor re da per ver sa re la ção exis ten te en -
tre os re cur sos des ti na dos aos pro gra mas so ci a is e
os mo vi men tos da eco no mia, de for ma que tais re -
cur sos es cas se i am no mo men to em que se tor nam
mais ne ces sá ri os, exa ta men te quan do a cri se eco -
nô mi ca im põe con di ções par ti cu lar men te pe no sas
aos mais ne ces si ta dos e faz au men tar a fome e a
mi sé ria en tre eles.

O já ci ta do es tu do do Ban co Mun di al, ao ana li -
sar a si tu a ção dos po bres bra si le i ros, re fe re-se a
dois as pec tos ilus tra ti vos da im pos si bi li da de de o
pro ble ma ser ven ci do sem o con cur so de po lí ti cas
pú bli cas es pe ci fi ca men te vol ta das para su pe ra ção
da fome e da mi sé ria. De uma par te, re cor da se rem
bas tan te aci ma do es pe rá vel os ní ve is de po bre za de
es ta dos bra si le i ros que ex pe ri men ta ram sig ni fi ca ti vo
pro gres so nos úl ti mos tem pos, os qua is, so bre tu do em 
ra zão e suas ren das per ca pi ta, de ve ri am pos su ir ín -
di ces de mi sé ria me no res do que apre sen tam.

De ou tra pers pec ti va, o ci ta do or ga nis mo in ter -
na ci o nal ela bo rou si mu la ção com a fi na li da de de ve -
ri fi car como fi ca ria a dis tri bu i ção de ren da se os be -
ne fí ci os de cor ren tes dos gas tos so ci a is fos sem in -
cor po ra dos aos ren di men tos fa mi li a res. A ex clu são
dos apor tes da pre vi dên cia so ci al e a ma nu ten ção
dos de ma is gas tos so ci a is não al te ra ri am a si tu a ção 
dos 40% mais po bres. Vê-se, pois, a im por tân cia
dos in ves ti men tos em pro je tos con cre tos para mi no -
rar as pre cá ri as con di ções de sub sis tên cia das ca -
ma das mais ne ces si ta das da so ci e da de.

Alguns exem plos po dem ilus trar a efi ciên cia de 
in ves ti men tos pú bli cos, quan do eles são fe i tos em
cima de ob je ti vos con cre tos. Em Go iás, en tre 95 e
98, oca sião em que era go ver na dor do Esta do, ti ve -
mos a opor tu ni da de de im plan tar pro gra mas que se
mos tra ram efi ci en tes na di mi nu i ção da po bre za de
mi lha res de fa mí li as. A par tir do pri me i ro dia de go -
ver no, isen ta mos 220 mil fa mí li as po bres do pa ga -
men to das ta xas de água e luz. Em maio, 144 mil fa -
mí li as com ren da to tal in fe ri or a um sa lá rio mí ni mo e 
com re si dên cia com pro va da no es ta do há pelo me -
nos dois anos, pas sa ram a re ce ber uma ces ta com
28 qui los de ali men tos. Em ou tu bro, 90 mil cri an ças

en tre zero e 6 anos de ida de, co me ça ram a re ce ber, 
a cada ma nhã, um li tro de le i te e um pão, con clu in -
do a im plan ta ção.

Para re ce ber es ses be ne fí ci os, a fa mí lia ti nha
que man ter as cri an ças na es co la. Men sal men te, no 
ato da en tre ga das ces tas, era co bra do o com pro -
van te de fre qüên cia es co lar. O Uni cef, que fez um
acom pa nha men to do pro je to, de tec tou que 19 mil
cri an ças vol ta ram às sa las de aula e lá per ma ne ce -
ram. Ou tras nu an ças do pro je to tam bém fo ram ava -
li a dos e apro va dos pelo Uni cef. O so ció lo go Be ti -
nho, que se no ta bi li zou pela per se ve ran ça de sua
luta con tra a fome e a mi sé ria, tam bém apro vou os
mé to dos e os re sul ta dos da ex pe riên cia go i a na.

Ou tros exem plos ilus tra ti vos são o Pro gra ma
Bol sa-Escola, que pro pi cia aju da im pres cin dí vel
para os tra ba lha do res in fan to-juvenis po de rem
aban do nar o tra ba lho e vol tar à sala de aula, e o
Pro gra ma de Ren da Mí ni ma, im plan ta do por al gu -
mas pre fe i tu ras no país, que aju dam a in ter rom per o 
ci clo de re pro du ção so ci al da po bre za e da fome.
Pro je tos que po dem ser re e di ta dos ou aper fe i ço a -
dos em todo o país com os re cur sos ori un dos do ob -
je to des te pro je to.

Os re cur sos que ora pro po mos se apli cam,
por tan to, a pro gra mas de com ba te à fome e à mi sé -
ria que não se des ti nam aos ob je ti vos tra di ci o nal -
men te iden ti fi ca dos como a “área so ci al”, nem des se 
se tor de vem ser sub tra í dos. Vi sam eles a pro pi ci ar
as con di ções de de sen vol vi men to de pro gra ma de
com ba te sis te má ti co a essa for ma ex tre ma de po -
bre za, de for ma que se pos sa vis lum brar num fu tu ro 
pre vi sí vel um Bra sil sem a in di gên cia e a fome.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 3º, in ci so
III, eri giu como um dos ob je ti vos fun da men ta is da
Re pú bli ca a er ra di ca ção da po bre za e da mar gi na li -
da de. A pre sen te Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção ob je ti va con fe rir ma te ri a li da de à de ter mi na ção
cons ti tu ci o nal. Esta mos con vic tos de que os ilus tres
pa res do Con gres so Na ci o nal se rão sen sí ve is à ne -
ces si da de de ven cer a mi sé ria que põe sob ina ce i tá -
vel pe num bra a ci da da nia de mi lhões de bra si le i ros.

Sala das sessões, 18 de março de 1999. _
Senador Maguito Vilela  (PMDB-GO)
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
ART. 167. (*) São vedados:
I – o início de programas ou projetos não

incluídos na lei orçamentária anual;
II – a realização de despesas ou a assunção

de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais;

III – a realização de operações de créditos que 
excedam o montante das depesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria
absoluta;

IV – a vinculação de receita de impostos a
órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição
do produto da arrecadação dos impostos a que se
referem os arts. 158 e 159, a destinação de
recursos para manutenão e desenvolvimento do
ensino, como determinando pelo art. 212, e a
prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º;

V – a abertura de crédito suplementar ou
especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correpondentes;

VI – a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, 
sem prévia autorização legislativa;

VII – a concessão ou utilização de créditos
ilimitados;

VIII – a utilização, sem autorização legislativa
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
défict de empresas, fundações e fundos, inclusive
dos mencionados no art. 165, § 5º;

IX – a instituição de fundos de qualquer
natureza, sem prévia autorização legislativa.

§ 1º Nenhum investimento cuja execução
ultrapasse um exercício financeiro poderá ser
iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou
sem lei que autorize a inclsuão, sob pena de crime
de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários
terão vigência no exercício financeiro em que forem
autorizados, salvo se o ato de autorização for
promulgado nos últimos quatro meses daquele
exercício, caso em que, reabertos nos limites de
seus saldos, serão incorporados ao orçamento do
exercício financeiro subseqüente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário
somente será admitida para atender as despesas
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de
guerra, comoção interna ou calamidde pública,
observado o disposto no art. 62.

(*) Emenda Constitucional nº 3, de 1993
(*) Emenda Constitucional nº 19, de 1998
(*) Emenda Constitucional nº 20, de 1998

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

CAPÍTULO I
Disposição Geral

Art. 193. A ordem social tem como base o
primado do trabalho, e como objetivo o
bem-estar e a justiça sociais.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
proposta de emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições específicas dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e despachada à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 91, DE 1999

Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
II do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução
nº 19, de 1999, que “propõe ao Senado Federal seja
autorizada a contratação de operação de crédito
externo, no valor equivalente a até US$5,000,000.00
(cinco milhões de dólares norte-americanos), de
principal, entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, destinada ao
financiamento, parcial, do Programa de Apoio à
Reforma de Sistemas Estaduais de Previdências –
PARSEP”.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999.
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REQUERIMENTO Nº 92, DE 1999

Nos ter mos do art. 336, II, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, re que re mos ur gên cia para o
Pro je to de Re so lu ção nº 21, de 1999, de au to ria da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que au to ri za 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 US$250,000,000.00 (du zen tos e
cin qüen ta 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-Brasil).

Por opor tu no, in for ma mos que o re fe ri do pro je to
é decor ren te da apro va ção pela CAE, em sua re u nião
de 16 do cor ren te, do pa re cer à MSF 068, de 1999.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os re -

que ri men tos que aca bam de ser li dos se rão vo ta dos 
após a Ordem do Dia, de acor do com o Re gi men to

Inter no.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -

dên cia, não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, de sig na o 
Se na dor Lú cio Alcân ta ra para re pre sen tar o Se na do 
Fe de ral na ce ri mô nia de pos se do novo Bis po de
For ta le za, Dom josé Antô nio Apa re ci do Tosi Mar -
ques.

É o se guin te o re que ri men to en ca mi nha -
do à Mesa:
REQUERIMENTO Nº    , DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 67, do Re gi -

men to Inter no do Se na do Fe de ral, que seja de -
sig na do re pre sen tan te des ta Casa em ce ri mô nia
de pos se do novo Bis po de For ta le za, Dom José
Antô nio Apa re ci do Tosi Mar ques, que se re a li za -
rá no dia 24 de mar ço cor ren te, na que la ca pi tal.

Sala das Ses sões, – Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre -
si dên cia, aten den do a con vi te, e não ha ven do ob je -
ção do Ple ná rio, de sig na o Se na dor Car los Wil son
para re pre sen tar o Se na do Fe de ral na ses são so le -
ne de pos se dos Ju í zes José Ma ria Lu ce na e Ge ral -
do Apo li no, nos car gos de Pre si den te e Vi -
ce-Presidente e Cor re ge dor Re gi o nal, res pec ti va -
men te, do Tri bu nal Fe de ral da 5ª Re gião.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
Senador  Ronaldo Cunha Lima.

São lidos os seguintes:

OF/GAB/Nº 320

Brasília, 17 de março de 1999

Senhor Presidente,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que os De pu ta -

dos Osmâ nio Pe re i ra e Ola vo Ca lhe i ros pas sam a
in te grar, na qua li da de de Ti tu lar, 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 1.783-3/99, de 11 de mar ço de
1999, em subs ti tu i ção aos De pu ta dos Sa ra i va Fe li -
pe e Alber to Fra ga.

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 322

Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do 

Osmâ nio Pe re i ra pas sa a in te grar, na con di ção de
Ti tu lar, 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 1.815,
de 5 de mar ço de 1999, em subs ti tu i ção ao De pu ta -
do Jor ge Alber to.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas sa -
mos à lis ta de ora do res.

Tem a pa la vra o Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, por 20 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve -
nho a esta tri bu na para, mais uma vez, tra zer a voz
do povo to can ti nen se a esta Casa e a esta Na ção.

Nos qua tro anos que nos se pa ram do co me ço
da ad mi nis tra ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, em 1994, o País mu i to avan çou em seu
pro ces so de de ses ta ti za ção, no pro ces so de pri va ti -
za ção. Bus cou-se im plan tar, com tal pro ces so, uma
nova men ta li da de no que con cer ne ao pa pel de sem -
pe nha do pelo Esta do. Este, o Esta do, de ve ria de i xar 
de pro du zir bens e ser vi ços que po de ri am ser for ne -
ci dos com mais com pe tên cia pela ini ci a ti va pri vada e
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vol tar-se para as áre as de atu a ção de na tu re za pri -
mor di al men te pú bli ca, como edu ca ção, sa ú de, se -
gu ran ça, jus ti ça, e as sim por di an te. O Esta do au -
sen tar-se-ia de mer ca dos em que an te ri or men te fi -
gu ra va na fun ção de pro du tor, para as su mir o ofí cio
de re gu la dor, em par ti cu lar quan do, em tais mer ca -
dos, hou ves se pou ca con cor rên cia.

Foi o que se pro cu rou fa zer, foi o que se fez. E
se o fez com ex tre ma com pe tên cia e agi li da de. To da -
via, pre o cu pam-me os ru mos que a con ti nu i da de do
pro ces so de priva ti za ção pa re ce to mar em nos so País
e no se gun do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que.

E pre o cu pam-me, Sr. Pre si den te, meus no bres 
Pa res, por duas ra zões, ba si ca men te: pri me i ro, de -
vi do à con jun tu ra eco nô mi ca pela qual es ta mos pas -
san do. Re ce io que a ne ces si da de ur gen te do País
por di vi sas leve o Go ver no a ven der em pre sas pú bli -
cas apres sa da men te e por ba i xo pre ço, além de
usar di nhe i ro que cor res pon de a pa tri mô nio – no
caso, pa tri mô nio pú bli co – para sal dar dí vi das. Se ria 
o cor res pon den te ao exem plo, tan tas ve zes ci ta do,
do pai de fa mí lia que ven de a casa para pa gar um
pa co te de vi a gem à Eu ro pa. Ou mes mo para pa gar
a con ta em atra so no su per mer ca do. Ao ven der o
pa tri mô nio para pa gar des pe sas cor ren tes, o ven de -
dor em po bre ce. Cer ta men te este não é o uso mais
sá bio a fa zer com o pa tri mô nio pú bli co, in clu si ve
por que, ao se cri a rem fa ci li da des com o di nhe i ro
apu ra do com a ven da, aca ba-se por adi ar os ajus tes 
ne ces sá ri os nas des pe sas cor ren tes. Há aqui uma
es pé cie de aco mo da ção, tí pi ca de nos sa cul tu ra,
que, de cer ta for ma, aju dou-nos a che gar a essa si -
tu a ção in cô mo da em que nos en con tra mos.

A se gun da pre o cu pa ção é que se ven da o
que não se deve ven der. Cer ta men te exis tem em -
pre sas pú bli cas que de vem con ti nu ar a ser pú bli -
cas jus ta men te por que são funda men ta is para o
cum pri men to de fun ções pri mor di a is do Esta do, a
al gu mas das qua is me re fe ri an tes. Nes se par ti cu -
lar, te mos de ter a ca be ça fria e sa ber se pa rar o
joio do tri go. De ve mos re pe lir ar ra zo a dos sim plis -
tas que cla mam que tudo o que é pri va do é bom e
que tudo o que é pú bli co é ruim. Não é as sim. De
fato, o Esta do não pre ci sa pro du zir mi né rio de fer -
ro, por exemplo. Ele pode de i xar isso a car go do em -
presário pri va do. Mas o fi nan ci a men to de mo ra di as
para as clas ses po pu la res deve ser atri bu to do Esta -
do, por que ele é in subs ti tu í vel nes sa fun ção. Nes se
caso, a bus ca pura e sim ples do lu cro deve ce der a
ra zões de so li da ri e da de en tre ci da dãos de um mes -
mo país. Ora, cons tru ir mo ra di as ba ra tas para gen te 
po bre nun ca deu nem vai dar lu cro.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res 
– e esta é a ra zão de eu es tar hoje, aqui, na tri bu na
–, que ro co lo car com ve e mên cia a mi nha po si ção
con trá ria à pri va ti za ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de -
ral. Não foi ain da ofi ci al men te anun ci a do que a Ca i -
xa é uma em pre sa a ser ven di da. Po rém, al guns ru -
mo res ou vi dos e al guns ba lões de en sa io di vul ga -
dos au to ri zam-me a an te ci par-me e, des de já, a de -
cla rar a mi nha to tal dis cor dân cia des sa ten ta ti va de
apre sen tar a Ca i xa como em pre sa pri va ti zá vel, por -
que isso se ria um ver da de i ro de sas tre para este
País.

As Srªs Se na do ras e os Srs. Se na do res que
me ou vem co nhe cem por de ma is a Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral e o pa pel so ci al da ma i or im por tân cia
que ela de sem pe nha. No en tan to, não cus ta lem brar 
qual é esse pa pel e ar ro lar al guns pro gra mas ao en -
car go des se ban co pú bli co.

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

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ger son Ca ma ta  (PMDB – ES) – Se na -
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, so li ci tei o apar te, pri -
me i ro, para cum pri men tá-lo pela opor tu ni da de das
ob ser va ções de V. Exª e, se gun do, para di zer que
este mo men to é mu i to sé rio e im por tan te. Obser va -
mos que al guns se to res do Go ver no, cla ra men te
iden ti fi cá ve is, co me çam a pres si o nar o Pre si den te
para que a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, o Ban co do
Bra sil e até a Pe tro brás se jam ven di dos, e Sua
Exce lên cia, por duas ve zes, de cla rou que eles são
in ven dá ve is. V. Exª lan ça hoje a con tra pres são. Va -
mos apo i ar o Pre si den te para que não se ven da
nem o Ban co do Bra sil, nem a Ca i xa Eco nô mi ca,
nem a Pe tro brás. A Vale do Rio Doce tem gran de
atu a ção no Espí ri to San to e, na épo ca, in ti ma men te, 
eu me opu nha à sua pri va ti za ção. Mas ar gu men ta -
vam, veja V. Exª, que os re cur sos da ven da da Vale
se ri am apli ca dos na cri a ção de no vas em pre sas.
Te ría mos, en tão, o do bro de em pre gos: aque les da
Vale, ocu pa dos pe los fun ci o ná ri os e tra ba lha do res
des sa em pre sa, e, com os re cur sos que a União te -
ria em mãos, cri ar-se-ia o do bro de em pre gos, fi nan -
ci an do no vas em pre sas. E o que acon te ceu? A Vale 
foi ven di da e os ju ros co meram o di nhe i ro, um pa tri -
mô nio que de mo rou 50 anos para ser for ma do, em
qua tro me ses. Não se cri ou um úni co em pre go a
mais, ao con trá rio, o novo dono de mi tiu uns cin co mil 
fun ci o ná ri os e pa ga rá a Vale, que já deu 1 bi lhão e
800 mi lhões de lu cro – e de ve rá dar mais 1 bi lhão no
ano que vem –, em dois anos. Só ele lu crou, o Bra sil
per deu. Sen ti-me, en tão, mu i to mal por aque le voto que 
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dei em fa vor da pri va ti za ção da Vale do Rio Doce. Foi 
meio cor ri do, tí nha mos que ter pen sa do mais um pou -
co, tí nha mos que ter im pos to mais con di ções. E V.
Exª diz exa ta men te isso. Não de ve mos cor rer, não de -
ve mos nos afo bar, pois a Ca i xa tem uma fun ção so ci -
al cla ra e ní ti da. Qu an tos mi lhões de bra si le i ros hu mil -
des, hoje, têm a sua casa – às ve zes até não tão hu -
mil de – pro ve ni en te de re cur sos que a Ca i xa Eco nô -
mi ca ope rou e apli cou? Será que po de mos cor tar isso, 
fa zer com que ou tros mi lhões não te nham esse so nho, 
o pri me i ro so nho da fa mí lia bra si le i ra? Cum pri men to V.
Exª e que ro me in te grar ao ba ta lhão da con tra pres são 
que V. Exª cria hoje. Va mos apo i ar o Pre si den te, por -
que Sua Exce lên cia não quer que a Ca i xa Eco nô mi ca
seja ven di da, apesar das pres sões que fa zem em
con trá rio al guns se to res que apói am o Go ver no.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Agra de ço o apar te do emi nen te Se na dor
Ger son Ca ma ta, lem bran do que é im por tan te que
os par ti dos, os par la men ta res e as di ver sas re giões
des te País fir mem e mar quem a sua po si ção so bre
esse pro ces so. Cer ta men te não foi à toa que o Dr.
Mi chel Cam des sus se pro nun ci ou so bre o Ban co do
Bra sil e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. Fi quei sur pre -
so! Cre io que o Pre si den te da Re pú bli ca sen tiu-se
na obri ga ção de res pon der aque la de cla ra ção, mas
ain da não sen ti fir me za em S. Exª e pre ten do de i xar
cla ra a mi nha po si ção com re la ção não só à Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral mas tam bém à Pe tro brás e ao
Ban co do Bra sil. 

Por tan to, par ti ci po, co mun go da mes ma pre o cu -
pa ção de V. Exª com a Vale do Rio Doce e com o pro -
ces so de pri va ti za ção, que, ten do em vis ta o mo men to 
que es tamos vi ven do, pode le var as au to ri da des eco -
nô mi cas des te País a nos em pur rar um pro ces so de
pri va ti za ção às pres sas, em bo ra, como V. Exª des ta -
cou, o Pre si den te da Re pú bli ca já te nha se pro nun ci a -
do so bre o assunto. Entre tan to, con si de rei vaga essa 
po si ção; não sen ti fir me za na de fe sa da Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral e en ten do ser de ver des ta Casa de -
fen dê-la, prin ci pal men te em fun ção dos re le van tes
ser vi ços que ela vem pres tan do ao nos so País.

Qu an to ao pa pel so ci al, bas ta ria di zer que a
Ca i xa é a gesto ra do Fun do de Ga ran tia por Tem po
de Ser vi ço – FGTS. Ela é res pon sá vel tan to pela apli -
ca ção dos re cur sos do Fun do, que, como se sabe,
são des ti na dos à área de ha bi ta ção e de sa ne a men to, 
quanto pela ad mi nis tra ção das con tas vin cu la das
dos tra ba lha do res ti tu la res des ses re cur sos. 

Há ou tros fun dos ou pro gra mas nos qua is a
Ca i xa atua como ad mi nis tra do ra ou como agên cia
pa ga do ra. Eu men ci o na ria o Pro gra ma de Inte gra -

ção So ci al – PIS –, o Se gu ro-Desemprego, de im -
por tân cia cres cen te num país que está en tran do
numa fase re ces si va, o Abo no Sa la ri al, que é o úni -
co pro gra ma que te mos, na área fe de ral, da na tu re -
za do im pos to de ren da ne ga ti vo, e o Cré di to Edu -
ca ti vo, um pro gra ma em ex pan são que tem per mi ti -
do a mi lha res de es tu dan tes bra si le i ros fi nan ci a rem
seus es tu dos su pe ri o res.

Não pode pas sar pela ca be ça de nin guém que 
uma Ca i xa Eco nô mi ca pri va da te nha in te res se em
dar con ti nu i da de a qual quer des ses pro gra mas. Na
ver da de, nem lhe se ria per mi ti do, uma vez que ha -
ve ria um ní ti do con fli to en tre o in te res se pú bli co e o
in te res se pri va do. Ade ma is, são pro gra mas que não 
dão lu cro, são pro gra mas e ati vi da des de atu a ção tí -
pi ca do Esta do, cujo ma i or ob je ti vo a cum prir é  o
bem-estar da co le ti vi da de.

Em re la ção à pre sen ça da Ca i xa no fi nan ci a -
men to de pro je tos de ha bi ta ção e de sa ne a men to,
gos ta ria de di zer uma pa la vra e apre sen tar al guns
pou cos nú me ros – que se re fe rem-se ape nas ao
ano pas sa do.

Em 1998, a Ca i xa fi nan ci ou 259 mil mo ra di as.
Oi ten ta por cen to des se to tal fo ram des ti na das à po -
pu la ção de ba i xa ren da. O vo lu me apli ca do na ru bri -
ca Ha bi ta ção atin giu R$4,1 bi lhões, sen do R$ 2,2 bi -
lhões pro ve ni en tes do FGTS. Os prin ci pa is pro gra -
mas fi nan ci a dos pela Ca i xa, na área de ha bi ta ção,
são o Pró-Moradia e o Ha bi tar Bra sil, am bos des ti -
na dos à po pu la ção de ba i xa ren da, mais es pe ci fi ca -
men te a fa mí li as cuja ren da atin ge até três sa lá ri os
mí ni mos. O pri me i ro con ta com re cur sos do FGTS
mais con tra par ti da dos Esta dos ou Mu ni cí pi os onde
é re a li za do o pro gra ma. O se gun do con ta com re -
cur sos or ça men tá ri os fe de ra is mais con tra par ti da de 
Esta dos e Mu ni cí pi os e é des ti na do prin ci pal men te
à ur ba ni za ção de fa ve las e áre as de gra da das.

No se tor de sa ne a men to – que in clui es go ta -
men to sa ni tá rio, abas te ci men to de água, dre na gem
ur ba na e dis po si ção fi nal de re sí du os só li dos –,  a
Ca i xa tam bém fi nan cia pro gra mas com re cur sos do
FGTS e com re cur sos or ça men tá ri os. O prin ci pal
des se pro gra mas é o Pró-Saneamento, fi nan ci a do
com re cur sos do FGTS. Em 1998, o
Pró-Saneamento be ne fi ci ou 7,2 mi lhões de pes so as 
e ge rou 257 mil em pre gos, re pre sen tan do um in ves -
ti men to de R$1,3 bi lhão. Os pro gra mas com re cur -
sos or ça men tá ri os im pli ca ram o re pas se de R$640
mi lhões e a ce le bra ção de qua tro mil e tre zen tos
con vê ni os.

Para não me tor nar en fa do nho, não men ci o na -
rei o pa pel que a Ca i xa cum pre em pro je tos de in -
fra-estrutura, in clu si ve...
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O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Ouço com prazer o aparte do Senador
Carlos Bezerra.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na -
dor, pedi o apar te para so li da ri zar-me com o dis cur -
so de V. Exª. Den tre as fun ções ci ta das por V. Exª,
há uma ou tra que a Ca i xa vai as su mir ago ra, de fun -
da men tal im por tân cia: os re cur sos do pro gra ma de
re for ma agrá ria. Des te ano em di an te, por de ci são
do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria, es ses re cur sos
se rão re pas sa dos pela Ca i xa Eco nô mi ca, que vai
fis ca li zar e re pas sar os re cur sos di re ta men te para
os as sen ta men tos em con jun to com as pre fe i tu ras
mu ni ci pa is. Veja que a im por tân cia da Ca i xa Eco nô -
mi ca é cada vez ma i or. Este ano ela en tra no pro -
gra ma de re for ma agrá ria, dan do uma aju da im por -
tan tís si ma, fun da men tal. Mu i tas ve zes, o INCRA fa -
zia con vê nio com de ter mi na da pre fe i tu ra, e ela não
exe cu ta va a obra, a es tra da, a es co la ou o poço de
água. O INCRA não ti nha es tru tu ra para fis ca li zar
es sas obras e ain da re pas sa va todo o re cur so de
uma vez só. Ago ra vai ser di fe ren te: o re cur so será
re pas sa do em par ce las, e a Ca i xa Eco nô mi ca fará a 
fis ca li za ção. Isso re pre sen ta rá um avan ço sig ni fi ca ti -
vo no pro gra ma de re for ma agrá ria. O re cur sos do
Pro ce ra – que será fun di do ao Pro naf, pas san do a
ser um pro gra ma úni co – tam bém se rão re pas sa dos 
pela Ca i xa Eco nô mi ca para os as sen ta dos da re for -
ma agrá ria. Pa ra be ni zo e so li da ri zo-me com V. Exª
pelo seu opor tu no dis cur so. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Agra de ço e in cor po ro as pa la vras de V. Exª
ao meu dis cur so.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço com pra zer o Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) –
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, é com ale gria
que ouço o pro nun ci a men to de V. Exª. Não se po de -
ria es pe rar algo di fe ren te de V. Exª, Se na dor jo vem,
re pre sen tan te de um Esta do novo. Vejo que V. Exª
está aten to às ques tões im por tan tes do Bra sil, o que 
o le vou a ma ni fes tar esse po si ci o na men to. Aliás,
esse, que sem pre foi nos so en ten di men to, ago ra
cha ma a aten ção do PMDB, que se po si ci o na na
mes ma di re ção. O Bra sil pre ci sa acor dar para im pe -
dir que o Pre si den te da Re pú bli ca li qüi de de vez
este País, ace i tan do a ma ni pu la ção, por par te da
sua equi pe eco nõ mi ca, da sua ad mi nis tra ção. O
Pre si den te da Re pú bli ca pa re ce que está sen do

con du zi do, está fi can do cego di an te dos en can ta -
men tos do Mi nis tro Pe dro Ma lan e de toda a sua
equi pe. Por tan to, man ter a Ca i xa Eco nô mi ca, o
Ban co do Bra sil, a Pe trobrás é mu i to im por tan te. Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, de vía mos tam bém
nos unir para man ter a Ele tro nor te, por que está pres -
tes a se per pe trar mais um cri me nes te País com a ci -
são da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí e da Ele tro nor te. Nos sa 
re gião tem seis sis te mas iso la dos de for ne ci men to de
ener gia e, dia 29 pró xi mo, o Go ver no pre ten de se pa -
rar Tu cu ruí da Ele tro nor te para pri va ti zar a úni ca em -
pre sa que dá lu cro, Tu cu ruí – to das as ou tras são de -
fi ci tá ri as. Não sei de onde vai se ti rar di nhe i ro para
man ter as em pre sas de fi ci tá ri as. Então, é bom que
acor de mos para isso. Apre sen tei um re que ri men to de
con vo ca ção do Mi nis tro das Mi nas e Ener gia para que
ve nha expli car a ci são de Tu cu ruí. Eu gos ta ria que a
Mesa o co lo cas se em pa u ta com a ma i or bre vi da de
pos sí vel, por que a ci são está mar ca da para o dia 29
de mar ço. Se até lá não ti ver mos re ce bi do uma sa tis -
fa ção e não pu der mos re a gir a isso, o fato será con -
cre ti za do. Con cluo, para be ni zan do V. Exª pela sua
atu a ção nes ta Casa, que te nho per ce bi do ao lon go
des ses dias e, em es pe ci al, pela de fe sa de V. Exª
em re la ção à Ca i xa Eco nô mi ca, Ban co do Bra sil e
Pe tro brás.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL-TO) – Agra de ço e in cor po ro as pa la vras de V.
EXª ao meu pro nun ci a men to, no bre Se na dor Ade mir 
Andra de.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi -
te-me V.Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Ouço ago ra o Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor, 
ouvi com ale gria o dis cur so de V. Exª e so li da ri -
zo-me com ele. A Ca i xa Eco nô mi ca e o Ban co do
Bra sil são ban cos de de sen vol vi men to, ban cos so ci -
a is; são agen tes que não po dem, de ma ne i ra ne -
nhu ma, ser pri va ti za dos sem que se crie para o País 
um pro ble ma mu i to sé rio. Por isso, o dis cur so de V.
Exª vem em boa hora. O Go ver no Fe de ral tem dado 
de cla ra ções de que não pre ten de fa zer isso, que é
ape nas um mal- en ten di do. Com toda a cer te za, o
Se na do da Re pú bli ca como todo o Con gres so Na ci -
o nal es ta re mos apo i an do essa me di da de
não-privatização da Ca i xa Eco nô mi ca e Ban co do
Bra sil. Pa ra béns.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Agra de ço, Se na dor Ney Su as su na.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per -
mi te-me V.Exª um apar te? 

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Escuto a nobre Senadora Heloisa Helena.
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A Sra. He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Pri -
me i ra men te, sa ú do V. Exª pelo pro nun ci a men to co -
ra jo so e im por tan te. Mu i to do que já foi dito pela
equi pe e pelo pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, no
sen ti do de que iri am fa zer e aca ba ram não fa zen do
ou que não iri am fa zer e aca ba ram fa zen do, já re -
per cu ti ram até no mun do dos ne gó ci os in ter na ci o na -
is. Sa ú do V. Exª por ini ci ar esse de ba te. Sa be-se, já 
foi bas tan te co men ta do, que o pro ces so de pri va ti -
za ção des ses ór gãos foi apre sen ta do pelo Go ver no
Fe de ral, jun ta men te com a prá ti ca na zi-fascista con -
tra os ser vi do res pú bli cos, como as duas gran des
pa na céi as para to dos os ma les do País, que iri am
ga ran tir o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.
Uma gran de men ti ra que ain da hoje ma chu ca a to -
dos nós, como o pró prio Se na dor Ger son Ca ma ta
ob ser vou, foi a pri va ti za ção da Vale do Rio Doce. E, 
hoje, mais uma vez, o Go ver no Fe de ral, que não
ga ran te nem o Esta do mí ni mo – por que não ga ran te 
po lí ti ca agrí co la, não ga ran te sa ú de, não ga ran te
edu ca ção, não tem po lí ti ca de mo ra dia – fala na pri -
va ti za ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, Ban co do
Bra sil e Pe tro brás. E quan do as co i sas são fa la das
e não são des men ti das com fir me za, como bem V.
Exª abor da nes ta Casa, pre ci sa da aten ção de to dos 
nós. Te mos que es tar aten tos em re la ção à pri va ti -
za ção da Pe tro brás, do Ban co do Bra sil, da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral e Chesf. Pre ci sa mos su pe rar
isso de fi ni ti va men te, até por que toda po lí ti ca já foi
pa tro ci na da. Já se fi ze ram pro ces sos ab so lu ta men te 
ir res pon sá ve is de pri va ti za ção na área de ener gia e
na área de abas te ci men to d’água, que são áre as
es sen ci a is tam bém. Como po de mos ga ran tir o de -
sen vol vi men to, in clu si ve agrí co la, sem ter mos o
abas te ci men to de água, a po lí ti ca de ir ri ga ção e  o
abas te ci men to de ener gia por uma em pre sa pú bli -
ca? Sa be-se que ló gi ca da em pre sa pri va da não é a 
de tra zer be ne fí ci os so ci a is. Essa é a ló gi ca do se tor 
pú bli co. A ló gi ca do se tor pri va do é ga ran tir lu cros.
Como é que se ga ran tem lu cros pres tan do abas te ci -
men to de água e ener gia às co mu ni da des pe ri fé ri -
cas, às co mu ni da des po bres, ao pe que no e mé dio
pro du tor ru ral? Por tan to, pa ra be ni zo-o pelo pro nun -
ci a men to de V. Exª e es pe ro que o Se na do pos sa
não ape nas fa zer dis cur so con tra o FMI, mas ter
uma ati tu de co ra jo sa de pelo me nos cum prir as
suas prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is, uma ati tu de que,
sem dú vi da, po de rá ser apla u di da pela so ci e da de,
que é fa zer o de ba te. Se nós te mos um Pre si den te
da Re pú bli ca – es pe ro que re nun cie –, se es ta mos
numa de mo cra cia, se es ta mos na Re pú bli ca, que
Sua Exce lên cia pos sa con du zir a Na ção à luz da ar -
ti cu la ção dos ou tros Po de res, in clu si ve do Con gres -

so. Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª pela co ra gem.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL

– TO) – Agradeço a V. Exª pelas palavras, nobre
Senadora Heloísa Helena.

A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) – Permite
V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Pois não, ouço, rapidamente, o aparte de V. 
Exª, nobre Senadora Marluce Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – No bre
Se na dor, ape nas es cla re ço que o tem po de V. Exª
já está es go ta do. So li ci to que os Srs. Se na do res
abre vi em as suas in ter ven ções, por que te mos trin ta
Srs. Se na do res ins cri tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Pois não, Sr. Pre si den te.

A Sra. Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – No bre
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, é um pra zer
para nós, que já es ta mos há mais tem po nes ta
Casa, ou vir de um jo vem Se na dor um pro nun ci a -
men to tão opor tu no. Eu, ain da, co mun go com a
idéia de que, re al men te, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so não irá pri va ti zar a Ca i xa Eco nô -
mi ca, o Ban co do Bra sil e mu i to me nos a Pe tro brás.
Lem bro que, na épo ca em que foi que bra do o mo -
no pó lio da Pe tro brás – tema cujo Re la tor está aqui
pre sen te, o no bre Se na dor Ro nal do Cu nha Lima – o 
pró prio Pre si den te en ca mi nhou um ofí cio à Mesa do 
Se na do, a pe di do do PMDB, es cla re cen do que pre -
ten dia ape nas que brar o mo no pó lio, mas que não
pri va ti za ria a Pe tro brás. Por tan to, te nho cer te za de
que o Pre si den te ja ma is se es que ce rá des se com -
pro mis so. Com re la ção à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
e ao Ban co do Bra sil, Sua Exce lên cia vem fa lan do
em ati var os pro gra mas so ci a is. Como isso po de rá
acon te cer se es sas ins ti tu i ções fo rem pri va ti za das?
Como bem dis se a Se na do ra, ban cos par ti cu la res
só vi sam a lu cros. Ja ma is o pe que no pro du tor, o pe -
que no co mer ci an te, o mi cro em pre sá rio vão ob ter fi -
nan ci a men tos do Ban co do Bra sil ou da Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral caso já es te jam pri va ti za das. V. Exª
apre sen tou da dos do Ha bi tat Bra sil, do pro gra ma de 
sa ne a men to, de dre na gem e de tan tos ou tros. Tor -
na re mos as nos sas Re giões, a do Nor te e até mes -
mo a de V. Exª, que é mais de sen vol vi da, a do Cen -
tro-Oeste, in viá ve is se isso vier a acon te cer. Por tan -
to, pa ra be ni zo V. Exª pelo opor tu no pro nun ci a men -
to.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Muito obrigado, Senadora Marluce Pinto.

O Sr. Maguito Vilela  (PMDB – GO) – V. Exª
me permite um aparte?
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL-TO) – Ouço V. Exª.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se rei
bas tan te rá pi do, até para co la bo rar com o ora dor e
com a Mesa, mas eu não po de ria de i xar de cum pri -
men tá-lo por esse po si ci o na men to fir me, ide a lís ti co.
V. Exª, mu i to jo vem, as su miu a pre fe i tu ra da Ci da de 
de Pal mas, ca pi tal do To can tins, onde fez um bri -
lhan tís si mo tra ba lho. Sa be-se que V. Exª é fi lho do
Go ver na dor Si que i ra Cam pos, duas ve zes Go ver na -
dor da que le Esta do, tam bém ho mem ide a lis ta, que
tem pres ta do re le van tes ser vi ços à Pá tria. O pro -
nun ci a men to de V. Exª é mu i to opor tu no, é mu i to
im por tan te. Te nho cer te za de que V. Exª tam bém
tra duz o pen sa men to do seu pai, o Go ver na dor do
To can tins. Enten do que todo o Bra sil, to dos nós va -
mos cer rar fi le i ras con tra as pri va ti za ções, caso sur -
jam, do Ban co do Bra sil, da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de -
ral e ou tras mais. Cum pri men to V. Exª di zen do-lhe
ain da que o seu ta len to e a sua co ra gem cí vi ca se -
rão mu i to im por tan tes no Se na do da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na -
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, a Mesa ape la a V.
Exª – e pede a com pre en são dos Srs. Se na do res
que es tão que ren do apar te ar – que, se for pos sí vel,
não con ce da mais apar tes. Ontem, por ha ver mos
per mi ti do que vá ri os Se na do res ul tra pas sas sem o
seu tem po, pra ti ca men te nem 10% dos ins cri tos
con se gui ram fa lar. Des sa for ma, ape lo a V. Exª que
se ate nha ao seu tem po.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Pre si den te, re gis tra rei en tão ape nas o
po si ci o na men to do Sr. Se na dor Ber nar do Ca bral,
que me pe diu que fi zes se suas as nos sas pa la vras
com re la ção à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. 

Agra de ço aos no bres Pa res pela par ti ci pa ção
em meu pro nun ci a men to.

Para co la bo rar com a Mesa, con cluo, Sr. Pre -
si den te, re gis tran do que, no Esta do do To can tins,
nos úl ti mos 03 anos, fo ram fir ma dos 550 con tra tos
de fi nan ci a men to e re pas ses para o se tor pú bli co.
No biê nio 97/98, fo ram as si na dos mais de 1.000 fi -
nan ci a men tos ha bi ta ci o na is no va lor de R$18 mi -
lhões. Nes se mes mo pe río do, cer ca de 78 mil pes -
so as fo ram aten di das na pres ta ção do se gu ro de -
sem pre go, com au xí lio no va lor de mais de R$13 mi -
lhões.

Qu e ro re gis trar ra pi da men te as par ce ri as e os
fi nan ci a men tos que pude de sen vol ver como Pre fe i to 
de Pal mas. Fo ram vá ri os ba ir ros onde im plan ta mos
ser vi ços de es go ta men to sa ni tá rio, dre na gem e as -
fal ta men to, o que me per mi te di zer que a Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral pres tou – e pres ta – re le van tes ser -
vi ços a nos sa jo vem Ca pi tal.

O úl ti mo dado que apre sen to, Sr. Pre si den te,
para en cer rar o meu pro nun ci a men to, é re fe ren te ao 
lu cro ob ti do pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, em
1998, de R$387 mi lhões. Des te mon tan te, a Ca i xa
pa gou em di vi den dos à União US$108 mi lhões.

Encer ro, por tan to, não sem an tes re i te rar o
meu to tal in con for mis mo às ten ta ti vas de se pri va ti -
zar a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, esse ver da de i ro
ban co do povo. 

Empres to mi nha so li da ri e da de a to dos os fun -
ci o ná ri os da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral no Bra sil e,
es pe ci al men te, no To can tins, co man da da pelo gran -
de Su pe rin ten den te Mil ton José da Sil va. 

Pen so que é sá bio re ti rar o Esta do de ati vi da -
des pró pri as do se tor pri va do da eco no mia. Mas,
quan do se co me ça a que rer sub tra ir ao Esta do pro -
gra mas de ca rá ter ti pi ca men te pú bli cos, pro gra mas
que sim ples men te de sa pa re ce rão, uma vez que o
se tor pri va do não lhes dará con ti nu i da de, en tão a
sa be do ria se con ver te ria num erro im per doá vel.

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

agra de ce a V. Exª a com pre en são e agra de ce, em
par ti cu lar, aos Se na do res Car los Pa tro cí nio e Amir
Lan do, que o pre ten di am apar te ar, mas com pre en -
de ram que fo ram ul tra pas sa dos sete mi nu tos do
tem po do ora dor. 

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma gui to
Vi le la. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é mu i to 
do meu per fil ini ci ar pro nun ci a men tos fa zen do ci ta -
ções poé ti cas ou re fle xões his tó ri cas. Abro hoje uma 
ex ce ção com o ob je ti vo de mos trar que o pro ble ma
da fome e da mi sé ria, ob je to de mi nhas pa la vras,
foi, ao lon go dos sé cu los, sem pre tra ta do de ma ne -
i ra dis tor ci da e to tal men te equi vo ca da. A po lí ti ca do 
pão e do cir co da Roma an ti ga e os bri o ches de
Ma ria Anto ni e ta já mos tra vam isso, ao tri pu di a rem
so bre a fome e a mi sé ria do povo. Roma, po rém,
per deu-se em seus pró pri os des man dos e, na
Fran ça, a gui lho ti na cu i dou de de ce par as iro ni as
so ci a is. 

A His tó ria é pró di ga em exem plos des se qui -
la te, mas a ver da de é que mu i to pou co se cu i dou
do pe que no e do des va li do ao lon go dos sé cu los. A 
fome sem pre foi um fan tas ma que ron dou ci da des
e ci vi li za ções, ge ran do revol ta e vi o lên cia, con ve ni -
en te men te mas sa cra das a bem de uma eli ti za da or -
dem pú bli ca. Sem pre que al guém se er gueu para dar
pão ao po bre, vo zes se le van ta ram no ime di a to dedo em 
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ris te, fa bri can do acu sa ções de po pu lis mo e fins ele i -
to re i ros. Pre fe riu-se sem pre o sta tus quo, sem que
se des se ao po bre a mão que lhe abris se ca mi nhos.

Qu an do em mi nha cam pa nha para o Go ver no
de Go iás, há cin co anos, fa lei em dis tri bu ir ali men tos,
hou ve uma gri ta ge ne ra li za da. “Qu e rem trans for mar
Go iás num amon to a do de men di gos”. Qu an do fa lei
em dar  pão e le i te às cri an ças, tam bém tor ce ram o
na riz. “Fa lar de cri an ça dá voto”, di zi am. Mas não é
as sim, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res, e sa be mos
mu i to bem. Fa lar de cri an ça dá vida. Dis tri bu ir ali men -
tos é dis tri bu ir ren da, é res ga tar a dig ni da de das pes -
so as fa min tas. Pois nada hu mi lha tan to o ser hu ma no
como a fome. Ne nhu ma si tu a ção é mais che ia de dor
que a de não ter um pão para dar ao fi lho que cho ra.
Não é pos sí vel fa lar mos em de sen vol vi men to sem
que se bus que re cons ti tu ir a vida de cada fa mí lia.
Não é jus to fa lar em pro gres so quan do mi lha res de
pes so as não têm nem mes mo o ali men to de cada
dia. Como cres cer, como pro gre dir sem que o ho -
mem, ra zão e meta do cres ci men to, per ma ne ça fe ri -
do em seu di re i to mais sim ples, o de vi ver dig na -
men te?

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que
hoje sub me to à con si de ra ção dos mem bros das
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal tem o ob je ti vo
de con tri bu ir para mi no rar as pre cá ri as con di ções de 
sub sis tên cia das ca ma das mais po bres da po pu la -
ção bra si le i ra. Ao exi gir que os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os apli quem anu al men te no
mí ni mo 5% de suas re ce i tas em pro gra mas des ti na -
dos a com ba ter a fome e a mi sé ria, não es ta re mos
fa zen do nada mais do que uma sin ce ra e pre fe ren -
ci al op ção pela vida. Pela vida do ho mem. Pela vida 
ple na, que é o que há de mais im por tan te na face
da ter ra, a vida.

Sa bi da men te, o Bra sil apre sen ta dis tri bu i ção
de ren da pro fun da men te de si gual, cri mi no sa na
mais for te acep ção da pa la vra. Dis tor ção que se tem 
apro fun da do no de cor rer das úl ti mas dé ca das. De
acor do com da dos de 1995, o con tin gen te dos 40%
mais po bres (cin qüen ta e três mi lhões de pes so as)
de ti nha 12,1% do to tal da ren da, ao pas so que o 1% 
mais rico (se is cen tos e vin te mil pes so as) se apro -
pri a va de 8,5% dos ren di men tos. Os 10% mais po -
bres pos su íam 0,8% da ren da, en quan to os 10%
mais ri cos dis pu nham de 47% da ri que za na ci o nal.

Estu do do Ban co Mun di al, pu bli ca do em 1995,
so bre a ava li a ção da po bre za no Bra sil fez si mu la -
ção com di fe ren tes li nhas da po bre za, a fim de me -
dir a po pu la ção po bre ru ral e ur ba na, além de sua
dis tri bu i ção pe las di fe ren tes re giões do País. O sig -
ni fi ca ti vo au men to do nú me ro de po bres, à pro por -
ção que se ele va va pa u la ti na men te a li nha de po -

bre za com base no cus to de uma ces ta de ali men -
tos, mos trou a con cen tra ção de con tin gen te sig ni fi -
ca ti vo da po pu la ção bra si le i ra ao re dor dos di fe ren -
tes pa ta ma res de po bre za. Assim, de acor do com a
con jun tu ra eco nô mi ca de es ta bi li da de ou cri se, a si -
tu a ção de tal con tin gen te os ci la en tre Esta dos de
ma i or ou me nor pre ca ri e da de, sem apa ren te pers -
pec ti va de so lu ção du ra dou ra para ven cer a mi sé ria
em que se en con tram.

A re fle xão acer ca da mi sé ria e da po bre za bra -
si le i ras é ain da mais pre o cu pan te, le van do-se em
con ta que essa con di ção atin ge des pro por ci o nal men -
te cri an ças e ado les cen tes. De fato, o ci ta do es tu do
do Ban co Mun di al mos trou que as pes so as com ida -
des en tre cin co e de zes se te anos re pre sen tam 57%
dos po bres, em bo ra se jam ape nas 41% da nos sa po -
pu la ção. Ou tros da dos es tar re ce do res do Uni cef e de
ou tras insti tu i ções e or ga nis mos in ter na ci o na is mos -
tram cla ra men te essa si tu a ção bra si le i ra. Não vou
ci tar mais nú me ros, até para que pos sa mos ga nhar
tem po, mas os pas sa rei aos Srs. Se na do res.

Sa ben do-se que cri an ças e ado les cen tes tra -
ba lha do res ocu pam em pre gos de ba i xa qua li fi ca ção 
e re du zi dos sa lá ri os, bem como que ele va da pro por -
ção de les não es tu da, per ce be-se a gra vi da de da si -
tu a ção: pre vi si vel men te, esse con tin gen te da po pu -
la ção bra si le i ra se re pro du zi rá como po bre, ou seja,
re pro du zi rá so ci al men te a po bre za.

Di ver sas pes qui sas têm mos tra do que, em
con jun tu ra de cri se eco nô mi ca, os se to res mais po -
bres da po pu la ção tor nam-se ain da mais vul ne rá ve -
is. Tal fato de cor re da per ver sa re la ção exis ten te en -
tre os re cur sos des ti na dos aos pro gra mas so ci a is e
os mo vi men tos da eco no mia. É o que es ta mos ven -
do ago ra. No mo men to em que os po bres mais ne -
ces si tam de in ves ti men tos so ci a is, o que as sis ti mos
é jus ta men te à re du ção de les.

O já ci ta do es tu do do Ban co Mun di al, ao ana li -
sar a si tu a ção dos po bres bra si le i ros, re fe re-se a
dois as pec tos ilus tra ti vos da im pos si bi li da de de o
pro ble ma ser ven ci do sem o con cur so de po lí ti cas
pú bli cas es pe ci fi ca men te vol ta das para a su pe ra ção 
da fome e da mi sé ria. De uma par te, re cor da se rem
bas tan te aci ma do es pe rá vel os ní ve is de po bre za
de Esta dos bra si le i ros que ex pe ri men ta ram sig ni fi -
ca ti vo pro gres so nos úl ti mos tem pos, os qua is, so -
bre tu do em ra zão de suas ren das per ca pi ta , de ve -
ri am pos su ir ín di ces de mi sé ria me no res do que os
que efe ti va men te apre sen tam.

De ou tra pers pec ti va, o ci ta do or ga nis mo in ter -
na ci o nal ela bo rou si mu la ção com a fi na li da de de ve -
ri fi car como fi ca ria a dis tri bu i ção de ren da se os be -
ne fí ci os de cor ren tes dos gas tos so ci a is fos sem in -
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cor po ra dos aos ren di men tos fa mi li a res. A ex clu são
dos apor tes da Pre vi dên cia So ci al e a ma nu ten ção
dos de ma is gas tos não al te ra ri am a si tu a ção dos
40% mais po bres. Vê-se, pois, a im por tân cia dos in -
ves ti men tos em pro gra mas con cre tos para mi no rar
as pre cá ri as con di ções de sub sis tên cia das ca ma -
das mais ne ces si ta das da nos sa so ci e da de.

Alguns exemplos podem ilustrar a eficiência de 
investimentos públicos, quando eles são baseados
em objetivos concretos. Em Goiás, entre 1995 e
1998, ocasião em que eu era Governador, tivemos a 
oportunidade de implantar arrojados programas que
se mostraram eficientes na diminuição da pobreza
de milhares de famílias.

A par tir do pri me i ro dia de Go ver no, isen ta mos 
du zen tas e vin te mil fa mí li as po bres do pa ga men to
das ta xas de água e luz. Ora, pes so as que não ti -
nham di nhe i ro para com prar re mé di os para os fi -
lhos, que não ti nham, mu i tas ve zes, di nhe i ro para
com prar-lhes li vros, sa pa tos e rou pas para fre qüen -
ta rem a es co la, ti nham que pa gar taxa de água e
luz! Isso está lá, em Go iás, para quem qui ser ver:
isen ta mos du zen tas e vin te mil fa mí li as do pa ga -
men to de luz e água du ran te todo o meu Go ver no!
O pa ga men to era fe i to com re cur sos do Esta do,
atra vés da Se cre ta ria de So li da ri e da de Hu ma na e
os ta lões, já qui ta dos, eram en tre gues àque las fa mí -
li as.

Cen to e qua ren ta e qua tro mil fa mí li as pas sa -
ram por um ri go ro so ca das tro, fe i to pelo Li ons, pelo
Ro tary, pela Ma ço na ria, pe las co mu ni da des es pí ri -
tas, evan gé li cas e ca tó li cas, ou seja, fe i to não pe los
Par ti dos Po lí ti cos, mas pela so ci e da de or ga ni za da.
For ma mos con se lhos em cada ci da de de Go iás e eu 
di zia que, as sim, se hou ves se ir res pon sa bi li da de se -
ria da par te des sas ins ti tu i ções.

Não hou ve des vio de um cen ta vo e fo ram en -
tre gues du ran te todo o meu Go ver no cen to e qua -
ren ta e qua tro mil ces tas de ali men tos, mas não
como es sas ces ti nhas do Go ver no Fe de ral. Cada
uma de nos sas ces tas ti nha vin te e oito qui los de
ali men tos – ar roz, fe i jão, óleo, ma car rão, sal, café –, 
dis tri bu í dos a cada fa mí lia, re li gi o sa men te, du ran te
to dos os dias do meu Go ver no.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Con ce do o apar te, com mu i to pra zer, ao bri lhan te
Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) –
Se na dor Ma gui to Vi le la, ouço com aten ção o seu
pro nun ci a men to e  a sua pro pos ta. Sal vo en ga no, V.

Exª pro põe uma emenda cons ti tu ci o nal para que os
re cur sos da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os te -
nham um per cen tu al de 5% des ti na dos ao aten di -
men to das ne ces si da des so ci a is da nos sa po pu la -
ção. Com pre en do o es pí ri to pú bli co, a boa von ta de, e 
até lou vo o Go ver no de V. Exª, mu i to de di ca do a essa 
ques tão e elo gi a do no Esta do de Go iás, mas o que
me pre o cu pa mais, Se na dor Ma gui to Vi le la – e tal vez
pu dés se mos pen sar em ou tras al ter na ti vas –, são os
da dos cla ros e ob je ti vos, ex pos tos por V. Exª, so bre
as di fe ren ças so ci a is e de ren da no nos so País. Tal vez
fos se o caso, ao in vés de ti rar mos re cur sos da União,
dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, que têm que apli car em
es tradas, es go tos, sa ne a men to, es co las, pos tos de
sa ú de, etc, de pen sar mos numa al ter na ti va que bus -
cas se uma me lhor dis tri bu i ção de ren da, co bran do
mais im pos tos dos mais ri cos e dan do opor tu ni da des
aos mais po bres. V. Exª é um ho mem in te li gen te e
sabe o País que pos su í mos. O que mais me pre o cu -
pa, me as sus ta e me ator men ta são as car tas que re -
ce be mos em nos sos ga bi ne tes, Se na dor Ma gui to Vi le -
la. As pes so as não pe dem co i sas, elas pe dem em pre -
go, opor tu ni da de de tra ba lho. São car tas de mé di cos,
de den tis tas, de ar qui te tos, de en ge nhe i ros, de ad vo -
ga dos que se for ma ram e não têm onde tra ba lhar, não 
têm o que fazer, não têm como sus ten tar as suas fa mí -
li as. São pessoas da clas se mé dia, in clu si ve da clas se 
mé dia alta, que es tão em si tu a ção de ex tre ma di fi cul -
da de e de mi sé ria, ten do que ti rar seus fi lhos de co lé -
gio par ti cu lar e co lo cá-los na es co la pú bli ca, por que a
po lí ti ca do Go ver no não pro põe cres ci men to eco nô mi -
co. Nes te ano, 1999, exis te a pre vi são de o Pro du to
Inter no Bru to decres cer 4,5%, se gun do o acordo com
o Fundo Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Isso, Se na dor, de ve -
mos com ba ter. Não é pos sí vel ace i tar essa im po si ção
do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Essas são as pre vi -
sões mais oti mis tas, al guns che gam a pre ver que de -
cres ce re mos 10%. Enten do a boa von ta de da pro pos ta 
de V. Exª, mas cre io que de ve ría mos bus car so lu ções
mais drás ti cas e mais sé ri as. As pes so as pre ci sam de
tra ba lho para sus ten tar as suas fa mí li as e não ape nas
re ce ber a con tri bu i ção ou esse assis ten ci a lis mo do Go -
ver no. Enten do as di fi cul da des que en fren ta mos, com -
pre en do a pro pos ta de V. Exª, mas pen so que a so lu -
ção pas sa por ca mi nhos mais drás ti cos e mais sé ri -
os, no sen ti do de ti rar de quem tem mais e dar a
quem tem me nos.

O SR. MAGUITO VILELA  (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria que des con tas se o meu tem po.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
ain da dis põe de tem po, Se na dor Ma gui to Vi le la. 

Escla re ço a V. Exª que os apar tes são des con -
ta dos do tem po do ora dor.

O SR. MAGUITO VILELA  (PMDB – GO) – Mu -
i to gra to, Sr. Pre si den te.
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Se na dor Ade mir Andra de, en ten do toda essa
pro ble má ti ca dos mé di cos e dos den tis tas de sem -
pre ga dos. Mas esta é ou tra ques tão.

É pre ci so que vi si temos os bol sões de mi sé ria e 
as fa ve las des te País. É pre ci so que vi si te mos es sas
pes so as ca ren tes, que não têm do cu men tos, nem
den tes, nem rou pas, nem tam pou co a pos si bi li da de
de tra ba lhar. Lem bro-me que, quan do Go ver na dor, a
Aris co pe diu-me que man das se 400 che fes de fa mí li -
as, ho mens ou mulhe res, para em pre gá-los, ga nhan -
do um sa lá rio mí ni mo. Con se gui, en tre tan tos fa min tos 
de Go iás, ape nas 180 che fes de fa mí lia que ti nham
do cu men tos e con di ções de tra ba lhar, já que a ma i o -
ria não pre en chia es ses re qui si tos. Essa é a re a li da de, 
Se na dor. Pena que os mi nis tros da área eco nô mi ca e
mu i tos po lí ti cos não a co nhe ça! Eu co nhe ço os ba ir ros 
mais po bres do meu Esta do. Vi si tei fa ve las e as er ra -
di quei. As fa ve las que exis ti am em Go iâ nia, in clu si ve
Mor ro do Ara nha e ou tras, fo ram er ra di ca das. Cons -
truí ca sas e le vei es sas pes so as para ca sas dig nas,
ruas as fal ta das, ilu mi na das, in clu si ve com es co las. O
pro ble ma, Se na dor, é de quem está pas san do fome,
este não pode es pe rar me lho rar a con jun tu ra na ci o nal. 
Mi lha res de pes so as es tão re al men te pas san do fome,
cho ran do de fome e até mor ren do de fome aqui per -
to, em San to Antô nio do Des co ber to, in clu si ve na pe -
ri fe ria de Bra sí lia. Qu an do Go ver na dor, eu dis tri bu ía
nove mil ces tas de ali men tos nes sa re gião, mas o
novo Go ver na dor não as tem dis tri bu í do. Quem qui ser 
vi si tar o en tor no de Bra sí lia, dis po nho-me a ci ce ro ne -
ar, te nho a cer te za de que fi ca rá hor ro ri za do. 

Aqui de fen do quem não tem o que co mer. O
mé di co, o den tis ta, o ad vo ga do e o de sem pre ga do
ain da con se guem o pão de cada dia, mas es ses mi -
se rá ve is não. No bre Se na dor, em Go iás, 60% des sas
fa mí li as eram che fi a das por mães sol te i ras, vi ú vas,
mu lhe res aban do na das pe los ma ri dos, com 6, 7, 8 fi -
lhos, anal fa be tas, mu i tas ve zes, que não têm como
con se guir um tra ba lho dig no. Como es sas pes so as
vão ali men tar seus fi lhos, se não têm a me nor con di -
ção para tal? Se estão de sem pre ga dos o mé di co, o
ad vo ga do, o en ge nhe i ro, ima gi nem es sas pes so as
que não têm nem do cu men to, nem den te, nem rou -
pa; nin guém as em pre ga! No bre Se na dor, nin guém
em pre ga uma pes soa nes sas con di ções em sua
casa!

Sr. Pre si den te, a cul pa des sas pes so as es ta rem, 
hoje, nes sa si tu a ção é dos go ver nos. São os go ver -
nos que têm que acu dir es sas fa mí li as, pois elas as -
sim se en con tram de vido a pla nos eco nô mi cos mal -
su ce di dos, in fla ção ga lo po an te em um pas sa do re cen -
te, go ver nos ir res pon sá ve is, má dis tri bu i ção de ren da.
A cul pa é do Po der Pú bli co, que tem que ali men tar es -
sas pes so as que não têm con di ções nem para isso.

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Com prazer, ouço V. Exª.

A Sra. He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, pa ra be ni zo o dis cur so de V.
Exª. Sou so ci a lis ta por con vic ção. Enten do que essa 
não é a for ma de so ci e da de que que ro. Luto pelo
so ci a lis mo e por uma so ci e da de jus ta, igua li tá ria e
fra ter na, com a mais ab so lu ta con vic ção. Não te nho
ne nhum tra u ma, por que não sou ime di a tis ta. Luto
hoje por uma so ci e da de que tal vez os bis ne tos dos
meus bis ne tos pos sam ver. Mas luto com a gi gan -
tes ca cer te za de vê-la cons tru í da. Sou fa vo rá vel ao
não-pagamento da dí vi da ex ter na, não ape nas no
Bra sil, mas em toda a Amé ri ca La ti na; sou fa vo rá vel a
uma nova or dem po lí ti ca e eco nô mi ca in ter na ci o nal.
Da mes ma for ma que luto com fir me za e con vic ção
em re la ção a isso, não te nho dú vi da de que te mos
que ga ran tir al guns me ca nis mos con cre tos, áge is e
efi ca zes para su pe rar a fome. A fome não pode es pe -
rar; a fome pro vo ca a mor te; a mor te não pode es pe -
rar que eu con quis te a so ci e da de que que ro e que luto 
di a ri a men te com a mais ab so lu ta con vic ção e fir me za. 
Te mos que bus car isso. Por isso, as si no o pro je to de
V. Exª. Gos ta ria que o Bra sil im plan tas se o Pro je to de
Ren da Mí ni ma, que, aliás, é uma pro pos ta que o Se -
na dor Edu ar do Su plicy, há dé ca das, dis cu te. Por tan to, 
não é uma pro pos ta nova. A nos sa eli te eco nô mi ca e
po lí ti ca é in ca paz e tão fra cas sa da que não pode ver
isso. A Ren da Mí ni ma não é um pro je to de es quer da; 
a Ren da Mí ni ma, desde o sé cu lo pas sa do, se faz na
Eu ro pa, e a meca do ca pi ta lis mo in clu si ve a uti li za
tam bém, com dis tor ção, é ver da de, mas a faz. Por
isso, pa ra be ni zo V. Exª. Sei que mu i tos po lí ti cos des te 
Bra sil fa zem esse tipo de po lí ti ca por po pu lis mo, por
ma ni pu la ção ele i to ral, para se apro ve i ta rem da fome e 
da mi sé ria do pai e da mãe de fa mí lia para tro cá-la
por voto. Sei de tudo isso. Infe liz men te, o Go ver no Fe -
de ral, pra ti ca cri me de res pon sa bi li da de to dos os dias, 
por que des cum pre a Lei Orgâ ni ca da Assis tên cia So -
ci al, que pre vê um per cen tu al para ga ran tir a as sis tên -
cia so ci al nes te País. Mas, tudo isso que está sen do
des cum pri do e des qua li fi cado como ma ni pu la ção po -
lí ti ca não in va li da, em ab so lu to, que V. Exª des taque 
um per cen tu al dos or ça men tos e das re ce i tas do
Esta do para com ba ter a fome. E nós que es ta be le -
çamos me ca nis mos con cre tos, in clu si ve como so ci e -
da de ci vil or ga ni za da, para com ba ter mos o po pu lismo
e a ma ni pu la ção da fome. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senador Maguito Vilela, o tempo de V. Exª está
esgotado.
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O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se -
na do ra He lo í sa He le na, agra de ço o apar te de V.
Exª, que co la bo rou, e mu i to, en ri que cen do o meu
pro nun ci a men to.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 3º, in ci so III,
eri giu como um dos ob je ti vos fun da men ta is da Re pú -
bli ca, a er ra di ca ção da po bre za e da mar gi na li da de. A
pre sen ça pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção ob je ti va
con fe rir ma te ri a li da de à de ter mi na ção cons ti tu ci o nal. 

É mu i to bo ni to ter mos na Cons ti tu i ção dis po si -
ti vos so bre a er ra di ca ção da fome, da po bre za e da
mi sé ria. Mas com que re cur sos? Va mos ma te ri a li zar 
es ses re cur sos: 5% da União, dos Esta dos e dos
Mu ni cí pi os, como fiz em Go iás. Cin co por cen to era
úni ca e ex clu si va men te para er ra di car a fome e a
mi sé ria. Aí, sim, va mos, sem dú vi da al gu ma, aca bar 
com esse mal que nos en ver go nha, que nos di mi -
nui, que nos de i xa ca bis ba i xos pe ran te o mun do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – O tem po de V. Exª re al men te
está es go ta do há mais de qua tro mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Vou 
fi na li zar, Sr. Pre si den te.

Esta mos con vic tos de que os ilus tres pa res do
Con gres so Na ci o nal se rão sen sí ve is à ne ces si da de
de ven cer mos a mi sé ria e a fome que põem sob ina -
ce i tá vel pe num bra a ci da da nia de mi lhões de bra si -
le i ros. A cons ta ta ção dis so é que, em me nos de
uma se ma na, co lhi qua se 50 as si na tu ras para este
pro je to, quan do são ne ces sá ri as, para apo i a men to,
ape nas 27. Des ti nar mos 5% das re ce i tas de Esta -
dos e Mu ni cí pi os para pro gra mas de com ba te à
fome e à mi sé ria é des ti nar mos o mí ni mo para sal -
var vi das. A fome come a vida – como eu já dis se
aqui des ta tri bu na. Por isso, é pre ci so ma tar a fome. 
Não te nho dú vi das de que o Con gres so será sen sí -
vel e, em bre ve, te re mos pro gra mas es pa lha dos por 
todo o Bra sil, ame ni zan do o so fri men to do nos so
povo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. As mi nhas es -
cu sas pelo alon ga do do tem po.

Gos ta ria de pas sar às mãos de V. Exª, Sr. Pre -
si den te, esta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal.

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 (Antonio Carlos
Magalhães) – A Mesa aguarda o encaminhamento
de V. Exª.

Prorrogo a Hora do Expediente por dez
minutos para atender à solicitação de duas
comunicações julgadas inadiáveis dos Senadores
Roberto Requião e Jonas Pinheiro.

Com a palavra o Senador Roberto Requião.
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, Srªs e Srs. Se na do res,
tan tas CPIs são su ge ri das no Con gres so Na ci o nal – 
in clu si ve V. Exª co lo ca ago ra em dis cus são a CPI
do Ju di ciá rio – que me es ti mu lo e me en co ra jo a
pro por uma ma cro CPI do ne po tis mo, do pro te ci o -
nis mo; uma CPI que in ves ti gue os gran des pro te gi -
dos pelo Po der no Bra sil.

A pa la vra ne po te sur ge do ita li a no. Ne po te é o
so bri nho do Papa. E o so bri nho do Papa, em con se -
qüên cia da in fluên cia do seu tio, sem pre foi um pro -
te gi do da es tru tu ra po lí ti ca e ad mi nis tra ti va na Itá lia.

Mas es ta mos nos de pa ran do com pro te ções
mu i to mais sé ri as atu al men te no Bra sil. Abro o jor nal 
O Glo bo e vejo um be lís si mo ar ti go de duas jor na -
lis tas ex tre ma men te com pe ten tes, a Ma ria Lu i za
Abbott e a Le an dra Pe res, que fi ze ram a co ber tu ra
da CPI dos Pre ca tó ri os. E elas nos mos tram que al -
guns ne po tes fo ram pri vi le gi a dos com uma me di da
pro vi só ria que vi a bi li za – pas me, Se na dor Ber nar do
Ca bral, meu Pre si den te da CPI dos Pre ca tó ri os – a
ro la gem das le tras fi nan ce i ras fra u da das para pa gar 
pre ca tó ri os ine xis ten tes. Me di da pro vi só ria edi ta da
pelo pa dri nho dos ban que i ros que ga nha ram com a
CPI, o nos so Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so. A Me di da pro vi só ria é a “mãe” de todo o ne po tis -
mo que ocor re no País hoje. A jus ti fi ca ti va é que
não se pode mais iden ti fi car nas mãos de quem es -
tão as le tras fi nan ce i ras ir re gu lar men te emi ti das. 

Meu Deus! Não se pode iden ti fi car nas mãos
de quem es tão? 

Pois se fal tas se ao Pre si den te da Re pú bli ca
essa in for ma ção, con sul tas se ele o Se na dor Ber nar -
do Ca bral ou o Re la tor ou os au tos da CPI. Os tí tu -
los es tão nas mãos do Ban co Bra des co e es tão nas
mãos do Ban co do Esta do do Pa ra ná. Pro va ma te ri -
al da res pon sa bi li za ção do di re tor do Bra des co Kat -
su mi Ki ha ra faz par te dos do cu men tos da CPI. Pro -
va ma te ri al que des cre ve com uma an te ce dên cia
enor me toda a ca de ia da fe li ci da de. E, se na pon ta
fi nal não es ti ves se um gran de ban co com pran do os
tí tu los e jo gan do num fun do de ren da fixa de cur to
pra zo, nin guém rou ba ria nada, por que a ope ra ção
ca i ria e os tí tu los vol ta ri am para os fun dos es ta du a is 
e mu ni ci pa is. Nas mãos do Bra des co e nas mãos do 
Ban co do Esta do do Pa ra ná.

Mas a me di da pro vi só ria es ta be le ce que a
ques tão não é mais do Go ver no. O Go ver no rola, e
a jus ti fi ca ti va é a de que não po dem ser iden ti fi ca -
dos os res pon sá ve is pelo pro ces so; e, por tan to, não 
se pode re sol ver, de ou tra ma ne i ra, um pro ble ma do 
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mercado fi nan ce i ro. Não se tra ta de um pro ble ma
do mer ca do fi nan ce i ro, mas sim dos “ne po tões”; tra -
ta-se do acor do fe i to com o Go ver na dor do Pa ra ná,
que que brou o Ban co do Esta do que está a ser ven -
di do, e das li ga ções do Go ver no Fe de ral com o
Ban co Bra des co.

Sem a me nor som bra de dú vi da, os “ne po tões”,
os so bri nhos do Po der, são os di ri gen tes do Go ver -
no do Esta do do Pa ra ná e os di ri gen tes do Ban co
Bra des co, um dos qua is é o Sr. Lá za ro Bran dão, já
afas ta do da Di re to ria, tam bém ci ta do na CPI, onde
foi ou vi do. Isso é pro te ção e ne po tis mo.

A CPI ve ri fi cou, com cla re za, que os tí tu los fo -
ram emi ti dos com a de fe sa da Li de ran ça do Go ver -
no no Se na do em rela ção aos ab sur dos e com a pro -
te ção do Go ver no Fe de ral, de po is de acor dos po lí ti -
cos, como, por exem plo, o se gun do tur no das ele i -
ções de en tão para o Go ver no do Esta do de São
Pa u lo.

Qu e ro apro fun dar um pou co mais a ques tão
do ne po tis mo. Asses so res e ami gos me dis se ram:
“Ro ber to, não fale hoje so bre isso. Você vai ser per -
se gui do para o res to da sua vida”. Mas, meu Deus,
de que vale um man da to par la men tar, cer ca do de
imu ni da des e prer ro ga ti vas, se não for para se di zer
a ver da de? “Co nhe ce rás a ver da de, e a ver da de
vos li ber ta rá” é uma afir ma ção bí bli ca, não mi nha.

Sr. Pre si den te, o ou tro caso de ne po tis mo é
mu i to mais sé rio, pois en vol ve a fra gi li da de da im -
pren sa bra si le i ra. Mos tra a fra gi li da de, por exem plo,
de uma rede de co mu ni ca ção que, até cer to mo -
men to, vi a bi li zou a CPI dos Pre ca tó ri os com co ber -
tu ra e de nún ci as: a Rede Glo bo. Mas a Rede Glo bo
foi fra gi li za da pela in fluên cia do po der eco nô mi co, e
até ela ca pi tu lou. A co ber tu ra era ab so lu ta, e, num
belo dia, fiz uma re u nião com o pes so al do jor na lis -
mo para en tre gar à mí dia a de nún cia ma i or, que
eram as pro vas con tun den tes quan to à par ti ci pa ção
do Bra des co no pro ces so. Eram pro vas ma te ri a is,
ro te i ros da ca de ia da fe li ci da de pré-escritos. A Rede 
Glo bo to pou fa zer a de nún cia, com a co ra gem que
mar cou a vida de Ro ber to Ma ri nho, o cons tru tor da
ma i or rede de te le vi são do País, que, em ter mos de
qua li da de, é uma das me lho res re des do mun do,
se não a me lhor. Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, foi fe i -
ta uma de nún cia no Jor nal Na ci o nal. Mas, no dia se -
guin te, não hou ve mais de nún cia. No dia se guin te, o 
Bra des co pas sou a pa tro ci nar o Jor nal Na ci o nal.
Ne po te é o pro te gi do do Papa. No caso, o ne po te é
o Ban co Bra des co. O jor nal da ma nhã, o Bom Dia
Bra sil, pas sou a ser pa tro ci na do pelo Ban co Bo a vis -
ta, en vol vi do até o pes co ço no pro ces so de emis são 
dos tí tu los fra u da dos da CPI dos Pre ca tó ri os.

A Rede Glo bo tem abor da do essa ques tão do
ne po tis mo e, in clu si ve, ex pu se ram-me ou tro dia no
Jor nal Na ci o nal, di zen do: “o Se na dor Ro ber to Re -
quião con tra tou o seu ir mão”. Con tra tei-o, sim, sem
ne nhu ma pers pec ti va ne po tis ta. Sou um po lí ti co co -
nhe ci do no Pa ra ná pelo fato de ter aca ba do com a
apo sen ta do ria de ex-Prefeitos quan do fui Pre fe i to; e 
de ter aca ba do, jun to à Assem bléia Le gis la ti va, com 
a apo sen ta do ria dos De pu ta dos. Sou o Go ver na dor
que se re cu sou a re que rer a pen são de
ex-Governador, por con si de rá-la imo ral. Sou, como
mu i tos ou tros Se na do res, aque le que, por qua se
três anos, de i xou de no me ar os car gos de li vre no -
me a ção em seu ga bi ne te, por que acha va que, na -
que le mo men to, eles eram des ne ces sá ri os e que
essa se ria uma des pe sa ab sur da para o Con gres so
Na ci o nal. Dos 12 fun ci o ná ri os que po dem ser lo ta -
dos, em meu ga bi ne te há ape nas qua tro ou cin co,
por que não pre ci so de mais ne nhum. Po rém, fui ex -
pos to pela Rede Glo bo como ne po tis ta, por que con -
tra tei um ir mão ex tra or di na ri a men te com pe ten te,
ex-Deputado Fe de ral, que faz po lí ti ca co mi go há 30
anos.

Ora, te mos que en ca rar de fren te essa ques -
tão. O ne po tis mo é um mal na po lí ti ca do Bra sil e no 
mun do quan do é o ne po tis mo da pro te ção, da van -
ta gem, dos re cur sos pú bli cos e do des vio de tra ba -
lho. Po rém, pa ren tes co não é cláu su la in fa man te.
Há mais de 20 car gos em meu ga bi ne te; pre en chi
um car go com um ir mão, ex-Deputado Fe de ral de
ex tra or di ná ria com pe tên cia, por que pre ci sa va dele.

Na Rede Glo bo, um Se na dor, nos so Co le ga,
dis se: “É isso que des mo ra li za o Se na do Fe de ral!”.
Meu Deus! Será que o Se na dor não pre en cheu os
mais de 20 car gos inú te is em seu ga bi ne te? Será que
não ace i tou as pos si bi li da des exa ge ra das de car gos
em co mis são? Mas vem à crí ti ca – usan do uma fra se
do Se na dor Artur da Tá vo la – “dos fal sos lí ri os do
lodo”, dos que se va lem do mo ra lis mo de mo men to, e
não ver da de i ro, para con se guir apa re cer na mí dia.

Eu gos ta ria de en tre vis tar o pes so al da Rede
Glo bo para sa ber, em de ta lhes, por que sus pen de -
ram a de nún cia dos cri mes da CPI e por que, logo
de po is, o Ban co Bo a vis ta e o Bra des co pas sa ram a
pa tro ci nar o Jor nal Na ci o nal e o Bom Dia Bra sil. No
en tan to, em bo ra con ta mos aqui com essa ma ra vi -
lho sa TV Se na do, que leva para o País a mi nha in -
dig na ção nes te mo men to, não pos so en tre vis tá-los.

Mas po de ría mos apro fun dar essa ques tão
numa CPI, que li ber tas se de fi ni ti va men te a im pren -
sa do po der des ses gru pos po de ro sos. A Glo bo foi
fun da men tal para que a CPI fos se adiante e para
que as acu sa ções fi na is dos ver da de i ros res pon sáveis 
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pelo des vio de di nhe i ro pú bli co fos sem pa ra li sa das
e não fos sem co nhe ci das.

Hoje te nho co nhe ci men to de que o Eve rar do
Ma ci el, o nos so “xe ri fe da Fa zen da”, já apli cou mul ta 
no va lor de R$700 mi lhões em ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras en vol vi das no pro ces so de emis são fra u du len ta
dos tí tu los pú bli cos. No en tan to, te nho in for ma ções
de que o Bra des co não foi se quer re fe ri do nes se
pro ces so. Va mos apro fun dar essa ques tão.

Mas, aci ma de tudo, peço aos meus ami gos e
aos meus assesso res que nun ca me di gam: “Não le -
van te de ter mi na da ques tão, por que o gru po é po de ro -
so e você po de rá pa gar pelo res to de sua vida”. “Veja
o que acon te ceu com o Bri zo la”, di zem eles. Sou mo -
vi do a adre na li na. Pen so que a nos sa fun ção aqui é
di zer a ver da de. Não pos so ace i tar que se ten te de ne -
grir o Con gres so Na ci o nal por al guns er ros, por que er -
ros exis tem e sem pre exis ti rão no Se na do e na Câ ma -
ra, não so mos per fe i tos, mas não pos so ace i tar que,
de forma fra u du len ta e ab sur da, eu seja en vol vi do
num pro ces so com o qual não te nho nada a ver.

Entre vis ta ram-me, co lo quei as mi nhas ra zões e
mos trei que não se tra ta va de ne po tis mo, mas a mi -
nha en tre vis ta não foi ao ar. Tive que uti li zar o ple ná rio
do Se na do Fe de ral e as an te nas pa ra bó li cas da nos sa
te le vi são para di zer à ra pa zi a da do Dr. Ro ber to Ma ri nho 
que não ace i to essa agres são gra tu i ta e des pro po si -
ta da.

Pen so que o que in te res sa ao Bra sil não é o ir -
mão compe ten te que tra ba lha no meu ga bi ne te. Entre 
aque le Se na dor que fa lou da des mo ra li za ção do Se -
na do e o meu ir mão, eu con tra ta ria o meu ir mão, mes -
mo sa ben do que se ria cri ti ca do por isso, por que a
qua li da de en tre um e ou tro é ex tra or di na ri a men te di fe -
ren te. O que que ro sa ber é por que o Ban co Bo a vis ta
e o Bra des co pas sa ram a pa tro ci nar, du ran te a CPI
dos Pre catóri os, o Bom Dia Bra sil e o Jor nal Na ci o -
nal.

Que se ma ni fes te ago ra a Glo bo! E se pre ten de -
rem agres são, va mos aos tri bu na is, como dis se o nos -
so Pre si den te on tem. Não que ro bri gar com a Glo bo,
Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães. Qu e ro sim ples -
men te que haja uma dis cus são. A CPI, cer ta men te,
não será re a li za da; é mais uma ima gem re tó ri ca. Que
se con si ga vi a bi li zar para a Glo bo e para os ou tros
me i os de co mu ni ca ção a ne ces sá ria in de pen dên cia,
para que o pro ces so de lim pe za da po lí ti ca fi nan ce i ra
e ad mi nis tra ti va do Bra sil, ini ci a do na CPI, não seja
pa ra li sa do com a con tra ta ção de dois jor na is dos mais 
im por tan tes do Bra sil pe los gru pos en vol vi dos!

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Jonas
Pinheiro, para uma comunicação inadiável, por
cinco minutos. O caso Requião foi uma exceção.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, com cer te za, como das ou -
tras ve zes, não ul tra pas sa rei os cin co mi nu tos per -
mi ti dos pelo Re gi men to Inter no.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to a
tra tar do as sun to das me di das to ma das pelo Mi nis -
té rio do Meio Ambi en te e pelo Iba ma que, no dia 17
de fe ve re i ro do cor ren te ano, ex pe diu a Por ta ria de
nº 16-N, que sus pen deu, por 120 dias, nos Esta dos
que com põem a Ama zô nia Le gal, a con ces são de
Au to ri za ção para Des ma ta men to e a exe cu ção dos
des ma ta men tos já au to ri za dos por aque le Insti tu to,
a fim de que fos sem re vis tos e re a va li a dos os cri té ri -
os des sas au to ri za ções.

Essa me di da pro vo cou uma am pla re a ção con -
tes ta tó ria dos di ver sos seg men tos do sis te ma pro -
du ti vo e dos mo vi men tos so ci a is da que la re gião,
bem como das ad mi nis tra ções pú bli cas es ta tu a is e
mu ni ci pa is e dos par la men ta res li ga dos à re gião.

Assim, re a gi ram con tra essa me di da os pe que -
nos e os gran des pro du to res ru ra is, os tra ba lha do -
res ru ra is, os ma de i re i ros e be ne fi ci a do res, além de
en ti da des não-governamentais que atu am na su per -
vi são do meio am bi en te. Tal me di da le vou a Fe de ra -
ção da Agri cul tu ra do Esta do de Mato Gros so –
FAMATO a in gres sar na Jus ti ça Fe de ral com um
man da do de se gu ran ça co le ti vo, com pe di do de li mi -
nar con tra o Iba ma, so li ci tan do a im pug na ção da
Por ta ria nº 16-N da que le Insti tu to.

Em 16 de mar ço, an te on tem, o Juiz Fe de ral da 
3ª Vara de Mato Gros so ex pe diu a li mi nar em fa vor
da Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do de Mato
Gros so – FAMATO, obri gan do o Iba ma a emi tir au -
to ri za ções de des ma ta men to, des de que es sas obe -
de ces sem aos re qui si tos le ga is es pe cí fi cos, e a se
abs ter de sus pen der a exe cu ção das au to ri za ções
já con ce di das, sal vo se, exa mi na do caso a caso,
fos se cons ta ta da qual quer ir re gu la ri da de, ga ran ti do, 
en tre tan to, o di re i to de de fe sa.

Por ou tro lado, essa re a ção le vou o Mi nis té rio
do Meio Ambi en te e o Iba ma a re a li za rem, no dia 4
des te mês de mar ço, uma re u nião com re pre sen tan -
tes dos se to res pro du ti vos, dos mo vi men tos so ci a is,
das or ga ni za ções não-governamentais, par la men ta -
res, bem como re pre sen tan tes de ad mi nis tra ções
pú bli cas es ta du a is, com o ob je ti vo de ne go ci ar al ter -
na ti vas para o des ma ta men to da Ama zô nia e para o 
se tor ma de i re i ro.

Assim, dan do se qüên cia aos acor dos fir ma dos
na que la re u nião, ini ci ou-se o pro ces so de ne go ci a -
ção, com vis tas a fle xi bi li zar as me di das ado ta das
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pelo Iba ma e a cons ti tu ir uma agen da de pro ce di -
men tos con jun tos para aque la re gião.

Como re sul ta do des se pro ces so, inú me ras su -
ges tões vêm sen do en ca mi nha das ao Iba ma e ao
Mi nis té rio do Meio Ambi en te, onde se rão apre ci a das 
em re u niões se to ri a is que se rão re a li za das de 22 a
31 de mar ço com re pre sen tan tes dos seg men tos de 
agri cul tu ra fa mi li ar, ex tra ti vis mo, pes ca ar te sa nal,
ma de i re i ro, agro pe cuá rio e do mo vi men to dos
sem-terra e par la men ta res.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, en quan to se de sen -
vol vem es sas ne go ci a ções, o Iba ma, sur pre en den -
te men te, ins tru iu, em 10 de mar ço, o seu re pre sen -
tan te em Mato Gros so para sus pen der, a par tir da -
que la data, to das as Au to ri za ções de Trans por te do
Pro du to Flo res tal – ATPFs.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no nos -
so en tender, essa nova me di da do Iba ma de pro i bir
in dis cri mi na da men te as Au to ri za ções de Trans por te
de Pro du tos Flo res ta is, por ter tam bém uma abran -
gên cia ge ral, não leva em con ta a si tu a ção es pe cí fi ca
de cada um e, com isso, cria dis tor ções e pre ju di ca as 
em pre sas que ope ram com pro du tos flo res ta is em
con for mi da de com a le gis la ção vi gen te. Além do mais, 
sa li en to que essa me di da com pro me te o trans por te de 
le nha para os se ca do res de ce re a is exa ta men te no
mo men to em que se co lhe a nova sa fra na que la re -
gião.

Tal me di da le vou a ban ca da ma to-grossense a 
pro cu rar o Sr. Pre si den te do Iba ma e o Mi nis tro do
Meio Ambi en te e de ci dir que a par tir de on tem dois
de seus di re to res es ta ri am em Cu i a bá, onde, jun ta -
men te com o Su pe rin ten den te Esta du al da que le ins -
ti tu to, de fi ni rão so bre a li be ra ção de no vas ATPFs e
o trans por te de le nha para os se ca do res de ce re a is. 
Fi cou tam bém de fi ni do que os ma de i re i ros que pos -
su am a au to ri za ção po de rão trans por tar e con ti nu ar
o seu tra ba lho sem ne nhum em ba ra ço.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es sas
me di das ado ta das pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te 
e pelo IBAMA são, sem dú vi da, al ta men te ques ti o -
ná ve is quan to a sua opor tu ni da de e efi cá cia.

Por isso, acho que o mais sen sa to se ria fle xi bi -
li zar es sas me di das do Iba ma, com vis tas a aten der
as si tu a ções es pe cí fi cas e a pro cu rar, por meio de
um en ten di men to am plo com os di ver sos seg men tos 
en vol vi dos, de fi nir as ba ses e os cri té ri os de ação
con jun ta com o Go ver no Fe de ral.

A eco no mia da que la re gião, isto é, da Re gião
Ama zô ni ca, de pen de fun da men tal men te das ati vi da -
des agrí co las e ex tra ti vis tas. Por isso, temo, e os fa -
tos têm con fir ma do, que, a per du ra rem es sas me di -
das, ha ve rá des nor te a men to dos agen tes pro du ti -
vos, o que agra va rá ain da mais a cri se eco nô mi ca
exis ten te, exa ta men te no mo men to de co lhe i ta da
sa fra e de de ci são so bre o pró xi mo plan tio.

É essa, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a co mu ni ca ção que que ría mos tra zer à
Casa. E, mu i to mais do que isso, en con trar so lu ção
para este gra ve pro ble ma que hoje afli ge toda a
Ama zô nia bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con vi do os Srs. Se na do res que es tão em
ou tras de pen dên ci as da Casa para vi rem ao ple ná -
rio, le van do em con ta que te mos vo ta ção no mi nal
de Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção.

Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1999

(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ro e úl ti mo dia de dis cus são, em
se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras. e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre -

si den te, a Li de ran ça do PFL re co men da o voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O PFL e o Go ver no vo tam “sim”.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) – 
Sr. Pre si den te, o PPB re co men da o voto “sim”.

O SR. NEY SUASSUNA  (PMDB – PB) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – PMDB “sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – O Blo co re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O Blo co vota “sim”.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF) 
– PSDB “sim”; nin guém vota “não”, Sr. Pre si den te.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 67 Srs. Senadores. Não
houve voto contrário.

Não houve abstenções.
Total: 67 votos.
Aprovado por unanimidade.
A matéria vai à Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação
final que será lida pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 111, DE 1999
Da Comissão de Constituição

Justiça e Cidadania

Redação final da Proposta de
Emenda à Constituição nº 1, de 1999 (nº
526, de 1997, na Câmara dos Deputados).

A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania apresenta a redação final da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 1, de 1999 (nº 526, na
Câmara dos Deputados), que acrescenta parágrafo
único ao art. 98 e altera as alíneas i do inciso I do
art. 102 e c do inciso I do art. 105 da Constituição
Federal, com alterações redacionais para
adequação à Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de março
de 1999.

ANEXO AO PARECER Nº 111, DE 1999

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 1999

Acrescenta parágrafo único ao art.
98 e altera as alíneas i do inciso I do art.
102, e c do inciso I do art. 105 da
Constituição Federal.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te
Emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º É acres cen ta do ao art. 98 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral o se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 98. ...............................................
............................................................"
“Pa rá gra fo úni co. 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.”

Art. 2º A alí nea i do in ci so I do art. 102 da
Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 102. ...............................................
I – ........................................................
............................................................."
“i) o ha be as cor pus, quan do o co a tor

for Tri bu nal Su pe ri or ou quan do o co a tor ou
o pa ci en te for au to ri da de ou fun ci o ná rio cu -
jos atos es te jam su je i tos di re ta men te à ju ris -
di ção do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ou se
tra te de cri me su je i to à mes ma ju ris di ção
em uma úni ca ins tân cia;” (NR)

“............................................................”
Art. 3º A alí nea c do in ci so I do art. 105 da

Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 105. ...............................................
I – .........................................................
............................................................."
“c) os ha be as cor pus, quan do o co a -

tor ou pa ci en te for qual quer das pes so as
men ci o na das na alí nea a, quan do co a tor for 
tri bu nal, su je i to à sua ju ris di ção, ou Mi nis tro
de Esta do, res sal va da a com pe tên cia da
Jus ti ça Ele i to ral;” (NR)

“............................................................”
Art. 4º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -

gor na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 

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

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
A Pre si dên cia con vo ca rá opor tu na men te

ses são do Con gres so Na ci o nal des ti na da à pro -
mul ga ção des ta Emen da Cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 2:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1999
(Em regime de urgência, nos termos do

Requerimento nº 80, de 1999 – art. 336, inciso II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de Re so lu ção nº 20, de 1999 (apre -
sen ta do pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos como con clu são  do seu Pa -
re cer nº 103, de 1999, Re la tor: Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro), que au to ri za a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no jun to ao 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$ 24,000,000.00 
(vin te e qua tro mi lhões de dó la res nor -
te-americanos), des ti na da a fi nan ci ar o Pro -
gra ma de Apo io ao Fun do Na ci o nal do Meio 
Ambi en te (Fase II – 1ª Eta pa).

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. 

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil -
va para dis cu tir.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para 
dis cu tir. Sem revi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, que ro res sal tar a im por tân -
cia des se Pro je to de Resolu ção que re no va ope -
ra ção de cré di to com o in tu ito de fi nan ci ar o Pro -
gra ma de Apo io ao Fun do Naci o nal de Meio Ambi -
en te. 

A pri me i ra fase do pro gra ma e a res pec ti va au -
to ri za ção de em prés ti mo fo ram apro va das pelo Se -
na do em 1992 e o pro gra ma tem tido um gran de al -
can ce so ci al na im ple men ta ção da po lí ti ca pú bli ca
na ci o nal em de fe sa do meio am bi en te.

Está em dis cus são um em prés ti mo a ju ros ba i -
xís si mos, se com pa ra dos aos que são pra ti ca dos no 
mer ca do: os ju ros do pro gra ma são da or dem de
3%, quan do os pra ti ca dos no mer ca do são da or -
dem de 9,12%. Ou tro ar gu men to a fa vor da apro va -
ção do pro je to de re so lu ção é que esse pro gra ma
al can ça, além de go ver nos lo ca is, en ti da des li ga das 
a or ga ni za ções so ci a is, com ações no que se re fe re
à pro te ção do meio am bi en te no âm bi to lo cal. Por
es sas e ou tras ra zões, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs
Se na do res, con si de ro de suma im por tân cia a apro -
va ção des se pro je to. 

Além das razões acima apontadas, contribui
para a aprovação da matéria o fato de que, segundo 
informações do projeto, essa é a última vez em que

estaremos contraindo empréstimos para programas
dessa natureza e nessas condições.

A pro te ção do meio am bi en te se faz ne ces sá -
ria e ela está sen do al can ça da gra ças a es ses re -
cur sos – em pres ta dos a ju ros nas con di ções em que 
ci tei – e tam bém por se tra tar de pro gra ma de apo io
ao meio am bi en te em co mu ni da des lo ca is. A con -
ces são de em prés ti mo nes sas con di ções é uma de -
fe rên cia es pe ci al em ra zão da im por tân cia que al -
can ça o tema li ga do à área am bi en tal num país em
de sen vol vi men to, cuja me ga di ver si da de e re cur sos
na tu ra is são ex tre ma men te im por tan tes.

Esta ma té ria é de suma im por tân cia pe las
con di ções do pro gra ma, pe los ju ros apre sen ta -
dos, pelo al can ce so ci al e am bi en tal e pela for -
ma sui ge ne ris de ar ti cu la ção – tan to ins ti tu ci o nal
quan to com or ga nis mos li ga dos à so ciedade ci vil
or ga ni za da.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– 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 Ade mir
Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE  (Blo co/PSB – PA.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém que ro an te ci -
par o meu voto fa vo rá vel a essa au to ri za ção de em -
prés ti mo – voto que, cre io, é tam bém o de todo o
Blo co de Opo si ção e até mes mo o dos Se na do res
da base do Go ver no.

Os re cur sos em ques tão des ti nam-se, pre fe -
ren ci al men te, a pe que nos pro je tos, es pe ci al men te
os con du zi dos por pre fe i tu ras e en ti da des lo ca is,
in clu in do tam bém os con du zi dos por or ga ni za -
ções não-governamentais. O va lor má xi mo que
cada en ti da de ou que cada pre fe i tura pode re ce -
ber para de sen vol ver esse pro je to é da or dem de
R$200 mil. 

Com pe te à área do meio am bi en te – o pró prio
Mi nis té rio do Meio Ambi en te e a Se cre ta ria da
Ama zô nia Le gal – apre sen tar pro je tos como aque -
le de no mi na do Pro je to Ca bo clo pelo sa u do so Se -
na dor Darcy Ri be i ro. Os re cur sos sob aná li se des -
ti nam-se a tra ba lhos como esse, que, la men ta vel -
men te, ain da são ini ci a ti vas iso la das na gran de re -
gião da Ama zô nia. Os re sul ta dos de traba lhos
como esse sur tem um efe i to po si ti vo em de ter mi na -
da área, mas não in flu en ci am o res to da re gião e o
pró prio País.

O que que ro la men tar e re gis trar é que to dos
os re cur sos des ti na dos a esse tipo de tra ba lho vêm
de fon tes ex ter nas, como o BID, o PPG-7 e or ga ni -
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za ções não-governamentais de ca rá ter in ter na ci o -
nal, mas não vêm do pró prio Go ver no. 

Ontem eu con ver sa va com o Mi nis tro do
Meio Ambi en te, o Ze qui nha Sar ney, e S.Exª. me
di zia que a Se cre ta ria da Ama zô nia é das que
mais tem di nhe i ro. Ao mes mo tem po, no en tan to,
o Mi nis tro con fes sa va que nem um só cen ta vo vi -
nha do Te sou ro, não era re cur so da União, do
Orça men to, mas re cur sos que vi nham de pró prio
BID, de en ti da des es tran ge i ras, que, em de ter mi -
na das cir cuns tân ci as, es tão mais pre o cu pa das
com a pre ser va ção do meio am bi en te no Bra sil do
que nós, bra si le i ros.

Cha mo a aten ção – e esta Casa teve uma
gran de aten ção, in clu si ve do Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, com o Pro je to Ca bo clo, do Se na dor
Darcy Ri be i ro – para o fato de que isso se des ti na a
co i sas da que le tipo. Na oca sião, pro me teu-se aju dar 
o pro je to do Se na dor Darcy Ri be i ro. O que ve mos
na prá ti ca, no en tan to, é que o Go ver no não co lo ca
ne nhum cen ta vo de re cur so or ça men tá rio para esse 
tipo de pro pos ta; o re cur so vem sem pre de fora. Um 
pro je to como o Ca bo clo ou ou tros pro je tos am bi en -
ta lis tas de pe que no por te de ve ri am tor nar-se po lí ti -
cas pú bli cas, al ter na ti vas de de sen vol vi men to, prin -
ci pal men te da Ama zô nia, e não ape nas fa tos pon tu -
a is e pe que nos, de ini ci a ti va de uma de ter mi na da
pre fe i tu ra, de uma or ga ni za ção não-governamental
ou de um téc ni co sen sí vel à área.

Fal ta, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
em re la ção à ques tão do meio am bi en te, o Go ver no
avo car para si essa res pon sa bi li da de, co lo can do re -
cur sos pró pri os no Orça men to da União, para que
essa po lí ti ca seja im ple men ta da e a Ama zô nia não
seja des tru í da e de vas ta da como está sen do.

A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– Com mu i ta ale gria, Se na do ra Ma ri na Sil va.

A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – É ex -
tre ma men te opor tu na a ob ser va ção que V. Exª faz
de que não exis te pre o cu pa ção do Go ver no em alo -
car re cur sos para ati vi da de des sa na tu re za. Uma
das pou cas ini ci a ti vas foi a cri a ção do Pro gra ma
Ama zô nia So li dá ria, por su ges tão do mo vi men to dos 
se rin gue i ros. Tra ta-se de um tra ba lho que, gra ças a
Deus, tive a opor tu ni da de de fa zer jun to à Pre si dên -
cia da Re pú bli ca. Com mu i ta di fi cul da de, con se gui -
mos apro var a Lei da Bor ra cha e o pro gra ma. Os re -
cur sos fo ram alo ca dos atra vés de uma ver ba de su -
ple men ta ção gra ças à aqui es cên cia do Pre si den te

Fer nan do Hen ri que, que man dou a men sa gem para
o Con gres so. Com mu i ta tris te za, Se na dor Ade mir
Andra de, per ce bo que no Orça men to a ser exe cu ta -
do nes te ano de 1999, ela bo ra do na ges tão do Dr.
Gus ta vo Kra u se, a Se cre ta ria da Ama zô nia Le gal
não en ca mi nhou o equi va len te aos re cur sos que
fo ram su ple men ta dos para as ope ra ções do ano
pas sa do, no va lor de R$11 mi lhões, para a com -
pra da bor ra cha e mo der ni za ção da eco no mia ex -
tra ti vis ta. V. Exª tem toda ra zão quan do diz que
es sas po lí ti cas pon tu a is e pul ve ri za das são pro -
gra mas de mons tra ti vos. Esses pro gramas, quan -
do dão cer to, po dem ser trans for ma dos em po lí -
ti cas pú bli cas, em en ca mi nha men tos que pos -
sam ter gran de al can ce. Eles são im por tan tes,
portan to, mas não res pon dem aos de sa fi os da
Ama zô nia. Essas ini ci at ivas, com esse tipo de re -
cur so ex ter no, são um alen to para aque les que
tra ba lham pela ques tão am bi en tal – as or ga ni za -
ções da so ci e da de ou as pre fe i tu ras. No en tan -
to, mes mo es sas ações pon tu a is têm que es tar
in se ri das em um pla no ma i or de pro te ção ao
meio am bi en te, em um pla no de de sen vol vi men to
sus ten tá vel. E, pre fe ren ci al e fun da men tal men te,
o Go ver no deve fa zer o zo ne a men to eco ló gi -
co-econômi co para que es sas ações ve nham ao en -
con tro da que le pro gra ma ma i or de de sen vol vi men to. 
É opor tu na a ob ser va ção que faz V. Exª. Como já
men ci o nei, to dos vo ta re mos fa vo ra vel men te à pro -
pos ta, mas es sas ob ser va ções são al ta men te per ti -
nen tes. Mu i to obri ga da.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Agradeço a V. Exª pelo aparte, Senadora Marina
Silva. Reitero, mais uma vez, a necessidade da
nossa compreensão sobre essa matéria.

É lamentável que o Governo não inclua isso
em um programa de desenvolvimento para a nossa
região, não amplie esse trabalho. Assim
dependemos sempre de recursos externos para
trabalhos como esse, porque recursos do próprio
Governo não existem nessa matéria.

Portanto, fica aqui o meu registro de voto
favorável. Espero a contribuição de V. Exª,
Senador Antonio Carlos Magalhães. V. Exª, de
certa forma, assumiu um compromisso com o
falecido Senador Darcy Ribeiro. Ajude-nos a
tornar pública essa política no próximo ano, a fim
de que consigamos alocar mais recursos no
Orçamento da União para defender o meio
ambiente da Amazônia e do Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª, no caso, tem inteira razão. O
Projeto Caboclo é um compromisso com a memória
do Senador Darcy Ribeiro.

Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara.
Posteriormente, Ramez Tebet.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, la men to que o nos so Co le ga Se na dor La -
u ro Cam pos não es te ja aqui, por que até S. Exª,
que é um ad ver sá rio dos em prés ti mos, da ria o
seu voto fa vo rá vel à apro va ção des se, já que a
ques tão do meio am bi en te é da ma i or impor tân -
cia e, mu i tas ve zes, tem co lo ca do o nos so País
numa si tu a ção ex tre ma men te des con for tá vel no
con jun to das na ções.

Tra ta-se tam bém de um da que les em prés ti -
mos que o Se na dor Espe ri dião Amin cha ma de “em -
prés ti mos di dá ti cos”. São em prés ti mos de or ga ni za -
ções in ter na ci o na is mul ti la te ra is, como do Ban co
Mun di al, BID, agên ci as de co o pe ra ção dos pa í ses
de sen vol vi dos. Esses or ga nis mos es ta be le cem re -
gras mu i to rí gi das seja na aná li se do pro je to, seja
quan to à con ces são do cré di to e a sua for ma de pa -
ga men to.

Por tan to, sem dú vi da al gu ma, o Go ver no Fe -
de ral, ao to mar es ses re cur sos em pres ta dos, está
pro cu ran do atu ar na ques tão do meio am bi en te.
Te mos que per se guir essa meta como algo que
não pode ser ig no ra do, prin ci pal men te na Re gião
Ama zô ni ca e Mata Atlân ti ca, onde há uma cons -
ciên cia eco ló gi ca mu i to for te, par tin do de li de ran -
ças e de se to res da so ci e da de. Pen so até que
isso de ve ria es ten der-se para ou tras re giões. Nós, 
nor des ti nos, por exem plo, co nhe ce mos o se -
mi-árido, com to das as suas di fi cul da des, a es cas -
sez de chu vas, a sua flo ra, a sua fa u na, mas in fe liz -
men te não co nhe ce mos ne nhum pro je to do Go ver -
no vi san do apo i ar a ma nu ten ção e a se gu ran ça da -
que le ecos sis te ma.

Ma ni fes to, por tan to, que sou fa vo rá vel, por que
se tra ta de um em prés ti mo im por tan te, me di an te o
qual o Pre si den te Fer nan do Hen ri que mos tra pre o -
cu pa ção com a ques tão am bi en tal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, as so cio-me a to das as vo zes que 
de mons tra ram a im por tân cia do pre sen te pe di do de
em prés ti mo, ob je ti van do re cur sos para o meio am bi -
en te, para a pro te ção da fa u na e da flo ra.

Lembro, como Relator do Orçamento Geral
para 1999 – alguns Parlamentares que
acompanharam de perto a elaboração do
Orçamento puderam sentir –, o esforço que fizemos
para alocar recursos para essa área importantíssima 
à qualidade de vida da nossa gente.

Foi pos sí vel, por exem plo, in clu ir no Orça men -
to – isto não exis tia – a pre vi são para que do a ções
in ter na ci o na is, a cus to zero para o Bra sil, pu des sem 
nos aju dar na ta re fa her cú lea e imen sa de pro te ger
as nos sas ri que zas na tu ra is, o ar que res pi ra mos, a
nos sa fa u na e a nos sa flo ra.

Ve nho do Esta do do Mato Gros so do Sul. O
Orça men to para 1999 pre vê R$12 mi lhões para um
pro je to de de sen vol vi men to au to-sustentado para o
Pan ta nal. É mu i to pou co, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, para uma área que é re pu ta da como pa -
tri mô nio da Hu ma ni da de, uma área que pre ci sa ser
con ser va da, que ne ces si ta de pre ser va ção.

O Mi nis té rio do Meio Ambi en te, hoje en tre gue
ao De pu ta do Fe de ral Sar ney Fi lho, está po bre de
re cur sos para atender às de man das do Mi nis té rio
em re la ção a es sas ne ces si da des. Daí por que
têm ra zão tan tos quan tos, com ar dor, de fen dem
esse pro je to. Te nho a mais viva es pe ran ça de
que, as sim como na vo ta ção an te ri or re gis trou-se
um pla car por una ni mi da de, ago ra tam bém se re -
gis tre uma vo ta ção ma ci ça no Se na do da Repúbli -
ca. Que, afi nal de con tas, o Bra sil en con tre o ca mi -
nho de po lí ti cas pú bli cas ver da de i ra men te ade qua -
das para a pro te ção do nos so meio am bi en te e,
con se qüen te men te, a me lho ria da qua li da de de vida 
da nos sa po pu la ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, esse 
é um da que les pro je tos que ob tém a apro va ção
unâ ni me des ta Casa do Se na do da Re pú bli ca. Tra -
ta-se de cri ar re cur sos para o Pro gra ma de Apo io ao 
Fun do Na ci o nal do Meio Ambi en te.

Sr. Pre si den te, nós to dos te mos de ba ti do nes -
ta Casa a ne ces si da de de uma po lí ti ca efe ti va de
pre ser va ção do meio am bi en te. Eu me re cor do que,
ao fi nal do ano pas sa do, jun to com a Se na do ra Ma -
ri na Sil va e ou tros emi nen tes Se na do res, fi ze mos
qua se que uma cam pa nha no Se na do Fe de ral con -
tra a de vas ta ção das nos sas flo res tas. Jul gá va mos,
e jul ga mos ain da, um cri me con tra a eco lo gia o que
se fa zia nes te País. Ain da há pou co, o nosso co le ga
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro re cla ma va da pro i bi ção de ter -
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mi na da pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te, pelo Mi -
nis tro Sar ney Fi lho, de trans por te e de uti li za ção
da ma de i ra nes te País. Su ce de que o Mi nis tro to -
mou essa pro vi dên cia em ra zão da ili ci tu de com
que o as sun to está sen do en ca mi nha do nes te
País. Mais de 90% das con ces sões ou das ex plo -
ra ções exis ten tes, hoje, nes te País, são ile ga is. O
que de se ja o Mi nis tro Sar ney Fi lho é, exa ta men te, 
co lo car em or dem toda essa si tu a ção. Nós não
po de mos per mi tir que o Bra sil seja ex pos to, aqui e 
alhu res, por con ta de um cri me que, in te ra ti va -
men te, vem sen do co me ti do em nos so País con tra 
a na tu re za. Esses re cur sos, por tan to, vi rão nos aju -
dar nes ta luta que o Mi nis té rio do Meio Ambi en te e
o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so vem en ce tan do em be ne fí cio do meio am bi en te,
da eco lo gia e das nos sas flo res tas.

Apo i a mos, por tan to, in te gral men te essa ini ci a -
ti va, Sr. Pre si den te.

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 peça a pa la vra, en -
cer ro a dis cus são. 

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

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

Apro va do.
O pro je to 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 112, 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 20, 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 20, de 1999, que au to ri -
za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no jun to ao 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$24,000,000.00 (vin te e qua tro mi lhões
de dó la res nor te-americanos), des ti na da a fi nan ci ar
o Pro gra ma de Apo io ao Fun do Na ci o nal do Meio
Ambi en te (Fase II – 1ª Eta pa).

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de mar ço
de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães , Pre si den te
– Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Ge ral do Melo –
Car los Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 112, DE 1999.

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

RESOLUÇÃO Nº    , DE 1999

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no jun to ao 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$ 24,000.000.00 (vin te e
qua tro mi lhões de dó la res nor -
te-americanos), des ti na da a fi nan ci ar o
Pro gra ma de Apo io ao Fun do Na ci o nal
do Meio Ambi en te (Fase II – 1ª Eta pa).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca fe de ra ti va do Bra sil

au to ri za da, nos ter mos da Re so lu ção nº 96, de
1989, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 17, de
1992, am bas do Se na do Fe de ral, a con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no com  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$24,000,000.00 (vin te e qua tro mi -
lhões de dó la res nor te-americanos).

Pa rá gra fo úni co. A ope ra ção de cré di to au -
to ri za da nes te ar ti go des ti na-se 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 – 1ª Eta pa).

Art. 2º A ope ra ção de cré di to ex ter no au to ri -
za da terá as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – mu tuá rio: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil;

II – mu tu an te: Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi men to – BID;

III – exe cu to res: Mi nis té rio do Meio Ambi en -
te, dos Re cur sos Hí dri cos e da Ama zô nia Le gal – 
MMA e Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e
dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is   IBAMA;

IV – pe di do: For mu la do pelo Mi nis tro de
Esta do do Meio Ambi en te, dos Re cur sos Hí dri -
cos e da Ama zô nia Le gal;

V – fi na li da de: fi nan ci ar, par ci al men te, o
Pro gra ma de Apo io ao Fun do Na ci o nal do Meio
Ambi en te (Fase II – 1ª Eta pa);

VI – valor: US$24,000,000.00 (vinte e quatro
milhões de dólares norte-americanos), de
principal;
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VII – modalidade de empréstimo:
financiamento a débito dos recursos do Fundo
para Operações Especiais;

VIII – moeda: de curso legal da República
Federativa do Brasil;

IX – pra zo de de sem bol so: até três anos
con ta do a par tir da vi gên cia do Con tra to;

X – ca rên cia: qua ren ta e dois me ses a par tir 
da as si na tu ra do Con tra to;

XI – amort iza ção: qua ren ta par ce las se mes -
tra is e con se cu ti vas, no va lor de US$600,000.00
(se is cen tos mil dó la res nor te-americanos) cada,
ven cen do-se a pri me i ra seis me ses após a data do
Con tra to e a úl ti ma vin te anos a par tir da data do
Con tra to;

XII – ju ros: pa gos se mes tral men te so bre os
sal dos de ve do res diá ri os do em prés ti mo com ju -
ros de 3% a.a. (três por cen to ao ano);

XIII – co mis são para ins pe ção e su per vi são
ge ral: 1% (um por cen to) so bre o prin ci pal, na
mo e da de cur so le gal da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil;

XIV – co mis são de cré di to: não será co bra -
da ten do em vis ta o ca rá ter des ta ope ra ção.

Art. 3º A au to riza 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) – Estan do a ma té ria em re gi me de ur gên cia,
pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

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

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

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

lhães) – Item 3 : 

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 1997

Pri me i ro dia de dis cus são, em se -
gun do tur no, do Subs ti tu tivo à Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 1997,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o no bre
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que al -

te ra os arts. 34, in ci so VII, alí nea “e”, 35, in -
ci so III, 167, in ci so IV, e 198, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, que dis põem so bre a des ti na -
ção de re cur sos da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, para
a im ple men ta ção, fun ci o na men to e ges tão 
do Sis te ma Úni co de Sa ú de, e dá outras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer nº 655/98 – CCJ, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, ofe re cen do a re -
da ção para o se gun do tur 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 93, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so II, do Re gi -

men to Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de
1997, a fim de que a re fe ri da pro po si ção seja re e -
xa mi na da pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999. –
Pa u lo Sou to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re queri men to que aca ba de
ser lido.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – 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) – Para en ca mi nhar, dou pre fe rên cia ao au tor, 
Se na dor Anto nio Car los Va la da res. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu es tra nho, de 
cer ta for ma, a apre sen ta ção des se re que ri men to
que pro mo ve o adi a men to da dis cus são da pro pos ta 
de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, que tra ta da vin cu -
la ção de re cur sos para o SUS, para a Sa ú de do
Bra sil. Estra nho por que, num mo men to como este,
quan do o Bra sil é atin gi do por uma das ma i o res cri -
ses eco nô mi cas e so ci a is de toda a sua his tó ria,
quan do o se tor sa ú de é um dos mais pre ju di ca dos,
de ve ria o Go ver no de ter-se so bre o se tor com ma i or 
pre o cu pa ção do que an tes, haja vis ta que o de sem -
pre go se tor nou avas sa la dor em todo o País. Com o 
con ge la men to de sa lá ri os, a per da do po der aqui si ti -
vo de tra ba lha do res e de todo o povo de um modo
ge ral, re cru des ce, sem dú vi da al gu ma, a ne ces si da -
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de de a po pu la ção pro cu rar mais o se tor sa ú de, as
de man das au men ta rem e, con se qüen te men te, a po -
bre za. Em um caso como esse, quan to mais se de -
mo ra para uma so lu ção per ma nen te e de fi ni ti va na
bus ca de re cur sos para a sa ú de, mais a po pu la ção
po bre mer gu lha, cada vez mais, em um so fri men to
pro fun do.

Aliás, essa PEC nas ceu aqui no Se na do e se
ori gi nou de um com pro mis so as su mi do pe los Se na -
do res que apro va ram a CPMF em sua pri me i ra edi -
ção, uma vez que ha via uma re sis tên cia, sem dú vi -
da al gu ma, àque la pre ga ção fe i ta pelo Mi nis tro Adib
Ja te ne para a apro va ção da CPMF. A con di ção que
es ta be le ce mos para a apro va ção da que la emen da é 
de que, du ran te a vi gên cia da CPMF em sua pri me i -
ra edi ção, o Se na do Fe de ral es tu da ria uma pro pos -
ta, por meio da qual o Go ver no da União, os Esta -
dos e Mu ni cí pi os alo ca ri am re cur sos obri ga tó ri os ao
se tor sa ú de para ar ran car de vez da cri se em que
sem pre vi veu a Sa ú de em nos so País.

No de cor rer do pri me i ro ano de vi gên cia da
CPMF – a sua vi gên cia acon te ceu no ano de 1996,
ape sar de ter sido apre sen ta da em 1995 –, co me ça -
mos a es tu dar uma sa í da para o se tor. Daí apre sen -
ta mos a Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ti co nal, que
re ce beu o nE 19, que con tou com o apo i a men to de
mais de 40 dos Srs. Se na do res e teve como Re la -
tor, num pri me i ro mo men to, o Se na dor Espe ri dião
Amin, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, a qual foi apro va da por una ni mi da de. Vin do a 
ple ná rio, em pri me i ro tur no, o Se na do de li be rou
tam bém por una ni mi da de a va li da de da pro pos ta,
vin cu lan do es ses re cur sos à Sa ú de: 30% dos re cur -
sos da se gu ri da de so ci al, 12% das re ce i tas cor ren -
tes dos Esta dos e 10% dos Mu ni cí pi os. 

Na ver da de, os Esta dos e os Mu ni cí pi os já
vêm em gran de par te cum prin do esse pa pel. Há
Esta dos e Mu ni cí pi os que, efe ti va men te, co lo cam o
se tor sa ú de como pri o ri da de nos seus or ça men tos e 
gas tam re cur sos enor mes no aten di men to às po pu -
la ções mais po bres até em au xí lio ao SUS, uma vez 
que os re cur sos que são di re ci o na dos aos hos pi ta is, 
aos pos tos de sa ú de e con se qüen te men te ao Sis te -
ma Úni co de Sa ú de das Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is são
re cur sos ín fi mos; uma vez que o Go ver no Fe de ral,
que era obri ga do a uti li zar-se da CPMF ape nas
como re cur so adi ci o nal, um re cur so que se so ma ria
à ma i or par te que ad vi ria das do ta ções or ça men tá ri -
as, in fe liz men te, por for ça da sua equi pe eco nô mi -
ca, não vem des ti nan do aqui lo que é apro va do, pelo 
me nos na sua to ta li da de, na Co mis são de Orça men -
to e, con se qüen te men te, pelo Con gres so Na ci o nal. 

Havia, Sr. Presidente, uma grita generalizada
– inclusive a falta de recursos obrigatórios para o
setor saúde – que redundou na demissão do
Ministro Adib Jatene, que, inconformado com a
falta de compromisso do Governo, abandonou o
Ministério em protesto à palavra que fora
empenhada e não cumprida pelo Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

E, agora, Sr. Presidente, apresenta-se um
requerimento com o objetivo não de estudar, pois –
perdoe-me o nosso querido Senador Paulo Souto,
ex-Governador da Bahia, grande administrador e
grande Senador – nós teremos ainda três
discussões antes da aprovação definitiva desta
matéria, tempo suficiente para que os Senadores
novatos possam se debruçar sobre a matéria e, na
próxima semana, na quarta-feira, já terem amplas
condições de opinar sobre a PEC nº 19. Tenho
certeza absoluta de que, adiando essa matéria,
procrastinando-a, estaremos causando mais mortes
neste País. Esse adiamento provocado pelo
Governo não tem nenhum sentido, uma vez que a
CPMF agora foi aumentada – naturalmente contra o 
voto do Bloco da Oposição – de 0,20% para 0,38%
e a seguridade social terá recursos amplos para
direcioná-los em favor da saúde. 

Portanto, Sr. Presidente, o Bloco de Oposição, 
no seu dever de ajudar a saúde do Brasil, e
inclusive somando-se ao compromisso assumido
pelo Senado Federal e pela Câmara dos
Deputados, vota contra esse requerimento e a
favor do andamento normal de uma proposição
que foi aprovada por unanimidade no primeiro
turno pelo Senado Federal e pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Jader
Barbalho e, depois, o autor do requerimento,
Senador Paulo Souto.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP) 
– Peço que me inscreva também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Só pode falar um de cada Partido.
Vamos levar em conta que o Bloco, nesta situação,
tem mais de um, então V. Exª falará pelo PDT.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP) 
– Obrigado.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para 
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra
con si de ran do que fi cou acer ta do que qual quer re- 
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que ri men to de adi a men to de ve ria me re cer uma jus -
ti fi ca ti va. 

Considero que esta matéria está voltando ao
plenário em segundo turno e não pode mais ser
emendada, inclusive em relação ao mérito. Vamos
ouvir o colega Paulo Souto, que seguramente terá
uma justificativa a nos apresentar sobre o que o
levou a apresentar esse requerimento de
adiamento. Em princípio, o PMDB, pela sua
liderança, não tem nenhuma objeção a que a
matéria possa ser adiada, até porque estamos no
início de uma nova Legislatura e os Srs. Senadores
novos, como é o caso do Senador Paulo Souto,
podem ter razões para desejar conhecer melhor a
matéria. 

Faço essa observação apenas para que fique
claro que não há possibilidade de pedido de
adiamento sem justificativa do pedido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Paulo
Souto para justificar inclusive o seu requerimento.

O SR. PAULO SOUTO  (PFL – BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado
Federal viveu, durante três anos consecutivos,
momentos importantes, quando votou os fundos
que vieram a se denominar Fundo Social de
Emergência e depois Fundo de Estabilização
Fiscal. Os Senadores, numa atitude realmente
importante, votaram achando que, mesmo tendo
que tirar recursos dos seus Estados e dos
Municípios, era essencial que o Governo Federal
dispusesse de recursos livres de quaisquer
vinculações para que pudesse, desde aquela época, 
1995, fazer o chamado ajuste fiscal.

Foi uma grita enorme dos Governadores, dos
Prefeitos, porque muitos desses recursos do FEF
foram tirados com grande sacrifício dos Estados e
dos Municípios. E tanto é assim que o Senado
Federal corrigiu um pouco essa situação e, na
última votação, fez com que pelo menos alguns dos
recursos voltassem para os Municípios numa
gradação de três anos.

Em todas essas vezes em que o Senado
opinou, a justificativa, aceita por esta Casa, era
basicamente uma única: não era possível o
Governo fazer o seu plano de ajuste fiscal com a
vinculação das receitas feita pelo Fundo de
Estabilização Fiscal e pelo Fundo Social de
Emergência. Não era possível, o Governo não
tinha meios de pagar certas despesas porque era
engessado pela excessiva vinculação das receitas 

justamente do Fundo de Estabilização Fiscal e do
Fundo Social de Emergência.

Ora, esta mesma Casa, que aceitou essa
justificativa – e não faço nenhuma crítica, pedi o
adiamento porque considero este assunto
importante e que merece uma reflexão de todos
os Srs. Senadores, principalmente os Senadores
novos – não pode, portanto, depois de ter dado
uma certa liberdade ao Governo, tirá-la
completamente com uma vinculação
poderosíssima de 30% do orçamento da
Seguridade Social para o Sistema Único de Saúde.

Além do mais, sobrevieram problemas
novos. Está aí a CPMF em processo de votação,
que cuida da vinculação dessas receitas; está aí o
Governo Federal discutindo com os Estados o
problema de suas dívidas, o problema do ajuste
dos Estados. Chegamos aqui e, mais uma vez,
vamos impor aos Estados que vinculem 12% de
suas receitas à saúde.

Penso até, Senador Antonio Carlos Valadares, 
que V. Exª tem razão. Muitos até aplicam mais do
que isso, mas não seremos nós aqui que iremos
dizer a cada momento o que os Estados e os
Municípios devem fazer.

Por isso, insisto que não tenho nenhuma
intenção de prolongar essa apreciação. Penso
apenas que é um assunto seriíssimo, porque tudo
que fizemos para dar uma certa liberdade ao
Governo Federal para tratar desse ajuste fiscal com
Estados e Municípios, neste momento, pode cair
com essa nova vinculação que se pretende.

É esse exclusivamente o meu espírito,
pedindo um pouco mais de tempo para reflexão
do Senado Federal, dos que aqui chegaram pela 
primeira vez, para que decisões
importantíssimas desta mesma Casa não sejam
anuladas por esta proposta de emenda
constitucional aqui apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador
Sebastião Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tentarei ser breve.

De fato, este é um tema complexo, porque diz
respeito à vinculação de receitas tanto da União
quanto dos Estados e Municípios e todos sabemos
que a área econômica do Governo é contrária a ela. 
Por outro lado, percebemos que o atual Governo
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tem tido sérias dificuldades para prestar
atendimento social à população, tanto em nível
federal quanto estadual e municipal. 

Por isso, so mos de fen so res des sa pro pos ta.
Uma emen da se me lhan te tra mi ta na Câ ma ra há
bas tan te tem po, de au to ria do De pu ta do Edu ar do
Jor ge, do Par ti do dos Tra ba lha do res de São Pa u lo,
e tem pro vo ca do pro fun das dis cus sões na que la
Casa. 

No ano pas sa do, em re u nião à qual es te ve
pre sen te o Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, ouvi de
S. Exª que sua ten dên cia era apo i ar a apro va ção
des sa ma té ria. Em fun ção dis so, in clu si ve, vo tei a
fa vor da CPMF no Se na do: por en ten der que a área 
da sa ú de, de fato, pre ci sa re for çar o seu or ça men to. 

Mas con fes so que a mi nha op ção é por uma
re for ma es tru tu ral do mo de lo de des ti na ção de re -
cur sos à sa ú de em vez de apo i ar de ter mi na das me -
di das mi ra bo lan tes, como é o caso da CPMF. Eu,
por exem plo, não me sin to à von ta de para vo tar
uma nova pror ro ga ção da CPMF no fu tu ro pró xi mo.
Por isso, bus ca mos uma so lu ção de fi ni ti va, per ma -
nen te, do pon to de vis ta es tru tu ral. 

Assim como acon te ce na área da edu ca ção,
que tem os seus re cur sos cons ti tu ci o nal men te de fi -
ni dos, é pre ci so que a área da sa ú de tam bém os te -
nha, por se rem es sas duas áre as, sa ú de e edu ca -
ção, os dois pi la res fun da men ta is de sus ten ta ção do 
aten di men to so ci al à nos sa po pu la ção.

Faço, por tan to, um ape lo ao Ple ná rio para que, 
mes mo aca tan do a pro pos ta do Se na dor Pa u lo Sou -
to – par ti cu lar men te, sou con tra ela –, de fi na uma
data, como tem sido fe i to, aliás, qua se ro ti ne i ra men -
te nes ta Casa, nos pe di dos de adi a men to. Tra ta-se
de ma té ria que está em se gun do tur no de vo ta ção e 
cujo mé ri to não dá mais para re ver. 

Eu gos ta ria que a Mesa, com au to ri za ção do
Ple ná rio, de fi nis se uma data para que esse as sun to
re tor nas se ao de ba te no Se na do da Re pú bli ca.

Logicamente, a aprovação em segundo turno
fará que a tramitação dessa PEC, na Câmara –
juntando-se à matéria que já está tramitando
naquela Casa –, seja agilizada; gostaria, se
possível, que ela fosse até mesmo aprovada.

Muito obrigado.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr. 

Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Senadora Marina, se V. Exª insistir,

falará, mas, do Bloco, já falaram dois, quando só
poderia falar um.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Falarei pelo Partido dos Trabalhadores, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Evidentemente ...

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Foi 
V. Exª ...

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Aca bei de fa zer uma ex ce ção. Daí por que
as ex ce ções são er ra das.

V. Exª vai fa lar, mas, de ou tra vez, só fa la rá
um re pre sen tan te do Blo co.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Foi
V. Exª que, sen do li be ral com o Se na dor Se bas tião
Ro cha, dis se que fa la ria pelo Par ti do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pen sei que o Blo co fos se mais uni do.

Com a pa la vra V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr. 
Pre si den te, O Blo co é uni do, tan to é que faz ques -
tão de re a fir mar e de fen der uma pro pos ta que tem
toda a con vic ção de ser cor re ta.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª tem cin co mi nu tos.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para 
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, es ta mos di an te de uma ques tão que
con si de ro de fun da men tal im por tân cia. Qu an do ten -
ta mos vin cu lar os re cur sos or ça men tá ri os des ti na -
dos à sa ú de, o ob je ti vo é que o Go ver no se sin ta na 
obri ga ção de cum prir o pre ce i to cons ti tu ci o nal que
ins ti tui que a sa ú de é um de ver do Esta do e um di -
re i to do ci da dão. Infe liz men te, nes te País, o ser vi ço
mé di co dis põe de equi pa men tos com ple ta men te de -
te ri o ra dos e há pés si mas con di ções de aten di men -
to. Por tan to, com cer te za, es ses re cur sos iri am aju -
dar mu i to a sa ú de no nos so País.

Sou pro fes so ra e sei o quan to o art. 212 da
Cons ti tu i ção Fe de ral con tri bu iu para que a edu ca -
ção não fi cas se à mer cê des se ou da que le go ver na -
dor ou até mes mo do pró prio Pre si den te da Re pú bli -
ca. Hoje, a edu ca ção, in de pen den te men te de os go -
ver nos es ta du a is de ci di rem se vão ou não pri o ri -
zá-la, con ta com re cur sos or ça men tá ri os que pos si -
bi li tam a sua im ple men ta ção. Do mes mo modo, a
sa ú de. Se é im pos sí vel vi ver sem sa ú de, é tam bém
im pos sí vel vi ver sem o co nhe ci men to, por que fica mos 
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do en tes do pon to de vis ta do nos so cres ci men to cul -
tu ral, so ci al, etc. 

Faço um apelo. Se não for mais possível fazer
emendas – porque esta é uma discussão em
segundo turno –, que se vote a matéria e que, na
Câmara dos Deputados, sejam feitas as
modificações que o Senador talvez deseje. 

É claro que os Senadores que estão chegando 
merecem discuti-la, mas a matéria já está em
segundo turno após ser votada por todos os Srs.
Senadores e Senadoras. 

Apenas desejo reafirmar aquilo que nós,
brasileiros, com bom-senso, em sã consciência,
sabemos ser fundamental, porque o sistema de
saúde brasileiro é precário. É só visitarmos qualquer 
unidade hospitalar deste País para percebermos
que ou criamos mecanismos que obriguem o
Governo a cumprir o preceito constitucional, ou
então continuaremos oferecendo possibilidades
para que haja discursos indignados, como o que foi
feito pela nossa querida Senadora Heloisa Helena.
S. Exª, da tribuna da Casa, mostrou que a
Constituição é desrespeitada a todo momento, o
que não colabora para o bem da saúde, da
educação e do desenvolvimento econômico e social 
deste País.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, eu gostaria de falar rapidamente. 
Concordo com os argumentos do Senador Paulo 
Souto, mas gostaria de acrescentar um outro
aspecto em relação a esses dois primeiros itens, 
arts. 34 e 35. 

Esses artigos tratam de casos de intervenção
federal nos Estados e Municípios. Na verdade, a
emenda constitucional que trata da vinculação
também amplia os casos de intervenção federal
nos Estados e Municípios, caso não sejam
aplicados esses percentuais. Vamos chegar ao
ponto de – na área de educação isso já existe,
mas nunca foi usado – um determinado Estado ou
Município aplicar 9 ou 11% e haver decretação de
intervenção federal, o que me parece uma punição 
bastante grande e antidemocrática em relação à
situação específica de se usar 0,5% ou 1% a menos 

no setor de saúde. 
A vinculação não resolve os problemas sociais 

do País. Se resolvesse, seria muito fácil:
vincularíamos o Orçamento federal, de acordo com
a prioridade de cada um, e não precisaríamos mais
elaborar o Orçamento, tendo resolvido os problemas 
sociais do País. 

Durante a Constituinte de 88 – e muitos foram
constituintes – foram apresentadas mais de 70
emendas que tratavam de vinculação, inclusive
essa, e todas foram recusadas, exceto a da
educação, que já existia na Constituição anterior e
que representava um compromisso com o futuro. 

Na verdade, a vinculação deve ser muito bem
pensada. 

Concordo com a argumentação muito bem
colocada pelo companheiro Senador Paulo Souto.
Voto a favor do adiamento. 

Eu gostaria de discutir mais a respeito dessa
matéria, porque estou aqui há apenas um mês.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Em votação o requerimento.

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

Aprovado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES

(Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço verificação
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Foi pedida verificação. (Pausa.)

Solicito aos Srs. Senadores que se encontram
em outras dependências da Casa que compareçam
ao plenário para a votação nominal.

Quem for a favor do requerimento deve votar
“sim”.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – A
Liderança do PMDB recomenda o voto “sim”.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – A
Liderança do Bloco recomenda o voto “não”.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) – 
O PPB recomenda o voto “sim”.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
O PFL recomenda o voto “sim” 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – As Sras. e os Srs. Senadores já
podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram SIM 38 Srs. Se na do res; e NÃO,
13.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 51 vo tos.
Foi apro va do o re que ri men to. 
A ma té ria vol ta rá ao ple ná rio dia 29 de abril,

para vo ta ção.
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, pela or dem, ao Se na -
dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, com a apro va ção des se re que ri men to,
como fi ca rão as ses sões de sex ta e se gun da-feira?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A de se gun da-feira será de li be ra ti va e a de
ama nhã será não de li be ra ti va. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Qual será a pa u ta da ses são de se gun -
da-feira? 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Ain da será de fi ni da. Para efe i to das ur gên -
ci as que se rão apro va das ago ra, as ses sões de
hoje e de ama nhã con tam.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra
pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor 
Anto nio Car los Va la da res. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, com a apro va ção des se re -
que ri men to de adi a men to, gos ta ría mos que V. Exª
in for mas se ao Ple ná rio, pois pode ser que al gum
Se na dor não te nha tido ciên cia, quan do será re co lo -
ca da em pa u ta a ma té ria da PEC da Sa ú de.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Mesa re pe te o que já dis se e que V. Exª
não ou viu, em bo ra te nha todo di re i to de pe dir que
seja re pe ti do no va men te: será dia 29 de abril. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE) – Eu ouvi. Dis se a V. Exª que po -
dia ser que al guns de nos sos co le gas não ti ves sem
ou vi do.

Agra de ço a in for ma ção e a ge ne ro si da de de V. Exª 
.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Mu i to obri ga do.

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

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 94, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 255, II, item 12, do Re gi -

men to Inter no, re que i ro que so bre o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 1, de 1996, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção,
seja ou vi da, tam bém, a de in fra-estrutura.

Jus ti fi ca ção

O pro je to ori gi nal ins ti tui a com pen sa ção fi -
nan ce i ra aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí -
pi os pela ge ra ção de ener gia elé tri ca e cen tra is
nu cle a res. A com pen sa ção fi nan ce i ra jus ti fi ca-se 
pois, por me di da de se gu ran ça, as áre as que cir -
cun dam as cen tra is nu cle a res tem que obe de cer
sé ri as res tri ções quan to a sua ocu pa ção, pre ju -
di can do a ati vi da de eco nô mi ca de na tu re za agro -
pe cuá ria, in dus tri al ou ur ba na.

No en tan to tal me di da que ser com pa ti bi li -
za da como o novo de se nho ins ti tu ci o nal e eco -
nô mi co do se tor, os as pec tos con cor ren ci a is
pro mo vi dos pe las pri va ti za ções pre vis tas e já re -
a li za das a es tru tu ra de cus tos das em pre sas e
ou tras ques tões de re le vân cia para a aná li se da
ma té ria. São ques tões que po de rão re ce ber uma
gran de con tri bu i ção da Co mis são de
Infra-estrutura, de acor do com as com pe tên ci as
atri bu í das pelo ar ti go 104 do Re gi men to Inter no.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999. –
Se na dor José Edu ar do Du tra .

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.

Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do Re que ri men to
nº 89, de 1999, lido no Expe di en te, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra e ou tros Srs. Se na do res,
que re quer que o tem po des ti na do aos ora do res da
Hora do Expe di en te da ses são do dia 23 de mar ço
pró xi mo seja des ti na do a ho me na ge ar Dom Hel der
Câ ma ra pelo trans cur so de seus no ven ta anos.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do Re que ri men to
nº 91, de 1999, de ur gên cia, lido no Expe di en te, relati-
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vo ao Pro je to de Re so lu ção nº 19, de 1999, que pro -
põe ao Se na do Fe de ral 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 US$ 5,000,000.00 (cin co 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 Inter na ci o nal 
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, des -
ti na da ao fi nan ci a men to, par ci al, do Pro gra ma de
Apo io à Re for ma de Sis te mas Esta du a is de Pre vi -
dên ci as – PARSEP.

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

Aprovado.
A matéria constará da sessão deliberativa de

segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Passa-se, agora, à votação do
Requerimento nº 92, de 1999, de urgência, lido no
Expediente, relativo ao Projeto de Resolução nº 21,
de 1999, que autoriza a contratação de operação de 
crédito externo no valor equivalente a até
US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos), de principal, entre a
República Federativa do Brasil e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID,
destinada ao financiamento parcial do Programa de
Melhoramento de Bairros (HABITAR – BRASIL).

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

Aprovado.
A matéria constará da sessão deliberativa de

segunda-feira .
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do
PFL.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Líder,
Senador Francelino Pereira.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, em nome da Liderança do Partido da
Frente Liberal, requeiro, na forma do art. 222 do
Regimento Interno, pleno voto de aplauso e
reconhecimento ao diretor Walter Sales Júnior, à
atriz Fernanda Montenegro e ao ator-mirim Vinícius
de Oliveira, pelo prêmio Globo de Ouro e pela
indicação ao Oscar, êxitos alcançados, de forma
incontestável, em sua trajetória dentro e fora do
Brasil.

Seja qual for o resultado, no próximo domingo, 
dia 21, em Los Angeles, teremos o reconhecimento
intelectual ao valor da cultura brasileira. Mas a
verdade é que muitos povos estarão torcendo, como 

nós, brasileiros, pela conquista, para o nosso País,
da mais ambicionada premiação da cinematografia
internacional.

Jun to a este re que ri men to, Sr. Pre si den te, as
ra zões, as nos sas jus ti fi ca ti vas, que peço con si de -
rar, na ín te gra, para pu bli ca ção.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA:

Re que i ro, Sr. Pre si den te, na for ma do art. 222
do Re gi men to Inter no, ple no voto de apla u so e re co -
nhe ci men to ao di re tor e ato res do fil me “Cen tral do
Bra sil”, es pe ci al men te ao di re tor Wal ter Sal les Jú ni -
or, à atriz Fer nan da Mon te ne gro e ao ator-mirim Vi -
ní ci us de Oli ve i ra, pelo prê mio Glo bo de Ouro  e pela 
in di ca ção ao Oscar, êxi tos al can ça dos, de for ma
in con tes tá vel, em sua tra je tó ria den tro e fora do
Bra sil.

Seja qual for o re sul ta do, no pró xi mo do min go, 
dia 21, em Los Ange les, te re mos o re co nhe ci men to
in te lec tu al ao va lor da cul tu ra bra si le i ra. Mas a ver -
da de é que mu i tos po vos es ta rão tor cen do, como
nós, bra si le i ros, pela con quis ta para o nos so País,
da mais am bi ci o na da pre mi a ção da ci ne ma to gra fia
in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, é com gran de pra zer que vol ta -
mos a fa lar so bre “Cen tral do Bra sil”, fil me do ci ne -
as ta bra si le i ro Wal ter Sal les Jú ni or. Ampla men te re -
co nhe ci do e pre mi a do no ex te ri or, in clu si ve com o
Glo bo de Ouro de me lhor fil me es tran ge i ro, no dia
26 de ja ne i ro, em Los Ange les, Esta dos Uni dos.

Con ti nu an do sua tra je tó ria de su ces so, “Cen -
tral do Bra sil” foi in di ca do para con cor rer ao Oscar
de me lhor fil me es tran ge i ro e Fer nan da Mon te ne gro
ao de me lhor atriz, pelo seu de sem pe nho no mes mo 
fil me. A de ci são, que cha ma a aten ção do mun do in -
te i ro, será no dia 21 de mar ço, no pró xi mo do min go, 
em Los Ange les, nos Esta dos Uni dos.

Fer nan da não é so men te a pri me i ra atriz bra si -
le i ra a con cor rer à co bi ça da es ta tu e ta do Oscar,
mas a pri me i ra la ti no-americana. Seu ta len to tão
bem co nhe ci do de to dos nós, nos pal cos, na te le vi -
são e no ci ne ma, é par te da ex pres são do ta len to de 
bra si le i ros re co nhe ci dos den tro e fora do Bra sil,
como Tom Jo bim, Car men Mi ran da, Air ton Sen na,
Pelé e tan tos ou tros que de mo ra ría mos a ci tar aqui.

Espe ra mos que a in di ca ção de Fer nan da Mon -
te ne gro pos sa, além de me lho rar a au to-estima de
um povo sem pre em cri se no ca mi nho de seu cres ci -
men to, nos le var a cu i dar mais re so lu ta men te de pro -
mo ver nossa cul tu ra, como uma cri an ça que pre ci sa
ser le va da pe las mãos até atin gir sua ma tu ri da de.
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Este é um belo tes te mu nho so bre o mais ar ro -
ja do de sem pe nho de Wal ter Sal les Jú ni or: “Wal ter
Sal les Jú ni or é um vi to ri o so que, ain da jo vem, de fi -
niu seus ob je ti vos e pas sou a per se guí-los com fir -
me za e co e rên cia. Fi lho de um gran de em pre sá rio,
o em ba i xa dor Mo re i ra Sal les, ele po de ria ter-se aco -
mo da do, mas de ci diu pro cu rar a sua ”len da pes so -
al". O pró prio Wal ter Sal les dis se, dias atrás, que “O 
Bra sil é um país em que as po ten ci a li da des cos tu -
mam ser cor ta das no meio do ca mi nho”. Não era
uma que i xa. Era uma afir ma ção de quem le vou para 
as te las uma his tó ria sim ples e hu ma na, um re tra to
de um Bra sil ca ren te onde os va lo res éti cos e os
exem plos hu mil des se re pe tem, con fir man do as ca -
rac te rís ti cas da alma de um povo que sabe en fren -
tar as mais du ras re a li da des sem per der a au -
to-estima, sem de sis tir, sem per der a ale gria, sem
fu gir do tra ba lho e da bus ca de um fu tu ro me lhor".
(1).

O Oscar, se nho res Se na dor, é o ma i or prê mio
dado pe los Esta dos Uni dos, po tên cia mun di al, aos
me lho res da sua in dús tria ci ne ma to grá fi ca, que mo -
vi men ta mi lhões de dó la res anu al men te, e a fil mes
de ou tros pa í ses tam bém. Ser pre mi a do ou mes mo
in di ca do a este prê mio sig ni fi ca pu bli ci da de, lu cro e
re co nhe ci men to in ter na ci o na is para o pro du tor, di re -
tor, equi pe téc ni ca, ato res e país de ori gem.

O fil me que co mo ve a bra si le i ros, ita li a nos,
fran ce ses, ale mães e nor te-americanos nos vá ri os
pa í ses por onde é exi bi do, mos tra uma face que é
só nos sa, mas com pro ble mas e an se i os que se
pode en con trar em qual quer lu gar, em qual quer
país. Ele é bra si le i ro em sua tra je tó ria do Rio de Ja -
ne i ro à Ba hia, Per nam bu co e Ce a rá, nas be las pa i -
sa gens, o povo, a re li gi o si da de, mas com uma pro -
cu ra do ho mem pela sua iden ti da de numa bus ca
que é uni ver sal, no co ti di a no que usa mos para mar -
car, cons tru ir nos sa his tó ria.

Mas será que a vida é bela no Bra sil do re nas -
ci men to ci ne ma to grá fi co? Não. O nos so ci ne ma,
como já se dis se, pas sa por ápi ces e que das de
tem pos em tem pos. O go ver no Col lor con tri bu iu
para a qua se ex tin ção e o su ca te a men to da nos sa
pro du ção de fil mes, pou quís si mos no iní cio dos
anos 90. Mas des de 1995, fil mes como “Car lo ta Jo -
a qui na”,“Ter ra Estran ge i ra”  (tam bém do di re tor Wal -
ter Sal les), “O Qu a tri lho”, “O que é isso com pa nhe i -
ro?” e “Cen tral do Bra sil”, den tre ou tros, atra em no -
va men te o pú bli co ao ci ne ma para as sis tir na tela
his tó ri as de seu pró prio país".(2)

For mas de in cen ti vo fis cal, cri an do leis fe de ra -
is de apo io à cul tu ra, são de gran de im por tân cia,
mas pa li a ti vas na for ma ção de uma ci ne ma to gra fia
con cre ta e au to sus ten tá vel. A Lei Ro a u net e a Lei

do Au di o vi su al, atra vés da isen ção de uma par ce la
do Impos to de Ren da de em pre sas pri va das que in -
ves tis sem em fil mes, vi e ram tra zer uma nova chan -
ce de pro du zir cul tu ra no País ain da no iní cio des sa
dé ca da. As su ces si vas cri ses que o mun do, e den -
tro dele o nos so País, atra ves sam, mos tram a fra gi li -
da de e ao mes mo tem po a fer ti li da de que há no solo 
dos ar tis tas e pro du to res cul tu ra is que en fren tam
inú me ras di fi cul da des e às ve zes até mes mo o des -
ca so e a des cren ça. Mas, quan do lhes são da das as 
mí ni mas con di ções de tra ba lho, con se guem fa zer
bro tar gran des ár vo res em sim ples va sos de plan -
tas. A fal ta de re cur sos fi nan ce i ros é com pen sa da
pela cri a ti vi da de. O ci ne ma por sua vez é du ra men te 
atin gi do, pela pos sí vel per da da dis po ni bi li da de de
re cur sos fi nan ce i ros, apo i os, in ves ti men tos e pa tro -
cí ni os e pela atu al alta do dó lar já que a ma i o ria dos 
equi pa men tos e ma te ri al ne ces sá ri os à con fec ção
dos fil mes é im por ta do. “É pre ci so ta xar o fil me es -
tran ge i ro”, afir ma o di re tor Wal ter Sal les Jú ni or em
en tre vis ta à re vis ta Épo ca de 15 des te mês. “Sou
fa vo rá vel à re ten ção de uma par te da bi lhe te ria dos
fil mes es tran ge i ros para pro du zir fil mes bra si le i -
ros”(3), diz ele. É uma idéia vin da de um pro fis si o nal 
mais do que nun ca res pe i ta do pela se ri e da de e pro -
fis si o na lis mo de seu tra ba lho. Sen do esta ou não a
sa í da é pre ci so pen sar logo em uma op ção para
que não ocor ra o de sa que ci men to da pro du ção de
fil mes no País.

Se nhor Pre si den te,
Wal ter Sal les Jú ni or co me mo ra ao lado de Fer -

nan da Mon te ne gro e de to dos nós, sem pre com hu -
mil da de. Cada nova con quis ta é bem-vinda, mas se
não vier ain da as sim con ti nu a rão a ser me re ce do res 
de aten ção, va lor e re co nhe ci men to o tra ba lho de
“Cen tral do Bra sil” e a cul tu ra bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fran ce li no
Pe re i 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) – V.
Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da, pela or -
dem. 

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO. Pela
or dem. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
gos ta ria de de i xar re gis tra da a mi nha pre sença nes -
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ta Casa e pe dir à Pre si dên cia que nos des se um
pou co mais de tem po, pois nos sos ga bi ne tes es tão
ins ta la dos lon ge do ple ná rio. Esfor cei-me para ser
rá pi do, mas não con se gui che gar a tem po de re gis -
trar meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – A
presença de V. Exª. constará da Ata.

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

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

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, do 
mes mo modo, que ro que fi que con sig na da a mi nha
pre sen ça, com voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) –  A
Ata re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A SRA. MARLUCE PINTO  (PMDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vem de 
mu i to tem po mi nha pre o cu pa ção com o tra ta men to
di fe ren ci a do exis ten te en tre as re giões bra si le i ras.
Sis te ma ti ca men te, des de os anos 80, ve nho abor -
dan do esse pro ble ma no Le gis la ti vo Fe de ral. Ao in -
vés de re sul ta dos, per ce bo que, ano após ano,
apro fun dam-se as di fe ren ças re gi o na is exis ten tes
em nos so País, par ti cu lar men te em re la ção à Re -
gião Nor te.

Re cen tes es tu dos do IPEA – Insti tu to de Pes -
qui sa Eco nô mi ca Apli ca da – con clu em, para au men -
tar mi nha pre o cu pa ção, que a re to ma da dos in ves ti -
men tos em nos so País apon tam exa ta men te no
sen ti do de pi o rar a con cen tra ção de ren da em re -
giões já pri vi le gi a das. Essa cons ta ta ção, para de -
ses pe ro dos mais po bres, irá au men tar a dis tân cia
en tre os dois “Bra sis”, cujo mar co di vi só rio está no
pa ra le lo 10.

De acor do com es ses es tu dos do IPEA, dos
qua se R$80 bi lhões que in ves ti do res do se tor pri va -
do pro gra ma ram para apli car até o ano 2000, 64,3% 
fo ram des ti na dos para o Su des te, 17,6 % para o
Nor des te, 7,5% para o Nor te e 1,2% para o Cen -
tro-Oeste. Por sua vez, dos in ves ti men tos es tran ge i -
ros re a li za dos em nos so País du ran te os anos de
1987 a 1997, 89% fo ram apli ca dos no Su des te e os
11% res tan tes pul ve ri za dos en tre as de ma is re -
giões.

Obser va mos, cla ra men te, que as de ci sões e
as in ten ções dos que de têm o po der eco nô mi co não 
su ge rem no vas fren tes de tra ba lho e re a li za ções.
Ao con trá rio, su ge rem sua per ma nên cia nos lo ca is

onde os ní ve is de con cen tra ção eco nô mi ca já fo ram 
es ta be le ci dos.

Concluímos, pelo andar dessa carruagem, que 
o ciclo de pobreza tende a permanecer e as
perspectivas de desenvolvimento se eternizam na
“esperança”.

Por essa razão hoje estou nesta tribuna para
fazer um alerta à Nação. Quero mostrar um pouco
de nossas possibilidades aos homens e mulheres
empreendedores de nosso Brasil.

Se, de um lado, essa é uma realidade difícil de 
ser mudada; por outro lado, sou otimista, acredito
que haja uma luz no fim desse túnel de dificuldades.

Somos, os Estados da Região Norte, os que
mais sofremos com a falta de infra-estrutura básica
em todos os níveis. Por si só, esse problema torna
inviável, a curto prazo, a instalação de pólos
industriais arrojados e, até mesmo, o surgimento de
empresas de médio porte, carro-chefe na geração
de empregos e riquezas.

Uma van ta gem, en tre tan to, é o fato de que fo -
mos pou pa dos da ga nân cia des tru i do ra do meio
am bi en te e ti ve mos pre ser va das fér te is e ex ten sas
áre as de ter ras pro du ti vas, pro pí ci as ao plan tio e à
co lhe i ta pro mis so ra.

Nos sas pos si bi li da des, na agri cul tu ra, re pre -
sen tam a úni ca mu dan ça re co nhe ci da como po si ti -
va, não só ao País, mas ao mun do in te i ro.

Ouso di zer, cons ci en te e tran qüi la, que uma
ocu pa ção da Ama zô nia, ra ci o nal e pro gra ma da, em
pou co tem po tor na rá re a li da de an ti ga as pi ra ção de
nos tor nar mos o “Ce le i ro do Mun do”.

Qu an do as por tas da far tu ra se abri ram no
Cen tro-Oeste em di re ção ao Nor te, es ta tís ti cas
apon ta ram Mato Gros so como o ma i or pro du tor de
soja do Bra sil e Go iás apa re cia como des ta que na
pe cuá ria. Hoje, Pa ra ná e Mato Gros so ocu pam o
pó dio como pro du to res de grãos e Go iás é des ta que 
na pro du ção le i te i ra, en tre ou tros, ocu pan do o se -
gun do lu gar, con cor ren do com São Pa u lo.

É ní ti do o des lo ca men to da pro du ção agrí co la
das Re giões Sul/Su des te para as áre as de cer ra do
do Cen tro-Oeste e do Nor te, onde se pro duz com
me nor cus to.

Estu dos do Mi nis té rio da Agri cul tu ra mos tram
que, en quan to no Cen tro-Oeste a pro du ção mé dia
de tri go é de 4 mil e 300 qui los por hec ta re, na Re -
gião Sul um hec ta re pro duz ape nas 1.750 qui los. O
mi lho é ou tro exem plo. No Cen tro-Oeste essa cul tu -
ra che ga a 4 mil e 28 qui lo por hec ta re, uma pro du -
ção de mil qui los a mais do que no Su des te.
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Nosso problema reside na quantidade. Com
menos tecnologia e menos áreas plantadas, nossa
produção é menor.

E isso só acontece, volto a dizer, devido à falta 
de incentivos e de investimentos nas Regiões
Centro/Norte, com prejuízos infinitamente maiores
para os Estados amazônicos. A ausência de
recursos afasta os investidores que, por motivos
óbvios, não se arriscam fora dos locais mais
adequadamente equipados.

Entre tan to, o ter mô me tro da es ca la com pe ti ti -
va já co me ça a mos trar ou tros ca mi nhos para o em -
pre sa ri a do da pro du ção agro pas to ril e hor ti fru ti gran -
je i ra. Pes qui sas de ór gãos fe de ra is mos tram que,
além dos ain da par cos re cur sos tec no ló gi cos, as
me lho ri as do sis te ma de trans por te no Cen tro-Oeste 
e no Nor te, pro mo vem um gra da ti vo au men to da
pro du ção nes sas Re giões, ge ran do as di vi sas e os
em pre gos tão al me ja dos.

Nos dias atu a is, mes mo com uma ini bi da po lí ti -
ca de in ves ti men tos, é exem plar a pro du ção de mi -
lho, ar roz e soja nos Esta dos de Ron dô nia, Ama zo -
nas e Mato Gros so, uma pro va da de ter mi na ção e
gar ra des ses po vos, es que ci dos nos gran des pro je -
tos eco nô mi cos des te País. O me lhor, Sr. Pre si den -
te, é que toda essa pro du ção vai para Por to Ve lho
e, de lá, des ce de na vio pelo Rio Ma de i ra até Ma na -
us, de onde é ex por ta da para a Eu ro pa. Já a pro du -
ção de To can tins, Pi a uí e Ma ra nhão é es co a da pela 
Fer ro via Ca ra jás até o Por to de São Luiz, e de lá
en vi a da para o Pri me i ro Mun do.

Cito es ses dois exem plos para ilus trar a vi a bi li -
da de do Cen tro/Nor te, o que re pre sen ta uma eco no -
mia cal cu la da em tor no de R$50,00/to ne la da, no
trans por te em re la ção à pro du ção que em bar ca nos
por tos do Su des te.

Ima gi nem V. Exªs o re tor no que te ría mos com
in ves ti men tos ma ci ços apro ve i tan do todo nos so po -
ten ci al na pro du ção agro pas to ril e hor ti fru ti gran je i ra. 

E, ab so lu ta men te, não acre di to que o cres ci -
men to do Cen tro/Nor te irá pre ju di car o Sul/Su des te.
Ao con trá rio, o in cen ti vo a es sas no vas fron te i ras
irá, isso sim, in cre men tar o de sen vol vi men to tec no -
ló gi co do Sul, pro vo car o sur gi men to de ou tros seg -
men tos pro du ti vos para aten der a uma de man da
ine vi tá vel, além de ab sor ver a mão-de-obra ex ce -
den te ve ri fi ca da nes ses gran des cen tros. Ade ma is,
é pre ci so que, des de ago ra, nos pre pa re mos para
esse fu tu ro pró xi mo e ine xo rá vel.

Vale a pena registrar, neste meu
pronunciamento, as palavras dos Drs. Célio Floriani, 
ex-Assessor do Ministério da Agricultura e Elísio
Contini, pesquisador e atual Assessor do Presidente 

da Embrapa.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – V.

Exª me permite um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –

Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti, com muito
prazer.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL-RR) – Se na -
do ra Mar lu ce Pin to, V. Exª faz um dis cur so mu i to
opor tu no, que, na ver da de, re pre sen ta não só uma
ra di o gra fia da Re gião Nor te, mas tam bém uma de -
nún cia, mu i to com pe ten te, so bre o des ca so dos ór -
gãos en car re ga dos do de sen vol vi men to do nos so
País em re la ção à imen sa Re gião Nor te. Re cen te -
men te, tive a opor tu ni da de de ver aqui a apre sen ta -
ção de um qua dro dos in ves ti men tos do BNDES –
ban co en car re ga do do de sen vol vi men to eco nô mi co
e so ci al em re la ção à Re gião Nor te –, os qua is,
além de se rem des pro por ci o na is em re la ção aos
Esta dos Sul e do Su des te, a cada ano,, es tão di mi -
nu in do. De nun ci ei, des ta tri bu na, uma ação cri mi no -
sa con tra a Su fra ma, ór gão que vem, com pe ten te -
men te, in ves tin do no de sen vol vi men to da nos sa Re -
gião: o Go ver no Fe de ral a obri gou apli car 8 mi lhões
de sua pró pria re ce i ta em tí tu los do Te sou ro Na ci o -
nal e ain da re ti rou mais 40 mi lhões para ou tros fins.
Na ver da de, V. Exª está fa zen do um dis cur so que –
como to dos nós da Re gião Nor te te mos fe i to – cha -
ma a aten ção da Na ção para essa de si gual da de. É
pre ci so di zer que a nos sa com pe ti ção não é com o
Sul ou com o Su des te. Enten do que essa si tu a ção
de des pre zo da Re gião Nor te pre ju di ca as Re giões
do Sul e do Su des te, por que faz com que haja uma
mi gra ção per ma nen te para os Esta dos ri cos do Sul
e Su des te, o que agra va a si tu a ção so ci al, seja na
área da sa ú de, se gu ran ça, edu ca ção e mo ra dia
nes ses gran des Esta dos. Por tan to, en dos so as pa -
la vras de V. Exª e pa ra be ni zo-a pelo opor tu no dis -
cur so.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, que vem com ple men -
tar da dos que, em bo ra sen do do co nhe ci men to de
to dos, pre ci sam ser re la ta dos des ta tri bu na.

Com ple men tan do o que dis se V. Exª, te mos,
no nos so Esta do, o exem plo do FNO, em que fal tam 
re cur sos ou es tes não são apli ca dos. Até mes mo os 
pe que nos va lo res des ti na dos aos nos sos Esta dos,
ten do em vis ta as enor mes exi gên ci as que são fe i -
tas, não se trans for mam em em prés ti mos para os
pro du to res ru ra is por que es tes não têm con di ção de 
sa tis fa zer as exi gên ci as do BASA. Mas essa é uma
ou tra ques tão. Nós, da que la re gião, so li ci ta mos aos
Se na do res de ou tras re giões que nos aju dem, por -

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 348



que o Bra sil é um só, e pre ci sa mos de sen vol vê-lo
como um todo.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – V.
Exª me permite um aparte?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Pois não, Senador Gilberto Mestrinho, concedo o
aparte, com muito prazer a V. Exª, que, por três
vezes, governou o Estado do Amazonas, o maior
Estado daquela Região.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se -
na do ra Mar lu ce Pin to, é uma fe li ci da de es tar aqui
nes te Ple ná rio no mo men to em que V. Exª fala a
res pe i to da nos sa Re gião, es pe ci al men te quan do o
as sun to se re fe re ao tra ta men to dis cri mi na tó rio que
re ce be mos em re la ção às ou tras re giões. Lem -
bro-me, faz mu i to tem po, pois ve nho de tem pos
atrás tam bém, de quan do o Pre si den te Ge tú lio Var -
gas fez o cé le bre dis cur so do rio Ama zo nas, di zen -
do que a Ama zô nia, a par tir dali, de i xa ria de ser
uma sim ples pá gi na da His tó ria da Pá tria para se
trans for mar num ca pí tu lo da His tó ria da ci vi li za ção.
O tem po pas sou; os pro ble mas au men ta ram; o des -
ca so con ti nu ou. E, mais, as pro i bi ções de tra ba lho
im pos tas aos ho mens da Ama zô nia, de ma ne i ras di -
ver sas, atu am de modo a for çar o es va zi a men to hu -
ma no na re gião. Isso é uma de ter mi na ção que vem
de fora. La men ta vel men te – já dis se aqui des ta tri -
bu na –, a nos sa so be ra nia anda mu i to em ba i xa. Há 
pou cos dias, vi mos que o Pre si den te do FMI mar ca -
va até data para a pri va ti za ção do Ban co do Bra sil e 
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, re fe rin do-se a um as -
sun to da nos sa eco no mia. Ou tros di tam po lí ti cas
am bi en ta is, re co men dan do uma sé rie de me di das.
Ago ra mes mo, há um pro je to, so bre o qual fa la rei
ou tro dia, que im pe de to tal men te qual quer ati vi da de
na Ama zô nia: o tal pro je to dos cor re do res eco ló gi -
cos. Há pou co se fa la va até em con ces são de em -
prés ti mo para o Mi nis té rio, com o pa ga men to de diá -
ri as fan tás ti cas e aju das de cus to para os exe cu to -
res, com o in tu i to de gran je ar a sim pa tia des sa co -
mu ni da de, pro me ten do a ter ce i ri za ção e a con vo ca -
ção das ONGs para tra ba lha rem nes se pro je to. E,
com isso, se es ses cor re do res fo rem im plan ta dos,
nada mais será fe i to na Ama zô nia.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Exa ta men te.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Efe -
ti va men te, es sas pro i bi ções têm que aca bar. O ho -
mem da Ama zô nia tem sido sa cri fi ca do. Não só no
meu Esta do – V. Exª sabe que co nhe ço bem os
Esta dos de Ro ra i ma, Pará e Acre. Co nhe ço to dos
os rios do Acre, os qua is per cor ri de ca noa. Co nhe -
ço os se rin ga is qua se to dos, e sei como é a vida ali. 

De ma ne i ra que é pre ci so es tar mos aten tos para
que haja uma mu dan ça. Não sou con tra os que de -
fen dem um am bi en te puro. To dos nós, quan do acor -
da mos, sen ti mos o am bi en te e que re mos que seja
puro. Mas isso não pode ser fe i to às cus tas so men -
te da Ama zô nia. To dos fes te jam quan do se fa bri -
cam mi lhões de car ros, que são os gran des po lu i do -
res at mos fé ri cos. Os Esta dos bri gam para mon tar
fá bri cas de au to mó ve is e nin guém é con tra. Isso é
que po lui. Mas há pres são. Há ci da des sem es go to,
sem água, na mi sé ria. A po bre za tam bém po lui. Isso 
tudo re pre sen ta o meio am bi en te, em que o re cur so
na tu ral mais im por tan te é o ser hu ma no. E esse ser
hu ma no tem que ser de fen di do, e é o que de fen do.
A mi nha vi são é an tro po cên tri ca. A ter ra sem o ho -
mem não vale nada, não ser ve para nada. A aten -
ção tem que ser dada ao ho mem, e ao ho mem da
Ama zô nia es pe ci al men te, tão bem de fen di do por V.
Exª des sa tri bu na. Pa ra béns, Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Mu i to obri ga da, Se na dor Gil ber to Mes tri nho. Te nho
cer te za de que a sua voz so ma da às dos ou tros Se -
na do res da nos sa Re gião e tam bém às dos nos sos
no bres co le gas, con se gui rão mu dar o per fil da Re -
gião Ama zô ni ca. V. Exª se re fe riu ao fato de que
Ge tú lio Var gas, ex-Presidente de tan tos anos pas -
sa dos, fa lou que a Ama zô nia não ia ser ape nas uma 
pá gi na e, sim, um ca pí tu lo da nos sa His tó ria. Tal vez 
ele nun ca jul gas se que re al men te se tor na ria um ca -
pí tu lo – como es ta mos acom pa nhan do hoje em dia
–, mas no sen ti do da am bi ção de po vos es tran ge i -
ros. Infe liz men te, até ago ra, nós, bra si le i ros, ain da
não fi ze mos um tra ba lho su fi ci en te men te com pe ten -
te para que uma re gião tão rica fos se bem ex plo ra -
da e de sen vol vi da com or de na men to, para que se
aca bas se com essa mi sé ria e a fome que está ins ta -
la da em to dos os Esta dos bra si le i ros. Não ape nas
nos Esta dos sub de sen vol vi dos como os da nos sa
Re gião, mas tam bém nos Esta dos su per de sen vol vi -
dos, há mu i ta gen te de sem pre ga da, pas san do
fome, so fren do a hu mi lha ção de es tar sem pre pe -
din do algo para ali men tar os seus fi lhos.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – V. Exª me
con ce de um apar te, Se na do ra Mar lu ce Pin to?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Com mu i to pra zer, con ce do o apar te ao no bre Se -
na dor Luiz Este vão. Te nho sen ti do que V. Exª tem
tido uma pre o cu pa ção mu i to gran de com a nos sa
re gião.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – Se na do ra
Mar lu ce Pin to, agra de ço a opor tu ni da de que me
con ce de de, mais uma vez, com mu i ta feli ci da de,
apar teá-la. V. Exª tra ta de um tema co mum à Ama -

349   ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



zô nia e ao Cen tro-Oeste, que é a ques tão da de si -
gual da de de tra ta men to que re ce bem dos di ver sos
ór gãos, in vi a bi li zan do mu i tas ve zes o seu pró prio
de sen vol vi men to. Lem bro a V. Exª, Se na do ra Mar lu -
ce Pin to, que o Bra sil co me çou de si gual, mas não
por de se jo de al guém. Co me çou de si gual pela cir -
cuns tân cia de que a ocu pa ção do li to ral era mu i to
mais fá cil, di an te da ine xis tên cia de uma in -
fra-estrutura e das imen sas di fi cul da des lo gís ti cas
de ocu pa ção do Cen tro-Oeste e da Re gião Ama zô -
ni ca. Mas es sas con di ções que im pu se ram a ocu pa -
ção ape nas li to râ nea do nos so País de sa pa re ce ram 
há mu i to. E não é pos sí vel, não é jus to que o Bra sil
con ti nue tra tan do de ma ne i ra de si gual re giões tão
im por tan tes do nos so País. Aliás, é pre ci so lem brar
que, na dé ca da de 50, quan do se de ci diu pela cons -
tru ção de Bra sí lia, um dos ob je ti vos da fun da ção da
nova ca pi tal era jus ta men te o da in te ri o ri za ção do
de sen vol vi men to bra si le i ro. Uma de ci são po lí ti ca,
mas mu i to mais do que isso: uma de ci são eco nô mi -
ca e so ci al. Quem dera que a ma i or par te das na -
ções do Pla ne ta pu des se dis por de con di ções de
de sen vol vi men to pro pi ci a das pelo ter ri tó rio ama zô ni -
co e pe las ter ras do Cen tro-Oeste! Por isso, com
mu i ta ale gria, te nho a opor tu ni da de de apar teá-la e
pa ra be ni zá-la pela opor tu ni da de do seu dis cur so.
Efe ti va men te, te mos que, aqui, no Se na do, aca bar
com es sas de si gual da des, aca bar com a ma nu ten -
ção de de ter mi na dos pri vi lé gi os, por que o que es ta -
mos pro du zin do, em nos so País, é a pe re ni za ção de 
uma de si gual da de. E esse não pode ser o pro pó si to 
de qual quer bra si le i ro, de qual quer le gis la dor. Va -
mos unir es for ços no sen ti do de que a Ama zô nia,
jun to ao Cen tro-Oeste – e te nho cer te za de que
tam bém ao Sul, ao Su des te e ao Nor des te –, pos sa
re sol ver as suas di fi cul da des a fim de que, fi nal men -
te, pos sa mos su pe rar os de se qui lí bri os bra si le i ros.
Mu i to obri ga do.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agradeço, mais uma vez, o aparte de V. Exª. E,
como disse anteriormente, somando sua voz às
vozes dos representantes das Regiões Norte e
Centro-Oeste e de todos os Srs. Senadores, tenho
certeza de que, dos 27 Estados brasileiros, vai-se
falar uma única voz; vai-se falar igualmente para
salvar uma grande parte do território brasileiro: a
Região Amazônica.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) –
Permite-me V. Exª um aparte?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Antes de continuar o meu discurso, concedo-lhe o
aparte, nobre Senador Carlos Patrocínio.

Posteriormente, terei o máximo prazer em ouvir o
Senador Casildo Maldaner.

Passo a ouvir V. Exª, Senador Carlos
Patrocínio, representante de um Estado que está
precisando de investimentos para desenvolver o seu 
potencial, um Estado muito próspero, o do
Tocantins.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre
Se na do ra Mar lu ce Pin to, agra de ço imen sa men te a
ge ne ro si da de de V. Exª ao me con ce der este apar -
te. Ini ci al men te, gos ta ria de di zer que es tou mu i to
sa tis fe i to e mu i to es pe ran ço so com a Ban ca da da
Ama zô nia nes ta Casa. Ulti ma men te, te nho ou vi do
os mais fer vo ro sos dis cur sos em de fe sa da Ama zô -
nia. V. Exª faz um dis cur so mu i to opor tu no nes te
exa to mo men to em que te mos que de fen der as po -
ten ci a li da des da nos sa Re gião. Há pou cos mi nu tos,
che guei de uma au diên cia com o Mi nis tro Cel so La -
fer e vá ri os ou tros Mi nis tros, ain da hoje, se gui rão
para Ma na us onde par ti ci pa rão de uma nova re u -
nião com os Go ver na do res de todo o Bra sil. Este,
por tan to, é o mo men to opor tu no para tra tar mos des -
se as sun to. Eu es ta va con ver san do com S. Exª exa -
ta men te so bre a ques tão da Ama zô nia, so bre os in -
ves ti men tos que de ve rão ser fe i tos na Ama zô nia
para que este pe da ço que ri do e gran di o so do País
pos sa co la bo rar efe ti va men te com a re to ma da do
de sen vol vi men to eco nô mi co. É pos sí vel tran qüi la -
men te fa zer o que V. Exª está pre co ni zan do. Nem
mes mo há ne ces si da de de des ma ta men to da hi léia. 
Este Se na do le vou a cabo uma Co mis são de Inqué -
ri to que aca bou por con clu ir que não exis tem mais
do que 7% de des ma ta men to em to dos os Esta dos
que com pre en dem a Ama zô nia. Ain da on tem, o no -
bre ex-Governador, e hoje nos so Co le ga, Se na dor
Gil ber to Mes tri nho dis se que, em seu Esta do, não
há mais que 2% de des ma ta men to. Por tan to, é pos -
sí vel apro ve i tar aque les cer ra dos e fa zer o ma ne jo
ra ci o nal da Flo res ta Ama zô ni ca, a fim de se pa gar
essa imen sa dí vi da que o Bra sil vem con tra in do por
meio de uma po lí ti ca que não sei se está sen do mu -
i to bem con du zi da. Com a nos sa Re gião, é pos sí vel
sal var o País. Se cons tru ir mos e con clu ir mos obras
fa raô ni cas, gi gan tes cas, cer ta men te elas se rão re -
pe ti das, em qual quer par te do mun do, com gran de
avan ço ci en tí fi co e tec no ló gi co. Mas nin guém vai
cons tru ir mais uma Flo res ta Ama zô ni ca. Por tan to, o
de sen vol vi men to daque la Re gião pode ser al can -
çado por meio do seu ma ne jo ou ma nu se io sus -
ten ta do. Se so men te as ár vo res que já es tão pres -
tes a pe re cer – é cla ro que todo ser vivo tem uma
du ra ção li mi ta da – fos sem ex plo ra das ra ci o nal -
men te, po der-se-ia pa gar essa dí vi da ou par te da
dí vi da que o Bra sil vem con tra in do. Qu e ro re i te rar,
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mais uma vez, a mi nha sa tis fa ção com os pro nun ci -
a men tos que te nho ou vi do nes ta Casa a res pe i to da 
nos sa Ama zô nia. O Esta do do To can tins, como V.
Exª dis se, ne ces si ta de in ves ti men tos, o que, com
cer te za, pro por ci o na rá um re tor no mu i to im por tan te,
como o que já es ta mos apre sen tan do à Na ção, ofe -
re cen do dois ca u da lo sos rios para que se jam su pe -
ra das as di fi cul da des exis ten tes, so bre tu do, no cam -
po ener gé ti co. Este ja V. Exª cer ta de que re ce be rá o 
apo io des te seu Co le ga no que diz res pe i to à im -
plan ta ção da Co mis são Per ma nen te da Ama zô nia
nes ta Casa. Pa ra béns, Se na do ra Mar lu ce Pin to!

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agradeço o aparte de V. Exª. Se eu já estava
convicta e bastante otimista no sentido de que
vamos conseguir, por meio de um trabalho
permanente nesta Casa, o desenvolvimento
daquela Região, agora fico ainda mais satisfeita por
saber que posso contar com o apoio de V. Exª para
a instalação da Comissão da Amazônia.

Quero aproveitar a oportunidade para solicitar
a colaboração de todos os Colegas desta Casa. Sei
que há uma dificuldade, por causa do horário, de
realizarmos as reuniões nas Comissões, mas não
vamos desperdiçar essa oportunidade tão
importante que teremos neste momento de
implantar a Comissão, porque realmente a
Amazônia diz respeito a todos nós. É a única
Região onde ainda há bastante terra não ocupada
pelo homem; o número de habitantes ali é muito
reduzido. Na continuação do meu discurso, vou falar 
sobre a ocupação do ser humano por quilômetro
quadrado na nossa Região.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª 
me concede um aparte?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Concedo a palavra a V. Exª.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) –
Senadora Marluce Pinto, gostaria de cumprimentá-la 
por essa luta pela interiorização do desenvolvimento 
do Brasil, no caso da Amazônia. É bom frisar que,
quando se fala em Amazônia, muitas vezes,
algumas pessoas fazem uma associação somente
com o Estado do Amazonas, o que não é verdade.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Não. Trata-se da Região.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Tra -
ta-se da gran de Re gião que com pre en de o Nor te e
o Cen tro-Oeste bra si le i ros. Vá ri os Esta dos do Bra sil
com pre en dem a Ama zô nia Le gal. No mo men to em
que, na tri bu na, V. Exª de fen de essa in te ri o ri za ção,
que ro as so ci ar-me a esse mo vi men to, em bo ra sen -
do do Sul do Bra sil, por que pre go essa tese des de a 

cam pa nha rumo ao Se na do. Pen so que essa tese
da in te ri o ri za ção vale, in clu si ve num sen ti do ma cro,
como um pro je to para o Bra sil. Com a cri a ção da
Ca pi tal no Pla nal to Cen tral do Bra sil, como dis se há
pou co o Se na dor Luiz Este vão, hou ve ins tru men tos
para que isso acon te ces se. Mas, nes se sen ti do,
pre ci sa mos avan çar, Se na do ra. É pre ci so fa zer com 
que essa ocu pa ção ge o grá fi ca no Bra sil seja eqüi ta -
ti va, para que se evi te o acú mu lo de pes so as nas
gran des me tró po les. Sem pre pre go que, nas gran -
des me tró po les, en fren ta mos três pro ble mas cru ci a -
is: o sa ne a men to bá si co, a se gu ran ça e a mo ra dia.
Se des cen tra li zar mos o de sen vol vi men to no Bra sil,
es ta re mos aju dan do a so lu ci o nar tam bém os pro ble -
mas das gran des me tró po les, por que o cus to para
se man ter uma pes soa nos lu ga res me no res, nas
pe que nas co mu ni da des, é bem me nor que o gas to
na in fra-estrutura das gran des me tró po les. Se na do -
ra, pen so que essa pre ga ção vale não só nes sa
ques tão ma cro. O Go ver no po de ria usar a in te ri o ri -
za ção do de sen vol vi men to nos de ma is Esta dos do
Bra sil, in clu si ve no meu Esta do, que é San ta Ca ta ri -
na. Por que não in te ri o ri zar? Por que não usar o ins -
tru men to de que o Go ver no dis põe, que é o
BNDES? Por que não em pre gar, por meio do Ban co 
do Bra sil, essa tese nas co mu ni da des me no res? É
pre ci so dar in cen ti vos não às me tró po les. Va mos in -
te ri o ri zar e, com isso, le var para o in te ri or o em pre -
go, a sa ú de, a edu ca ção e o la zer. Assim, es ta re -
mos ocu pan do eqüi ta ti va men te o Bra sil como um
todo. Essa é uma das me lho res sa í das para este
País. Por isso, as so cio-me ao pro nun ci a men to de V.
Exª, que tra ta de ques tão tão fun da men tal para o
Bra sil.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agra de ço a V. Exª e fico mu i to sa tis fe i ta por se tra -
tar de um re pre sen tan te do Sul do nos so País. Te -
nho a cer te za de que os de ma is Co le gas do Sul e
do Su des te te rão a mes ma vi são de V. Exª e tam -
bém co o pe ra rão para o de sen vol vi men to des sas
Re giões.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se -
na do ra Mar lu ce Pin to, que ro sa u dá-la pela opor tu ni -
da de, pela pro fun di da de e pela in te li gên cia do dis -
cur so que V. Exª faz no Se na do da Re pú bli ca. Eu
não te ria nada a acres cen tar a tudo que V. Exª diz
hoje, como dis se an te ri or men te o Se na dor Gil ber to
Mes tri nho, mas ha bi ta mos o mes mo vale, sen ti mos
pul sar as mes mas ve i as dos ca u da is ama zô ni cos na 
nos sa cons ciên cia e na nos sa res pon sa bi li da de com 
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o fu tu ro da Re gião e mor re mos no mes mo es tuá rio.
Ape sar da di ver si da de das ter ras al tas e das nas -
cen tes, como ocor re no meu Esta do de Ron dô nia,
não há dú vi das de que o nos so des ti no e a nos sa
his tó ria são co muns. A nos sa cul tu ra in dí ge na tam -
bém nos une e faz de to dos nós que ha bi ta mos es -
sas re giões um por ta-voz dos re cla mos dos con fins,
onde o Bra sil es te ve sem pre dis tan te e de cos tas,
des pre zan do uma re gião que abran ge mais de 60%
des te imen so ter ri tó rio na ci o nal. O que se ob ser va,
con tu do, e já foi dito aqui, é que a Ama zô nia não
está nes se es tá gio por aca so ou pela fal ta de von ta -
de de cres ci men to do povo e das po pu la ções que
nela ha bi tam, mas, so bre tu do, por que há uma po lí ti -
ca de iso la men to, uma po lí ti ca de li be ra da, uma po lí -
ti ca que quer de i xar tal vez para as ge ra ções fu tu ras, 
ou até para as po tên ci as es tran ge i ras, a ri que za, a
área da nos sa re gião. E por que não di zer? Tal vez,
como se vê cons tan te men te, uma pre o cu pa ção de
que a Ama zô nia não per ten ce aos bra si le i ros, mas,
sim, ao uni ver so. Uma re ser va da hu ma ni da de,
como tan tas ve zes se fala. E cada vez que se re pe -
te, essa idéia ga nha cor po. Já se ten tou in clu si ve in -
vo car a so be ra nia das na ções in dí ge nas na re gião
em de tri men to da so be ra nia na ci o nal e da so be ra nia 
nos sa, que vi ve mos lá. Hoje, a Ama zô nia tem 20 mi -
lhões de ha bi tan tes, fe liz men te. Em 1970, quan do
che guei em Ron dô nia, não ha via mais do que 70 mil 
al mas. Hoje são em tor no de 2 mi lhões de ha bi tan -
tes. Ocu pa mos, de vas ta mos a flo res ta – é ver da de
– , em par te, mas só a Ama zô nia, so bre tu do quan do 
a ter ra é fér til, quan do se pres ta para a agri cul tu ra, e 
isso é uma ex pe riên cia vi to ri o sa. A co lo ni za ção no
Esta do de Ron dô nia, hoje, em ter mos de des ma ta -
men to, atin ge em tor no de 17% do ter ri tó rio. É algo
que nos as sus ta pela ve lo ci da de des sa ocu pa ção.
Mas a co lo ca ção que se faz é a de que re ce be mos
mi lha res e mi lha res de bra si le i ros vin dos de to dos
os re can tos, de ses pe ra dos, sem em pre gos, as pa -
ne las va zi as, a bar ri ga fa min ta, fi lhos nos bra ços e
es pe ran ça no co ra ção. Essa gen te vi nha com o de -
se jo de ocu par um pe da ço do solo bra si le i ro e que,
mu i tas ve zes, se lhe ne ga va, a teor de re ser vas
eco ló gi cas, flo res ta is e in dí ge nas. Te nho pro fun do
res pe i to pe los ín di os, mas é pre ci so di men si o nar
me lhor essa re la ção en tre o ho mem, o ín dio e ex -
ten são ter ri to ri al. É pre ci so que se te nha uma po lí ti -
ca in di ge nis ta – até por que não há –, pois não se
pode pre ser var os ín di os na pré-história in de fi ni da -
men te, sob pena de su cum bên cia. Te mos um pro -
ces so de acul tu ra ção, le van do o ín dio de sua con di -
ção cul tu ral, pre ser van do os seus va lo res cul tu ra is,

mas fa zen do-o in te grar o ecú me no na ci o nal, sob
pena de de sa pa re ci men to. Hoje, quem per cor re os
pa í ses da Amé ri ca La ti na vê que exis te uma po pu la -
ção in dí ge na ex pres si va em cada país, por que lá os 
ín di os ti ve ram um pro ces so ci vi li za tó rio e ocu pa ram
um es pa ço. Toda ci vi li za ção su pe ri or ten de, ne ces -
sa ri a men te, a des tru ir a ci vi li za ção que está num es -
tá gio di fe ren te – não vou di zer in fe ri or, mas num es -
tá gio tec no ló gi co di fe ren te etc. Então, não há como
pre ser var, sim ples men te de i xar que mor ram nos
seus ter ri tó ri os. É pre ci so um pro je to de acul tu ra -
men to de nos sos ín di os. Há uma po lí ti ca equi vo ca -
da na Fu nai e os or ga nis mos in ter na ci o na is as sim
tam bém agem por que que rem que es sas re ser vas
bi o ló gi cas do gê ne ro hu ma no aí per ma ne çam – tal -
vez para ex pe riên cia, para es tu do. Na ver da de, não
é isso, o que que rem re al men te são nos sos ter ri tó ri -
os in tac tos, os nos sos ter ri tó ri os dis po ní ve is na sua
ori gi na li da de do gê ne sis. Qu an do co me ço a fa lar,
vou per den do o con te ú do do dis cur so de V. Exª.
Mas, de tudo isso, que ro di zer das di fe ren ças da
nos sa re gião, do des ti no co mum, da cul tu ra co mum
e so bre tu do des sas mes mas ve i as dos ca u da is que
ilu mi nam a nos sa ima gi na ção, os nos sos so nhos e a 
nos sa pers pec ti va de fu tu ro. Por isso, a pro pos ta de 
V. Exª é im por tan te e te mos que tra ba lhá-la. Há
pou cos dias, no Se na do, o Se na dor Jef fer son Pé -
res de nun ci a va o des vio de re cur sos. Hoje, mais
de R$60 mi lhões da Su fra ma es tão sen do de vol vi -
dos, in clu si ve R$40 mi lhões da sua ar re ca da ção,
na Zona Fran ca de Ma na us, para o Te sou ro Na ci -
o nal, a tí tu lo de aqui si ção de tí tu los da dí vi da bra -
si le i ra. Ora, isso é um cri me con tra a nos sa re -
gião. É ne ces sá ria a união de to dos nós, da Co -
mis são da Ama zô nia e tudo mais que pu der mos
fa zer. Na se ma na que vem, fa remos uma re u nião
de emer gên cia, da Ban ca da da Ama zô nia no Se na -
do, e nos des lo ca re mos aos ór gãos res pon sá ve is e
com pe ten tes para re i vin di car que ao me nos par te
do que se ar re ca da na Ama zô nia fi que para a Ama -
zô nia, para nos sa po pu la ção, para nos sa gen te que
está pas san do di fi cul da de di an te de tan tos óbi ces
ao de sen vol vi men to da que la imen sa re gião. Por
isso, está de pa ra béns V. Exª. Ain da vou fa lar, já fa -
lei no pas sa do, mas vol ta rei a fa lar so bre es ses te -
mas que hoje re ce bo o es có lio de V. Exª, com mu i to 
pri mor, com mu i ta sa be do ria e com mu i ta pro fun di -
da de, vol to a re pe tir. Mu i to obri ga do pelo apar te.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agra de ço a V. Ex ª o apar te. Qu e ro di zer-lhe que re -
al men te até os ques ti o na men tos que são fe i tos no
es tran ge i ro so bre nos sos ín di os vi sam uni ca men te a 
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pre ser va ção e a fal ta de de sen vol vi men to da Ama -
zô nia. 

No nosso Estado, nos idos de 1991,
demarcaram uma área enorme, uma das mais ricas
da Região em minérios nobres, para os Ianomâmis.
E até hoje nada foi feito por esses índios.

Já fa lei vá ri as ve zes des ta tri bu na: se não
exis tis se em Su ru cu cu, que é a re gião onde está
ins ta la do, o pe lo tão de fron te i ra com a Ve ne zu e la e
pe gan do par te da Gu i a na, não sei se aque la co mu -
ni da de in dí ge na ain da te ria so bre vi vi do, por que os
re cur sos que che gam lá não são os des ti na dos aos
ín di os. O que eles re ce bem para se ali men tar é atra -
vés do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca, que têm ali ins ta -
la do o pe lo tão de fron te i ras. Já es ti ve lá vá ri as ve -
zes – não es tou con tan do no ve las –, é o que vejo.
As es po sas da que les mi li ta res se pre o cu pam até
com as ín di as que es tão ges tan tes, le van do rou pa,
co ber tor e a ali men tos para o pe que no ín dio.

Ago ra que rem de mar car mais um mi lhão e se -
is cen tos mil hec ta res de ter ra em Ra po so Ser ra do
Sol, no Esta do de Ro ra i ma. Encra va do na que la re -
gião exis tem qua tro mu ni cí pi os, com es co la, in clu si -
ve de Se gun do Grau, ten do ín di os como vi -
ce-prefeitos, ve re a do res, di re to res de co lé gi os, pro -
fes so res, mo to ris tas e até fun ci o ná ri os pú bli cos da
União, por que pas sa ram os fun ci o ná ri os dos
ex-territórios para a União e, quan do não, re ce ben -
do atra vés de co o pe ra ti vas.

Não ha via ne ces si da de de a de mar ca ção ser
con tí nua, como saiu na Por ta ria. Que seja de mar ca -
do, sim! Eles pre ci sam ter as suas ter ras de fi ni das,
em bo ra não se jam eles os pro pri e tá ri os na hora que 
de mar ca ram, por que eles têm, de acor do com a
nos sa Cons ti tu i ção, ape nas o uso da ter ra. Esta é
ou tra fan ta sia pro pa la da pe las ONGs para en ga nar
os ín di os: fa lar-lhes que as ter ras são suas. Sa be -
mos que eles têm ape nas o di re i to de uso da ter ra.

E que ro di zer mais: es tou fa lan do des ta tri bu na 
con vic ta de que os Tu xa u as e as ou tras co mu ni da -
des não de se jam que a de mar ca ção seja con tí nua.
Eles exi gem a de mar ca ção – como nós po lí ti cos a
exi gi mos e como a exi gem os não-índios que tam -
bém po vo am aque la re gião –, mas uma de mar ca ção 
que lhes dê di re i to ao uso da ter ra e tam bém para
os pro pri e tá ri os cu jos avós vi ve ram ali, como com -
pro vam do cu men tos de mais de cem anos.

Ainda ontem acompanhamos o presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Roraima e
mais quatro deputados em audiência com o Ministro 
Renan Calheiros, que nos atendeu na Liderança do
PMDB. Eles trouxeram documentos oficiais da

época em que o Estado de Roraima ainda pertencia 
ao Estado do Amazonas comprovando que ali já
viviam agricultores, que ajudaram no
desenvolvimento do Estado, inclusive na
alimentação de índios.

Muito grata pelo aparte.
O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Ape nas

gos ta ria, mais uma vez, de di zer a V. Exª que es ses
tes te mu nhos en ri que cem este Se na do. Pas san do
pela re gião, pude ver, ra pi da men te, isso que está
acon te cen do. V. Exª, que lá vive e fez um tra ba lho
de gran de al can ce so ci al, sabe, mais do que nin -
guém, da vida da que la gen te e, tam bém por isso,
sabe que o nos so ín dio-prefeito vai so bre vi ver, as -
sim como vão so bre vi ver to dos aque les que es tão
hoje cri an do uma so ci e da de in te gra da no ecú me no
bra si le i ro. Pa ra béns a V. Exª.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Obri ga da, Se na dor.

Con ti nuo, Sr. Pre si den te. 
Vale a pena re gis trar, nes te meu pro nun ci a -

men to, as pa la vras do Dr. Cé lio Flo ri a ni,
ex-assessor do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, e do Dr.
Elí seo Con ti ni, pes qui sa dor e as ses sor do Pre si den -
te da Embra pa.

O pri me i ro foi ta xa ti vo ao afir mar que “a pro du -
ção está mu dan do por que é mais lu cra ti vo. Ma ra nhão, 
Pi a uí, Ron dô nia, Go iás e Mato Gros so es tão se tor -
nan do gran des pro du to res de grãos, prin ci pal men te
de soja, mi lho e tri go, des ti na dos à ex por ta ção”.

O se gun do com ple men ta: “Vá ri os fa to res con -
tri bu em para essa mu dan ça: são ter ras mais ba ra -
tas, cli ma de fi ni do e alta pro du ti vi da de. Essa nova
fron te i ra agrí co la está le van do para as re giões Cen -
tro e Nor te a agro in dús tria e a in dús tria de in su mos
agrí co las. A pro du ção em es ca la de mi lho fará com
que tam bém a su i no cul tu ra e a avi cul tu ra se des lo -
quem para lá”.

Ro ra i ma, par ti cu lar men te, pos sui to das es sas
qua li da des e mu i to mais. Nos sa po si ção ge o grá fi ca
é es tra té gi ca. Di vi di mos fron te i ras com a Ve ne zu e la, 
o co nhe ci do Cor re dor Ca ri be nho, e com a Re pú bli ca 
da Gu i a na.

Nos so ex ce den te de pro du ção está a al guns
me tros dos ve ne zu e la nos, con su mi do res ga ran ti dos, 
com alto po der de tro ca, uma vez que são pro du to -
res e ex por ta do res de fer ro, aço e ci men to, além do
pe tró leo e seus de ri va dos, tudo isso a pre ços al ta -
men te com pe ti ti vos.

Na re a li da de, Ro ra i ma e a ma i o ria dos Esta -
dos do Nor te vi vem um os tra cis mo im pos to con tra a
von ta de de nos sa gen te. Ter ras, co ra gem e de ter mi -
na ção te mos de so bra. Fal tam os in cen ti vos e os in -
ves ti men tos cer tos.
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Temos tudo o que almejam quaisquer
empreendedores, quaisquer investidores.
Possuímos terras férteis, baratas, fartos mananciais
de águas, um clima favorável doze meses por ano,
com temperatura variando entre 23 e 31 graus, e
ocorrências regulares de chuvas.

O Norte representa 14% do território nacional,
sendo que Roraima contribui com 2,7%, com seus
230.140 quilômetros quadrados. Roraima é o
décimo-primeiro Estado entre as unidades da
Federação e sua grandeza territorial é pouco inferior 
à de São Paulo, superior à do Paraná e superior à
da maioria dos países europeus.

Nossas fronteiras internacionais somam 954
quilômetros lineares com a Venezuela e outros 958
com a Guiana. Limitamo-nos com o Estado do
Amazonas ao sul e a oeste, e com o Pará ao leste.

Com tudo isso, somos pouco mais de 350 mil
habitantes, a maioria concentrada em Boa Vista, a
capital, que abriga mais de 200 mil pessoas.

Os Estados do Norte, reunidos, representam
um imenso vazio demográfico, com menos de dois
habitantes, em média, por quilômetro quadrado, à
espera de investimento, de mão-de-obra e de
quantos enxerguem o futuro. Estamos cercados por
uma flora exuberante, pisando em solo riquíssimo,
mas, na verdade, sobrevivendo a dificuldades e
carências há muito já esquecidas pelo Brasil rico.

O “Portal do Progresso”, aberto nos anos 70
em direção ao norte, continua aberto. O
não-investir, o não-implantar projetos que
interiorizem o desenvolvimento e insistir na
não-elaboração de programas que terminem com
essa injusta desigualdade entre irmãos poderá levar 
nosso País à estagnação. Muitos milhões de
hectares de terra estão vazios, esperando a mão
humana para deles tirar e gerar riquezas.

Dois passos de gigante, precisamos
reconhecer, já deu o Presidente Fernando Henrique
Cardoso. O primeiro, ao promover os meios e os
recursos para o asfaltamento da BR-174, no trecho
que faltava para ligar o Estado do Amazonas à
cidade-porto de Caracaraí, em meu Estado. O
segundo, a assinatura de acordo com o
ex-Presidente Rafael Caldera, da Venezuela, para a 
importação de energia elétrica do complexo de Guri. 
A linha de transmissão, em pleno andamento, em
breve irá abastecer a capital Boa Vista, parte do
interior e, talvez, no futuro, outras regiões.

Dois pontos quero ressaltar nessas duas
conquistas:

1) a atuação do ex-governador Ottomar Pinto,

que asfaltou, com recursos próprios do Estado, os
trechos da BR – 174, que vão desde a divisa de
Roraima com a Venezuela, no marco BV-8, até
Boavista, e mais 80km até a cidade-porto de
Caracaraí; e

2) a aprovação de emendas de minha autoria
ao Orçamento Geral da União dos primeiros R$12
milhões para a consolidação da linha de
transmissão de Guri.

Sr. Pre si den te e meus no bres co le gas, essa é
a nos sa re a li da de. Uma re a li da de que avil ta a cons -
ciên cia na ci o nal. Avil ta, por que lá está a ter ra, li vre,
à es pe ra do grão que ger mi na e do ho mem que se -
me ia. Lá es tão as pos si bi li da des. Lá está o va zio
hu ma no que ex ce de nou tras re giões. Aguar da mos
ape nas a von ta de po lí ti ca e um pla no de de sen vol vi -
men to ra ci o nal que alie pro gres so com pre ser va ção, 
para que pro mo va mos a con quis ta da que la re gião
con ti nen tal. Esta mos de bra ços aber tos es pe ran do
os em pre sá ri os, os in dus tri a is, os fa zen de i ros, en -
fim, to dos os tra ba lha do res do sul, do les te e do
oes te; to dos que acre di tam no fu tu ro e que i ram, da
ter ra, re ti rar e dis tri bu ir ri que zas ja ma is vis tas nes te
País.

Te nho cer te za, numa aná li se com os olhos vol -
ta dos para o fu tu ro, que os re cur sos ne ces sá ri os
hoje para esse em pre en di men to ama nhã se rão in -
sig ni fi can tes di an te do re tor no que be ne fi ci a rá a Na -
ção in te i ra.

Nes te caso, vale di zer que “es pe rar não é sa -
ber”.

Con to com to dos os Se na do res des ta Casa.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia, 

por que sei que ul tra pas sei o ho rá rio.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

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

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, no bres co le gas, a Orga ni za -
ção Mun di al de Sa ú de – OMS – vem in ten si fi can do
a luta con tra o ta ba gis mo. Se gun do as suas pro je -
ções di vul ga das no ano pas sa do, o ta ba co será res -
pon sá vel pela mor te de 10 mi lhões de pes so as em
cada ano a par tir de 2020, qua se três ve zes a ci fra
atu al. O nú me ro de fu man tes au men ta rá de cer ca
de 1,1 bi lhão para 1,6 bi lhão, a ma i or par te nos pa í -
ses em de sen vol vi men to.

Obser va-se, por tan to, que a in dús tria do fumo
vem ba ten do su ces si vos re cor des de pro du ção e de 
lu cros, pois nun ca fo ram con su mi dos tan tos ci gar ros 
em todo o mun do como nos dias cor ren tes. Estan do 
su fi ci en te men te pro va dos os ma le fí ci os con se qüen -
tes do há bi to de fu mar, cres cem em igual pro por ção
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o nú me ro de ví ti mas do ta ba gis mo, con for me vêm
cons ta tan do as au to ri da des sa ni tá ri as bra si le i ras e
es tran ge i ras.

Se gun do o Insti tu to Na ci o nal do Cân cer,
104.200 pes so as mor re rão de cân cer este ano no
Bra sil. Des tes, 30% são ví ti mas di re tas do ci gar ro.
Os nú me ros do INC apre sen tam um qua dro de so la -
dor: hoje, te mos um con tin gen te 23% ma i or de fu -
man tes do que há 20 anos.

Ou tro dado não me nos de sa ni ma dor mos tra
que, ao mes mo tem po em que o Go ver no aler ta
para os pe ri gos pro vo ca dos pelo fumo, cres ce as -
sus ta do ra men te o nú me ro de fu man tes aco me ti dos
prin ci pal men te de do en ças pul mo na res e do co ra -
ção, que pro cu ram com mais fre qüên cia os ser vi ços
ofi ci a is de sa ú de.

O que nem sem pre se faz é a re la ção cus -
to-benefício da so bre vi vên cia e êxi to da in dús tria do
ta ba co, que re co lhe ao Te sou ro o mon tan te de tri bu -
tos de vi dos, con fron ta da com a des pe sa, mu i tas ve -
zes su pe ri or, que acar re ta para a so ci e da de, sa bi -
da men te gas tan do cada vez mais os seus es cas sos 
re cur sos no tra ta men to de um nú me ro cada vez ma -
i or de fu man tes.

A ques tão, por si nal, foi ob je to de opor tu na e
den sa re por ta gem da Fo lha de S.Pa u lo, de mons -
tra ti va de que, para cada R$1,00 de po si ta do pe las
in dús tri as nos co fres pú bli cos, o Go ver no gas ta
R$1,50 com o aten di men to de pes so as com pro ble -
mas de sa ú de, de ri va dos do uso de ci gar ros. Esse
com pa ra ti vo, se gun do a Orga ni za ção Mun di al da
Sa ú de, é qua se igual ao de pa í ses como os Esta dos 
Uni dos e a Bél gi ca, nos qua is a pro por ção é de 1
dó lar ar re ca da do para um gas to de US$1,30 e
US$1,60, res pec ti va men te.

Em tra balho pi o ne i ro, a Fo lha de S.Pa u lo, em 
con jun to com pes qui sa do res do Insti tu to Na ci o nal
do Cân cer, che gou à es ti ma ti va dos nú me ros que
cor res pon de ri am aos gas tos com os ma les do fumo
pe los Mi nis té ri os da Sa ú de e da Pre vi dên cia. O re -
sul ta do é ne ga ti vo para os co fres pú bli cos, uma vez
que, com uma des pe sa de R$3,43 bi lhões, no ano
de 1998, o Go ver no ar re ca dou R$2,18 bi lhões de
tri bu tos dos fa bri can tes. Mu i to aquém, por tan to, do
que a sa ú de gas tou com as do en ças des se se tor.

Nos Esta dos Uni dos, gas ta-se algo em tor no
de US$50 bi lhões, anu al men te, ape nas no tra ta -
men to de do en ças de ri va das do con su mo do ta ba -
co, para uma ar re ca da ção de cerca de US$26 bi -
lhões.

Felizmente, alguma reação tem sido
deflagrada no sentido de responsabilizar a indústria
pelos malefícios do cigarro. Ainda naquele país,
desde 1954 começaram a tramitar ações
indenizatórias na Justiça contra os fabricantes.

Graças à atuação do movimento
antitabagista, no ano passado foi deferida a maior
indenização da história americana, permitindo que 
50 estados, mediante acordo judicial, venham a
receber US$246 bilhões de indenização no
próximo quarto de século.

Em sua defesa, os fabricantes de cigarros,
reunidos na Associação Brasileira da Indústria do
Fumo – Abifumo, comumente sustentam não ter
qualquer responsabilidade sobre eventuais doenças 
desenvolvidas em fumantes, por não se haver
estabelecido uma relação de causa e efeito entre as 
doenças e o consumo de cigarro.

Para a in dús tria, o ta ba co, quan do mu i to, po -
de ria ser con si de ra do como um fa tor a mais de ris -
co, ao lado de de ter mi nan tes ge né ti cas, há bi tos de
ali men ta ção, hi per ten são, peso aci ma da mé dia,
ida de e vida se den tá ria. Por tan to, mes mo que o fu -
man te te nha ma i or pro ba bi li da de de con tra ir cer ta
do en ça, di fi cil men te se po de rá apon tá-la como de ri -
va da do uso do ci gar ro.

De fen den do-se tam bém da acu sa ção de uti li -
zar pro pa gan da en ga no sa, ar gu men tam, em con -
trá rio, ser de sen so co mum que o ci gar ro pode ca -
u sar pro ble mas de sa ú de, não ha ven do, por tan to,
qual quer ili ci tu de no fato de di vul gar a ima gem
des ses pro du tos, con for me a garan tia cons ti tu ci o -
nal.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, esse po si ci o na men to não sur pre en de e mu i to
me nos con ven ce. Apro ve i to e res sal to a ini ci a ti va do 
Go ver no Fe de ral, que, so man do-se às ações in di vi -
du a is, por in ter mé dio do Mi nis té rio da Jus ti ça, ela bo -
ra ação in de ni za tó ria con tra a in dús tria do ta ba co,
em va lor es ti ma do en tre R$40 e R$50 bi lhões, afi nal 
con ven ci do de que vem gas tan do mais com o tra ta -
men to das do en ças pro vo ca das pelo ci gar ro do que
os va lo res que efe ti va men te dela ar re ca da a tí tu lo
de im pos tos.

Ao mes mo tem po, a Asso ci a ção em De fe sa da 
Sa ú de do Fu man te (Adesf), em ação in de ni za tó ria
co le ti va, re cor re à Jus ti ça, em nome de fu man tes e
ex-fumantes do Esta do de São Pa u lo, con tra os fa -
bri can tes de ci gar ros. Pela in ver são do ônus da pro -
va, a in dús tria deve pro var que o uso do ci gar ro não 
ca u sa de pen dên cia e que não é res pon sá vel pela
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pro pa gan da en ga no sa, na re a li da de in du to ra de no -
vos vi ci a dos.

A Associação, além disso, está representando, 
perante a Justiça, duas vítimas de câncer que
pretendem indenização da indústria, ocupando-se
também de estudar outros 120 casos de pessoas
que atribuem as enfermidades ao vício do fumo,
com o mesmo fim de obter a devida reparação para
os males de que padecem.

De igual forma, outros governos estaduais
aprestam-se a ingressar no Judiciário contra as
nove companhias de cigarros que atuam no Brasil,
cobrando indenização das despesas do setor
público com a assistência de doentes vitimados
pelo tabagismo.

Exemplo disso: o Governo do Estado do
Espírito Santo promove pesquisa a cargo de seu
Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da
Saúde, destinada a apurar os prejuízos causados
pelos cigarros consumidos por 30% da população,
para justificar o pleito indenizatório, até agora
estimado em US$1 bilhão.

Conclusivamente, observo que a balança da
Justiça pende em favor dos que se viram
sacrificados pelo hábito de fumar, reprovando, no
Brasil e no exterior, a atuação da indústria do
tabaco contrária ao interesse público amplamente
considerado.

Irá prosperar no acertado caminho, portanto, a
atuação governamental no sentido de recuperar as
receitas públicas canalizadas para o atendimento
médico dos usuários de cigarro, assim como as
ações individuais e coletivas que objetivam a
devida indenização das suas vítimas, nos dois
casos atendendo à irrecusável e já tardia defesa
da sociedade. É por esta razão que me solidarizo
com o eminente Ministro da Saúde, José Serra,
que muito oportunamente determinou a realização 
de um estudo que viabilize ações do Governo
frente aos prejuízos financeiros e morais
provocados pelas empresas de tabaco.
Implicitamente, o Governo conseguirá melhorar a
qualidade do serviço público de saúde,
desafogando o SUS e colocando em prática a
sempre reivindicada política preventiva de saúde.

Para finalizar, os números não mentem. A
situação exige uma tomada de posição corajosa. São
tragédias que só serão corrigidas a longo prazo, mas,
desde já, têm um significado social antes inimaginável. 
Hoje, estamos inserindo o Brasil no contexto dos
países cuja preocupação com a saúde do seu povo
é maior do que as expectativas econômicas.

Sr. Presidente, eram essas as considerações
que gostaria de trazer no dia de hoje para reflexão
de todos nós. Nos Estados Unidos, esse movimento 
cresce, e também cresce o alerta ao prejuízo que o
fumo ocasiona. Os dados comprovam que a
arrecadação dos tributos está aquém dos
dispêndios que o Poder Público tem de fazer para
corrigir os males que o cigarro ocasiona à
população como um todo. 

O Bra sil, por in ter mé dio de suas au to ri da des e
de en ti da des não go ver na men ta is, co me ça a ter
cons ciên cia des se pro ble ma e tra ba lha no sen ti do
de que, cada vez mais, des de a ten ra ida de, des de
a es co la, ana li se mos mais de per to os re sul ta dos
que não são van ta jo sos de for ma al gu ma. 

Sr. Pre sidente, se ana li sar mos a ques tão da
sa ú de em si, não só de um ir mão nos so, da fa mí -
lia, de um ente que ri do, mas de qual quer um dos
ci da dãos bra si le i ros, que es tão à mer cê do fumo,
mu i tas ve zes, pela in du ção, va mos cons ta tar que
esse é um pro ble ma mu i to sé rio. E aí está a ques -
tão fun da men tal que a jus ti ça co me ça a ana li sar e
a co lo car em pa u ta: a indu ção leva as pes so as, os
jo vens ao erro, por meio da pro pa gan da, da mas -
si fi ca ção. A pro pa gan da mos tra que o fumo está
pre sen te numa vida fe liz, que é o me lhor ca mi nho,
que não há tris te zas...

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Ouço com mu i ta ale gria o Se na dor Gil ber to Mes tri -
nho, do Ama zo nas.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – O
dis cur so de V. Exª é opor tu no e pres ta ser vi ço, com
a sua di vul ga ção, à nos sa ju ven tu de. E falo isso
com mu i ta tran qüi li da de e com mu i ta le al da de, por -
que sou fu man te, mas acon se lho to dos a não fu mar. 
Sei das dis cus sões que há no mun do ci en tí fi co so -
bre ra zões ge né ti cas ou não de cer tas do en ças, em
que o fumo te ria ou não in fluên cia, mas a ver da de é
que, sen do um ato an ti na tu ral, já é ne ga ti vo à sa ú -
de. E nin guém vai poder me con ven cer de que a fu -
ma ça e os com po nen tes que a cons ti tu em fa çam
bem à sa ú de. E mais, es pe ci fi ca men te, o fumo é
mais pe ri go so ain da para a mu lher. A mu lher que fuma
está mu i to mais su je i ta a de ter mi na dos ti pos de en fer mi -
da des do que o ho mem e, além dis so, pode trans mi -
tir en fer mi da des aos seus filhos. Por isso, V. Exª tem 
ra zão e pres ta um ser vi ço à Casa com o seu pro -
nun ci a men to, pois con tri bui para que te nha mos es -
pe ci al men te, já que se fa lou tan to em meio am bi en te
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aqui, um meio am bi en te sa dio. O fumo faz mal tam -
bém ao meio am bi en te e não só à Ama zô nia.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Re co lho, com ale gria, o apar te de V. Exª, Se na dor
Gil ber to Mes tri nho. Há anos não ha via essa cons -
ciên cia a res pe i to do as sun to. Eu me lem bro dos
meus pais e de mim mes mo. Há al guns anos não
ha via essa cons ci en ti za ção. Ao con trá rio, mo ti va-se
o me ni no, o moço, a fu mar pois di zia-se ao me ni no,
ao moço que aque le que fu ma va era con si de ra do
mais ho mem, mais gen te, in te gra va-se mais à so ci e -
da de. Essa era uma tra di ção, um cos tu me à épo ca.
Vejo que hoje, mes mo aque les que fu mam, como é
o caso do Se na dor Gil ber to Ma ri nho, acon se lham os 
jo vens a não fu ma rem. Por isso, é im por tan te a par -
ti ci pa ção de to dos nós.

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

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Ouço, com ale gria, o Se na dor Vi a na, do Acre, com
re la ção a esse tema.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ca sil do, gos ta ria de so li da ri zar-me com V. Exª pela
opor tu ni da de do seu pro nun ci a men to, que é de in te -
res se de toda a Na ção bra si le i ra e tam bém de todo
o mun do hoje, con forme res sal ta mu i to bem a
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de. Isso está re gis tra -
do em seu pro nun ci a men to. Gos ta ria de ma ni fes -
tar-me, não na con di ção de Se na dor, mas na de
mé di co, pois, ao lon go de tre ze anos de vida mé -
di ca, den tro de hos pi ta is, após a es pe ci a li za ção,
vivi o dia-a-dia de cen te nas, de mi lha res de pes -
so as ví ti mas do ci gar ro, do fumo. Acre di to que
as fa mí li as que pas sa ram por gran des so fri men -
tos, com per da de pa ren tes vi ti ma dos pelo cân -
cer, as cri an ças que fo ram vi ti ma das em am bi -
en tes de fu man tes ao lon go de sua evo lu ção, as
mu lhe res, as grá vi das, como mu i to bem co lo ca o 
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, me re cem a so li da ri e -
da de do Bra sil in te i ro. A opor tu ni da de do pro nun -
ci a men to de V. Exª é um aler ta que acre di to de ve -
ria es ti mu lar ain da mais o Mi nis té rio da Sa ú de, que
já se pre o cu pa com o pro ble ma, a fa zer cam pa nhas, 
a ten tar tra çar e de fi nir res pon sa bi li da des ma i o res
para aque les que en vol vem os não-fumantes com
seu pró prio ví cio. Pa ra béns a V. Exª. Pres to-lhe mi -
nha so li da ri e da de in te gral.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Aco lho, com mu i ta hon ra, as pon de ra ções de V.
Exª, Se na dor Tião Vi a na, in clu si ve como pro fis si o -
nal da área da sa ú de. Isso co la bo ra, sem dú vi da,

na cons ci en ti za ção do Brasil in te i ro em re la ção a
essa si tu a ção.

A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) – V. Exª
me concede um aparte?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Com mu i ta hon ra, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A Sra. Marlu ce Pin to (PMDB – RR) – Meu no -
bre co le ga, Se na dor Mal da ner, o tema abor da do por 
V. Exª hoje, nes ta tri bu na, a res pe i to da ne ces si da -
de de mais pro pa gan das, de modo que seja fe i to um 
tra ba lho mais efi ci en te com re la ção aos fu man tes, é
de suma im por tân cia. Esse é um tra ba lho pre ven ti -
vo. Se a pes soa fuma e de i xa de fa zê-lo, está sen -
do al ta men te be ne fi ci a da, em bo ra sa i ba mos,
como dis se o nos so co le ga Mes tri nho – que, em
vir tu de dos anos que vem fu man do, ain da não
con se guiu de i xar esse ví cio –, que está sen do
al ta men te po lu en te. Seu dis cur so ser ve de aler ta 
aos jo vens, por que lhes dá cons ciên cia de que, na 
sua evo lu ção, isso vai lhes ser pre ju di car. Hoje há
mu i tos jo vens que pra ti cam es por tes e é sa bi do
que o fumo é mu i to gra ve para os atle tas por que
lhes tira a ca pa ci da de fí si ca para con cor rer nas
Olim pía das. Eu nun ca fu mei, no bre co le ga, e,
quan do vejo uma se nho ra grá vi da fu man do, fico a
la men tar. Qu an tas ve zes, em com pa nhia de pes -
so as ami gas, com as qua is te nho in ti mi da de para
fa lar, te nho aler ta do so bre o pre ju í zo que re pre sen ta 
o há bi to de fu mar da grá vi da para o feto. Quem
não sabe que a fu ma ça do ci gar ro é al ta men te tó -
xi ca? Às ve zes, não é pre ci so que es te ja mos fu -
man do, bas ta fi car mos sen ta das ao lado de um fu -
man te para que ab sor va mos aque la fu ma ça que é
ex tre ma men te pre ju di ci al. Então, que ro pa ra be ni -
zá-lo pelo dis cur so e me so li da ri zar com V. Exª;
além disso, de se jo apro ve i tar a opor tu ni da de e
pe dir ao nos so no bre co le ga Se na dor Gil ber to
Mes tri nho que de i xe de fu mar. S. Exª tem sido
mu i to útil a esta Na ção. To dos nós fa la mos da
Ama zô nia: o Se na dor Tião Vi a na, que é médico;
o Se na dor Ade mir Andra de e eu. Mas mu i to an tes
de en trar mos na po lí ti ca, tal vez an tes até de o no -
bre Se na dor ha ver nas ci do, o Se na dor Gil ber to
Mes tri nho já era um de fen sor da nos sa Ama zô nia. 
Como nós sa be mos da  sua uti li da de, que re mos
que ele viva mu i to mais – é um ape lo que fa ze mos 
– e dê esse exem plo. O Se na dor Mes tri nho po de -
rá de po is di zer que, após o dis cur so do Se na dor
Ca sil do Mal da ner, pa rou de fu mar. Qu e re mos o
seu bem, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, por isso
faço hoje esse ape lo.
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O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Como fui citado, peço licença apenas para dizer que 
sou um fumante esquisito. O Senador Tião Viana
ainda não tinha nascido e eu já tinha começado a
fumar. E aprendi no Acre, por incrível que pareça. O 
que dizem os cientistas é que, pelo tempo que eu
fumo e como não trago, levaria mais ou menos 30
anos para ter os benefícios de ter deixado de fumar. 
Penso que é um prazo muito longo para mim e para
a paciência de todos os colegas desta Casa.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Recolho as considerações do Senador Gilberto
Mestrinho.

A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) –
Permite-me V. Exª um breve aparte?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Com muito prazer, Senadora Marluce Pinto.

A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) –
Senador Casildo Maldaner, é apenas para dizer ao
Senador Gilberto Mestrinho que 30 anos não é
muito. Penso que S. Exª tem condições de durar
mais de cem anos. Hoje, a medicina ortomolecular 
está pregando que o homem não nasceu para
morrer aos 70 ou 80 anos, ele pode ir muito além.
Deixando de fumar, Senador Gilberto Mestrinho,
teremos V. Exª como defensor da Amazônia por
mais de 100 anos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Acolho os apartes da Senadora Marluce Pinto e
dos demais colegas. Talvez eu não chegue ao
ponto da Senadora Marluce Pinto, de pedir ao
Senador Gilberto Mestrinho que deixe de fumar
desde agora. Sei que temos um grande aliado no
aconselhamento das pessoas no Brasil. Penso
que isso é muito importante, ainda mais quando o
Senador Gilberto Mestrinho diz que não traga,
apenas usa o cigarro como um charuto
significando paz. O aconselhamento da parte dele é
importante, mesmo que, talvez daqui a 40 ou 50
anos, tenha que se entregar em holocausto aos
brasileiros. A própria ciência ensina que, quando se
fuma sem tragar, não há praticamente mal, é como
o charuto da paz.

Mas, concluo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na verdade, essa conscientização é
importante, até mesmo sob o aspecto econômico.
Mesmo sem levar em conta a questão da saúde,
parar de fumar é bom também sob o aspecto
econômico. Até hoje, pensávamos que,
economicamente, a cultura do fumo era vantajosa
porque as indústrias, as empresas de tabaco

afirmavam, em função da arrecadação, que o
Governo Federal e os Governos estaduais eram
seus sócios e que, se não houvesse o tabaco, o
Governo não teria condições de sobrevivência. Mas, 
fazendo-se os cálculos agora, em relação
tão-somente ao aspecto econômico, sem entrarmos
no campo da saúde, isso não compensa, dá
prejuízo. Não vale a pena e os cálculos exatos
estão aí para demonstrar.

Por isso, é importante trazermos essa reflexão
no atual momento da realidade brasileira.

Eram essas as minhas considerações, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner, o Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edu ar do Su -
plicy, su plen te de Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) –  A
Pre si dên cia se so li da ri za com as pre o cu pa ções do
Se na dor Ca sil do Mal da ner e in for ma que tra mi ta no
Se na do Fe de ral proje to que dis põe que, para cada
real des pen di do em cam pa nhas pu bli ci tá ri as de
be bi das al cóo li cas e ci gar ros, de ve-se tam bém
gas tar em cam pa nha que aler te as pes so as so bre
os pos sí ve is ma les e com a mes ma qua li da de de
pro pa gan da. Tra ta-se de um pro je to de mi nha au -
to ria que está tra mi tan do na Co mis são de Assun tos
So ci a is.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, pela
or dem.

O SR. ADEMIR ANDRADE  (Blo co/PSB – PA.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, em bo ra seja mem bro da Mesa, di ri jo-me a V.
Exª, que nes te mo men to exer ce a Pre si dên cia, e à
Se cre ta ria da Mesa, para per gun tar a res pe i to de
um re que ri men to de in for ma ção ao Mi nis té rio da Ae -
ro náu ti ca, de mi nha au to ria.

Cho ca a to dos nós, e por isso é ne ces sá rio
pres sa na res pos ta, o fato le va do a pú bli co de que o 
Sr. Mi nis tro-Chefe da Casa Ci vil, Sr. Cló vis Car va -
lho, uti li zou o avião Bra sí lia-VIP, da Ae ro náu ti ca, de
12 lu ga res, para vi a jar de fé ri as. S. Exª não pôde
usar os aviões nor ma is, de 7 lu ga res, do GTE, uti li -
za dos pe los Mi nis tros, por que na sua co mi ti va de fé -
ri as ao Ter ri tó rio de Fer nan do de No ro nha, na épo -
ca do Car na val, de 12 a 19 de fe ve re i ro, es ta vam
sua es po sa, seus cin co fi lhos, o na mo ra do da sua filha
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ca çu la e a na mo ra da de um de seus fi lhos. Além
dis so, eles fi ca ram hos pe da dos na me lhor casa de
Fer nan do de No ro nha que, co in ci den te men te, é
uma casa do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca, é um alo ja -
men to de tro ca de ofi ci a is. E mais: sa be-se que uti li -
zou os ser vi ços do pes so al da Ae ro náu ti ca, dos ta i -
fe i ros e dos se gu ran ças.

Há um requerimento de informação
encaminhado à Mesa, que tem um prazo de 30
dias para ser respondido. Consulto se a Secretaria 
da Mesa já encaminhou o pedido ao Min istério da
Aeronáutica.

Gostaria também de saber se o Presidente
Fernando Henrique Cardoso não sente vergonha de 
um fato como esse, não se sente melindrado. Se o
Brasil fosse um País onde se considerasse a
opinião do seu povo, esse Ministro estaria
sumariamente demitido por ter utilizado um avião
especial, de uso exclusivo do Presidente e
Vice-Presidente da República em missão oficial,
para passar suas férias com a família em Fernando
de Noronha.

Cre io que o Pre si den te da Re pú bli ca de ve ria
ter a obri ga ção de se ma ni fes tar pe ran te a Na ção
di an te de um ato como esse, de um dos seus Mi nis -
tros mais pró xi mos, que fala por Sua Exce lên cia nas 
ques tões es sen ci a is do País, e não ima gi nar que o
as sun to vai pas sar des per ce bi do, que o povo es -
que ce fá cil, já que um úni co jor nal está di vul gan do o 
fato, a Fo lha de S. Pa u lo, com quem, aliás, me con -
gra tu lo.

É uma ati tu de in de cen te, e o Mi nis tro Cló vis
Car va lho, com pro va do o fato, de ve ria, ime di a ta men -
te, em nome da mo ra li da de, em nome do res pe i to
ao povo bra si le i ro, pe dir de mis são do seu car go.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) –  A

Se cre ta ria da Mesa in for ma que o re fe ri do re que ri -
men to de in for ma ções de V. Exª e de ou tros Se na -
do res do Blo co de Opo si ção foi apro va do pela
Mesa, em re u nião na quin ta-feira pas sa da, e já foi
en ca mi nha do ao Mi nis tro Cló vis Car va lho, da Casa
Ci vil, e ao Mi nis tro da Ae ro náu ti ca.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– Gos ta ria de sa ber em que re u nião da Mesa, Sr.
Pre si den te, por que não par ti ci pei de ne nhu ma. Sou
o se gun do vi ce-Presidente des ta Casa e não te nho
co nhe ci men to de ne nhu ma re u nião da Mesa re a li za -
da até o pre sen te mo men to. O que aliás é de es tra -
nhar, por que cre io que a Mesa Di re to ra do Se na do
Fe de ral de ve ria se re u nir per ma nen te men te, mas,
até hoje, não fui con vo ca do para uma úni ca re u nião. 

Des sa for ma, de se jo sa ber que re u nião apro vou
esse pe di do de in for ma ção.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – A
Secretaria da Mesa informa que V. Exª, mediante
consulta, aprovou os termos e assinou a Ata da
reunião da Mesa de quinta-feira passada.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– Gos ta ria de ve ri fi car isso mais uma vez, por que
não me lem bro de ter as si na do Ata al gu ma, até ago -
ra, de uma re u nião da Mesa se quer, até por que não 
tive co nhe ci men to de ne nhu ma re u nião da Mesa re -
a li za da até ago ra. Pos so até ter as si na do o des pa -
cho do re que ri men to, mas a Mesa até hoje não se
re u niu. E re cu so-me a as si nar qual quer Ata de re u -
nião que não seja re a li za da. Só as si na rei Ata de re -
u nião da Mesa que, efe ti va men te, se re a li ze e te nha 
a par ti ci pa ção dos seus mem bros.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, por ces são
da Se na do ra He lo í sa He le 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, o as sun to
que tra go a este Ple ná rio diz res pe i to a uma mi no ria 
de pes so as que vive es que ci da no nos so País. As
po lí ti cas pú bli cas não aten dem àqui lo que se ria a di -
men são cor re ta e jus ta da dig ni da de hu ma na. Re fi -
ro-me aos por ta do res de de fi ciên cia fí si ca. 

Essas pes so as en con tram-se atu al men te em
uma si tu a ção mu i to es pe ci al e mu i to de li ca da, com
o cor te de re cur sos per ver so, in jus to e in com pre en -
sí vel por par te do Go ver no Fe de ral. O or ça men to
pre vis to era de R$1,720 bi lhão; hou ve um cor te que
o re du ziu a R$ 1,590 bi lhão. Essa si tu a ção é pro fun -
da men te de li ca da, ina ce i tá vel e in jus ti fi cá vel. 

Os por ta do res de de fi ciên cia fí si ca não fo ram
se quer quan ti fi ca dos até hoje. Eu gos ta ria de ilus trar 
esse fato, de modo mu i to crí ti co, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, com as es ta tís ti cas apre sen -
ta das pelo IBGE e re co nhe ci das pelo Mi nis té rio da
Jus ti ça, que é o ór gão que tra ta da po lí ti ca re gu la -
men ta do ra e nor ma ti va em re la ção aos por ta do res
de de fi ciên cia. A cada dez do mi cí li os, o IBGE co lhe
da dos de um e re gis tra as es ta tís ti cas do nos so
País. O Mi nis té rio da Sa ú de usa o mes mo tipo de
mé to do es ta tís ti co e con tro le de in for ma ção, pos si -
vel men te jus ti fi ca do pela con ten ção de des pe sas.

O mon tan te de por ta do res de de fi ciên cia fí si ca
é da or dem de 10% da po pu la ção bra si le i ra: 5% são 
ví ti mas da de fi ciên cia men tal, 2% ví ti mas de de fi -
ciên cia fí si ca, 1,5% ví ti mas da de fi ciên cia au di ti va,
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1% ví ti mas da de fi ciên cia múl ti pla e 0,5% ví ti mas de 
de fi ciên cia vi su al – da dos do IBGE, re co nhe ci dos
pelo Mi nis té rio da Jus ti ça do nos so País.

Eu gostaria de justificar uma estranheza
diante desses dados, que critico de forma clara,
porque países de Primeiro Mundo, que têm uma
política de proteção e cidadania a seus membros,
como a Suécia, os Estados Unidos e a Espanha,
têm os seguintes índices de registro de portadores 
de deficiência física: a Suécia, 19%; os Estados
Unidos, 20,6% e a Espanha, 21,8%. É de se
estranhar que o nosso País, com as
características socioeconômicas de
vulnerabilidade nas políticas públicas e de
proteção ao cidadão, como mostram os jornais
diariamente, encontre apenas 10% de registros,
tendo como referência uma estatística realizada
pelo IBGE, que, repito, a cada dez domicílios
brasileiros, coleta dados de um e faz a sua
estatística.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te
pro nun ci a men to, que ro re fe rir-me a um pa ren te pró -
xi mo, por ta dor de de fi ciên cia; a um pa ren te dis tan te; 
àque le ami go que, na tu ral men te, ocu pa va as nos -
sas aten ções; às nos sas fa mí li as; àque la cri an ça
que, com suas di fe ren ças, ca ri nho sa men te é aco lhi -
da pe las de ma is, como é pró prio das cri an ças, que
não car re gam o pre con ce i to na sua vida. Lem -
bro-me das pes so as que são por ta do ras de de fi -
ciên cia mo to ra, sen so ri al, vi su al ou au di ti va. 

Eu gos ta ria de re gis trar o com por ta men to fan -
tás ti co do Mu ni cí pio de Olím pia, a que já fiz re fe rên -
cia nes ta Casa. A de fi ciên cia vi su al, au di ti va, men -
tal, or gâ ni ca ou de ou tra for ma é de cor ren te de
com pli ca ções que vão da gra vi dez, do par to, do
pu er pé rio ou de ou tras si tu a ções so ci a is. Pes so as 
por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca ne ces si tam – e to -
dos o re co nhe cem – de cu i da dos es pe ci a is. A Pre -
fe i tu ra do Mu ni cí pio de Olím pia, em São Pa u lo, há 
mais ou me nos dois anos, re a li zou um tra ba lho
em prol dos por ta do res de de fi ciên cia. A Pre fe i tu ra 
nun ca se im por tou com ori gem par ti dá ria ou en vol -
vi men to po lí ti co pela gran de za do as sun to. Enten -
de que a vida de uma cri an ça, o cu i da do e a aten -
ção com o seu de sen vol vi men to ini ci am bem an -
tes do nas ci men to, na bar ri ga da sua mãe. É seu di -
re i to ter con di ções de bom acom pa nha men to no
pré-natal, com apo io so ci al, nu tri ci o nal e psi co ló gi co
e um aco lhi men to da qua li da de de vida, im por tan te
no mo men to de dar à luz.

Belo Ho ri zon te re gis tra um caso de de fi ciên cia
vi su al a cada oito ho ras em cri an ças re -

cém-nascidas, aco me ti das ex clu si va men te pela to xi -
co plas mo se, do en ça in fec ci o sa que ocor re na gra vi -
dez. Isso in di ca que a gra vi dez não foi bem-cuidada, 
não foi bem-atendida.

O Mu ni cí pio de Olím pia re gis tra va 52 mor tes
em cada mil cri an ças que nas ci am e com ple ta vam
um ano de ida de. Eles to ma ram cin co me di das sim -
pli fi ca das de pre ven ção e re du zi ram para nove, por
mil, o ín di ce de mor ta li da de in fan til.

O pro ble ma que atin ge os por ta do res de de fi -
ciên cia fí si ca não diz res pe i to ape nas à mor ta li da de, 
mas está em tor no da mor ta li da de in fan til, da mor ta -
li da de pe ri na tal, da con di ção do nas ci men to des sas
cri an ças bra si le i ras. O dano só ci o e co nô mi co, cul tu -
ral, éti co é ir re pa rá vel em toda a exis tên cia des sas
pes so as.

Esses ca sos atin gem apro xi ma da men te 16 mi -
lhões ou 10% da nos sa po pu la ção; ape nas 3% têm
seus di re i tos de pro te ção ob ser va dos.

A sim ples iden ti fi ca ção mé di ca da pes soa por -
ta do ra de de fi ciên cia não per mi te iden ti fi cá-la, pois,
de fato, o que iden ti fi ca o por ta dor de de fi ciên cia é o 
grau de di fi cul da de a ser su pe ra do não só pelo su je -
i to de di re i tos, mas tam bém por seus fa mi li a res.
Essa via cru cis, que, para a gran de ma i o ria ini -
cia-se na pri me i ra in fân cia, im pe de a vi si bi li da de do
Esta do, pri me i ro e gran de res pon sá vel pela po lí ti ca
de sa ú de, de acor do com os com pro mis sos fir ma -
dos na Cons ti tu i ção Fe de ral, no seu art. 203, in ci sos 
III e IV, da Le gis la ção Ordi ná ria e, ain da, por for ça
dos com pro mis sos in ter na ci o na is ade ri dos e de vi da -
men te ra ti fi ca dos pelo Esta do bra si le i ro. 

Iden ti fi co, em es pe ci al nos meus ami gos pa ci -
en tes, por ta do res de de fi ciên cia, a di fi cul da de im -
pos ta pe las suas con di ções eco nô mi cas, que de ter -
mi nam a qua li da de de ha bi ta ção, sa ú de, hi gi e ne,
trans por te, edu ca ção, etc.

Sá bio foi o Le gis la dor Cons ti tu in te, Sr. Pre si -
den te, que pre viu a res pon sa bi li da de ati va e so li dá -
ria do Esta do, da fa mí lia e da so ci e da de em pro te -
ger todo aque le que, por al gu ma li mi ta ção mo to ra,
vi su al ou men tal en con tra-se em des van ta gem no
cam po da com pe ti ção de opor tu ni da des, con for me o 
art. 207 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Eu gos ta ria de lem brar, Sr. Pre si den te, que ao
Esta do com pe te ga ran tir me ca nis mos de pre ven ção
das de fi ciên ci as. É à ges tan te e ao bebê que deve,
em pri me i ro lu gar, o Esta do olhar com ca ri nho, com
o am pa ro ins ti tu ci o nal, ini ci an do, as sim, a po lí ti ca de 
pre ven ção. Mi lha res de mães são im pe di das do
aces so a uma gra vi dez sa u dá vel, con ce ben do fi lhos 
não sa u dá ve is.
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Crianças e adolescentes, na maioria dos
casos, têm o seu acesso à escola materialmente
proibido. Não raro, tomamos conhecimento que
coube à pessoa portadora de deficiência física uma
sala de aula situada no primeiro ou até mesmo no
segundo andar de um prédio sem elevador e, às
vezes, sem uma rampa.

Em plena capacidade de produção, o portador
de deficiência física iniciará a terceira e cruel etapa
de sua vida. É uma verdadeira guerra a sua
inclusão no mercado de trabalho. 

Não raro, man da dos de se gu ran ça ba tem às
por tas do Ju di ciá rio que ren do fa zer va ler a lei. Lem -
bro a luta de um ad vo ga do, cujo pro ce di men to tra -
mi ta no Mi nis té rio da Jus ti ça e na Co mis são de Di re -
i tos Hu ma nos da Câ ma ra dos De pu ta dos, que, após 
ven cer con cur so de aces so a ser vi ço pú bli co, foi re -
cu sa do, por tra tar-se de por ta dor de de fi ciên cia vi su -
al.

Srªs e Srs Se na do res, o ido so po bre, que já
en fren ta mu i tos ou tros pro ble mas, tem agra va da a
sua con di ção na que la eta pa de vida quan do nem
sem pre pre do mi na o de vi do res pe i to, au men tan do
as ca rên ci as a se rem su pri das. A quem re cor re rão
os ido sos e as ido sas quan do lhes fal tar aque le apo -
io que lhes as sis tiu a vida in te i ra, como o caso de
um fi lho, uma fi lha ou um pa ren te que ve nha a de -
sa pa re cer an tes mes mo do ido so, por ta dor de de fi -
ciên cia fí si ca? Pode o Esta do ta par ou vi dos, olhos e 
não aten der a ca sos de tal na tu re za? 

Exem plo re cen te é o dos nos sos sol da dos da
bor ra cha, no Esta do do Acre. O Esta do está im pon -
do a pro va ma te ri al do di re i to à apo sen ta do ria, sem
re co nhe cer as pe cu li arida des da nos sa Re gião.
Como o Se na dor Gil ber to Mes tri nho bem sabe,
uma pes soa não pode con ser var os seus do cu -
men tos por 50 anos de vida, numa re gião de se -
rin gal, em uma área de flo res ta como aque la,
onde as tra ças, a umi da de e os fun gos des tróem,
ver da de i ra men te, qual quer pro va ma te ri al do di re i -
to ao be ne fí cio. To dos sa bem que os nos sos sol -
da dos da bor ra cha, quan tos de les, são ví ti mas
mu ti la das de aci den te por pi ca da de co bras, por
aci den tes com ma de i ra, no trans por te de em bar ca -
ções e das con di ções atu a is. São si tu a ções ina ce i -
tá ve is as que es tão ocor ren do.

Nos tem pos atu a is, a so ci e da de de pa ra-se
com a ter rí vel re a li da de do de sem pre go. São mi -
lhões de de sem pre ga dos e pes so as ex pos tas a
toda for ma de so bre vi vên cia, daí a ne ces si da de de
a so ci e da de re ver suas exi gên ci as fren te às re la -
ções de tra ba lho e ser vi ço, re ver a ne ces si da de de
pro du ção de quan ti da de e qua li da de para pri o ri zar
os ser vi ços que de vem ser pres ta dos na so ci e da de.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de da Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, do ano de 1999, re -
co men da-nos a re fle xão so bre a bus ca de al ter na ti -
vas à fal ta de lu gar em pos tos de em pre go e apon -
ta o tra ba lho como fa tor de ter mi nan te de in clu são
e sa tis fa ção pes so al. Nes sa bus ca, se gu ra men te,
nos sos ami gos e ami gas por ta do res de de fi ciên cia 
fí si ca en con tra rão es pa ço pri vi le gi a do. Ca be rá pri -
mor di al men te à União, ao Esta do e ao Mu ni cí pio a 
pro te ção dos di re i tos dos por ta do res de de fi ciên -
cia e o aces so às for mas la bo ra is. Não obs tan te,
Sr. Pre si den te, a res pon sa bi li da de de fi ni da na
Cons ti tu i ção Fe de ral não po de rá ser de ex clu si vi -
da de do Esta do. À so ci e da de im põem-se ges tos e 
ações de so li da ri e da de aos ir mãos e ir mãs mais
neces si ta dos. Uma so ci e da de que se pre ten da jus ta 
deve bus car me i os para in clu ir a pes soa por ta do ra
de de fi ciên cia.

Ini ci a ti vas de gran de im por tân cia, como os Se -
mi ná ri os e Con fe rên ci as re a li za dos pe las en ti da des
de di re i tos hu ma nos, me re cem nos so des ta que. Ain -
da no ano de 1997, um gran de Se mi ná rio foi re a li za -
do pela Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a par ti ci pa ção de ilus tres mi li -
tan tes des sa no bre ca u sa, a exem plo do ra di a lis ta
Osmar San tos, do es cri tor Mar ce lo Pa i va e do atle ta 
João do Pulo, en tre ou tros.

Qu e ro des ta car a im por tân cia da ins ta la ção,
na Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra dos
De pu ta dos, de sub co mis são des ti na da à re fle xão e
ela bo ra ção de po lí ti cas vol ta das para a pes soa por -
ta do ra de de fi ciên cia fí si ca, ten do à fren te Par la -
men ta res de di ca dos à ca u sa, como os no bres De -
pu ta dos Fla vio Arns e Edu ar do Bar bo sa.

Não que re mos mais as sis tir, in di fe ren tes, à hu -
mi lha ção a que es tão sub me ti dos, nos cor re do res e
vias pú bli cas, os fi lhos di le tos des ta Na ção, aque les
que mais ne ces si tam ser pro te gi dos pelo Esta do e
pela so ci e da de.

Quis o le gis la dor, de for ma tí mi da, con fe rir a
ga ran tia da per cepção de um sa lá rio mí ni mo ao
por ta dor de de fi ciên cia. No en tan to, sem que o re -
fe ri do va lor pe cu niá rio pu des se aten der as ne ces -
si da des bá si cas do ci da dão ou da ci da dã, afron tou 
a dig ni da de de pes so as por ta do ras de de fi ciên -
cia a Lei nº 8.742, de 7 de de zem bro de 1993,
que dis põe so bre a or ga ni za ção da as sis tên cia
so ci al e dá ou tras pro vi dên ci as, quan do de ter mi -
nou como pa râ me tro de ca rên cia fa mi li ar a renda men -
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sal ir ri só ria de um quar to do sa lá rio mí ni mo da
ren da per ca pi ta.

Fe liz men te, tal ul tra je que en ten de que uma
pes soa, nes te País, pode so bre vi ver com R$33,75
(trin ta e três re a is e se ten ta e cin co cen ta vos) não
tem pas sa do in di fe ren te à sen si bi li da de de um
gran de nú me ro de Par la men ta res que ma te ri a li za -
ram suas crí ti cas em di ver sas ini ci a ti vas le gis la ti -
vas, como o Pro je to de Lei nº 738, de 1995, com
de zes se is apen sos, em que se apre sen ta um le -
que de op ções para o au men to do pa râ me tro de
ren da, des de meio sa lá rio mí ni mo até dez sa lá ri os 
mí ni mos. Des ta ca ria, como lem bran ça e como
uma co i sa que não po dia sair da pa u ta da po lí ti ca
bra si le i ra, o Pro je to de Ren da Mí ni ma de V. Exª, Sr.
Pre si den te.

A omis são das au to ri da des, de um lado, a fal ta 
de fis ca li za ção por quem de di re i to e, de ou tro, a de -
sin for ma ção contribu em para agra var a si tu a ção de 
mi lha res de ci da dãos re du zi dos em sua ca pa ci da -
de fí si ca e in te lec tu al. Jun te-se a es sas pre o cu pa -
ções a no tí cia ve i cu la da há dois dias, por emis so ra
de te le vi são, de que pais de de fi ci en tes fí si cos e
men ta is fi ze ram pro tes to, em Belo Ho ri zon te, cha -
man do a aten ção para os pro ble mas ca u sa dos
pelo cor te de 27% dos re cur sos para a re a bi li ta ção
dos de fi ci en tes. 

É pre ci so re pa ra rem-se as in jus ti ças que já fe -
ri ram pro fun da men te a dig ni da de dos por ta do res de
de fi ciên cia, sob pena de, não o fa zen do, ter mos
tam bém a nos sa dig ni da de de au to ri da des fe ri da de
mor te. 

A fi lo so fia de in clu são da pes soa exi ge o cum -
pri men to das nor mas de edi fi ca ções de uso pú bli co
e a fa bri ca ção de ve í cu los de trans por te co le ti vo de
modo a fa ci li tar a lo co mo ção e a in te gra ção so ci al
des sas pes so as. Com o ob je ti vo de nor ma ti zar o
tema é que, ten do pas sa do no Se na do, tra mi ta na
Câ ma ra dos De pu ta dos o Pro je to de Lei nE 5.993,
de 1990, com nove apen sos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Per -
mi ta-me V. Exª in for mar-lhe que, como o tem po da
ses são está es go ta do, esta Pre si dên cia vai pror ro -
gá-la o su fi ci en te para que pos sa con clu ir seu pro -
nun ci a men to.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço a tolerância de V. Exª, Sr. Presidente.

Para, afinal, ter de fato uma sociedade em que 
todos os cidadãos e todas as cidadãs sejam iguais,
conforme preceitua a Constituição Federal, é
necessário aos desvalidos compensar-lhes com
programas e políticas de proteção. 

Em diversas passagens da Sagrada Escritura,
Jesus tem uma atitude de caridade com os que
estavam excluídos de seu meio por causa da
doença: a lepra, a cegueira, a paralisia etc. Ao
mesmo tempo, a cura pelos milagres tem o efeito
pedagógico de enviar a pessoa que estava excluída
do convívio dos demais. Muitas festas ocorreram
para celebrar a volta de quem estava ausente, de
quem não estava integrado socialmente. 

Sr. Presidente, conclamo que, inspirados pelo
exemplo do Evangelho, tenhamos a
responsabilidade e a eficiência de incluir os que
estão à margem da sociedade, jogados nos
semáforos e nas habitações precárias, ignorados
pelo Estado e pela sociedade. 

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

há mais oradores inscritos.
Esta Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que, ao

fi nal da ma nhã de hoje, es ti ve ram vi si tan do o Pre si -
den te Anto nio Car los Ma ga lhães, acom pa nha dos
dos De pu ta dos Ro nal do Ca i a do e Cel so Rus so man -
no, dos Se na do res Ma gui to Vi le la, Luiz Este vão e
de mim pró prio, os can to res Zezé de Ca mar go e Lu -
ci a no, oca sião em que re la ta ram o tris te epi só dio
que vive a sua fa mí lia. Há mais de 90 dias está sen -
do ob je to de se qües tro o seu ir mão Wel ling ton de
Ca mar go, de 26 anos, que so fre de pa ra li sia in fan til
des de os dois anos de ida de.

Qu e re mos re i te rar o ape lo de Zezé e Lu ci a no
de Ca mar go no sen ti do de que pos sa, o quan to an -
tes, ha ver a so lu ção para esse epi só dio. Gos ta ría -
mos, in clu si ve, de trans mi tir àque les que es tão pro -
vo can do essa dor ex tra or di ná ria, aos se qües tra do -
res de Wel ling ton de Ca mar go, a im por tân cia de re -
fle ti rem so bre o seu ato, de de sis ti rem de qual quer
tipo de exi gên cia de res ga te e de que, sim ples men -
te com pre en den do a dor de Zezé de Ca mar go e Lu -
ci a no e de to dos os seus ir mãos, pos sam to mar a
de ci são de de vol ver, são e sal vo, We ling ton de Ca -
mar go ao seio de sua fa mí lia.

Ao en cer rarmos esta ses são, re for çan do o
que nos trans mi tiu hoje o Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra, tam bém ex pres sa mos o sen ti men to e a tor ci -
da de todo o povo bra si le i ro, as sim como a ava li a -
ção de mé ri to, com res pe i to ao fil me Cen tral do
Bra sil, que es ta rá con cor ren do ao Oscar no pró xi mo 
dia 21. 

Estão de pa ra béns Fer nan da Mon te ne gro,
Wal ter Sal les Jú ni or e Vi ní ci us de Oli ve i ra, que fi ze -
ram os bra si le i ros con si de rar ex cep ci o nal o fil me
Cen tral do Bra sil. Em que pese ha ver for tes con cor -
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ren tes, como A Vida é Bela , te mos a cer te za e  a
con vic ção de que Fer nan da Mon te ne gro fez um pa -
pel ex tra or di ná rio e tem to das as con di ções para
me re cer e ga nhar o Oscar, as sim como tam bém o
fil me do di re tor Wal ter Sal les Jú ni or. 

A nossa torcida para que recebam o maior
prêmio do cinema internacional.

Srs. Se na do res, o meu pro nun ci a men to re fe -
re-se a ofí cio ao Pre si den te da Ana tel, Re na to Gu er -
re i ro, so li ci tan do in for ma ções so bre qual a par ti ci pa -
ção aci o ná ria da união Glo bo par/Bra des co na Tele
Ce lu lar Sul e Tele Ce lu lar Nor des te e se essa par ti -
ci pa ção re pre sen ta con tro le aci o ná rio. Em caso po -
si ti vo, qual é a jus ti fi ca ti va para a au to ri za ção dada
à trans fe rên cia das ações per ten cen tes à União
Glo bo par Bra des co à Te le com Itá lia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) –  A
Pre si dên cia lem bra aos Srs. Se na do res que cons ta -
rão da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná -
ria da pró xi ma se gun da-feira, dia 22 do cor ren te, às
14 ho ras e 30 mi nu tos, os Pro je tos de Re so lu ção
nºs 19 e 21, de 1999 (ope ra ções de cré di to ex ter no
en tre a União e os ban cos BIRD e BID, res pec ti va -
men te), em re gi me de ur gên cia. 

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Os
Srs. Se na do res Pa u lo Har tung, Lú cio Alcân ta ra,
Car los Be zer ra, Car los Pa tro cí nio, Ma u ro Mi ran da
e este Se na dor que pre si de a ses são, Edu ar do
Su plicy, en vi a ram dis cur sos à Mesa, para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re -
gi men to Inter no. 

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na do, em
ati tu de idên ti ca a da Câ ma ra dos De pu ta dos, apro -
vou re cen te men te o pro je to de lei, de ini ci a ti va do
pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a or ga ni -
za ção das en ti da des ci vis de ca rá ter pú bli co e ins ti -
tui o ter mo de par ce ria en tre Go ver no e pes so as ju -
rí di cas de di re i to pri va do sem fins lu cra ti vos. A apro -
va ção da pro pos ta sig ni fi cou, sem dú vi da al gu ma,
um gran de avan ço na de fe sa dos in te res ses dos
bra si le i ros. Afi nal, so li di fi car e qua li fi car o prin cí pio
da par ce ria no tra ta men to das ques tões so ci a is é
hoje, re co nhe ci da men te, uma das al ter na ti vas para
a re so lu ção dos pro ble mas so ci a is do país.

O pro je to em ques tão, que con tou com o meu
apo io, co me çou a ser ela bo ra do em ju lho de 1997,
pelo Con se lho da Co mu ni da de So li dá ria. Ele foi fru -
to de vá ri as e in ten sas ne go ci a ções en tre a União e
as or ga ni za ções do cha ma do ter ce i ro se tor. Com
mu i to diá lo go, con se guiu-se iden ti fi car os prin ci pa is

pro ble mas da le gis la ção em vi gor e tra çar ca mi nhos
para ga ran tir, atra vés de um novo mar co le gal, o for -
ta le ci men to das or ga ni za ções não go ver na men ta is
e não lu cra ti vas.

A idéia prin ci pal, com a qual con cor do ple na -
men te, é a de que o for ta le ci men to do ter ce i ro se tor
é hoje im pres cin dí vel ao de sen vol vi men to so ci al do
país. Jus ti ça seja fe i ta, o fato é que es sas en ti da des 
da so ci e da de ci vil têm de mons tra do gran de ca pa ci -
da de de ge rar pro je tos, as su mir res pon sa bi li da des,
em pre en der ini ci a ti vas e mo bi li zar re cur sos ne ces -
sá ri os so bre tu do às áre as so ci a is. 

Fre qüen te men te sur gem no ce ná rio na ci o nal – 
a exem plo do que acon te ce in ter na ci o nal men te –
so ci e da des pri va das com sen ti do pú bli co. Esse é
um fe nô me no re cen te e glo bal. Em toda par te, o ter -
ce i ro se tor (não go ver na men tal e não lu cra ti vo) co e -
xis te hoje com o Esta do, que é o pri me i ro se tor, e
com o mer ca do, que é o se gun do. 

O pro tago nis mo dos ci da dãos co muns e de
suas or ga ni za ções tem rom pi do, de for ma gra da ti -
va, a di co to mia en tre o pú bli co e o pri va do, na
qual pú bli co era si nô ni mo de es ta tal e pri va do de
em pre sa ri al. A ex pan são do ter ce i ro se tor está
dan do ori gem a uma es fe ra pú bli ca não es ta tal. E
isso, in dis cu ti vel men te, tem tra zi do gran des be ne fí -
ci os à so ci e da de.

Na dé ca da de 80, as or ga ni za ções não go ver -
na men ta is, ar ti cu lan do re cur sos e ex pe riên ci as em
di ver sos se to res da so ci e da de, ga nha ram vi si bi li da -
de. Tor na ram-se im por tan tes ato res do pro ces so de
par ti ci pa ção ci da dã. Hoje, en tre tan to, o con ce i to de
ter ce i ro se tor é bem mais abran gen te. Inclui o am plo 
es pec tro das ins ti tu i ções fi lan tró pi cas e com pre en de 
as or ga ni za ções vol ta das para a de fe sa dos di re i tos
de gru pos es pe cí fi cos da po pu la ção. Há que se res -
sal tar ain da os tra ba lhos vo lun tá ri os, fe i tos por al -
guns ci da dãos, e o cres ci men to da fi lan tro pia em -
pre sa ri al, pra ti ca da por em pre sas que não fo gem de 
suas res pon sa bi li da des so ci a is.

Mas a re la ção en tre o Esta do e es sas en ti da -
des nun ca foi sa tis fa tó ria. Era pre ci so de fi ni-la com
cla re za. Assim nas ceu esse pro je to. A meta foi sim -
pli fi car o me ca nis mo de re co nhe ci men to ins ti tu ci o nal 
das en ti da des sem fins lu cra ti vos, efe ti va men te vol -
ta das para a pro du ção de bens e ser vi ços de ca rá -
ter pú bli co, e ins ti tu ir o ter mo de par ce ria.

O tex to é cla ro. Só se rão be ne fi ci a das com re -
cur sos go ver na men ta is as en ti da des ci vis sem fins
lu cra ti vos que pro mo vam, en tre ou tros, a cul tu ra, a
de fe sa e con ser va ção do pa tri mô nio his tó ri co e ar -
tís ti co; a se gu rança ali men tar e nu tri ci o nal; o vo lunta -
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ri a do; a pre ser va ção e con ser va ção do meio am bi -
en te; e a re a li za ção de es tu dos e pes qui sas, com
vis tas ao de sen vol vi men to de tec no lo gi as al ter na ti -
vas. Ou seja, o ob je ti vo é for ta le cer aque les que re -
al men te es tão vol ta dos para os in te res ses da po pu -
la ção sem ob je ti var lu cro. Não se tra ta de ter ce i ri zar
ser vi ços.

O projeto aprovado pela Câmara de
Deputados e pelo Senado é inovador. É uma
conseqüência lógica da visão da reforma do Estado. 
É o que se compreende da separação entre o
estatal e o privado. Ou seja, é a afirmação do
público. Ele simplifica os procedimentos para o
registro dessas organizações, abandonando a
excessiva preocupação com o fornecimento de
documentos e registros contábeis e potencializando
as relações entre o Estado e a sociedade civil.

As or ga ni za ções do ter ce i ro se tor se rão ago ra
qua li fi ca das por meio de cri té ri os sim pli fi ca dos e
trans pa ren tes, o que pos si bi li ta rá uma base de in for -
ma ção con fiá vel e ob je ti va, e ori en ta rá a de fi ni ção
de par ce i ros e a con ces são de in cen ti vos go ver na -
men ta is. O Go ver no im ple men ta rá ain da me ca nis -
mos que ga ran tam que os re cur sos de ori gem es ta -
tal ad mi nis tra dos pe las en ti da des se jam de fato des -
ti na dos a fins pú bli cos e cri a rá o ter mo de par ce ria.
Um ins tru men to que dará ma i or agi li da de ge ren ci al
aos pro je tos e cri a rá con di ções efe ti vas de con tro le
e ava li a ção dos re sul ta dos.

Na re a li da de, o ter mo de par ce ria dará ma i or
au to no mia ge ren ci al às or ga ni za ções. O que cor res -
pon de ao com pro mis so do Esta do de fle xi bi li zar os
con tro les bu ro crá ti cos das ati vi da des meio. Des se
modo, a bu ro cra cia, fru to de uma cul tu ra im pe di ti va
para o uso de re cur sos pú bli cos, será subs ti tu í da
por uma am pla ava li a ção do de sem pe nho glo bal do
pro je to, le van do-se em con si de ra ção os be ne fí ci os
que a po pu la ção re ce be rá.

São inú me ras as en ti da des não go ver na men -
ta is es pa lha das pelo país, re a li zan do tra ba lhos ex -
tre ma men te im por tan tes no aten di men to à po pu la -
ção. Elas es tão na Ama zô nia, pres tan do ser vi ços
aos in dí ge nas. Estão tam bém nas pe ri fe ri as dos
gran des cen tros ur ba nos, atu an do nas áre as de
Edu ca ção, Sa ú de e for ma ção pro fis si o nal, e fa ci li -
tan do o aces so ao cré di to, atra vés do Ban co do
Povo. Não te nho dú vi das de que essa lei, pres tes a
ser san ci o na da, fa ci li ta rá a or ga ni za ção e o re co -
nhe ci men to des sas en ti da des que aos pou cos es tão 
as su min do par te das atri bu i ções do Esta do. A des -
cen tra li za ção da pres ta ção de ser vi ços pú bli cos à
so ci e da de é um pas so im por tan te na cons tru ção de

um Esta do con tem po râ neo e de mo crá ti co. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ser tão do
Ca ri ri, no Ce a rá, comemo rou com jú bi lo e ale gria,
no dia 5 de mar ço, os 90 anos de um de seus mais 
ilus tres fi lhos: Pa ta ti va do Assa ré, co nhe ci do em
todo o mun do das le tras, ci ta do em au las da Sor -
bon ne, or gu lho da in te lec tu a li da de bra si le i ra. Nas -
ci do na pe que na Ser ra de San ta na, Antônio Gon -
çal ves da Sil va co me çou a po e tar em 1922, com -
pon do ver sos so bre as brin ca de i ras de São João, a
que i ma do Ju das, o plan tio da ter ras, as co i sas de
seu rin cão.

Fo ram 3 dias de fes tas, com a pre sen ça de
per so na li da des ilus tres do mun do das le tras e do
mun do po lí ti co, que com pa re ce ram a Assa ré para
pres tar jus ta ho me na gem àque le que por qua se um
sé cu lo vem can tan do as do res e as ale gri as de seu
povo. A ina u gu ra ção do Me mo ri al Pa ta ti va do Assa -
ré, um ca sa rão tom ba do pelo Pa tri mô nio His tó ri co,
será o de po si tá rio das lem bran ças da vida de Pa ta ti -
va: dis cos, li vros, me da lhas, do cu men tos, fo tos, ob -
je tos pes so a is. 

Aos 12 anos de ida de, Pa ta ti va apren deu a ler, 
mas não per deu tem po. Ape sar de só ter fre qüen ta -
do a es co la por 4 me ses, Pa ta ti va lia tudo o que lhe
caía às mãos: os li vros de Fe lis ber to de Car va lho, a
Bí blia, os Lu sía das, o Tra ta do de Ver si fi ca ção de
Gu i ma rães Pas sos. Com tan ta le i tu ra, tor nou-se um
co nhe ce dor pro fun do da alma hu ma na e dos so fri -
men tos e mi sé ri as dos po vos. 

Se gun do sua au to bi o gra fia, co me çou a fa zer
ver si nhos aos 13 anos, “que ser vi am de gra ça para
os ser ra nos, pois o sen ti do de tais ver sos era o se -
guin te: brin ca de i ras de no i te de São João, tes ta -
men to do Juda, ata que aos pre gui ço sos, que de i xa -
vam o mato es tra gar os plan ti os das ro ças”.

Em 1925, ven deu uma ove lha para com prar
uma vi o la e apre sen tar-se em fes te jos da re gião.
Antes de com ple tar 20 anos vai para Be lém com um 
pa ren te, José Ale xan dre Mon to ril, onde can ta em
ba i les du ran te qua se um ano. Lá co nhe ceu José
Car va lho, que o ci tou em li vro que es ta va es cre ven -
do “O ma tu to ce a ren se e o ca bo clo do Pará”. Re tor -
nan do ao Ce a rá, com pa re ce com uma car ta de re -
co men da ção de José Car va lho, ao sa lão de D. Hen -
ri que ta Ga le no, onde can ta os mo tes que lhe dão.
Esse sa lão era fre qüen ta do pe los po e tas ce a ren ses
e pe los me nes tréis da ca a tin ga. Em 1936 ca sa-se
com uma pa ren ta, Be lar mi na Paes Ci drão, a D. Be li -
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nha, com quem vi veu ma ra vi lho sos 58 anos e teve
vá ri os fi lhos.

Teve sua obra publicada pela primeira vez, em 
1956, pela Editora Borsi, do Rio de Janeiro:
Inspiração Nordestina. A partir daí, alguns músicos
começam a se interessar por suas composições e,
entre eles, Luiz Gonzaga e Raimundo Fagner
gravam poemas de sua autoria. A Triste Partida,
gravada por Luiz Gonzaga, é uma loa à migração
nordestina: “Eu vendo meu burro, meu jegue e o
cavalo/Nós vamo a São Paulo vivê ou morrê”. Mas
foi o seu segundo livro, Cante lá que eu canto cá –
Filosofia de um trovador nordestino, editado em
1974, com 9 edições e 28 mil exemplares
publicados, que lhe trouxe fama internacional.
Desse livro, a famosa e sensível poesia: “Poeta,
cantô de rua,/Que na cidade nasceu,/Cante a
cidade que é sua,/Que eu canto o sertão que é
meu./Se aí você teve estudo,/Aqui, Deus me
ensinou tudo,/Sem de livro precisá/Por favô, não
mêxa aqui,/Que eu também não mexo aí,/Cante lá,
que eu canto cá.”

Mu i tos de seus ver sos vi ra ram mú si ca e fo ram
gra va dos por can to res fa mo sos, como Luiz Gon za -
ga, Fag ner, Alci mar Mon te i ro, Sér gio Reis, José Fá -
bio, Da ú de, Abi do ral Ja ma ca ru, en tre ou tros. A can -
to ra ba i a na Da ú de trans for mou Vida Ser ta ne ja, uma 
qua se au to bi o gra fia do can ta dor, em um
rap-repente de gran de su ces so, su bli nhan do o mé ri -
to do au tor da le tra.

O can to é sem pre de pro tes to e com pa i xão por 
um povo so fri do e hu mi lha do pe las cons tan tes se -
cas da re gião. A ques tão da seca que pro vo ca o
êxo do dos re ti ran tes dá o mote a mu i tos de seus
ver sos. Nu me ro sos são os po e mas-denúncia. O de -
sin te res se dos go ver nan tes ne les está ma ni fes to.
Ou tras pu bli ca ções vi e ram en ri que cer sua obra:
Ispi nho e Fulô e Aqui tem co i sa, onde já apa re ce o
tom po lí ti co de pro tes to con tra o as sas si na to do Pa -
dre Vito Mi ra ca pil lo. A de fe sa da cam pa nha da Anis -
tia é as sun to tam bém do gos to do po e ta de fen sor
dos de sam pa ra dos e per se gui dos.

Aves so ao fo lhe to, li vre to em quar to de pá gi -
na, aca bou pu bli can do, em 1993, uma co le tâ nea
de 13 cor déis, acon di ci o na dos em uma ca i xi nha
de car to li na, por ini ci a ti va do pesqui sa dor Gil mar
de Car va lho.

Mar ca do pela ce gue i ra do olho di re i to, aos 4
anos de ida de, em 1973, per de uma per na em aci -
den te ocor ri do em For ta le za. Com tris te za, aos 70
anos, des ce a Ser ra e es tabele ce-se em Assa ré. A
sua im portân cia é tão gran de e pro fun da que, des de 

1931, é ci ta do em vá ri as obras de crí ti cos li te rá ri os 
bra si le i ros, en tre eles, José Carva lho, Fran cis co
de Assis Bri to, Je sus Ro cha, Plá ci do Ci da de,
Oswald Bar ro so, Ale xan dre Bar ba lho. Em 1984, na
oca sião em par ti ci pou do Mo vi men to das Di re -
tas-já, os alu nos do cur so de Co mu ni ca ção da
Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá, lan çam o vídeo
“Pa ta ti va do Assa ré”.

Dois anos de po is, apóia a can di da tu ra de Tas -
so Je re is sa ti ao Go verno do Ce a rá. Os úl ti mos 20
anos de sua vida têm sido mar ca dos por uma ati vi -
da de in ces san te, da qual par ti ci pa com ale gria in -
co mum. Lan ça men tos de li vros e dis cos, par ti ci pa -
ção em no ve las, com pa re ci men to a ex po si ções,
se mi ná ri os e en tre vis tas, sem fa lar na par ti ci pa ção
po lí ti ca.

Aos 90 anos, Pa ta ti va do Assa ré con ti nua fu -
man do o seu ci gar ri nho Derby, com pa nhe i ro há 80
anos, ape sar das lam ba das que le vou do pai. Ajus -
ta, com fre qüên cia, o apa re lho de au di ção, para me -
lhor ou vir o can to dos bem-te-vis. Com o in se pa rá vel 
cha péu de fel tro pre to, os ócu los es cu ros que es -
con dem a ce gue i ra, hoje de fi ni ti va, re ce be no al pen -
dre de sua casa, em Assa ré, com cor te sia, as vi si tas 
fre qüen tes. 

Se ma nal men te, Pa ta ti va do Assa ré vol ta à
Ser ra de San ta na, para re ce ber no ros to o ar frio
das mon ta nhas, para sen tir o che i ro do mato mo lha -
do e das plan ta ções. A re cor da ção de seus anos de
in fân cia, ju ven tu de e ma tu ri da de, o tra ba lho su a do
com a en xa da na ter ra são o tô ni co da vida do po e -
ta. As lem bran ças aju dam na com po si ção de no vas
to a das. Mes mo quan do, hoje, re cla ma da con du ção
dos ne gó ci os do País, da po bre za tão gran de e da
ri que za tão mal dis tri bu í da.

É na Ser ra que mora a fa mí lia, bem per ti nho
uns dos ou tros. E é para lá que Pa ta ti va cor re para
se for ta le cer com as sa u da des de um tem po que
não vol ta mais. O amor à ter ra que her dou do pai e
na qual mou re jou e po e tou a vida in te i ra é mais for te 
que tudo. Su bin do a ser ra, re nas ce. Con ver sa com
os ami gos e brin ca de po e sia. Hoje, mora com a fi -
lha Lú cia. Ela e to dos os ou tros fi lhos des man -
cham-se em cu i da dos com o pai. 

Na Ser ra, en con tra-se com o so bri nho, Ge ral -
do Gon çal ves de Alen car, com quem gos ta de com -
por. O dis cí pu lo pre di le to de sa fia o tio pro fes sor. Os
dois di ver tem-se. E apa re cem ou tros po e tas. E a po -
e sia do ser tão cor re sol ta e li vre. Ale gre. Pa ta ti va
es que ce as no i tes de in sô nia, o can saço, a fal ta de
ar, a mo le za que tan to o in co mo dam na ci da de. E se
di ver te com o her de i ro. Tran qüi lo, por que sabe que a 
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tra di ção con ti nua na voz de seu so bri nho e par ce i ro
Ge ral do. 

A obra de Pa ta ti va ul tra pas sou as fron te i ras
bra si le i ras. Foi tra du zi da nos Esta dos Uni dos, na
Ingla ter ra por Co lin Han frey, do Cen tro de Estu dos
La ti no-Americanos de Li ver po ol, e na Fran ça. Nes se 
úl ti mo país, sua po e sia exó ti ca e oral faz par te da
ca de i ra de Li te ra tu ra Estran ge i ra da Sor bon ne. O
pro fes sor Ray mond Can tel cita o au tor do Ca ri ri com 
fre qüên cia. E seu li vro Can te Lá que eu can to cá faz 
par te da Bi bli o te ca da Uni ver si da de.

Sr. Pre si den te, esse é Pa ta ti va do Assa ré, fe -
nô me no ce a ren se, a quem pres to, hoje, mi nhas ho -
me na gens, pe los bem vi vi dos 90 anos, cu jos ver sos
tra zem ale gria a seus ou vin tes e ma té ria para me di -
ta ção, es pe ci al men te para nós, po lí ti cos, que, ami ú -
de, es que ce mos o so fri men to e a mi sé ria que as so la 
nos so povo. 

Era o que eu ti nha a di zer.

SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) - Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, al guns dias
atrás, re ce bi do Pre si den te do Sin di ca to Ru ral de
Nova Xa van ti na, Ademar José He i tor de Pa u la,
cor res pon dên cia em que ex põe as agru ras com
que a agri cul tu ra lo cal pas sou a con vi ver, de for -
ma es pe ci al após a brus ca des va lo ri za ção do Real 
em re la ção ao dó lar nor te-americano, ocor ri da em
ja ne i ro des te ano. De suas pa la vras, de pre en -
de-se que, além de os agri cul to res não se be ne fi -
ci a rem da va lo ri za ção do dó lar na ven da dos pro -
du tos, têm de ar car com os efe i tos da desva lo ri za -
ção do real em re la ção a essa mo e da ao pa ga rem 
o que de vem, seja por mu i tos em prés ti mos es ta -
rem atre la dos à mo e da nor te-americana, seja por -
que os pre ços dos in su mos es tão co ta dos nessa
mo e da. Essa si tu a ção não está, no en tan to, res tri ta a
Nova Xa van ti na; es ten de-se ao Esta do de Mato Gros -
so como um todo.

Se gun do ele, gran de par ce la dos pro du to res
ru ra is, em es pe ci al os so ji cul to res, es tão em di fi cul -
da des por al gu mas ra zões bem cla ras: es cas sez de
re cur sos go ver na men ta is para as ope ra ções de cus -
te io, fi nan ci a men tos do la ri za dos, li be ra ção de re cur -
sos fora da épo ca ade qua da, ta xas de ju ros mu i to
ele va das, in su mos com pre ços mu i to al tos, fre tes
mu i to ca ros e, por fim, para com ple tar, pre ços ba i -
xos dos pro du tos ven di dos. Além des sas ra zões, o
se nhor Ade mar de Pa u la re pri sa uma ou tra, tão an ti -
ga quan to a pró pria agri cul tu ra bra si le i ra, como ca u -
sa pri me i ra dos pro ble mas en fre ta dos pe los agri cul -
to res: a fal ta de uma po lí ti ca agrí co la con sis ten te e
du ra dou ra para a agri cul tu ra do nos so País.

Des de o meu tem po de jo vem, Se nhor Pre si -
den te, Se nho ras e Se nho res, que ouço pro du to res
agrí co las e en ti da des de clas se ba ten do nes sa ve -
lha te cla - não sur ra da, ape sar de ve lha,  o nos so
País não tem uma po lí ti ca agrí co la e, por essa ra -
zão, a agri cul tu ra anda aos so la van cos, se guin do ci -
clos de al tos e ba i xos; num ano está bem, no ou tro
vai mal. Por fal ta de pla ne ja men to, a pro du ção nun -
ca acom pa nha as ne ces si da des de ter mi na das pelo
cres ci men to po pu la ci o nal ou pelo mer ca do in ter na ci -
o nal. Para gran de ver go nha nos sa, com uma das
mais vas tas ex ten sões de ter ras agri cul tá ve is do
pla ne ta, o Bra sil é, hoje, um dos ma i o res im por ta do -
res de ali men tos do mun do, ne ces si tan do abas te -
cer-se no ex te ri or até de ar roz. Re pi to, isso é ver go -
nho so, um ver da de i ro ve xa me. Se hou ves se um
pou co mais de in te res se do Go ver no em ori en tar e
apo i ar ade qua da men te a nos sa agri cul tu ra, po de ría -
mos, sem som bra de qual quer dú vi da, ser o gran de
abas te ce dor do mer ca do mun di al de grãos, fru tas,
car nes e la ti cí ni os.

Os pro ble mas men ci o na dos pelo pre si den te do 
Sin di ca to Ru ral de Nova Xa van ti na são de cor rên ci as 
cla ras da fal ta de uma po lí ti ca agrí co la du ra dou ra,
da fal ta de uma equi li bra da e efe ti va po lí ti ca de pro -
du ção. Não ha ven do pa râ me tros se gu ros pe los qua -
is Go ver no e pro du to res pos sam se gui ar, não se
lan çam olhos para além da pró xi ma sa fra, as de ci -
sões são ime di a tis tas, para aten der a ne ces si da des
de um mo men to. Nem sem pre aqui lo que vale num
ano vi go ra no se guin te.

É nes se pa no ra ma que a ação do Go ver no se
faz ne ces sá ria para pre ve nir os pro ble mas que po -
de rão ad vir dos so la van cos eco nô mi cos pe los qua is
pas sa o nos so País. De nada adi an ta rá co lher uma
boa sa fra de grãos se os pre ços des pen ca rem ou se 
os pro du to res ti ve rem de ven dê-la no auge da co -
lhe i ta para sal dar os em prés ti mos ban cá ri os.

É pre ci so tam bém que se dê aten ção à pe cuá -
ria. Além dos ba i xos pre ços ofe re ci dos pe los fri go rí -
fi cos pela ar ro ba do boi gor do, os pe cu a ris tas es tão
en fren tan do di fi cul da des para re cu pe rar e for mar pas -
ta gens. Em de cor rên cia da gran de es ti a gem ocor ri da
no ano pas sa do, a ma i o ria das pas ta gens está to tal -
men te de te ri o ra da, ne ces si tan do, pois, de re cu pe ra -
ção. Como o se tor está to tal men te des ca pi ta li za do
não se vê ou tra al ter na ti va se não por meio da aber -
tu ra de uma li nha de cré di to es pe ci al para esse fim.

É esse o ape lo que faço ao Se nhor Mi nis tro da 
Agri cul tu ra, para que tome de ime di a to es sas pro vi -
dên ci as, an tes que seja tar de ou an tes que o mal se 
alas tre e a ne ces si da de de re cur sos seja ma i or. Não 
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se pode de i xar que a agri cul tu ra, o se tor mais im por -
tan te da eco no mia do Esta do de Mato Gros so, se
de te ri o re. Por isso, con cla mo sua Exce lên cia a
trans for mar em prá ti ca aque las pro mes sas do Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca, ao dar iní cio à co lhe i -
ta da sa fra des te ano, de so er guer o se tor e de al -
çá-lo ao pa ta mar que me re ce ocu par na nos sa eco -
no mia. Se isso vier re al men te a ocor rer, po dem ter
cer te za, mu i tos dos nos sos pro ble mas so ci a is es ta -
rão so lu ci o na dos e a nos sa eco no mia terá um im -
pul so sig ni fi ca ti vo.

Muito obrigado!
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “Brasileiro
desenvolve vacina inédita”! Sob esse título, um
periódico de grande circulação trouxe-nos uma
notícia alvissareira: uma equipe de pesquisadores
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto
Butantã desenvolveu uma vacina contra a
esquistossomose.

Tal feito nos levou a diversas conclusões
positivas, que pretendo informar a este colendo
Plenário. Antes, porém, sinto-me no dever de
corrigir o título do jornal, para que se faça justiça:
“BRASILEIRA desenvolve vacina inédita”.

Sim, nobres Colegas, uma mulher, a brasileira
Míriam Tendler, da Fiocruz, que há 15 anos
pesquisa a solução para a esquistossomose, é a
coordenadora da equipe que conseguiu produzir em 
laboratório a molécula de uma proteína chamada
Sm14. A Sm14 é a base da nova vacina e teve que
ser modificada, subclonada, para ser aceita em
testes com seres humanos.

Feita esta indispensável ressalva, passemos
aos aspectos positivos do trabalho da Dra. Míriam
Tendler. A aprovação da vacina pela Organização
Mundial de Saúde colocou o Brasil na vanguarda da 
luta contra a esquistossomose. Essa doença
crônica, que tem como hospedeiro o caramujo,
atinge quase 300 milhões de indivíduos no mundo.
Só no Brasil, estima-se em 12 milhões o número de
pessoas contaminadas. A doença, que é endêmica
no Nordeste, em Goiás e em Minas Gerais,
encontra-se em franca expansão nas regiões Sul e
Sudeste, em conseqüência das migrações internas.

A esquistossomose causa complicações
intestinais, hemorragias e disfunção do fígado.
Dependendo do grau de infestação, o fígado pode
aumentar muito de tamanho. O doente fica com o
abdomem dilatado, o que originou a expressão
popular “barriga-d’água”, uma das tristes
características do nosso sertanejo.

Existem algumas drogas terapêuticas, como o
hicantone, capazes de matar o verme no organismo
humano. Entretanto, além de serem tóxicas, não
são totalmente eficazes e de pouco adiantam, se o
fígado do doente já estiver muito prejudicado.

Ine ga vel men te, a me lhor for ma de com ba ter a
es quis tos so mo se é a edu ca ção. Qu an do os bra si le i -
ros do in te ri or ti ve rem pos si bi li da de de fre qüen tar ao 
me nos as duas sé ri es ini ci a is do en si no fun da men -
tal, apren de rão as me di das pre ven ti vas bá si cas, das 
qua is as mais im por tan tes se re su mem em fer ver a
água a ser be bi da e não na dar em água con ta mi na -
da.

É cla ro que, quan do as po pu la ções in te ri o ra -
nas dis pu se rem de ins ta la ções sa ni tá ri as ade qua -
das, mes mo que rús ti cas, a con ta mi na ção dos rios,
la gos e açu des em mu i to se re du zi rá. Mas a cons -
ciên cia da ne ces si da de de fos sas sép ti cas e de ou -
tros sis te mas de es co a men to de de je tos é tam bém
decor rente de um mí ni mo de es co la ri za ção.

Com preende mos que, em um país de di men -
sões conti nen ta is como o nos so, os pro ble mas têm
tam bém di men sões con ti nen ta is. Assim, os 12 mi -
lhões de bra si le i ros in fec ta dos cons ti tu em uma po -
pu la ção ma i or que a de Por tu gal ou a da Su é cia;
mais que o do bro do nú me ro de ha bi tan tes do Pa ra -
guai e mais que o tri plo da po pu la ção do Uru guai.

Por tan to, Sr. Pre si den te, en quan to a edu ca ção 
não atin gir o in te ri or do Bra sil, en quan to as nor mas
de hi gi e ne mais ele men ta res fo rem des co nhe ci das
des ses com pa tri o tas, en de mi as como a es quis tos -
so mo se en con tra rão solo fér til no or ga nis mo de
cada bra si le i ro ig no ran te.

A es pe ran ça para es ses in di ví du os está nas
mãos da Dra. Mí ri am, por que, pela pri me i ra vez no
mun do, se res hu ma nos po de rão ser va ci na dos con -
tra a es quis tos so mo se.

To dos nós co nhe ce mos a ca rên cia de re cur -
sos para pes qui sa, no Bra sil. Mes mo as sim, a equi pe 
des sa mé di ca da Fi o cruz su pe rou três ou tras ins ti tu i -
ções; duas nor te-americanas, que não con se gui ram
ain da adap tar a va ci na a se res hu ma nos, e uma
fran ce sa, cuja va ci na apre sen ta re sul ta dos ape nas
con tra um tipo de pa ra si ta res tri to às re giões da Áfri -
ca.

A va ci na bra si le i ra terá sua to xi da de ava li a da,
de iní cio, em vo lun tá ri os sa u dá ve is, do sexo mas cu -
li no. Em bre ve será tes ta da, si mul ta ne a men te, no
Bra sil e no Egi to, onde a es quis tos so mo se tam bém
é en dê mi ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pre ci -
sa men te oi ten ta anos, em 1919, sur giu em nos sa li te -
ra tu ra um per so na gem que, em pouco tem po, se
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trans for mou no sím bo lo do ca bo clo bra si le i ro, o
Jeca Tatu.

No dizer do seu criador, o genial Monteiro
Lobato, o Jeca “não fala, não canta, não ri, não
ama”. “Antes de agir, acocora-se” Mas o próprio
escritor reconheceu que a indolência, a
incapacidade de agir e até de pensar do pobre
Jeca eram causadas pela doença. E em uma nota, 
dirigida ao próprio personagem, reconheceu a
injustiça da crítica que fizera ao pobre Jeca Tatu:
“Está provado que tens no sangue e nas tripas um 
jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia
cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte. Tens 
culpa disso? Claro que não.”

Um dia, nobres Colegas, Jeca Tatu existirá
apenas nos textos das escolas brasileiras e na obra
imortal de Monteiro Lobato. Mas só quando o
analfabetismo for completamente erradicado, de
todo o território nacional.

Enquanto essa “idade de ouro” não chega;
enquanto a educação não se tornar o principal
instrumento da medicina preventiva, que a
primeira vacina parasitária do mundo torne a Dra.
Míriam Tendler a libertadora dos 12 milhões de
Jecas do nosso Brasil.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, setores que não
têm intimidade com o dia-a-dia da agricultura e com
os problemas crônicos da economia rural estão
vendendo uma expectativa excessivamente otimista
para o futuro do agricultor brasileiro. Não quero
dizer que esse mundo cor de rosa é inteiramente
irreal, para não ser injusto, mas ele é construído
sobre meias verdades. De acordo com as versões
correntes nos meios oficiais, o novo regime cambial
vai operar milagres na melhoria da renda agrícola,
na criação de empregos, no aumento da produção e 
na ampliação das exportações. 

Tudo isso seria uma conseqüência natural das
novas realidades cambiais do país, não fossem
algumas distorções crônicas que em alguns casos
foram até agravadas nas últimas semanas. A
esperança de que nossos produtos agrícolas ficarão 
mais competitivos no mercado internacional ainda
está para ser confirmada pelos fatos, e essa é a
opinião corrente que tenho recolhido nos contatos
com os produtores do meu Estado. 

Des de os pri mór di os do Pla no Real o nos so
pro du tor tem sido for te men te pre ju di ca do com a
per da de ren da. Os pre ços mé di os dos pro du tos
agrí co las fo ram re a jus ta dos em ape nas 20 por
cen to na mé dia, en quan to os in di ca do res in fla ci o -

ná ri os mos tra vam uma as cen são em tor no de
60%. Os cus tos do di nhe i ro no sis te ma Fi na me
che ga ram aos ní ve is es cor chan tes de 159,11%. A
ces ta bá si ca, que am pa rou a po lí ti ca de es ta bi li za -
ção e ga nhou o tí tu lo hon ro so de “ân co ra ver de”
do real, su biu ape nas 19,23%. Com a con cor rên -
cia das im por ta ções e a au sên cia de po lí ti cas para 
o se tor, o le i te foi a ma i or ví ti ma de to das as cade -
i as pro du ti vas do cam po, com um cres ci men to ne -
ga ti vo de 9,52%. 

Com a des va lo ri za ção do real, re cla ma da con -
sen su al men te por to dos os se to res da eco no mia
bra si le i ra, es pe ra va-se que a agri cul tu ra se ria re -
com pen sa da por esse lon go pe río do de sa cri fí ci os
acu mu la dos. Mas o fato é que as nos sas pri me i ras
im pres sões não são fa vo rá ve is. Os pre ços em dó lar
dos prin ci pa is pro du tos ex por tá ve is ca i ram a ní ve is
de 13 a 22%, e, ao mes mo tem po, os in su mos im -
por ta dos so fre ram re a jus tes li ne a res, pelo câm bio
do dia, mes mo os es to ques an ti gos. Em al gu mas re -
giões do país, por exem plo, a va ci na con tra a fe bre
af to sa foi ma jo ra da em 100%. 

Ou tra ques tão re le van te são as dí vi das em dó -
lar que fo ram con tra í das an tes do plan tio, e que
tam bém fo ram cor ri gi das li ne ar men te pelo câm bio
do dia. São es tes os pro ble mas que mais afli gem os 
pro du to res ru ra is do meu Esta do de Go iás. Os pre -
ços per de ram to dos os re fe ren ci a is de pa ri da de com 
o pas sa do e com as ex pec ta ti vas cri a das pela li vre
flu tu a ção do câm bio. Qu an to às dí vi das em dó lar, a
si tu a ção chega a ser dra má ti ca em mu i tos ca sos.
O sis te ma de le a sing na aqui si ção de má qui nas
agrí co las, por exem plo, tem sido cru el nos seus efe i -
tos. O fan tas ma da ina dim plên cia vol ta a ron dar as
nos sas fa zen das, e, se isso acon te cer no va men te, o 
plan tio da pró xi ma sa fra es ta rá com pro me ti do. 

Os cus tos de pro du ção agrí co la so fre ram gran -
des ele va ções no úl ti mo mês de fe ve re i ro. Para os
plan ta do res de mi lho, o au men to dos in su mos im -
por ta dos ele vou os cus tos do plan tio em 32%. É fá -
cil ima gi nar os efe i tos des sa dis tor ção na pro du ção
de pro te í nas de ori gem ani mal, e as re per cus sões
ine vi tá ve is na in fla ção. A re du ção das alí quo tas de
im por ta ção, já ad mi ti da pelo go ver no, é fun da men -
tal. Mas não bas ta. É im por tan te que o Mi nis té rio da 
Agri cul tu ra faça fun ci o nar a sua rede de fis ca li za -
ção, para iden ti fi car e pu nir os es pe cu la do res.

É im pe ra ti vo que to dos os se to res do go ver no,
com pro me ti dos ou não com o se tor, as su mam de fi -
ni ti va men te a cons ciên cia de que a agri cul tu ra,
como ins tru men to para o re e quilí brio das con tas ex -
ter nas, é a gran de via para ti rar o país da cri se, ga ran -
tir a re to ma da da cre di bi li da de ex ter na, atra ir novos in -
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ves ti men tos e cri ar em pre gos. A meta de 11 bi lhões
de dó la res de su pe rá vit só po de rá acon te cer atra vés 
de um gran de mo vi men to de con ver gên cia em be -
ne fí cio da agri cul tu ra, com o en vol vi men to de to das
as áre as li ga das ou não ao cam po. A ma i or de to -
das as res pon sa bi li da des do go ver no, nes te mo -
men to em que o acor do com o FMI am pu ta in ves ti -
men tos em to das as di re ções, é a de pro mo ver uma
mu dan ça ra di cal de ru mos na atu al de sor dem de nos -
sas pri o ri da des. Re cu pe rar ro do vi as, mo der ni zar os
cor re do res in ter mo da is de ex por ta ção, re to mar a pre -
fe rên cia dos in ves ti men tos para os gran des ei xos de
de sen vol vi men to, como a du pli ca ção da ro do via Go iâ -
nia-São Pa u lo, são ne cessida des que de vem ser ata -
ca das ime di a ta men te. Sem isso, esse su pe rá vit não
pas sa rá de um so nho. Como será um so nho re du zir
as gran des mul ti dões de fa min tos que gra vi tam em
tor no dos gran des cen tros ur ba nos, como ad ver tiu
em seu belo dis cur so de hoje o Se na dor Ma gui to Vi -
le la.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga do. 
O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP) – 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pas so a ler,
para que cons te dos Ana is, o se guin te ofí cio, acom -
pa nha do de fo to có pia do Diá rio Ofi ci al da União,
re la ti vo à ma té ria ob je to de mi nhas in da ga ções, pu -
bli ca do no dia 5 de fe ve re i ro de 1999: 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

OFÍCIO Nº 128/99

Bra sí lia, 17 de mar ço de 1999

Ilus trís si mo Se nhor
Re na to Gu er re i ro
Pre si den te da Ana tel
SAS Q. 6 - Blo co H – Edi fí cio Sér gio Mot ta – 3º an dar
70.313-900 – Bra sí lia-DF

Se nhor Pre si den te,
A im pren sa tem no ti ci a do des de o ano pas sa do a ocor rên -

cia de al te ra ções na com po si ção aci o ná ria das em pre sas con ces -
si o ná ra is do ser vi ço de te le fo nia. Mais re cen te men te, o as sun to
vol tou às pá gi nas dos jor na is por for ça da Re so lu ção nº 101, da
Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – Ana tel, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União, de 5-2-99, que tem por ob je to a re gu la -
men ta ção da “apu ra ção de con tro le e de trans fe rên cia de con tro -
le em em pre sas pres ta do ras de ser vi ços de te le co mu ni ca ções”,
con for me cons ta da res pec ti va emen ta.

Den tre as di ver sas má té ri as so bre o as sun to, cha mou a
aten ção a pu bli ca da no úl ti mo dia 9 de fe ve re i ro no jor nal O Esta -
do de S.Pa u lo, cujo tí tu lo di zia que “Ana tel au to ri za Glo bo par a
ven der par ti ti pa ções” (pá gi na B7).

A reportagem informa que a União Globopar Brasdesco
vendeu toda sua participação na Tele Norte Celular e Tele
Celular Sul – privatizada há pouco mais de 6 meses – à empresa
italiana Telecom Itália. Relata, tembém, que a transferência, das
ações foi possível porque o negócio foi formalizado antes da
entrada em vigor da Resolução nº 101, a quel “permite que sejam 
considerados possíveis negócios entre empresas do setor que
tem base em ”instrumentos jurídicos formalmente celebrados" e
considerados válidos, antes da públicação do regulamento".

Cita ainda o jornal trecho atribuído a V.Sa. no qual afirma,
referindo-se ao contrato celebrado pela União Globopar Bradesco 
e Telecon Itália: “...era um documento legal, existente antes do
regulamento. Os documentos não devem conflitar com a
legislação e a regulamentação vigente”.

Da matéria pode-se concluir que a Anatel, adotou
entendimento pelo qual a transferência do controle acionário de
empresas prestadoras do serviço de telecomunicações é
possível, desde que os respectivos instrumentos tenham sido
celebrados anteriormente à vigência da Resolução nº 101.

Vale lem brar, en tre tan to, que há ve da ção ex pres sa à
trans fe rên cia de con tro le das em pre sas con ces si o ná ri as re -
cém-privatizadas, pre vis ta pela Lei nº 9.472, de 16 de ju lho de
1997, que em seu art. 202 dis põe: “A trans fe rên cia do con tro le aci -
o ná rio ou da con ces são, após a de ses ta ti za ção, so men te po de rá
efe tu ar-se quan do trans cor ri do o pra zo de cin co anos, ob ser va do o
dis pos to nos in ci sos II e III do ar ti go 98 des ta Lei”. Ou seja, a lei per -
mi te a trans fe rên cia do con tro le aci o ná rio, mas ape nas após trans -
cor ri dos cinco anos da de ses ta ti za ção. Antes dis so, não pode ser
au to ri za da qual quer trans fe rên cia que sig ni fi que al te ra ção no
con tro le aci o ná rio das em pre sas con ces si o ná ri as, sob pena de
des cum pri men to à lei apro va da pelo Con gres so Na ci o nal.

O mes mo ocor re em re la ção as em pre sas que pres tam o
ser vi ço de te le fo nia ce lu lar da cha ma da Ban da B, por for ça do
art. 39 do De cre to nº 2.056, de 4 de no vem bro de 1996. E isso é
re le van te, ten do em vis ta que, con for me pela im pren sa exis te pe -
ran te a Ana tel pro ces so que tra ta da trans fe rên cia do con tro le
aci o ná rio de em pre sas que ex plo ram a Ban da B, en vol ven do a
Tess e a Ligh tel.

Con si de ran do, ain da, as dis po si ções pre vis ta na Lei nº
9.472 ca u sa es pan to a no tí cia de que Ana tel apro vou a tran sa ção 
en tre Glo bo par e Te le com Itá lia, que, se gun do a re por ta gem ci ta -
da, en vol ve 50% das ações na Tele Ce lu lar Sul e na Tele Ce lu lar
Nor des te.

Po de-se con clu ir pela re fe ri da re por ta gem que a au to ri za -
ção da Ana tel foi ba se a da no art. 8º da Re so lu ção nº 101, que
per mi te a trans fe rên cia de con tro le, “des de que su por ta por ins -
tru men tos ju rí di cos for mal men te ce le bra dos em data an te ri or à da 
vi gên cia do pre sen te Re gu la men to”.

Não pode ser as sim to da via. A trans fe rên cia e con tro le,
an tes de tudo, está dis ci pli na da pela ci ta da Lei, cuja apli ca ção in -
de pen de de re gu la men to. É evi den te que a Lei tem pre va lên cia
em re la ção ao re gu la men to edi ta do pela Ana tel.

Con si de ran do a gra vi da de da ma té ria, so li ci to in for mar:
1) Qual a par ti ci pa ção aci o ná ria da União Glo bo par Bra -

des co na Tele Ce lu lar Sul e Tele Ce lu lar Nor des te?
2) Esta par ti ci pa ção re pre sen ta, nos ter mos da Lei, con tro -

le aci o ná rio?
3) Em caso po si ti vo, qual a jus ti fi ca ti va para a au to ri za ção

dada à trans fe rên cia das ações per ten cen tes à União Glo bo par
Bra des co à Te le com Itá lia?

Cer to de sua aten ção apro ve i to para re no var pro tes tos de
es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, antes lembrando ao Plenário
a realização de Sessão não deliberativa amanhã, às 

9 horas, e de Sessão deliberativa ordinária na
Segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos, com a
seguinte

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Está encerrada a sessão.

             (Levanta-se a sessão às 14 horas e 15 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENADOR MAURO MIRANDA NA SESSÃO
DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE 9-3-99,
QUE SE REPUBLICA A PEDIDO DO
PARLAMENTAR.

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB - GO) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a reunião de
homens que comungam do mesmo ideal, a ele
dedicando o melhor do seu labor e empenho, assim
como a ampla divulgação de lições criativas, que
intentam resguardar, no presente e no futuro, os
recursos naturais, constituem proposições
oportunas e valiosas.

Dessas iniciativas se ocupam, com extremado
desvelo, a benemérita Associação dos Municípios
do Vale do Rio dos Bois, exemplarmente conduzida
pelo Presidente Engell Santos, e a ambientalista
Sônia Maria França. 

A en ti da de re ú ne os pro gres sis tas mu ni cí pi os
go i a nos de Ame ri ca no do Bra sil, Ani cuns, Ave li nó -
po lis, Bom Je sus, Cam pes tre de Go iás, Cas te lân dia, 
Ce za ri na, Ede a li na, Edéia, Go i a tu ba, Gou ve lân dia,
Gu a pó, Ina ci o lân dia, Indi a ra, Jan da ia, Ma i ri po ta ba,
Ma u ri lân dia, Na zá rio, Pal mi nó po lis, Pon ta li na, Por te -
i rão, Qu i ri nó po lis, San ta Bár ba ra de Go iás, Tur ve -
lân dia, Var jão, Vi cen ti nó po lis e Pal me i ras de Go iás,
sede da Asso ci a ção.

Os seus in te gran tes ado tam a po lí ti ca de pro -
te ção am bi en tal ins ti tu í da pelo po der pú bli co, pra ti -
can do-a em ter ri tó rio de na tu re za in to ca da, qua se
sem pre ha bi ta do pela po pu la ção na ti va, a guar diã
de seu meio. Ho mens e ani ma is lá co e xis tem de for -
ma nem sem pre pa cí fi ca, sem que se des res pe i te a
pre ser va ção das es pé ci es e dos re cur sos na tu ra is, o 
pró prio pa tri mô nio das ge ra ções vin dou ras.

A nas cen te do Rio dos Bois está lo ca li za da no
Mu ni cí pio de Ame ri ca no do Bra sil, al can çan do as
suas águas, ao tér mi no de seu cur so, o Mu ni cí pio
de Gou ve lân dia. Aflu en te do Rio Pa ra na í ba, é tido
como “a co lu na dor sal da ir ri ga ção go i a na”, cons ti tu -
in do o seu le i to o “co ra ção do Esta do de Go iás”. Se -
gun do es tu dos re cen tes da SANEAGO – Sa ne a -
men to de Go iás, o rio pre ser va a con di ção de ma -
nan ci al para o fu tu ro abas te ci men to de água da Ca -
pi tal e de sua re gião me tro po li ta na, pro va vel men te
no ano de 2015.

Não obstante, o Rio dos Bois, destinado a ser

“um verdadeiro santuário ecológico”, como defende
o Presidente Engell Santos, não está imune à
“rotina devastadora” e sistemática da natureza,
erigindo-se a Associação, nesse caso, em
instrumento de defesa e de preservação do meio
ambiente, pela ação de um grupo de homens
conscientes de sua responsabilidade em face de
“uma das regiões mais belas do nosso Estado”.

As ações que vêm sen do de sen vol vi das pela
Asso ci a ção, so ma das à ne ces si da de de for ma ção
de uma cons ciên cia de de fe sa do meio am bi en te,
de modo es pe ci al en tre cri an ças e jo vens, ins pi ra -
ram o lan ça men to do li vro “Edu ca ção e Meio Ambi -
en te do Vale do Rio dos Bois”, de au to ria da edu ca -
do ra e his to ri a do ra Sô nia Ma ria Fran ça, re ce bi do
pelo pú bli co e pela crí ti ca como no tá vel con tri bu i ção 
à ca u sa da eco lo gia. 

Com ir re to cá vel in tro du ção do Pre si den te da
en ti da de, a pu bli ca ção re ú ne en si na men tos acer ca
das re la ções do ho mem com o meio am bi en te, ado -
tan do lin gua gem sem pre agra dá vel e de fá cil com -
pre en são, a to dos aces sí vel.

Em tom ame no, como se o tex to di a lo gas se
com o le i tor até a pá gi na fi nal, o li vro con sig na que 
a na tu re za e o ho mem fa zem par te do mes mo uni -
ver so, ad ver tin do que, com a pro xi mi da de do sé -
cu lo XXI, de ve-se des de já cu i dar da for ma ção de
uma cons ciên cia eco ló gi ca, ou de uma cons ciên -
cia de ci da da nia pla ne tá ria, por quan to “não é só o
Vale do Rio dos Bois que cor re pe ri go, é a Ter ra
toda”!

Sa be rá o le i tor “tudo o que é im por tan te para a 
vida ter qua li da de”, que a exis tên cia na Ter ra cor re
pe ri go pela ação de po lu en tes, que são cada vez
mais es cas sos os re cur sos hí dri cos, ame a çan do o
abas te ci men to de Go iâ nia. Isso se deve ao mo de lo
de de sen vol vi men to em prá ti ca, que se tor nou in -
sus ten tá vel, uma vez que é pre da tó rio, des tru i dor e
po lu i dor da na tu re za, exi gin do a mu dan ça para um
de sen vol vi men to sus ten tá vel, ca paz de “pro du zir
bens sem des tru ir e de sen vol ver sem po lu ir”, como
re co men da a Agen da 21.

Esse do cu men to, pro du to da Con fe rên cia das
Na ções Uni das so bre Meio Ambi en te e De sen vol vi -
men to, de fato  defen de o de sen vol vi men to sus -
ten tá vel, a par tir da “no ção de pro gres so que
ani mou a mo der ni za ção no sé cu lo pas sa do”,
para que se ado te “uma or dem eco nô mi ca in ter -
na ci o nal mais jus ta”, que ve nha a con si de rar as
atu a is pre o cu pa ções am bi entais, so ci a is, cul tu ra -
is e eco nô mi cas, ao lado de ins ti tu ir o com ba te à
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mi sé ria hu ma na, “sem re pu di ar a na tu re za ou ig no -
rar as es pe ci fi ci da des lo ca is”.

Prega, portanto, a educadora Sônia Maria
França, que, ao contrário de desmatar, deve-se
procurar “produzir mais, na área já desmatada”.
Dessa forma, aquele que produz 2 ou 3 toneladas
de soja por hectare, será capaz de obter uma
produção de 4 ou 5 toneladas. Também, ao invés
de implantar mais pasto, deve-se optar “pelo
aumento do número de cabeças de gado por
hectare” ou adotar as técnicas de confinamento.

Ademais, deve-se encontrar formas
alternativas de produção de proteínas, ocupando
menor espaço, ou “produzir, em pastagens naturais, 
o boi verde, ou o boi ecológico, que atualmente está 
valendo 90 dólares a arroba no mercado europeu”,
preservando as pastagens da aplicação de drogas
químicas que envenenam a terra, as águas e os
alimentos", prejudicando a saúde do homem.

Felizmente, a ação dos ambientalistas começa 
a mostrar resultados satisfatórios. Muitos
proprietários rurais mudaram os métodos de
produção, adotando o plantio direto, o que é uma
evolução na “maneira de usar o solo”. Outros tantos, 
pesquisam novas alternativas de obter lucros,
causando menor impacto no meio ambiente,
mediante atividades como a criação de peixes e de
animais silvestres, além de explorar o turismo
ambiental.

Com elogiável criatividade, a autora refere-se,
em seguida, à assembléia extraordinária da fauna e
flora do Vale do Rio dos Bois, realizada no dia 5 de
junho de 1998, comemorativo do Dia Internacional
do Meio Ambiente, destinada à “avaliação da saúde
do rio e do Vale do Rio dos Bois”.

Os seus participantes chegaram às
seguintes conclusões: o homem, que seria
racional, é o componente mais nocivo do meio
ambiente; a poluição das águas, que ele
provoca, compromete a vida e a saúde de
animais e de seus semelhantes; os agrotóxicos
estão destruindo o meio ambiente, causando
doenças nos animais e nos homens; o resíduo
produzido pelas indústrias, “em nome do
desenvolvimento”, estão “matando o Rio dos
Bois da nascente à foz”, aniquilando sua flora e

fauna.

Também as dragas, operando ao longo do seu 
percurso, prejudicam o seu leito para o lucro de
uns poucos e prejuízo do rio, que a todos
pertence; a pesca predatória continuada acarreta
a extinção dos peixes; o desmatamento continua a 
destruir a mata ciliar; o assoreamento e as
voçorocas no Vale do Rio dos Bois é resultante de 
“ações irracionais dos ditos racionais, que
comandam máquinas e tecnologias em busca do
lucro”, sem se preocuparem com a herança que vão 
deixar para os seus descendentes.

As leis federais de proteção do cerrado, como
a das águas e dos crimes ambientais, assim como
as leis estaduais da pesca e florestal, “devem ser
cumpridas, e não apenas publicadas e lidas”; o
homem deve “parar de destruir e poluir” o Vale; os 
políticos dos municípios devem “cuidar de
construir estações e usinas de tratamento de
esgoto e de lixo”; e, finalmente, registra que a
Associação dos Municípios do Vale do Rio dos
Bois, que objetiva a proteção e recuperação do
Vale, tem na flora e na fauna do cerrado a
motivação para novas ações de preservação desse 
patrimônio natural do nosso Estado.

Vale repisar que iniciativas como as aqui
apontadas, perseguindo tão alto objetivo,
merecem-nos o presente registro de especiais
admiração e aplauso, posto que orientadas, no
médio e longo prazos, à proteção da natureza, sob
constante ameaça de agressões de pessoas
insensíveis, movidas por ignorância ou simples
maldade.

Pessoas que desconhecem, sem dúvida, que 
a preservação da natureza é ingente tarefa, na
qual se deve empenhar toda a coletividade. Por
isso, o meritório trabalho da Associação dos
Municípios do Vale do Rio dos Bois, a que se vem
somar a edição do livro “Educação e Meio
Ambiente do Vale do Rio dos Bois”, de Sônia
Maria França, prosperam no sentido de consolidar 
entre todos o sentimento preservacionista,
enfatizando, sobretudo às novas gerações, a
necessidade irrecusável de proteger
permanentemente as nossas riquezas naturais.

Era o que tínhamos a dizer.
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Ata da 18ª Ses são Não De li be ra ti va
em 19 de mar ço de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ademir Andrade e Carlos Patrocínio

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há
número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

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

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 113, DE 1999

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 11, de 1998 (nº
582, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 
que “Apro va o tex to do Acor do so bre
Ser vi ços Aé re os, ce le bra do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Re pú bli ca da Hun gria,
em Bra sí lia, em 3 de abril de 1997".

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, com apo io
no art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me te à con si de ra ção dos Se nho res Mem bros do
Con gres so Na ci o nal (fls. 4), acom pa nha do da Expo -
si ção de Mo ti vos nº 216/MRE, de 28 de maio de
1997, do Sr. Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la -
ções Exte ri o res (fls. 20 a 21), o tex to do “Acor do so -
bre Ser vi ços Aé re os en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da
Hun gria”, fe i to em Bra sí lia, em 3 de abril de 1997.

2) Qu an do da sua re gu lar tra mi ta ção pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos, a ma te ria ob te ve apro va ção
das suas co mis sões de: Re la ções Exte ri o res e de
De fe sa Na ci o nal, Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da -
ção, Vi a ção e Trans por tes e Eco no mia, Indús tria e

Co mér cio, esta por pa re cer (fls. 29) do re la tor de sig -
na do pela Mesa, o Sr. De pu ta do Her cu la no Anghi -
net ti. Dis cu ti do em tur no úni co e apro va do, o res -
pec ti vo pro je to che ga ao Se na do Fe de ral para a ne -
ces sá ria apre ci a ção e emis são dos com pe ten tes pa -
re ce res por par te das suas co mis sões téc ni cas.

É o relatório.

II – Voto do Re la tor

3) O pre sen te ato in ter na ci o nal as si na do pe los
Go ver nos do Bra sil e da Hun gria tem por ob je ti vo pre -
cí puo, con for me o seu enun ci a do, de sen vol ver a avião 
ci vil in ter na ci o nal, por meio de um acor do que es ta be -
le ça “ser vi ços aé re os en tre e além dos seus res pec ti -
vos ter ri tó ri os”. Com tal de si de ra to, am bos os pa í ses
es ta be le cem uma sis te má ti ca de pro ce di men tos que
in cor po ram des de de fi ni ções téc ni cas apro pri a das –
ser vi ços acor da dos, es ca la sem fins co mer ci a is, em -
pre sa aé rea de sig na da e rota es pe ci fi ca da, pas san do
por ta ri fa, fre te, co mis são paga, den tre ou tras (ar ti go
1). Di re i tos re cí pro cos de so bre vôo, es ca las ter ri to ri a -
is, de sem bar que e em bar que de pas sa ge i ros, in clu si -
ve em ter ri tó ri os de ter ce i ros pa í ses, com põem o ar ti -
go 2. O re co nhe ci men to re cí pro co de cer ti fi ca dos téc -
ni cos ou li cen ças é evi den ci a do, des de que es te jam
den tro dos pa drões con ve ni a dos e sob cer tas con di -
ções (ar ti go 6), obe de ci das as exi gên ci as da Orga ni -
za ção de Avi a ção Ci vil Inter na ci o nal (OACI).

4) No que res pe i ta à pro te ção da se gu ran ça em
avi a ção ci vil (ar ti go 7), cu i da dos são to ma dos den tro
das re gras do di re i to in ter na ci o nal, com apo io es pe cí fi -
co aos di ver sos di plo mas le ga is vol ta dos para a es pé -
cie, to dos en vol ven do a se gu ran ça aé rea, con co mi tan -
te men te com “a as sis tên cia mú tua ne ces sá ria”, para
pre ve nir os vá ri os ilí ci tos pe na is con se qüen tes. Enfim,
a se gu ran ça em ma té ria de avi a ção ci vil exi ge que
cada Par te Con tra tan te ado te “me di das es pe ci a is e ra -
zoá ve is de se gu ran ça para com ba ter uma ame a ça es -
pe cí fi ca” e que as sis tam-se “mu tu a men te, fa ci li tan do
as co mu ni ca ções e ou tras me di das apro pri a das, des ti -
na das a pôr ter mo, de for ma rá pi da e se gu ra”, a in ci -
den te ou ame a ça de in ci den te.

5) Quanto aos direitos alfandegários (artigo 8),
ambas as Partes Contratantes observarão o princípio
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da reciprocidade para as empresas aéreas dos dois
países no que concerne à isenção de imposto,
alcançando vários itens, tais como: combustível,
lubrificantes, peças sobressalentes, produtos
alimentícios e bebidas etc. Lembra o referido artigo,
de forma taxativa, que tais produtos “não poderão ser
alienados ou vendidos no território da mencionada
Parte Contratante.”

No que con cer ne à ope ra ção dos ser vi ços
acor da dos (ar ti go 9), tem ela o in tu i to de jus ti ça e
igual da de de opor tu ni da des para as em pre sas aé re -
as de am bas as Par tes, quan do ope ra rem em ro tas
es pe ci fi ca das. Den tro de tal con tex to, se rão le va dos 
em con ta a de man da de trá fe go e os re qui si tos de
ope ra ção dos ser vi ços de lon go cur so, com pro gra -
mas pre vi a men te apro va dos pe las res pec ti vas au to -
ri da des ae ro náu ti cas dos dois pa í ses.

7) A apli ca ção de ta ri fas para o trans por te en tre
as Par tes Con tra tan te (ar ti go 10) obe de ce rá a “ní ve is
ra zoá ve is, le van do-se em con ta ”to dos os fa to res per -
ti nen tes", tais como: in te res se dos usuá ri os, cus to de
ope ra ção, lu cro ra zoá vel, ca rac te rís ti cas do ser vi ço e,
quan do ade qua do, as ta ri fas co bra das por ou tras em -
pre sas aé re as ope ran do em toda ou par te da mes ma
rota. Os de ma is itens do acor do re la ci o na dos com a
ta ri fa des cem a de ta lhes so bre a sua apro va ção e fi -
xa ção, con sul tas e pra zos para en tra da em vi gor.

8) As ati vi da des co mer ci a is são per mi ti das en tre
as Par tes (ar ti go 11), atra vés da pos si bi li da de le gal de 
“en tra da, re si dên cia e em pre go de pes so al exe cu ti vo,
de ven das, téc ni co e ope ra ci o nal e ou tros es pe ci a lis -
tas ne ces sá ri os à ope ra ção dos ser vi ços acor da dos”.

9) A con ver são e a re mes sa de re ce i tas en tre
as Par tes Con tra tan tes (art. 12) é pre vis ta, des de
que tais re ce i tas cons ti tu am “ex ce den tes às so mas
lo cal men te de sem bol sa das”. Ade ma is, não es ta rão
su je i tas a qua is quer en car gos ad mi nis tra ti vos ou
cam bi a is, ex ce to os nor mal men te co bra dos pe los
ban cos na exe cu ção de tais con ver são e re mes sa".

10) Fi nal men te, a par te subs tan ti va do acor do
con tém um dis po si ti vo mo ra li za dor so bre Ta ri fas Ae -
ro náu ti cas (art. 13), me di an te o qual

“1. Ne nhu ma Par te Con tra tan te dará
pre fe rên cia à sua em pre sa aé rea ou a qual -
quer ou tra em re la ção a uma em pre sa aé -
rea re a li zan do ser vi ços aé re os in ter na ci o na -
is se me lhan tes da ou tra Par te Con tra tan te,
na apli ca ção de ta ri fas de uso de ae ro por -
tos, ae ro vi as, ser vi ços de trá fe go aé reo e
ins ta la ções co ne xas sob seu con tro le.”

11) Quanto à Organização de Aviação Civil
Internacional – esta a sua denominação histórica –,

originou-se ela da necessidade premente de serem
criadas regras jurídicas objetivando tornar mais segura 
e eficiente a navegação aérea em todo o mundo, com
os Estados Unidos e a Inglaterra à frente das
discussões técnicas. Assim, foi possível chegar a um
entendimento final, em 7 de dezembro de 1994, o que 
originou a Convenção sobre Aviação Civil
Internacional.

É de ser lem bra do que o re fe ri do ór gão, en ti -
da de má xi ma da avi a ção ci vil mun di al, tem por ob je -
ti vos bá si cos de sen vol ver e es ti mu lar o trans por te
aé reo in ter na ci o nal, den tro de prin cí pi os e téc ni cas
bá si cas, com res pe i to ab so lu to à se gu ran ça da na -
ve ga ção aé rea.

12) No que con cer ne à par te ad je ti va do Acor -
do ora sob exa me (arts. 14 a 20) – con sul tas, emen -
das, pre va lên cia de con ven ção mul ti la te ral, so lu ção
de con tro vér si as, de nún cia, ór gão de re gis tro (Orga -
ni za ção de Avi a ção Ci vil Inter na ci o nal – OACI), en -
tra da em vi gor e fe i tu ra –, está de con for mi da de
com os atos in ter na ci o na is pró pri os para a es pé cie.

13) Por todo o ex pos to, so mos pela apro va -
ção, na ín te gra, do “Acor do so bre Ser vi ços Aé re os,
ce le bran do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Hun gria,
em Bra sí lia, em 3 de abril de 1997", na for ma do
Por je to de De cre to Le gis la ti vo nº 11, de 1998.

É o pa re cer, s.m.j.
Sala da Co mis são, 16 de mar ço de 1999. –

José Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – 
Lú dio Co e lho – Ber nar do Ca bral – Tião Vi an na –
Mo za ril do Ca val can ti – La u ro Cam pos – Ma u ro
Mi ran da – Emí lia Fer nan des – Car los Wil son –
João Alber to Sou za – Mo re i ra Men des – Ge ral do
Althoff – Gil ber to Mes tri nho – Pe dro Piva.

PARECER Nº 114, DE 1999

Da Co mis são de Re la ções Exte ri ores
e De fe sa Na ci o nal, so bre o pro je to de
Decre to Le gis la ti vo nº 143, de 1998 (nº
691/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
“Apro va o tex to do Acor do, por tro ca de No -
tas, so bre con tra ban do de ar mas, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai, 
na ci da de de Assun ção, em 17 de ou tu bro de
1996".

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me -
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teu ao Con gres so Na ci o nal, me di an te a Men sa gem
nº 1.590, de 17-12-97, de vi da men te acom pa nha do
de ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 143,
de 1998, que “Apro va o tex to do Acor do, por tro ca de 
No tas, so bre con tra ban do de ar mas, ce le bra do en tre
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai, na ci da de de
Assun ção, em 17 de ou tu bro de 1996".

Da Exposição de Motivos nº 457, do Senhor
Ministro das Relações Exteriores, que acompanha o
texto do acordo em epígrafe, cabe destacar o
seguinte:

“O efe i to do acor do será o de cri ar um
qua dro ju rí di co que per mi ta às au to ri da des
com pe ten tes do Bra sil e do Pa ra guai in te -
cam bi ar as in for ma ções ne ces sá ri as para
con tro lar mais efi caz men te o co mér cio ilí ci to 
de ar mas en tre os dois pa í ses.

O Acor do vem com ple men tar um con -
jun to de me di das que vi sam a co i bir a de lin -
qüên cia or ga ni za da na re gião fron te i ri ça en -
tre Bra sil e Pa ra guai, em es pe ci al no que se 
re fe re ao con tro le do trá fi co de ar mas e do
nar co trá fi co. A re gu lar tro ca de in for ma ções
en tre as au to ri da des po li ci a is no mar co do
Acor do per mi ti rá ras tre ar a ori gem das ar -
mas even tu al men te apre en di das em ter ri tó -
rio na ci o nal e a rota que per cor re ram até
seu des ti na tá rio."

Tra ta-se de Acor do de gran de in te res se do
Bra sil, con si de ran do o ca rá ter al ta men te pre ven ti vo
de que se re ves te. A vul ne ra bi li da de do que se tem
con ven ci o na do de sig nar de “as fron te i ras”, Foz do
Igua çu, Ci u dad del Les te e Pu er to Igua zu – Bra sil,
Pa ra guai e Argen ti na, res pec ti va men te –, tem-se
cons ti tu í do em um pon to crí ti co para a se gu ran ça in -
ter na ci o nal e para a se gu ran ça co le ti va. Nes se es -
pec tro, o con tra ban do de ar mas é al ta men te le si vo
ao in te res se da co le ti vi da de es ta tal, de ven do ser
en fren ta do com me di das como a que se bus ca no
pre sen te Acor do.

Res ta des ta car ain da que, quan to ao mé ri to, a
ini ci a ti va é mu i to per ti nen te. Ao con trá rio de me di -
das como a re cen te apro va ção de lei que cri mi na li za 
o por te de arma de fogo (Lei nº 9.437, de 20 de fe -
ve re i ro de 1997), de du vi do sa efi cá cia, pois não
atin ge aque las pes so as que, por sua ín do le cri mi no -
sa, uti li zam ar mas de fogo como suas “fer ra men tas
de tra ba lho”,as dis po si ções es ta be le ci das nos ter -
mos do Acor do ora apre ci a do per mi tem dar um duro 
gol pe no cri me de con tra ban do de ar mas, exis ten te

de longa data na re gião su pra men ci o na da. Esse tipo
de de li to tem sido uma das prin ci pa is fon tes de abas -
te ci men to de ar mas uti li za das pelo ban di tis mo e pelo
cri me or ga ni za do em nos so ter ri tó rio. Se o in ter câm bio 
de in for ma ções não im pe dir a to tal ex tin ção do con tra -
ban do, es ta mos cer tos de que, ao me nos, es tar-se-á
di fi cul tan do ao má xi mo o seu in to le rá vel exer cí cio.

II – Voto

Diante de todo o exposto, por ser oportuno
e conveniente aos interesses nacionais e por
atender aos requisitos de juridicidade e
constitucionalidade, somos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de 1998,
que “Aprova o texto do Acordo, por troca de
Notas, sobre contrabando de armas, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai, na
cidade de Assunção, em 17 de outubro de 1996".

Sala da Comissão, 16 de março de 1999. –
José Sarney, Presidente – Romeu Tuma, Relator – 
Tião Viana – Mozarildo Cavalcanti – Mauro
Miranda – Emília Fernandes – Carlos Wilson –
Moreira Mendes – Geraldo Althoff – Gilberto
Mestrinho – Pedro Piva – Bernardo Cabral –
João Alberto Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 9.437 – DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

Institui o Sistema Nacional de Armas
– SINARM, estabelece condições para o
registro e para o porte de arma de fogo,
define crimes, e dá outras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

PARECER Nº 115, DE 1999

Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre Projeto de Decreto 
Legislativo nº 145, de 1998 (nº 693, de 1998,
na Câmara dos Deputados), que “Aprova o
texto do Acordo para a Criação da Comissão
de Cooperação e Desenvolvimento
Fronteiriço, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Argentina, em Brasília, em
10 de novembro de 1997".

Relator: Senador Lúdio Coelho
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I – Relatório

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 145, de 1998 
(nº 693, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
“apro va o tex to do Acor do para a Cri a ção da Co mis -
são de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to Fron te i ri ço,
ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Argen ti na,
em Bra sí lia, em 10 de no vem bro de 1997".

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so
I da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli -
ca sub me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des se
ato in ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 3 de de zem bro de 1998, 
ten do, na que la Casa, pas sa do pelo cri vo das Co -
mis sões de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o -
nal, de Eco no mia, de Indús tria e Co mér cio, de De -
sen vol vi men to Urba no e Inte ri or, e de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção.

Se gun do a ex po si ção de mo ti vos en ca mi nha -
da a esta Casa pelo Mi nis té rio das Re la ções Exte ri -
o res, o Acor do para a cri a ção da Co mis são de Co o -
pe ra ção e De sen vol vi men to Fron te i ri ço visa a iden ti -
fi ca ção e pro po si ção de ini ci a ti vas ten den tes a pro -
mo ver o de sen vol vi men to e a in te gra ção, nas zo nas 
fron te i ri ças, en tre Bra sil e Argen ti na, cons ti tu in -
do-se, por tan to, em tema que se in se re no qua dro
pri vi le gi a do das atu a is re la ções en tre aque les pa í -
ses. Tra ta-se, ade ma is, de ins tru men to re le van te
para a con se cu ção dos ob je ti vos do Mer co sul, uma
vez que fa ci li ta rá o cres ci men to eco nô mi co equi li -
bra do das re giões ad ja cen tes à fron te i ra co mum
Bra sil/Argen ti na, pro mo ven do, as sim, o bem-estar de
suas po pu la ções.

O ins tru men to in ter na ci o nal em tela cria a Co -
mis são de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to da Fron -
te i ra, de no mi na da “Co de fro”, in te gra da por re pre -
sen tan tes de Órgãos Téc ni cos com com pe tên cia
sobre os te mas es pe cí fi cos a se rem tra ta dos e por 
re presen tan tes das re gião fron te i ri ça. a Co de fro terá 
como ob je ti vos pri mor di a is iden ti fi car pro je tos co -
muns na zona da fron te i ra, para im pul si o nar e co or -
de nar seu es tu do e exe cu ção, par ti cu lar men te os de 
im pac to so ci al, como os re fe ren tes sa ú de, ha bi ta -
ção, de sen vol vi men to eco nô mi co e edu ca ção; re co -
men dar a ado ção de me di das que pos sam be ne fi ci -
ar a re gião fron te i ri ça; iden ti fi car e im pul si o nar
ações con jun ta que fa ci li tem o trân si to de pes so as e 
a cir cu la ção de bens na fron te i ra co mum; con tri bu ir
para o re for ço e con so li da ção das em pre sas pro du ti -
vas com em pre en di men tos e pro je tos na zona fron -
te i ri ça; tra ba lhar de for ma co or de na da com os me -
ca nis mos e pro gra mas já es ta be le ci dos por am bos

os pa í ses na fron te i ra; pro mo ver a in te gra ção eco -
nô mi ca fron te i ri ça me di an te a re co men da ção da ce -
le bra ção de acor dos bi la te ra is; e im pul si o nar o in ter -
câm bio cul tu ral, tu rís ti co, edu ca ti vo, téc ni co e ci en tí -
fi co nas zo nas de fron te i ra.

É o re la tó rio.

II – Pa re cer

O ato in ter na ci o nal sob exa me vem cor ro bo -
rar a im por tân cia con fe ri da pelo Go ver no bra si le i -
ro às ini ci a ti vas con du cen tes à in te gra ção eco nô -
mi ca do Cone Sul. Com efe i to, a ado ção de ins tru -
men tos in ter na ci o na is bi la te ra is, que pro mo vam o
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al das zo nas
fron te i ri ças dos pa í ses do Mer co sul e de seus as -
so ci a dos, con tri bui enor me men te para o for ta le ci -
men to do pro ces so de in te gra ção, por quan to visa
a equi li brar as eco no mi as das re giões ge o grá fi cas 
onde se de sen ca de ou, na prá ti ca, a in te gra ção.

A cri a ção de uma Co mis são nos ter mos
pro pos tos cons ti tui um im por tan te pas so a pro -
por ci o nar as ini ci a ti vas ne ces sá ri as ao al me ja do 
for ta le ci men to e di na mi za ção das zo nas de fron -
te i ra en tre o Bra sil e a Argen ti na.

Por todo o ex pos to, opi na mos fa vo ra vel -
men te à apro va ção do Acor do para a Cri a ção da
Co mis são de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to
Fron te i ri ço, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú -
bli ca da Argen ti na.

Sala da Co mis são, 16 de mar ço de 1999. –
José Sar ney, Pre si den te, – Lú dio Co e lho, Re la tor
– Ber nar do Ca bral – Tião Vi a na – Emí lia Fer nan -
des – Gil ber to Mes tri nho – Ge ral do Althoff – Ma -
u ro Mi ran da – Pe dro Piva – Mo za ril do Ca val can ti
– João Alber to Sou za – Car los Wil son – Mo re i ra
Men des .

PARECER Nº 116 DE 1999

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Pro je to de
Decre to Le gis la ti vo nº 146, de 1998 (nº 694,
de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
“Apro va o tex to do Acor do so bre Isen ção
Par ci al de Vis to, ce le bra do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no do Re i no da Ta i lân dia, em Bra sí lia,
em 21 de ju lho de 1997".

Re la tor: Se na dor  Lú dio Co e lho

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me teu
ao Con gres so Na ci o nal, me di an te a Men sa gem nº 1.261,
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de 30 de ou tu bro de 1997, de vi da men te acom pa nha -
do de ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 146, de
1998 (nº 694, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que “Apro va o tex to do Acor do so bre Isen ção Par ci al
de Vis to, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no do Re i no da Ta i lân -
dia, em Bra sí lia, em 21 de ju lho de 1997".

O Acor do foi ini ci al men te apre ci a do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, que apro vou o pro je to
de de cre to le gis la ti vo de cor ren te da men sa gem,
for mu la do por sua Co mis são de Re la ções Exte ri -
o res e de De fe sa Na ci o nal, após o exa me dele
pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção. A men sa gem foi re ce bi da pela Câ ma ra
dos De pu ta dos em 31 de ou tu bro de 1997, e o
pro je to de de cre to le gis la ti vo re ce beu a chan ce la 
da que la Casa em 3 de de zem bro de 1998, sen do
en vi a do ao Se na do Fe de ral no dia 9 de de zem -
bro sub se qüen te.

Nes ta Casa, a pro po si ção em epí gra fe foi
dis tri bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal em 15 de de zem bro de 1998, e a 
este re la tor, em 6 de ja ne i ro úl ti mo.

É o re la tó rio.

II – Voto

Cu i da-se aqui, a toda evi dên cia, de tra ta do
con ve ni en te e opor tu no aos in te res ses na ci o na -
is de vi do ao seu con te ú do ple na men te com pa tí -
vel com as ne ces si da des atu a is de ur gên cia e
fle xi bi li da de nos des lo ca men tos in ter na ci o na is,
seja por ra zões de ne gó ci os, seja por ra zões de
la zer.

Da Expo si ção de Mo ti vos nº 379, do Se nhor Mi -
nis tro das Re la ções Exte ri o res, que acom pa nha o tex -
to do tra ta do em re fe rên cia, cabe des ta car o se guin te:

“O re fe ri do Acor do tem como ob je ti -
vo cri ar ma i o res fa ci li da des no trân si to
de na ci o na is bra si le i ros e ta i lan de ses
que vi a jem, res pec ti va men te, à Ta i lân dia
e ao Bra sil para fins de ne gó ci os ou tu ris mo, 
isen tan do-os da ob ten ção de vis tos con su la -
res para per ma nên cia de até 90 dias”.

Com base no ex pos to, con si de ran do ser de
todo con ve ni en te aos in te res ses do País a ra ti fi ca -
ção do Acor do em aná li se, con cluo este pa re cer
opi nan do pela apro va ção do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 146, de 1998 (nº 694, de 1998, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que “Apro va o tex to do
Acor do so bre Isen ção Par ci al de Vis to, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil 
e o Go ver no do Re i no da Ta i lân dia, em Bra sí lia,
em 21 de ju lho de 1997".

Sala da Co mis são, 16 de mar ço de 1999. –

José Sar ney, Pre si den te – Lú dio Co e lho, Re la tor – 
Ber nar do Ca bral – Tião Vi a na – Mo za ril do Ca val -
can ti – Ma u ro Mi ran da – Ge ral do Althoff – João
Alber to Sou za – Emí lia Fer nan des – Car los Wil -
son – Mo re i ra Men des – Pe dro Piva – Gil ber to
Mes tri nho.

PARECER Nº 117, DE 1999

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
Decre to Le gis la ti vo nº 147, de 1998 (nº 696,
de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
“Apro va o tex to da Con ven ção so bre Pre -
ven ção e Pu ni ção de Cri mes con tra Pes so -
as que Go zam de Pro te ção Inter na ci o nal,
Inclu si ve Agen tes Di plo má ti cos, con clu í da
em Nova Ior que, em 14 de de zembro de
1973, com a re ser va pre vis ta no  § 2º do art.
13 da Con ven ção”.

Re la tor: Se na dor  José Agri pi no Maia

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me teu
ao Con gres so Na ci o nal me di an te a Men sa gem nº 
1.213, de 21-10-97 de vi da men te acom pa nha do de ex -
po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o -
res, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 147, de 1998
(nº 696, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
“apro va o tex to da Con ven ção so bre Pre ven ção e Pu ni -
ção de Cri mes con tra Pes so as que Go zam de Pro te -
ção Inter na ci o nal, in clu si ve Agen tes Di plo má ti cos, con -
clu í da em Nova Ior que, em 14 de de zem bro de 1973,
com a re ser va pre vis ta no § 2º do art. 13 da Con ven -
ção”.

Da Expo si ção de Mo ti vos nº 457, do Se nhor Mi -
nis tro das Re la ções Exte ri o res, que acom pa nha o tex -
to do acor do em epí gra fe, cabe des ta car o se guin te:

“A Assem bléia Ge ral das Na ções Uni -
das ado tou, em 14 de de zem bro de 1973, a
”Con ven ção So bre a Pre ven ção e Pu ni ção de 
Cri mes Con tra Pes so as que Go zam de Pro te -
ção Inter na ci o nal, in clu si ve Agen tes Di plo má -
ti cos". A ado ção des se di plo ma ju rí di co cons -
ti tu iu res pos ta da co mu ni da de in ter na ci o nal
ao cres cen te nú me ro de aten ta dos ter ro ris tas
que vi nha à épo ca, vi ti man do fun ci o ná ri os di -
plo má ti cos e con su la res, em nu me ro sos pa í -
ses.

A ra zão que de ter mi nou a ela bo ra ção
da re fe ri da Con ven ção en con tra-se ade qua -
da men te ex pres sa em seus pa rá gra fos pre -
am bu la res: os cri mes con tra agen tes di plo -
má ti cos e ou tras pes so as que go zam de
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pro te ção in ter na ci o nal, ao co lo ca rem em ris -
co a se gu ran ça des sas pes so as, cri am uma
sé ria ame a ça à ma nu ten ção de re la ções
amis to sas e co o pe ra ti vas en tre os Esta dos.

A Con ven ção está em vi gor des de 20
de fe ve re i ro de 1977. Em ju lho de 1997, o
nú me ro de Par tes ele va va-se a 94.

Em ra zão da ine xis tên cia de um ins tru -
men to ju rí di co in ter na ci o nal de am plo es -
pec tro, vol ta do para o com ba te ao ter ro ris -
mo em suas di ver sas ma ni fes ta ções, o de -
sen vol vi men to do Di re i to Inter na ci o nal nes ta 
área se dá, fun da men tal men te, por meio do
pro gres si vo pre en chi men to das la cu nas
exis ten tes na or dem ju rí di ca in ter na ci o nal. A 
“Con ven ção so bre a Pre ven ção e Pu ni ção
de Cri mes Con tra Pes so as que go zam de
Pro te ção Inter na ci o nal, in clu si ve Agen tes
Di plo má ti cos” de sem pe nha um pa pel sig ni fi -
ca ti vo nes se sen ti do. A ade são do Bra sil à
re fe ri da Con ven ção, além de jus ti fi car-se
em vis ta da re le vân cia da ma té ria, in se re-se 
em um con tex to de atu a li za ção e for ta le ci -
men to dos com pro mis sos in ter na ci o na is do
Bra sil no com ba te ao ter ro ris mo in ter na ci o -
nal."

Tra zen do como par te subs tan ti va de seu ar ti cu -
la do a ti pi fi ca ção de “cri mes con tra pes so as in ter na ci -
o nal men te pro te gi das”, o que está pre vis to no art. 2º,
bem como a de fi ni ção, nos ter mos do art. 1º, de “pes -
soa in ter na ci o nal men te pro te gi da”, a Con ven ção, ora
exa mi na da, cons ti tui-se em va li o so ins tru men to para o 
aper fe i ço a men to das re la ções in ter na ci o na is.

Em que pese ter sido ne go ci a da no co me ço da 
dé ca da de 70, ob ser va-se que sua im por tân cia per -
ma ne ce inal te ra da, ten do em vis ta as cons tan tes vi -
o la ções de que são ví ti mas agen tes di plo má ti cos e
fun ci o ná ri os in ter na ci o na is, no ple no exer cí cio de
suas re le van tes fun ções.

Cabe adu zir, ain da, que, no que tan ge à so lu -
ção de con tro vér si as re fe ren tes à in ter pre ta ção e à
apli ca ção da Con ven ção exa mi na da, pre vis ta em
seus arts. 12 e se guin tes, im põe-se pela pru dên cia
que o Bra sil for mu le a re ser va pre vis ta no art. 13, §
2º, de for ma a es ta be le cer que even tu a is con tro vér -
si as so men te se rão sub me ti das à ar bi tra gem ou pro -
ce di men to jun to à Cor te Inter na ci o nal de Jus ti ça,
me di an te con sen ti men to ex pres so das par tes, a ser
ma ni fes ta do caso a caso.

II – Voto

Por ser opor tu no e con ve ni en te aos in te res -
ses na ci o na is e por aten der aos re qui si tos da ju ri -
di ci da de e cons ti tu ci o na li da de, so mos pela apro va -

ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 147, de 1998,
que “apro va o tex to da Con ven ção so bre Pre ven ção e
Pu ni ção de Cri mes Con tra Pes so as que Go zam de Pro -
te ção Inter na ci o nal, in clu si ve Agen tes Di plo má ti cos, con -
clu í da em Nova Ior que, em 14 de de zem bro de 1973,
com a re ser va pre vis ta no § 2º do art. 13 da Con ven -
ção”.

Sala da Co mis são, 16 de mar ço de 1999. –
José Sar ney, Pre si den te – José Agri pi no, Re la tor
– Ma u ro Mi ran da – Ge ral do Althoff – Emí lia Fer -
nan des – Tião Vi a na – Mo za ril do Ca val can ti – Pe -
dro Piva – Gil ber to Mes tri nho – Car los Wil son –
Ber nar do Ca bral – João Alber to Sou za – Mo re i ra
Men des.

PARECER Nº 118, DE 1999

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res, 
so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
4, de 1999 (nº 658, de 1998,  na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que “Apro va o tex to do
Acor do Co mer ci al ce le bra do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
o Go ver no da Re pú bli ca da Indo né sia, em
Bra sí lia, em 24 de se tem bro de 1996".

Re la tor: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, in ci so
I, da Cons ti tu i ção, o Po der Exe cu ti vo, por meio da
Men sa gem nº 1.037, de 29 de ou tu bro de 1996,
sub me te ao Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do
Co mer ci al ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da
Indo né sia, em Bra sí lia, em 24 de se tem bro de 1996.

O Acor do foi ini ci al men te apre ci a do pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que apro vou o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo de cor ren te da men sa gem, for mu la -
do por sua Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, após o exa me do mes mo, tam bém,
pe las Co mis sões de Eco no mia, Indús tria e Co mér -
cio; de Fi nan ças e Tri bu ta ção; e de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção. A men sa gem foi re ce bi da
pela Câ ma ra dos De pu ta dos em 29 de ou tu bro de
1996, e o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo de ri va do
re ce beu a chan ce la da que la Casa em 5 de ja ne i ro
de 1999, che gan do ao Se na do Fe de ral um dia de -
po is.

Nes ta Casa, a pro po si ção em epí gra fe foi dis -
tri bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res  e De fe -
sa Na ci o nal em 8 de ja ne i ro de 1999, e, na Co mis -
são, a esta Re la to ra, em 19 de ja ne i ro úl ti mo.

É o re la tó rio.

II – Voto

Tra ta-se, aqui, de um acor do en tre o Bra sil e a
Indonésia, que visa ba si ca men te a for ta le cer as re la -
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ções co mer ci a is en tre os dois pa í ses, es ta be le cen do
nor mas ge ra is e co muns para a igual da de de tra ta men -
to, para o al can ce de be ne fí ci os re cí pro cos e para um
eqüi ta ti vo sis te ma de so lu ção de con tro vér si as. Vale
res saltar que essa pos sí vel ex ten são de be ne fí ci os
mú tu os, pre vis ta no Acor do, está apa re lha da com for -
tes e le gí ti mas sal va guar das para a nos sa área de in -
te gra ção pri o ri tá ria, que é o Mer co sul.

Na Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro das Re -
la ções Exte ri o res, que acom pa nha a Men sa gem
Pre si den ci al, de pre en de-se bem esse ca rá ter do
acor do em apre ço, ex pres so no se guin te tre cho:

O acor do ob je ti va es ti mu lar o pro ces so 
de de sen vol vi men to eco nô mi co de am bos
os pa í ses con tra tan tes e re i te ra os dis po si ti -
vos, no ní vel bi la te ral, do di re i to da Indo né -
sia ao tra ta men to de Na ção Mais Fa vo re ci -
da, con for me as su mi dos na OMC e pre vis -
tos no art. II do Acor do Co mer ci al. Na pers -
pec ti va des se ar ti go, Bra sil e Indo né sia exi -
mem-se de se es ten de rem mu tu a men te pre -
fe rên ci as re gi o na is, sub-regionais ou con ce -
di das a pa í ses vi zi nhos, como dis põe o art.
III do re fe ri do Acor do.

A Indo né sia é hoje país emer gen te,
po den do ofe re cer ao Bra sil mu i to de sua ex -
pe riên cia eco nô mi ca, que con tem pla  gran -
des re a li za ções. Seu pa pel no con tex to da
ASEAN e do Su des te Asiá ti co é fun da men -
tal. da mes ma for ma, o Bra sil, na qua li da de
de mem bro do Mer co sul, vê na Indo né sia
um par ce i ro na tu ral para, por meio do diá lo go
e da co o pe ra ção eco nô mi ca, fi nan ce i ra, co -
mer ci al, ci en tí fi ca e tec no ló gi ca, es tre i tar os
la ços en tre es ses dois im por tan tes blo cos.

Tra ta-se, pois, de um acor do ge né ri co de es ta -
be le ci men to de re la ções co mer ci a is, des ti na do a
ser vir de base para mais am plos e pro fun dos en ten -
di men tos e par ce ri as mer can tis.

Com base no ex pos to, con si de ran do ser de
todo con ve ni en te aos in te res ses do País a ra ti fi ca -
ção do Acor do em aná li se, con cluo este Pa re cer
opi nan do pela apro va ção do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 4 de 1999, que apro va o tex to do Acor do 
Co mer ci al ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da
Indo né sia, em Bra sí lia, em 24 de se tem bro de 1996.

Sala da Co mis são, 16 de mar ço de 1999. –
José Sar ney, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re -
la tor – Tião Vi a na – Mo za ril do Ca val can ti – Mo re i -
ra Men des – Gil ber to Mes tri nho – Ge ral do Althoff  

– Ma u ro Mi ran da – João Alber to Sou za – Car los
Wil son – Pe dro Piva – Ber nar do Ca bral.

PARECER Nº 119, DE 1999

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 1999 (nº 700,
de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
“Apro va o tex to do Con vê nio Inte ra me ri -
ca no so bre Per mis são Inter na ci o nal de
Ra di o a ma dor, apro va do em Was hing ton,
em 8 de ju lho de 1995".

Re la tor: Se na dor  Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Aten den do a dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, o Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me teu à apre ci a -
ção do Con gres so Na ci o nal o tex to in ter na ci o nal em 
epí gra fe, de vi da men te acom pa nha do de ex po si ção
de mo ti vos do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, onde se lê que o re fe ri do do cu men to foi
ide a li za do pe los Esta do-membros da Co mis são
Inte ra me ri ca na de Te le co mu ni ca ções – CITEL, ór -
gão es pe ci a li za do da Orga ni za ção dos Esta dos
Ame ri ca nos, e as si na do pelo Emba i xa dor do Bra sil
jun to à OEA, após aná li se do Mi nis té rio das Co mu -
ni ca ções.

O do cu men to sub me ti do ao exa me des ta co mis -
são dis põe que cada par te au to ri za rá, em seu ter ri tó -
rio, a ope ra ção tem po rá ria de es ta ções de ra di o a ma -
do ris mo, por pes so as por ta do ras de per mis são in ter -
na ci o nal de ra di o a ma dor – IARP, ex pe di da por ou tro
Esta do Par te, sem pre ju í zo de sua so be ra nia so bre o
uso do es pec tro ra di o e lé tri co na sua ju ris di ção.

Cada Esta do Par te só po de rá for ne cer as re -
fe ri das per mis sões aos seus pró pri os ci da dãos,
que se rão sub me ti dos a ta xas, ape nas, no Esta do
ex pe di dor.

As nor mas re la ti vas à IARP são enu me ra das
no art. 3 do tra ta do, que de ter mi na que ela não terá
va li da de para ope ra ção no ter ri tó rio do Esta do Par te 
ex pe di dor e terá efe i tos nos ou tros Esta dos du ran te
um ano, des de que não te nha se ex pi ra do a au to ri -
za ção na ci o nal do por ta dor. Os ra di o a ma do res que
têm ape nas uma au to ri za ção tem po rá ria ex pe di da
num país es tran ge i ro não po de rão be ne fi ci ar-se da
pre sen te Con ven ção.

A IARP será ex pe di da de acor do com duas
clas ses de au to ri za ção de ope ra ções e cada Esta do 
Par te po de rá re je i tar, sus pen der ou can ce lar sua uti -
li za ção, de con for mi da de com sua le gis la ção. Seu
por ta dor trans mi ti rá ape nas nas fre qüên ci as au to ri -
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za das pelo Esta do Par te vi si ta do e obe de ce rá a to -
das as suas nor mas.

Os Esta dos sig na tá ri os re ser vam-se o di re i to
de fir mar acor dos su ple men ta res so bre mé to dos e
pro ce di men tos re fe ren tes à apli ca ção des ta Con -
ven ção, que é aber ta à as si na tu ra de to dos os
mem bros da Ci tel e sus ce tí vel de re ser vas, não in -
com pa tí ve is com os seus ob je ti vos e pro pó si tos.

O pre sen te do cu men to da OEA subs ti tui a
Con ven ção de Lima ou Con ven ção Inte ra me ri ca na
so bre o Ser vi ço de Ra di o a ma dor, mas não al te ra rá
nem afe ta rá qua is quer acor dos mul ti la te ra is ou bi la -
te ra is vi gen tes no to can te à ope ra ção tem po rá ria do 
Ser vi ço de Ra di o a ma dor, nos Esta dos mem bros da
Ci tel. Entra rá em vi gor no tri gé si mo dia con ta do a
par tir da data em que dois Esta dos se te nham tor na -
do Par tes dela e vi ge rá por pra zo in de ter mi na do,
po den do ser ex tin ta por acor do das Par tes e ob je to
de de nún cia in di vi du al.

Num ane xo da Con ven ção en con tra-se o mo -
de lo, a ser se gui do pe las Par tes, quan do da emis -
são de uma IARP.

A ma té ria, ora sob nos so exa me, lo grou apro -
va ção em to das as co mis sões que a apre ci a ram na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

É o re la tó rio.

II – Voto

Des ta ca o preâm bu lo des te do cu men to in -
te ra me ri ca no, que sua mo ti va ção prin ci pal se si -
tua nos be ne fí ci os pro por ci o na dos pe las ati vi da -
des de ra di o a ma do ris mo e no in te res se dos
Esta dos-membros da Ci tel em per mi tir que ci da -
dãos, de qual quer Esta do-membro, au to ri za dos
a ope rar no Ser vi ço de Ra di o a ma dor em seus
pa í ses, ope rem, tem po ra ri a men te, em qual quer
ou tro país a ela as so ci a do.

A pro pos ta pa re ce-nos jus ta, ten do em vis -
ta que pos si bi li ta o exer cí cio in ter na ci o nal de
uma ati vi da de sa bi da men te me ri tó ria e re le van te, 
sem abrir mão dos di re i tos e de ve res ine ren tes à 
so be ra nia de cada Esta do so bre o uso do es pec -
tro ra di o e lé tri co sob sua ju ris di ção.

É, sem dú vi da, opor tu no que a OEA, na sua 
ta re fa de co di fi ca ção do Di re i to Inter na ci o nal, se
pre o cu pe em le gis lar so bre essa ma té ria de co -
no ta ção tran sa ci o nal, sem se des vin cu lar dos
pa râ me tros tra ça dos pela ins ti tu i ção uni ver sal e
pi o ne i ra que, atu al men te, se de no mi na União
Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções (UIT).

Nos so voto é, por tan to, fa vo rá vel à apro va -
ção da pre sen te ma té ria, nos ter mos do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 1999.

Sala da Co mis são, 16 de mar ço de 1999. –
José Sar ney, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la tor 
– Ber nar do Ca bral – Tião Vi a na – Mo za ril do Ca -

val can ti – Emí lia Fer nan des – Ge ral do Althoff –
Ma u ro Mi ran da – Lú dio Co e lho – Car los Wil son.

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 pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção, que
se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Car los Pa tro cí nio.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 1999

Dá nova re da ção ao § 5º do art. 14
da Cons ti tu i ção Fe de ral, su pri min do a re -
e le i ção para pre fe i tos e pre ven do a de -
sin com pa ti bi li za ção nos ou tros ca sos.

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

Arti go 1º – O § 5º do art. 14 da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 14. ................................................

§ 5º O Pre si den te da Re pú bli ca os Go -
ver na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral
e quem os hou ver su ce di do ou subs ti tu í do
no cur so dos man da tos po de rão ser re e le i -
tos para um úni co pe río do sub se qüen te, de -
ven do se afas tar do car go seis me ses an tes 
das ele i ções."

Jus ti fi ca ção

A pre sen te Emen da à Cons ti tu i ção jus ti fi ca-se
pela ne ces si da de ur gen te de al te rar a Cons ti tu i ção
Fe de ral no to can te à re e le i ção para pre fe i tos pre vis -
ta no § 5º do art. 14 de nos sa Car ta Mag na, além de 
es ta be le cer a obri ga to ri e da de do afas ta men to do
car go que ocu pa.

Em 1997 foi apro va da uma Emen da Cons ti tu -
ci o nal al te ran do toda uma tra di ção le gis la ti va que
im pe dia os go ver nan tes que es ti ves sem no exer cí -
cio de seu man da to, de con cor re rem à re e le i ção.
Esta res tri ção ti nha como fun da men to o re ce io de
que os che fes do Po der Exe cu ti vo usas sem a má -
qui na ad mi nis tra ti va es ta tal para be ne fí cio pró prio, o 
que, como vi mos re cen te men te, ti nha fun da men to.

Na épo ca das dis cus sões da que la PEC, tan to
na Câ ma ra quan to no Sena do, vá ri as po si ções po lí ti -
cas aler ta vam para o pe ri go do ins ti tu to da re e le i ção.
De ter mi na dos se to res eram com ple ta men te con trá ri -
os a que a re e le i ção pas sas se a vi go rar em nos so
tex to ma i or no to can te a car gos Exe cu tivos. Ou tros,
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ape sar de se rem fa vo rá ve is a que os go ver nan tes
que ti ves sem exer ci do um bom man da to pu des sem
ter a pos si bi li da de de se can di da ta rem no va men te
no pe río do sub se qüen te ao seu exer cí cio, acha vam
por bem que hou ves se de sin com pa ti bi li za ção do
car go para po de rem con cor rer a novo man da to.
Nes ta cor ren te, ape sar de não ter sido vi to ri o sa, es -
ta va o atu al Go ver na dor de São Pa u lo, Dr. Má rio
Co vas, que, mes mo sem es tar obri ga do, se afas tou
es pon ta ne a men te de seu car go, por en ten der que
não se ria éti co con ti nu ar exer cen do o man da to e ao
mes mo tem po con cor rer à re e le i ção. Se gun do ele,
isto atra pa lha ria a igual da de de con di ções en tre os
can di da tos, con for me pre vis to na atu al lei ele i to ral
(Lei nº 9.504/97). Com este mes mo pen sa men to o
atu al Go ver na dor do Rio Gran de do Sul tam bém se
afas tou do car go para con cor rer à sua re e le i ção.

No en tan to, para tris te za nos sa e pre ju í zo do
Bra sil a gran de ma i o ria dos Par la men ta res, apo i a -
dos ir res tri ta men te pelo Pre si den te da Re pú bli ca e
pe los atu a is go ver na do res dos es ta dos, fo ram fa vo -
rá ve is a que a re e le i ção dos che fes do Po der Exe -
cu ti vo fos se re a li za da sem que hou ves se qual quer
afas ta men to do car go exer ci do.

Isto ca u sou in clu si ve uma in con gruên cia na Lei 
nº 64/90 (Lei das Ine le gi bi li da des), na me di da em
que ha via obri ga to ri e da de de um go ver na dor de
estado se afas tar de seu car go caso qui ses se con cor -
rer à Câ ma ra Fe de ral, e de não ter esta mes ma obri -
ga ção caso qui ses se con cor rer ao mes mo car go. A
ques tão sus ci ta da foi le va da ao Po der Ju di ciá rio para
ma i o res es cla re ci men tos. Era ne ces sá rio sa ber se ha -
via obri ga ção do afas ta men to ou não, no caso de con -
cor rer ao mes mo car go. O Su pre mo po si ci o nou-se fa -
vo rá vel à não obri ga to ri e da de do afas ta men to.

Pas sa da aque la ce le u ma, deu-se a re e le i ção
nos mol des que os go ver nis tas que ri am. Entre tan to, 
jun ta men te com o pe río do ele i to ral des te ano, veio
um abu so in dis cri mi na do do uso da má qui na do
Esta do, tan to na re e le i ção do atu al Pre si den te,
quan to na ma i o ria dos es ta dos bra si le i ros que não
são ad mi nis tra dos por pes so as sé ri as e de cen tes.

Só para exem pli fi car, no Esta do de Ser gi pe, o
atu al go ver na dor, Sr. Alba no Fran co, re a li zou con -
vê ni os ex tem po râ ne os com os mu ni cí pi os, num
mon tan te su pe ri or a 48 mi lhões de re a is, mes mo de -
po is da ve da ção le gal para tan to. É o uso do di nhe i -
ro pú bli co para be ne fi ci ar a can di da tu ra da que le que 
está exer cen do o car go de go ver na dor. Este é só
um exem plo do que deve ter ocor ri do na gran de ma -
i o ria dos nos sos es ta dos. Por es tas e ou tras ra zões
é im por tan te que re a va li e mos o ins ti tu to da re e le i -
ção como um todo, e em es pe ci al a dos pre fe i tos.

Ora ilus tres co le gas, se hou ve uso da má qui na 
ad mi nis tra ti va por par te dos atu a is go ver na do res,

ima gi nem quan do as ele i ções mu ni ci pa is acon te ce -
rem, da qui a dois anos. Prin ci pal men te nos pe que -
nos mu ni cí pi os onde a prá ti ca cli en te lis ta dos pre fe i -
tos, que se uti li zam do ve lho cos tu me do toma lá dá
cá, pas sar a vi go rar. Por esta e ou tras ra zões, não
po de mos per mi tir que exis ta re e le i ção para o car go
de pre fe i to, sob pena de ver mos as má qui nas ad mi -
nis tra ti vas mu ni ci pa is se rem uti li za das para be ne fi ci -
ar seus ocu pan tes de for ma di re ta.

Ou tros sim, tan to na es fe ra fe de ral quan to na
es ta du al, ain da que de ma ne i ra li mi ta da, exis te al -
gum tipo de con tro le dos atos exe cu ti vos, que são
re a li za dos pela im pren sa e pela so ci e da de ci vil or -
ga ni za da. No en tan to, em âm bi to mu ni ci pal, com ex -
ce ção das gran des ci da des que re pre sen tam me nos 
de 1% do to tal dos mu ni cí pi os bra si le i ros, não exis te 
qual quer tipo de con tro le dos atos dos pre fe i tos. Isto 
os leva a fa zer uso do di nhe i ro pú bli co como se fos -
se pri va do, ca rac te ri zan do as sim a uti li za ção da má -
qui na ad mi nis tra ti va em be ne fí cio pró prio, ou seja,
em be ne fí cio da sua re e le i ção.

Ain da que man ti vés se mos a pos si bi li da de de
re e le i ção para os pre fe i tos, pre ven do so men te a de -
sin com pa ti bi li za ção, como nos de ma is ca sos, isto
não fun ci o na ria de for ma ade qua da, pois fal ta aos
mu ni cí pi os ele men tos para exer cer con tro le so bre o
Po der Pú bli co, como foi ci ta do aci ma. Com ex ce ção
de pou cos mu ni cí pi os bra si le i ros, a gran de ma i o ria
não pos sui um jor nal lo cal, e quan do isto exis te, nor -
mal men te o pro pri e tá rio, ou é o pró prio pre fe i to ou
al gum cor re li gi o ná rio seu. Sen do as sim, fica com pli -
ca do aos ci da dãos tan to sa ber se hou ve uso de di -
nhe i ro pú bli co por par te da pre fe i tu ra para be ne fi ci ar 
o can di da to-prefeito, quan to a di vul ga ção por meio
da im pren sa, caso isto te nha ocor ri do. O con tro le
so ci al é ín fi mo na gran de ma i o ria de nos sas ci da -
des.

Os avan ços pro mo vi dos pela Cons ti tu i ção Fe de -
ral de 1988 são in dis cu tí ve is em di ver sos as pec tos.
La men ta vel men te, no to can te à esta al te ra ção re fe -
ren te à re e le i ção, foi um erro ter mos apro va do este
ins ti tu to nos mol des em que está sen do pra ti ca do,
sem um con tro le mais efe ti vo, com res tri ções mais
cla ras.

Di an te dis so, o Con gres so Na ci o nal não pode
fi car iner te. É fun da men tal que nós as su ma mos a
res pon sa bi li da de de de ci dir so bre esta mu dan ça na
Cons ti tu i ção Fe de ral ve dan do à re e le i ção dos pre fe -
i tos e obri gan do aque le que es ti ver com o in tu i to de
se can di da tar no va men te, a se afas tar do car go, no
mí ni mo seis me ses an tes. Sen do as sim, para o bem 
do Bra sil e para uma me lhor li su ra dos ple i tos ele i to -
ra is, es pe ro con tar com o apo io dos Ilus tres Pa res
para a apro va ção des ta Pro pos ta de Emen da Cons -
ti tu ci o nal.

Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Senador José Eduardo Dutra , PT/SE.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos Po lí ti cos

Art. 14. A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo
su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com va -
lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:
....................................................................................

§ 5º O Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver -
na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, os Pre -
fe i tos e quem os hou ver su ce di do ou subs ti tu í do 
no cur so dos man da tos po de rão ser re e le i tos
para um úni co pe río do sub se qüen te.
....................................................................................

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 1999

Dá nova re da ção ao § 3º do art. 176
da Cons ti tu i ção Fe de ral e ao art. 44 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen -
da ao tex to cons ti tu ci o nal.

Art. 1º O § 3º do art. 176 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 176. ..............................................
§ 3º As au to ri za ções e con ces sões re la -

ti vas a re cur sos e ja zi das mi ne ra is pre vis tas
nes se ar ti go se rão sem pre por pra zo de ter mi -
na do, na for ma da lei, não po den do ser ce di -
das ou trans fe ri das, to tal ou par ci al men te,
sem pré via anuên cia do Po der con ce den te."

Art. 2º É al te ra do o art. 43 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as e nele in se ri do um
pa rá gra fo, pas san do a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 43. Se rão re vis tas pelo Po der Exe -
cu ti vo, em dois anos, a con tar da pro mul ga -
ção des ta Emen da, com ba te ex clu si va men te
no cri té rio de le ga li da de da ope ra ção, to das as 
con ces sões de la vra de re cur sos e ja zi das mi -
ne ra is re a li za das des de 15 de agos to de 1995.

Parágrafo único. Comprovada a
ilegalidade e decretada a anulação, os
direitos e privilégios da concessão extinta
serão revertidos ao Poder concedente."

Art. 3º O art. 44 do Ato das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 44. São man ti das pelo pra zo de
dez anos as atu a is con ces sões re la ti vas à
pes qui sa e à la vra de re cur sos e ja zi das mi -
ne ra is.”

Jus ti fi ca ção

Com a pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 6, de 1995, de 15 de agos to de 1995, ina u gu -
rou-se um novo re gi me de pes qui sa e la vra de ja zi -
das e re cur sos mi ne ra is, bem como de apro ve i ta -
men to de po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca.

To da via, man ti ve ram-se como bens da União os
po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca e os re cur sos mi ne ra is, 
in clu si ve os do sub so lo (art. 20, in ci sos VIII e IX, CF).

Assim, atu al men te, a pes qui sa e a la vra de re -
cur sos mi ne ra is e o apro ve i ta men to dos po ten ci a is
de ener gia hi dráu li ca po dem ser efe tu a dos por bra -
si le i ros ou em pre sas cons ti tu í das sob as leis bra si le -
i ras, com sede e ad mi nis tra ção no País, me di an te
au to ri za ção ou con ces são, ga ran tin do-se-lhes, tão
so men te a pro pri e da de do pro du to da la vra.

À União, nes se con tex to, pre ci sam ser as se gu -
ra das con di ções para o ple no exer cí cio de seu di re i -
to de pro pri e da de, uma vez ou tor ga das au to ri za -
ções ou con ces sões. Pe dra an gu lar para a fi xa ção
de uma am biên cia fa vo rá vel ao res guar do dos in te -
res ses da União, en quan to pro pri e tá ria, é o re co -
nhe ci men to da ne ces si da de de fir mar-se a tem po ra -
ri e da de das con ces sões con cer nen tes à ma té ria.
Res sal te-se que, nes se caso, o de fe ri men to, pelo
tex to cons ti tu ci o nal, da pro pri e da de em ques tão ao
ente po lí ti co-administrativo fe de ral de ve-se, es sen ci -
al men te, ao pri ma do do in te res se pú bli co em um se -
tor con si de ra do es tra té gi co.

No âm bi to do apro ve i ta men to de po ten ci a is hi -
dráu li cos a ques tão já se en con tra de vi da men te
equa ci o na da na le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal que
re gu la do dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 175 da 
Cons ti tu i ção. No que per ti ne às au to ri za ções, já há
tam bém no § 3º do art. 176 da Lei Ma i or o de vi do
aco lhi men to do prin cí pio aqui pre co ni za do. Res ta,
ape nas, con so li dar no or de na men to ju rí di co pá trio a
mes ma sis te má ti ca para a ex plo ra ção, por con ces -
são, de re cur sos e ja zi das mi ne ra is. Esse é o pro pó -
si to da pre sen te pro po si ção que su bli nhe-se – é fle -
xí vel o bas tan te, a pon to de de i xar para a lei a es ti -
pu la ção de pra zos, con for me con di ções que o le gis -
la dor or di ná rio vier a dis por.

Ade ma is, bus ca mos ain da mo di fi car dis po si ti -
vos do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó -
ri as, de for ma a que se pro ce dam os ajus tes ne ces -
sá ri os ao novo mo de lo pre ten di do. Em pri me i ro lu gar
ad vo ga mos uma re vi são das con ces sões efetu a das
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des de a pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
6, de 1995, com base ex clu si va men te no cri té rio da
le ga li da de da ope ra ção. Em se gun do urge que se
es ta be le çam ter mos fi na is para as atu a is au to ri za -
ções em 1995, com base ex clu si va men te no cri té rio
da le ga li da de da ope ra ção. Em se gun do, urge que
se es ta be le çam ter mos fi na is para as atu a is con ces -
sões, a fim de que, des de logo, se jam lan ça das as

ba ses da nova or ga ni za ção des sa área no do mí nio
eco nô mi co, sem que a tran si ção se pro ces se de for -
ma tra u má ti ca.

Pelos motivos expostos, confiamos no
acolhimento da presente proposição.

Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Senador José Eduardo Dutra , PT/SE.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Arts. 173 a 177
*Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e

demais recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica constituem propriedade distinta da do
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e 
pertencem à União, garantida ao concessionário a
propriedade do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais
e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o
caput deste artigo somente poderão ser efetuados
mediante autorização ou concessão da União, no
interesse nacional, por brasileiros ou empresa
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua
sede e administração no País, na forma da lei, que
estabelecerá as condições específicas quando
essas atividades se desenvolverem em faixa de
fronteira ou terras indígenas.

§ 2º É assegurada participação ao proprietário
do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor
que dispuser a lei.

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre
por prazo determinado, e as autorizações e
concessões previstas neste artigo não poderão ser
cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem
prévia anuência do Poder concedente. 

§ 4º Não dependerá de autorização ou
concessão o aproveitamento do potencial de
energia renovável de capacidade reduzida.

** Art. 177. Constituem monopólio da União:
I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo 

e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
II – a refinação do petróleo nacional ou

estrangeiro;
III – a importação e exportação dos produtos e

derivados básicos resultantes das atividades
previstas nos incisos anteriores;

IV – o transporte marítimo do petróleo bruto de 
origem nacional ou de derivados básicos de
petróleo produzidos no País, bem assim o
transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto,
seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o
reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios e minerais nucleares e seus derivados.

§ 1º A União po de rá con tra tar com em pre sas

es ta ta is ou pri va das a re a li za ção das ati vi da des pre -
vis tas nos in ci sos I a IV des te ar ti go, ob ser va das as
con di ções es ta be le ci das em lei.

§ 2º A lei a que se re fe re o § 1º dis po rá so bre:
I – a ga ran tia do for ne ci men to dos de ri va dos

de pe tró leo em todo o ter ri tó rio na ci o nal;
II – as con di ções de con tra ta ção:

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

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

....................................................................................
Art. 44. As atu a is em pre sas bra si le i ras ti tu la res 

de au to ri za ção de pes qui sa, con ces são de la vra de
re cur sos mi ne ra is e de apro ve i ta men to dos po ten ci -
a is de ener gia hi dráu li ca em vi gor te rão qua tro anos, 
a par tir da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção, para cum -
prir os re qui si tos do art. 176, § 1º.

§ 1º Res sal va das as dis po si ções de in te res se
na ci o nal pre vis tas no tex to cons ti tu ci o nal, as em pre -
sas bra si le i ras fi ca rão dis pen sa das do cum pri men to
do dis pos to no art. 176, § 1º, des de que, no pra zo
de até qua tro anos da data da pro mul ga ção da
Cons ti tu i ção, te nha o pro du to de sua la vra e be ne fi -
ci a men to des ti na do a in dus tri a li za ção no ter ri tó rio
na ci o nal, em seus pró pri os es ta be le ci men tos ou em
em pre sa in dus tri al con tro la do ra ou con tro la da.

§ 2º Fi ca rão tam bém dis pen sa das do cum pri -
men to do dis pos to no art. 176, § 1º, as em pre sas
bra si le i ras ti tu la res de con ces são de ener gia hi dráu -
li ca para uso em seu pro ces so de in dus tri a li za ção.

§ 3º As em pre sas bra si le i ras re fe ri das no § 1º
so men te po de rão ter au to ri za ções de pes qui sa e
con ces sões de la vra ou po ten ci a is de ener gia
hidráu li ca, des de que a ener gia e o pro du to da la vra
se jam uti li za dos nos res pec ti vos pro ces sos in dus tri a is.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – As Pro -
pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção que aca bam de
ser li das es tão su je i tas às dis po si ções es pe cí fi cas,
cons tan tes nos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to
Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocíno.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26, DE 1999

Cria a Comissão de Agricultura.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Regimento Interno do Senado

Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 72. As Comissões permanentes,
além da Comissão Diretora, são as seguintes:

I-A – Comissão de Agricultura – CA;
I – Comissão de Assuntos Econômicos 

– CAE;
II – Comissão de Assuntos Sociais –

CAS;
III – Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania – CCJ;
IV – Comissão de Educação – CE;
IV-A – Comissão de Fiscalização e

Controle – CFC;
V – Comissão de Relações Exteriores

e Defesa Nacional – CRE;
VI – Comissão de Serviços de

Infra-Estrutura – CI"
“Art. 77.  A Comissão Diretora é

constituída dos titulares da Mesa, tendo as
demais comissões permanentes o seguinte
número de membros:

I-A – Comissão de Agricultura, 23;
I – Comissão de Assuntos

Econômicos, 27;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 29;
III – Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, 23;
IV – Comissão de Educação, 27;
IV-A – Comissão de Fiscalização e

Controle;
V – Comissão de Relações Exteriores

e Defesa Nacional, 19;
VI – Comissão de Serviços de

Infra-Estrutura, 23."
“Art. 98-A. À Comissão de Agricultura

compete opinar sobre proposições
pertinentes aos seguintes assuntos:

I – direito agrário;
II – planejamento e execução da

política agrícola;
III – agricultura, pecuária, caça e pesca;
IV – meio ambiente;
V – organização do ensino agrário;
VI – investimentos e financiamentos

agropecuários;
VII – alienação ou concessão de terras 

públicas com área superior a 2.500 (dois mil 

e quinhentos) hectares;
VIII – aquisição ou arrendamento de

propriedade rural por pessoa física ou
jurídica estrangeira;

IX – definição da pequena e da média
propriedade rural;

X – desapropriação, colonização e
arrendamento de terras;

XI – reforma agrária.
XII – outros assuntos correlatos."
“Art. 99. – À Comissão de Assuntos

Econômicos compete opinar sobre
proposições pertinentes aos seguintes
assuntos:

I – aspecto econômico e financeiro de
qualquer matéria que lhe seja submetida por 
despacho do Presidente, por deliberação do 
Plenário, ou por consulta de comissão, e,
ainda, quando, em virtude desses aspectos, 
houver recurso de decisão terminativa de
comissão para Plenário;

II – problemas econômicos do País,
política de crédito, câmbio, seguros e
transferência de valores, comércio exterior e 
interestadual, sistema monetário, bancário e 
de medidas, títulos e garantia dos metais,
sistema de poupança, consórcio e sorteio e
propaganda comercial;

III – tributos, tarifas, empréstimos
compulsórios, finanças públicas, normas
gerais sobre direito tributário, financeiro e
econômico; orçamento, juntas comerciais,
conflitos de competência em matéria
tributária entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, dívida
pública e fiscalização das instituições
financeiras;

IV – escolha dos Ministros do
Tribunal de Contas da União
(Constituição, arts. 49, XIII, e 52, III, b), e
do Presidente e Diretores do Banco Central
(Constituição, art. 52, III, d);

V – matérias a que se referem os arts.
389, 393 e 394;

VI – outros assuntos correlatos."

Art. 2º  Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

Já em 30 de ou tu bro de 1991, in con for ma do
com a fu são – que se fi ze ra, na re for ma do Re gi -
men to Inter no – das atri bu i ções da Co mis são de
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Agri cul tu ra, até en tão exis ten te, às da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, sub me ti a esta Casa o 
Pro je to de Re so lu ção nº 84, de 1991, res ta be le -
cen do a exis tên cia da que la Co mis são

Em 7 de mar ço de 1995, iní cio da 50ª Le gis -
la tu ra – não ten do lo gra do apro va ção da que la
pro po si ção, – vol tei a apre sen tá-la, vi san do
aque le mes mo ob je ti vo. Essa nova pro po si ção
pas sou a tra mi tar como o Pro je to de Re so lu ção
nº 25, de 1995. Enca mi nha do – como to dos os
de ma is pro je tos de re so lu ção de mi nha au to ria – 
a uma Co mis são Espe ci al de Re for ma Admi nis -
tra ti va do Se na do Fe de ral, ela ali dor mi tou até o
fi nal da Le gis la tu ra, ape sar de su ces si vos re que -
ri men tos para que fos se sub me ti da a vo ta ção,
indo a ar qui vo no va men te.

Vol to, en tão, a apre sen tá-la, nos mes mos
ter mos em que o fiz nas ve zes an te ri o res:

“País emi nen te men te agrí co la, até a pri me i -
ra me ta de des te sé cu lo, o Bra sil sem pre se dis -
tin güiu como gran de ex por ta dor mun di al de pro -
du tos agrí co las, che gan do a cons ti tu ir a eco no -
mia mais prós pe ra do mun do, no auge do ci clo
da cana de açú car.

Tal pros pe ri da de de pou co nos va leu, por -
quan to seus re sul ta dos fo ram apro pri a dos pela
eco no mia eu ro péia, via Por tu gal. Ser viu, no en -
tan to para pro var a pu jan ça de nos sa agri cul tu ra 
e sua ca pa ci da de de pro du zir ri que za su fi ci en te
para sus ten tar a exis tên cia de um enor me ter ri -
tó rio e sua ex pan são até as fal das an di nas.

Sua im por tân cia não di mi nui com o ci clo do 
ouro, ape nas re du zin do sua par ti ci pa ção re la ti -
va, que toma novo im pul so com o 2º ci clo da
cana de açú car e, em se gui da, o do café.

O Mi nis té rio da Agri cul tu ra foi a sex ta pas ta
a ser cons ti tu í da, des de o ad ven to a fa mí lia real
por tu gue sa e a ele va ção do Bra sil à con di ção de
Re i no Uni do a Por tu gal e Algar ves. A cro no lo gia
da cri a ção dos mi nis té ri os dá a me di da da im por -
tân cia que lhe atri bu í ram nos sos an te pas sa dos:

1808   – Pas ta do Re i no
   – Pas ta dos Estran ge i ros e Gu er -

ra
   – Pas ta da Ma ri nha e Ultra mar
1817   – Pas ta do Erá rio (des mem brada

           da do Re i no)
1821. (Re for mu la ção):
   – Pas ta do re i no e Estran ge i -

ros
   – Pas ta da Fa zen da
   – Pas ta da Gu er ra
   – Pas ta da Ma ri nha
1822 – Pasta da Justiça
1860 – Pasta da Agricultura

A im por tân cia da agri cul tu ra para o País
não di mi nu iu, des de en tão, tan to as sim que su -
ces si vas re for mas mi nis te ri a is têm tido o cu i da -
do de pre ser var o mi nis té rio por ela res pon sá vel.

Foi, por tan to, o pró prio Se na do Fe de ral que 
de ci diu re du zir sua ex pres são, ex tin güin do a Co -
mis são de Agri cul tu ra e fun din do suas atri bu i -
ções às da Co mis são de Assun tos EconÔ mi cos.
A Câ ma ra dos De pu ta dos pre ser va sua au to no -
mia sob a de no mi na ção de Co mis são de Agri cul -
tu ra e Po lí ti ca Ru ral.

A po lí ti ca agrí co la de nos so País, des de
sem pre de di ca da à pro du ção de ar ti gos para ex -
por ta ção, pre ci sa vol tar-se para uma vi são so ci al 
de seus ob je ti vos, pas san do a pro du zir ali men -
tos para o mer ca do in ter no, a pre ços aces sí ve is
à po pu la ção de ba i xa ren da que, as sim, será res -
ga ta da da con di ção de sub nu tri ção, que leva às
do en ças en dê mi cas e epi dê mi cas e daí a ma i or
in di gên cia e atra so.

Pa re ce cla ro que o País dis põe de po ten ci al 
agrí co la para ali men ta bem o seu povo e, ain da – 
e só en tão! – ex por tar os ex ce den tes para ge rar
di vi sas, in ver ten do-se a si tu a ção atu al em que
não con se gue se au to-alimentar e dis pen de pre -
ci o sas di vi sas com a im por ta ção de ali men tos.

Daí a im por tân cia de se dar, aos as sun tos li -
ga dos à Agri cul tu ra, o ne ces sá rio des ta que, nes ta
Casa. Para tan to, con to com o es cla re ci do apo io
das Se nhoras e Se nho res Se na do res a esta pro po -
si ção."

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 1999. –
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O pro -
je to lido vai à pu bli ca ção.

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 Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 1999

Acres cen ta ar ti go à Re so lu ção do
Se na do Fe de ral nº 78, de 1º de ju lho de
1998, para o fim de ex cep ci o nar as ope -
ra ções de cré di to jun to ao Ban co Na ci o -
nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES, e aos seus agen tes fi -
nan ce i ros, des ti na dos à im plan ta ção de
Pro je tos Mul tis se to ri a is Inte gra dos –
PMI.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do 

Fe de ral, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti -
go 4-A, a fim de ex cep ci o nar as ope ra ções de cré di -
to junto ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi mento Eco -
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nô mi co e So ci al – BNDES, e aos seus agen tes fi -
nan ce i ros, des ti na das à im plan ta ção de Pro je tos
Mul tis se to ri a is Inte gra dos – PMI.

Art. 2º A Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na -
do Fe de ral, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te
art. 4-A:

“Art. 4-A. Não se apli cam as dis po si ções 
dos ar ti gos 6º, 7º e 8º e do in ci so VIII do art.
13 às ope ra ções de cré di to re a li za das pe los 
Esta dos e Mu ni cí pi os jun to ao Ban co Na ci o -
nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al 
– BNDES, e aos seus agen tes fi nan ce i ros,
no âm bi to de pro gra mas que te nham por
ob je to o fi nan ci a men to de pro je tos de in ves -
ti men tos para a me lho ria sus ten ta da das
con di ções de vida da po pu la ção ur ba na ca -
ren te, or ga ni za dos sob a for ma de pro je tos
mul tis se to ri a is in te gra dos que as se gu rem
con di ções de efi ciên cia e ra ci o na li da de do
gas to pú bli co, nos qua is a par ti ci pa ção fi -
nan ce i ra do BNDES seja de, no má xi mo,
70% (se ten ta por cen to).

§ 1º As ope ra ções de cré di to de que
tra ta este ar ti go su je i tam-se ao me nor dos
se guin tes li mi tes:

a) R$30.000.000,00 (trin ta mi lhões de
re a is);

b) o equi va len te a R$30,00 (trin ta re a -
is) por ha bi tan te; e

c) o equi va len te a 12% (doze por cen -
to) da Re ce i ta Lí qui da Real.

§ 2º Nas ope ra ções de cré di to de que
tra ta este ar ti go, não se apli ca o dis pos to no 
in ci so I do art. 24 na hi pó te se de des cum pri -
men to do que dis põem os in ci sos III e IV do
art. 13."

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de -
ral, que es ta be le ceu li mi tes e con di ções para a au -
to ri za ção de ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os,
ad mi tiu, no § 6º do art. 6º, tra ta men to di fe ren ci a do
para as ope ra ções que ti ves sem por ob je ti vo pro pi -
ci ar-lhes me i os para au men tar suas re ce i tas e/ou re -
du zir suas des pe sas. Bus cou-se, com essa ex ces -
são, es ti mu lar a efi ciên cia na ar re ca da ção e no gas -
to pú bli co, com con se qüên ci as fa vo rá ve is so bre o
ní vel de en di vi da men to como na ado ção do con ce i to 
de qua li da de do gas to pú bli co.

A gra ve si tu a ção em que se en con tra a po pu -
la ção que so bre vi ve nos bol sões de mi sé ria ur ba na,
exi ge uma ina diá vel ação do Po der Pú bli co. Assim,
cabe vi a bi li zar pro je tos de in ves ti men to pa u ta dos
pela ra ci o na li za ção, efi cá cia e sus ten ta bi li da de que
ga ran tam o en fren ta men to da com ple xa si tu a ção
exis ten te nes tas áre as.

Nes te sen ti do e ten do em vis ta a pers pec ti va
de gra vi da de do qua dro so ci al di an te do en fren ta -
men to da cri se, pro põe-se a ex ten são de tra ta men to 
di fe ren ci a do para pro je tos no âm bi to dos pro gra mas 
so ci a is do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco -
nô mi co e So ci al.

Vale en fa ti zar que não se tra ta de dis pen sar o
cum pri men to de qua is quer obri ga ções, mas sim dar
uma abor da gem ade qua da à na tu re za pe cu li ar de
pro gra mas so ci a is, no caso de pro je tos mul tis se to ri -
a is in te gra dos.

Os pro je tos mul tis se to ri a is in te gra dos têm
como ca rac te rís ti ca prin ci pal a co or de na ção de di -
ver sas po lí ti cas pú bli cas, ob ten do sen sí vel re du ção
nos gas tos e evi tan do su per po si ções e des per dí ci os 
de in ves ti men tos, além de pro pi ci ar si ner gia en tre as 
di ver sas ações.

Pro je to Mul tis se to ri al Inte gra do é um mo de lo al -
ter na ti vo de tra ta men to dos pro ble mas so ci a is que
abran ge so lu ções para os va ri a dos ti pos de ca rên ci as, 
ar ti cu lan do, no âm bi to mu ni ci pal, in ves ti men tos em di -
ver sos se to res so ci a is como sa ne a men to bá si co, in -
fra-estrutura, edu ca ção, cri a ção de pos tos de tra ba lho
e aten ção à in fân cia e à ado les cên cia, vi san do o res -
ga te das po pu la ções ca ren tes e sua in ser ção eco nô -
mi ca e so ci al, ou seja, ob je ti va pre ci pu a men te con fe rir
ci da da nia aos de no mi na dos “ex clu í dos”.

Esse pro gra ma pres su põe uma nova for ma de
ação do Esta do e a par ti ci pa ção de to dos os ato res
in te res sa dos em en fren tar as si tu a ções com ple xas
de po bre za e de mar gi na li da de so ci al e eco nô mi ca,
me di an te a ado ção de vi são abran gen te, con si de -
ran do as di ver sas va riá ve is e os pro ces sos vi ci o sos
que con cor rem para a ma nu ten ção das con di ções
que ge ram e per pe tu am a po bre za.

É ne ces sá rio re co nhe cer que as si tu a ções de
de fi ciên cia ou de gra da ção das con di ções bá si cas
de in fra-estrutura so ci al e re a li za ção da ci da da nia se 
ca rac te ri zam por cons ti tu ir um con jun to de pro ble -
mas e ca rên ci as, que con fi gu ram qua dros com ple -
xos e in ter de pen den tes, o que gera a ne ces si da de
da ação es ta tal co or de na da em di fe ren tes cam pos,
de for ma a ga ran tir o en fren ta men to sis tê mi co de to -
das as di ver sas ca u sas que ori gi nam o pro ble ma e
com pro me tem so lu ções iso la das.
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Vale di zer, um pro gra ma des sa na tu re za não
en fren ta ria a pro mo ção da sa ú de de cer ta po pu la -
ção ca ren te sim ples men te com o au men to da es tru -
tu ra mé di ca – hu ma na e ma te ri al –, mas, além des -
ta, me di an te a pro mo ção de me lho ria dos sis te mas
de água, es go to, co le ta de lixo, ali men ta ção, me -
io-ambiente e edu ca ção.

A fim de as se gu rar que o pro gra ma não so fra
so lu ção de con ti nu i da de em face das mu dan ças da
ad mi nis tra ção, o pro gra ma tra ba lha com di ver sas
for mas de ação in te gra da e bus ca a par ti ci pa ção
tan to do po der pú bli co quan to das co mu ni da des or -
ga ni za das e de ma is agen tes en vol vi dos.

Tra ta-se, em suma, Se nho ras Se na do ras e
Se nho res Se na do res, de ex ce ção que se cria às re -
gras es ta be le ci das na Re so lu ção 78/98, com vis tas
à oti mi za ção e ra ci o na li za ção da uti li za ção dos re -
cur sos pú bli cos, a par tir da ado ção de mo der nas
téc ni cas de pla ne ja men to, co or de na ção e con tro le,
tan to pú bli co quan to so ci al das ações, de modo a
rom per com a cul tu ra as sis ten ci a lis ta, que ja ma is
es tru tu ra so lu ção de fi ni ti va para os pro ble mas so ci a -
is, ado tan do o pla ne ja men to es tra té gi co como ins -
tru men to de efi ciên cia da ges tão dos re cur sos pú bli -
cos de modo a pro mo ver a trans for ma ção dos con -
di ci o nan tes so ci a is e re es tru tu ra ção de or ga ni za -
ções co mu ni tá ri as, mais cri a ti vas, mais pro du ti vas e
mais efi ca zes.

O pre sen te pro je to deve ser ana li sa do com ne -
ces sá ria vi são de com ple men ta ri e da de ao PRS/99,
de mi nha au to ria, já que aque le ob je ti va a mo der ni -
za ção da ad mi nis tra ção tri bu tá ria, atu an do na va riá -
vel ar re ca da ção, e este a oti mi za ção da apli ca ção
dos re cur sos pú bli cos, atu an do na va riá vel gas to.

As uni da des fe de ra das que ade ri rem a es ses
dois pro gra mas, por cer to pres ta rão mais e me lho -
res ser vi ços à sua po pu la ção, ina u gu ran do ou con -
so li dan do pro gra ma de qua li da de da atu a ção pú bli -
ca.

Cer to de que essa prá ti ca “con ta mi na rá” po si ti -
va men te a ges tão dos re cur sos pú bli cos, tão es cas -
sos, o que é in dis pen sá vel para a su pe ra ção da atu al
cri se fi nan ce i ra das uni da des fe de ra das é que so li ci to
o apo io dos meus pa res à pro po si ção em tela.

Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Senador Paulo Hartung.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998

Dispõe sobre as operações de
crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de

suas respectivas autarquias e fundações
inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização, e dá
outras providências.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 151, DE 1999

Dis põe so bre a des ti na ção de re cur -
sos or ça men tá ri os para o cus te io das
cam pa nhas ele i to ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As do ta ções or ça men tá ri as de que tra ta 

o art. 38, in ci so IV, da Lei nº 9.096, de 19 de se tem -
bro de 1995, se rão cal cu la das à ra zão de R$7,00
(sete re a is) por ele i tor alis ta do pela Jus ti ça Ele i to ral
até 31 de de zem bro do ano an te ri or ao da re a li za -
ção das ele i ções.

§ 1º Os re cur sos or ça men tá ri os cal cu la dos na
for ma do ca put des te ar ti go se rão apli ca dos ex clu si -
va men te no aten di men to do dis pos to no art. 44, in ci -
so III, da Lei nº 9.096, de 19 de se tem bro de 1995.

§ 2º A pre vi são or ça men tá ri as dos re cur sos
men ci o na dos no pa rá gra fo an te ri or de ve rá ser con -
sig na da, no ane xo do Po der Ju di ciá rio, ao Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral.

Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, den tro de
trin ta dias, a con tar da data do de pó si to a que se re -
fe re o § 1º do ar ti go an te ri or, fará a res pec ti va dis tri -
bu i ção aos ór gãos na ci o na is dos par ti dos, obe de -
cen do aos se guin tes cri té ri os:

I – um por cen to das do ta ções or ça men tá ri as
será des ta ca do, em par tes igua is, a to dos os par ti -
dos que te nham seus es ta tu tos re gis tra dos no Tri -
bu nal Su pe ri or Ele i to ral;

II – no ven ta e nove por cen to das do ta ções
orçamen tá ri as se rão dis tri bu í dos aos par ti dos
que tenham pre en chi do as con di ções do art. 13 da
Lei nº 9.096, na pro por ção dos vo tos na úl ti ma ele i -
ção ge ral para a Câ ma ra dos De pu ta dos.

§ 1º Nos cál cu los de pro por ção a que alu de o
ini cio II des te ar ti go, to mar-se-á por base a fi li a ção
par ti dá ria que cons tar na di plo ma ção dos can di da -
tos ele i tos.

§ 2º Ha ven do fu são ou in cor po ra ção de par ti -
dos, será con si de ra do, para efe i to do cál cu lo alu di -
do no pa rá gra fo an te ri or, o re sul ta do da adi ção do
nú me ro de can di da tos di plo ma dos em seus par ti dos 
de ori gem que vi e rem a in te grar o novo par ti do, desde 
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que a re fe ri da al te ra ção par ti dá ria ocor ra até um
ano an tes da re a li za ção das ele i ções.

§ 3º Ficam excluídos do art. 41 da Lei nº
9.096, a distribuição dos recursos orçamentários de
que trata esta lei.

Art. 3º Os créditos a que se refere o artigo
anterior serão automaticamente distribuídos ao
Tesouro Nacional.

Pa rá gra fo úni co. Os cré di tos men ci o na dos
nes te ar ti go se rão co lo ca dos, em con ta es pe ci al do
Ban co do Bra sil S. A., à dis po si ção do Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral, até seis me ses an tes das ele i ções.

Art. 4º A pres ta ção de con tas da apli ca ção dos 
re cur sos fi nan ce i ros nas cam pa nhas ele i to ra is será
fe i ta em con for mi da de com a le gis la ção em vi gor.

Art. 5º É ve da da a uti li za ção, no fi nan ci a men to
de cam pa nhas ele i to ra is, de re cur sos fi nan ce i ros
ou tros que não os pre vis tos nes ta lei.

Art. 6º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ba i xa rá,
den tro de ses sen ta dias, ins tru ções para exe cu ção
do dis pos to na pre sen te lei.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O apri mo ra men to da le gis la ção ele i to ral e par -
ti dá ria é uma exi gên cia per ma nen te de qual quer so -
ci e da de que pro cu ra tor nar mais efe ti va e re pre sen -
ta ti va a par ti ci pa ção po lí ti ca de seus ci da dãos.

A in fluên cia do po der eco nô mi co sem pre es te -
ve pre sen te nas dis cus sões a res pe i to da real re pre -
sen ta ti vi da de de mo crá ti ca dos ple i tos ele i to ra is de
qual quer país. A le gis la ção ele i to ral bra si le i ra vem
sen do, cons tan te men te, al te ra da com o pro pó si to de 
in clu ir res tri ções ao uso abu si vo do di nhe i ro nas
cam pa nha ele i to ra is. No en tan to, cons ta tam-se, com 
fre qüên cia, acu sa ções con tra de ter mi na dos can di -
da tos, ele i tos em ra zão de des pen de rem ele va das
so mas de re cur sos fi nan ce i ros em suas cam pa nhas, 
in frin gin do, as sim, a lei.

As prin ci pa is de mo cra ci as re pre sen ta ti vas do
mun do es tão pro cu ran do re mo ver tal pro ble ma, ins -
ti tu in do o fi nan ci a men to pú bli co di re to aos par ti dos
po lí ti cos. Essa prá ti ca vem ga nhan do for ça en tre os
pa í ses eu ro pe us de sen vol vi dos, sen do que os pa í -
ses nór di cos, – Su é cia, des de 1966 e, pos te ri or -
men te, Fin lân dia, No ru e ga e Di na mar ca, há uma
cer ta si mi li tu de de le gis la ção a res pe i to, o que per -
mi te fa lar em “mo de lo es can di na vo” de sub ven ção
es ta tal dos par ti dos, que está ba se a do em três pi la -
res, a sa ber: a) a aju da eco nô mi co ofi ci al é des ti na -
da aos par ti dos, de acor do com sua for ça ele i to ral e

sua for ça par la men tar; b) fi nan ci a men to das ati vi da -
des or di ná ri as, em ba ses anu a is, sem que a ocor -
rên cia de ele i ções re sul te na alo ca ção de re cur sos
pú bli cos adi ci o na is; c) não se exi ge, com ex ce ção
do caso fin lan dês, con tro le so bre o uso des sas sub -
ven ções pú bli cas nem so bre a ori gem de qua is quer
ou tras fon tes de fi nan ci a men to de que po dem dis por 
os par ti dos. É im por tan te res sal tar que a au sên cia
do con tro le men ci o na do na le tra c é uma ca rac te rís -
ti ca des ses pa í ses es can di na vos, não ocor ren do
nos de ma is pa í ses eu ro pe us que ado tam o fi nan ci a -
men to pú bli co dos par ti dos.

O sis te ma de fi nan ci a men to pú bli co dos par ti dos 
e da cam pa nha ele i to ral para o Bun des tag, na Ale ma -
nha, com pre en de um sis te ma de res ti tu i ção par ci al
das des pe sas de cam pa nha ele i to ral, fi nan ci a do com
ver bas or ça men tá ri as. Isso sig ni fi ca, na prá ti ca, sub si -
di ar re gu lar men te os par ti dos po lí ti cos, pre ven do, ain -
da, o con tro le e pu bli ci da de da con ta bi li da de das cam -
pa nhas dos par ti dos. Nes se sis te ma, o mon tan te glo -
bal de des pe sas res ti tu í ve is de campanha é cal cu la do
na base fixa de 5 mar cos ale mães por ele i tor alis ta do,
a ser ra te a do en tre os par ti dos, de acor do com seu
de sem pe nho ele i to ral, de mons tra do pela apu ra ção fi -
nal do re sul ta do das ele i ções. As do a ções de re cur sos 
fi nan ce i ros são per mi ti das, des de que não pro ve nham 
de fun da ções pú bli cas ou as so ci a ções de in te res se
pú bli co. Pro í bem-se, tam bém, as do a ções fe i tas por
as so ci a ções pro fis si o na is, bem como as anô ni mas, de 
va lo res su pe ri o res a 1.000 mar cos ale mães e as que
fo rem ofe re ci das com evi den te ex pec ta ti va de van ta -
gem eco nô mi ca ou po lí ti ca. Toda do a ção su pe ri or a
20.000 mar cos ale mães deve ter seu va lor de cla ra do,
com a iden ti fi ca ção do do a dor.

O pro ces so ele i to ral nor te-americano, na sua
par te re fe ren te ao fi nan ci a men to das cam pa nhas, é
dis ci pli na do em le gis la ção que com pre en de duas
ver ten tes: as ele i ções fe de ra is em ge ral (pre si den ci -
a is e para o Con gres so) e uma es pe cí fi ca para as
ele i ções pre si den ci a is. São es ta be le ci dos, tan to
para as pes so as fí si cas como para as pes so as ju rí -
di cas, li mi tes para as do a ções aos can di da tos, os
qua is de ve rão cons ti tu ir co mi tês ha bi li ta dos para re -
ce bê-las, e obri ga to ri e da de de pu bli ci da de da que las 
de va lo res su pe ri o res a US$100. Exis tem co mis sões 
es ta du a is, de com po si ção bi par ti dá ria, que con tro -
lam os ba lan ce tes en tre gues pe los co mi tês ele i to ra -
is dos can di da tos. Pe ri o di ca men te, são re me ti dos à
Co mis são de Ele i ções Fe de ra is (FEC) re la tó ri os
por me no ri za dos so bre as con tri bu i ções re ce bi das.
Não há li mi tes para as des pe sas de cam pa nha para o 
Con gres so. No en tan to, tra tan do-se de ele i ções pre si -
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den ci a is, o can di da to pode op tar pelo fi nan ci a men to 
pú bli co, des de que ob te nha 5% dos vo tos vá li dos e
re nun cie a qual quer fi nan ci a men to pri va do de sua
cam pa nha.

Na França, a Lei Orgânica nº 88-226 e a Lei
Ordinária nº 88-227, ambas de 11 de março de
1988, instituíram o financiamento público das
campanhas para a Presidência da República e a
Assembléia Nacional, bem como as atividades
partidárias de rotina, sendo bastante expressivo tal
financiamento, de modo a evitar que as verbas de
origem privada sejam determinantes para a eleição
de qualquer candidato. No caso da eleição para a
Presidência da República, o candidato que obtiver
pelo menos 5% (cinco por cento) dos votos válidos
no primeiro turno será ressarcido em 25% (vinte e
cinco por cento) do limite máximo legal de despesa,
que é de 24 milhões de dólares para o primeiro
turno, valor este reajustável anualmente através de
decreto, de acordo com a previsão de evolução da
média anual dos preços de bens e serviços de
consumo familiar.

A Carta de 1988 determina, ainda, em seu
art. 17, § 3º, que “Os partidos políticos têm direito a
recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao
rádio e à televisão, na forma da lei”. Esse fundo está 
previsto na Lei nº 9.096, com a denominação de
Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (art. 38), constituído de recursos
provenientes de diversas fontes, inclusive de
dotação orçamentária da união (art. 38, IV), a qual
deverá ser consignada ao Tribunal Superior Eleitoral 
(art. 40). Tais recursos devem ser aplicados em
conformidade com o disposto no art. 44 da referida
lei, que menciona, entre outros itens, o alistamento
de campanhas eleitorais (art. 44, III).

Todavia, a prática das campanhas eleitorais,
inobstante a preocupação da legislação recente em
coibir o abuso do poder econômico, tem
demonstrado que o financiamento público dessas
campanhas, através do Fundo Partidário, não tem
cumprido a finalidade de reduzir a influência do
poder econômico no resultado das eleições.

Os países que têm a legislação orientada
nesse sentido são economicamente prósperos e, na
maioria dos casos, politicamente prósperos e, na
maioria dos casos, politicamente amadurecidos,
tendo uma população de alto nível educacional e
cultural que, por isso mesmo, cobra dos
governantes um processo eleitoral que não possa
haver dúvidas quanto a seus resultados.

O Bra sil ain da não se en qua dra exa ta men te

nes te per fil. Mas as fre qüen tes de nún ci as de que
can di da tos são ele i tos in frin gin do as nor mas ele i to -
ra is, abu san do do po der eco nô mi co para con se guir
êxi to ele i to ral, tor na ne ces sá ria a atu a ção do Po der
Pú bli co, fi nan ci an do as cam pa nhas ele i to ra is, para
co i bir e er ra di car tais prá ti cas ele i to ra is, in com pa tí -
ve is com uma ver da de i ra de mo cra cia.

As ob je ções mais co muns à des ti na ção de re -
cur sos or ça men tá ri os, em mon tan tes sig ni fi ca ti vos,
para que os par ti dos pos sam dis pu tar as ele i ções
sem se sub me te rem aos in te res ses de gran des gru -
pos eco nô mi cos, re la ci o nam-se com as pri o ri da des
dos gas tos go ver na men ta is e com a pró pria na tu re -
za de tais des pe sas, que po de ri am ser in con ve ni en -
tes, fren te aos gra ves pro ble mas so ci a is do País,
onde subs tan ci al par ce la da po pu la ção é mal as sis -
ti da pelo Po der Pú bli co.

Tais ar gu men tos po dem ser re tor qui dos, tan to
por seu as pec to fi nan ce i ro, con si de ran do-se que o
vo lu me de re cur sos or ça men tá ri os é per fe i ta men te
su por tá vel pela so ci e da de, sem que haja ne ces si da -
de de sa cri fi car qual quer pro gra ma so ci al, quan to
pelo for ta le ci men to da ci da da nia, que é con di ção in -
dis pen sá vel para que os fru tos do pro gres so eco nô -
mi co che guem a to dos os bra si le i ros.

Pro cu ra mos, fi nal men te, na re a pre sen ta ção
des te pro je to de lei, que já teve, de mi nha ini ci a ti va,
ten ta ti vas an te ri o res – tal como o PLS nº 141/97 que 
foi ar qui va do, mes mo ten do pa re cer fa vo rá vel da
Co mis são Espe ci al da Re for ma Po lí ti ca-Partidária –
apro ve i tar a le gis la ção par ti dá ria e ele i to ral exis ten -
te, ape nas am pli an do seu al can ce. Por con se guin te, 
o que es ta mos pro pon do, em sín te se, é a am pli a ção 
e o re for ço do Fun do Par ti dá rio, pre vis to na Lei nº 
9.096, para que o Esta do pos sa par ti ci par, de modo 
de ci si vo e ex clu si vo, no fi nan ci a men to das cam pa -
nhas ele i to ra is, ins pi ran do-se nos mo de los ado ta dos 
pe las prin ci pa is de mo cra ci as no mun do.

O § 3º do art. 2º do Pro je to ex clui, por co e rên -
cia, o cri té rio da dis tri bu i ção de ter mi na da pelo art.
41 da Lei nº 9.096.

Sub me te mos à con si de ra ção dos ilus tres pa -
res a pre sen te ini ci a ti va, na cer te za de que o tema é 
de re le van te in te res se para os des ti nos da Na ção.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Pe dro Si mon.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre partidos políticos,
regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso
V, da Constituição Federal.
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....................................................................................
Art. 38. O Fun do Espe ci al de Assis tên cia Fi -

nan ce i ra dos Par ti dos Po lí ti cos (Fun do Par ti dá -
rio) é cons ti tu í do por:

I – mul tas e pe na li da des pe cu niá ri as apli ca -
das nos ter mos do Có di go Ele i to ral e leis co ne -
xas;

II – re cur sos fi nan ce i ros que lhe fo rem des -
ti na dos por lei, em ca rá ter per ma nen te ou even -
tu al;

III – do a ções de pes so as fí sics ou ju rí di ca,
efe tu a das por in ter mé dio de de pó si tos ban cá ri os 
di re ta men te na con ta do Fun do Par ti dá rio;

IV – do ta ções or ça men tá ri as da União em
va lor nun ca in fe ri or, cada ano, ao nú me ro de ele -
i to res ins cri tos em 31 de de zem bro do ano an te -
ri or ao da pro pos ta or ça men tá ria, mul ti pli ca dos
por trin ta e cin co cen ta vos de real, em va lo res
de agos to de 1995.

§ 1º (Ve ta do)
§ 2º (Ve ta do)

....................................................................................
Art. 41. O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, den tro 

de cin co dias, a con tar da data do de pó si to a que 
se re fe re o § 1º do ar ti go an te ri or, fará a res pec ti -
va dis tri bu i ção aos ór gãos na ci o na is dos par ti -
dos, obe de cen do aos se guin tes cri té ri os:

I – um por cen to do to tal do Fun do Par ti dá -
rio será des ta ca do para en tre ga, em par tes igua -
is, a to dos os par ti dos que te nham seus es tu tos
re gis tra dos no Tri bu nal Ele i to ral;

II – no ven ta e nove por cen to do to tal do
Fun do Par ti dá rio se rão dis tri bu í dos aos par ti dos 
que te nham pre en chi do as con di ções do art. 13,
na pro por ção dos vo tos ob ti dos na úl ti ma ele i -
ção ge ral para a Câ ma ra dos De pu ta dos.
....................................................................................

Art. 44. Os re cur sos ori un dos do Fun do
Par ti dá rio se rão apli ca dos:

I – na ma nu ten ção das se des e ser vi ços do
par ti do, per mi ti do o pa ga men to de pes so al, a
qual quer tí tu lo, este úl ti mo até o li mi te má xi mo
de vin te por cen to do to tal re ce bi do;

II – na pro pa gan da dou tri ná ria e po lí ti ca;
III – ao alis ta men to e cam pa nhas ele i to ra is;
IV – na cri a ção e ma nu ten ção de ins ti tu to

ou fun da ção de pes qui sa e de dou tri na ção e
edu ca ção po lí ti ca, sen do esta apli ca ção de, no
mí ni mo, vin te por cen to do to tal re ce bi do.

§ 1º Na pres ta ção de con tas dos ór gãos de
di re ção par ti dá ria de qual quer ní vel de vem ser
dis cri mi na das as des pe sas re a li za das com re -

cur sos do Fun do Par ti dá rio, de modo a per mi tir
o con tro le da Jus ti ça Ele i to ral so bre o cum pri -
men to do dis pos to nos in ci sos I e IV dese ar ti go.

§ 2º A Jus ti ça Ele i to ral pode, a qual quer
tem po, in ves ti gar so bre a apli ca ção de re cur sos
ori un dos do Fun do Par ti dá rio.
....................................................................................

(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 152, DE 1999

Alte ra dis po si ti vo da Lei nº 8.213, de 
24 de ju lho de 1991, que tra ta da con ces -
são de sa lá rio-maternidade e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho 

de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te al te ra ção:

“Art. 71. ................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. À se gu ra da que ado -

tar ou ob ti ver guar da ju di ci al de cri an ça até
1 (um) ano de ida de, se rão con ce di dos 90
(no ven ta) dias de sa lá rio-maternidade."

Art. 2º Essa 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

Nos so di re i to pre vi den ciá rio tem evo lu í do
sig ni fi ca ti va men te na pro te ção do ser hu ma no
con tra a im pre vi si bi li da de dos even tos da vida.
Cada vez mais se es ten dem as ga ran ti as ofe re ci -
das pela Pre vi dên cia, co brin do-se um nú me ro
ma i or de ocor rên ci as que oca si o nam in ter rup -
ção ou re du ção do tra ba lho e da ren da fa mi li ar.
Em al guns as pec tos, en tre tan to, cre mos ser per -
fe i ta men te pos sí vel que apri mo re mos a nor ma ti -
za ção da ma té ria.

Com a pre sen te ini ci a ti va, pre ten de mos
aten der a uma re i vin di ca ção co nhe ci da da so ci e -
da de, pela qual tra ba lham com afin co os mo vi -
men tos de re pre sen ta ção da mu lher. Tra ta-se de
be ne fi ci ar, com o sa lá rio-maternidade, as mães
ado tan tes ou que ob te nham guar da ju di ci al de
cri an ças de até um ano de ida de.

Em sua es sên cia, ob je ti va o pre sen te pro je to
tra tar com eqüi da de tema de re le vân cia hu ma na e
so ci al, pos to não se jus ti fi car tra ta men to di fe ren ci a -
do en tre mãe na tu ral e ado tan te, na me di da que um 
me nor ado ta do, tan to ou mais do que os fi lhos natu -
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ra is, exi ge e ne ces si ta cu i da dos es pe ci a is mor -
men te no pri me i ro ano.

Os su je i tos tu te la dos ju ri di ca men te, no
caso da li cen ça-maternidade, são a mãe e o fi -
lho. Não se deve, en tão, vi su a li zar a ques tão
como um mero pro ble ma de sa ú de da ges tan te,
por quan to pre ten de se pro te ger essa re la ção em 
sua in te gra li da de, sen do fato que essa re la ção
se con fi gu ra tam bém no caso de ado ção ou de
guar da ju di ci al.

Logo, o ob je ti vo pre cí puo, ao tu te lar mos os 
pri me i ros mo men tos da ma ter ni da de, é dar ao
me nor um de sen vol vi men to sa u dá vel, em be ne fí -
cio de toda a so ci e da de.

Ou tro ar gu men to, esse de na tu re za so ci al e 
psi co ló gi ca, me re ce ser re gis tra do em prol da
ino va ção aqui pre co ni za da. A fa mí lia, ain da que
ado ti va, é cer ta men te a ins ti tu i ção mais apta a
aten der às ne ces si da des da cri an ça. To dos os
“la bo ra tó ri os” e as ten ta ti vas de as sis tên cia em
cre ches ou ins ti tu i ções não con se gui ram, até
ago ra, pro var efi cá cia ma i or do que a fa mí lia no
pro ces so edu ca ti vo de cons tru ção emo ti va e so -
ci al dos me no res. Por esta ra zão, o es tí mu lo à
ado ção ain da é um me ca nis mo mu i to im por tan te 
de en fren ta men to do gra ve pro ble ma do aban do -
no ou se mi-abandono que atin ge mi lha res (se -
não mi lhões) de cri an ças.

Re gis tre-se que as ser vi do ras pú bli cas fe -
de ra is já têm as se gu ra do o di re i to de li cen ça à
ado tan te, nos ter mos do art. 210 da Lei nº 8.112,
de 11 de de zem bro de 1990 (Re gi me Ju rí di co dos 
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das Au tar -
qui as e das Fun da ções Pú bli cas Fe de ra is).

Espe ra mos con tar com o apo io dos no bres
co le gas para a apro va ção do pro je to, con si de ran -
do-se, es pe ci al men te, as ra zões so ci a is, mo ra is e 
de jus ti ça que nos ori en ta ram na sua ela bo ra ção.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 1999. –
Se na do ra Lu zia To le do

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci -
os da Pro vi dên cia So ci al e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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:
....................................................................................

Do sa lá rio-maternidade
Art. 71. O sa lá rio-maternidade é de vi do à

se gu ra da em pre ga da, à tra ba lha do ra avul sa e á
em pre ga da do més ti ca, du ran te 28 (vine e oito)

dias an tes e 92 (no ven ta e dois) dias de po is do
par to, ob ser va das as si tu a ções e con di ções pre -
vis tas na le gis la ção no que con cer ne à pro te ção
à ma ter ni da de.

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das au -
tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe de ra is.

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. 210. A ser vi do ra que ado tar ou ob ti ver
guar da ju di ci al de cri an ça até 1 (um) ano de ida -
de, se rão con ce di dos 90 (no ven ta) dias de li cen -
ça re mu ne ra da.

Pa rá gra fo úni co. No caso de ado ção ou guar -
da ju di ci al de cri an ça com mais de 1 (um) ano de
ida de, o pra zo de que tra ta este ar ti go será de 30
(trin ta) dias.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 153, DE 1999 

Dispõe so bre a isen ção do Impos to
so bre Pro dutos Indus tri a li za dos – IPI, na
aqui si ção de equi pa men tos des ti na dos a
adap ta ções espe ci a is em ve í cu los para o
trans por te de pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia fí si ca. O Con gres so Na ci o nal de -
cre ta:

Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro -
du tos Indus tri a li za dos – IPI, os equi pa men tos e
ins tru men tos, de fa bri ca ção na ci o nal ou im por -
ta dos, ne ces sá ri os à adap ta ção de ve í cu los de
pas se io para o trans por te de pes so as por ta do -
ras de de fi ciên cia fí si ca.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo, no pra zo de no -
ven ta dias con ta do da pu bli ca ção des ta Lei, in -
clu i rá na Ta be la de Inci dên cia do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos, no ca pí tu lo e po si -
ções cor res pon den tes, os pro du tos men ci o na -
dos no ca put des te ar ti go

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

Jus ti fi ca ção 

Com a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe de -
ral de 1988, as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí -
si ca passa ram a re ce ber tra ta men to es pe ci al, de for ma
a ser-lhes as se gu ra do o exer cí cio ple no dos seus di re i -
tos in di vi du a is e so ci a is, bem como sua efe ti va in te gra -
ção so ci al. Sem dú vi da, agiu bem o cons titu in te ao ex -
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pli ci tar o re fe ri do tra ta men to me di an te man da men tos
cons ti tu ci o na is que as se gu ra ram aos por ta do res de
de fi ciên cia, en tre ou tros, os se guin tes di re i tos:

a) percentual de cargos e empregos públicos
(art. 37, VIII);

b) igual da de de di re i tos no tra ba lho (art. 7º,
XXXI);

c) ha bi li ta ção e re a bi li ta ção e pro mo ção de
sua in te gra ção à vida co mu ni tá ria (art. 203, IV);

d) en si no es pe ci a li za do (art. 208, III);
e) nor mas de cons tru ção de lo gra dou ros, de

edi fí ci os e de fa bri ca ção de ve í cu los de trans por te
co le ti vo.

To da via, nem to dos os por ta do res de de fi ciên -
cia fo ram al can ça dos pela von ta de do le gis la dor,
como, por exem plo, aque les que ne ces si tam e se
uti li zam de trans por te in di vi du al, ain da que pró prio,
seja para la zer ou tra ba lho. O fato de per ten ce rem a 
um seg men to so ci al mais abas ta do, a pon to de lhes
pos si bi li tar a aqui si ção de um au to mó vel, não pode
ser en ten di do como pri vi lé gio. Aliás, no mun do mo -
der no, par ti cu lar men te nos cen tros ur ba nos, o ve í -
cu lo, em mu i tos ca sos, é con si de ra do como fer ra -
men ta de tra ba lho. E mais o é, em se tra tan do de
uma pes soa por ta do ra de de fi ciên cia fí si ca que es -
te ja in te gra da no mer ca do de tra ba lho, qual quer que 
seja a sua pro fis são.

Des se modo a pre sen te pro po si ção visa re pa -
rar uma in jus ti ça de ca rá ter so ci al. A aqui si ção de
ins tru men tos e equi pa men tos ne ces sá ri os à adap ta -
ção de ve í cu los ao transpor te de pes so as com de fi -
ciên cia fí si ca de qual quer tipo é, sem dú vi da, um ônus 
fi nan ce i ro a mais que têm que en fren tar. O mí ni mo
que o Po der Pú bli co pode fa zer, aliás, sem fu gir aos
ob je ti vos ex pres sos no con jun to dos re gra men tos
cons ti tu ci o na is e legais já exis ten tes so bre a ques -
tão, é abrir mão da ín fi ma par ce la de re ce i ta ad vin -
da da pro du ção e co mer ci a li za ção de tais pro du tos.

Assim, es pe ra mos que os mem bros do Con -
gres so Na ci o nal, após os apri mo ra men tos que con -
si de ra rem ne ces sá ri os, ma ni fes tem sua apro va ção
ao pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 1999. – Se -
na do ra  Lu zia To le do.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba -

nos e ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho -
ria de sua con di ção so ci al:
....................................................................................

XXXI – pro i bi ção de qual quer dis cri mi na ção 
no to can te a sa lá rio e cri té ri os de ad mis são do
tra ba lha dor por ta dor de de fi ciên cia;
....................................................................................

Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta 
ou fun da cional, de qual quer dos Po de res da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os obe de ce rá aos prin cí pi os de le ga li da de, im pes -
so a li da de, mo ra li da de, pu bli ci da de e, tam bém, ao se -
guin te:
....................................................................................

VIII – a lei re ser va rá per cen tu al dos car gos
e em pre gos pú bli cos para as pes so as por ta do -
ras de de fi ciên cia e de fi ni rá os cri té ri os de sua
ad mis são;
....................................................................................

Art. 203. A as sis tên cia so ci al será pres ta da
a quem dela ne ces si tar, in de pen den te men te de
con tri bu i ção à se gu ri da de so ci al, e tem por ob je -
ti vos:
....................................................................................

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;
....................................................................................

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:
....................................................................................

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;
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 154, DE 1999

Dis põe so bre a cri a ção de Câ ma ras
Inter sin di ca is de Con ci li a ção (CIcs) e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os li tí gi os en tre em pre ga dos e em pre -

ga do res, quan do ver sa rem so bre ma té ria pas sí vel
de tran sa ção, po de rão ser sub me ti dos à me di a ção,
con ci li a ção ou ar bi tra gem pré vi as em Câ ma ras
Inter sin di ca is de Con ci li a ção (CIC), cri a das me di an -
te:

I – acor do co le ti vo de tra ba lho en tre em pre sa
ou gru pos de em pre sas da mes ma ca te go ria eco nô -
mi ca, com a par ti ci pa ção de seus sin di ca tos, e sin di -
ca tos da ca te go ria pro fis si o nal cor res pon den te;

II – convenção coletiva de trabalho entre o
sindicato representativo de uma categoria
profissional e o sindicato representante da categoria 
econômica correspondente;
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III – convênio coletivo intersindical entre
entidades sindicais de trabalhadores e de
empregadores, reunindo duas ou mais categorias
profissionais e/ou econômicas diferentes.

§ 1º A Câmara Intersindical de Conciliação
será integrada por, no mínimo, dois representantes
dos empregadores e dois dos empregados, com
igual número de suplentes, livremente escolhidos
pelos representados.

§ 2º O demandante deverá recorrer à Câmara
de cuja criação tenha participado o sindicato
representativo de sua categoria profissional ou
econômica, exceto na hipótese do inciso I deste
artigo, em que o acordo definirá a abrangência de
atuação da Câmara.

§ 3º A Câmara Intersindical de Conciliação não 
terá qualquer vínculo administrativo ou jurisdicional
com o Poder Judiciário e será mantida pelos
sindicatos interessados, atuando com autonomia em 
relação aos sindicatos instituidores.

Art. 2º O acordo, convenção ou convênio
coletivo definirá:

I – o número de membros, a responsabilidade
pela coordenação, o tempo de mandato e a forma
de substituição dos representantes;

II – o local de funcionamento e a periodicidade
das reuniões;

III – a publicidade dos atos de constituição da
câmara e das decisões dela;

IV – o rateio das despesas entre os acordantes 
e a natureza gratuita ou onerosa do trabalho dos
representantes;

V – outras normas necessárias ao bom
andamento dos trabalhos.

Art. 3º O empregado ou empregador
interessado poderá, diretamente ou por meio de
representantes legalmente constituídos, apresentar
à Câmara Intersindical de Conciliação, por escrito
ou oralmente, o conteúdo do pedido, requerendo
mediação e conciliação com a outra parte, ou
arbitragem, hipótese em que a parte contrária
deverá concordar expressamente com o
arbitramento.

Parágrafo único. Os pedidos processados
oralmente serão registrados em termo do qual se
fornecerá cópia à parte contrária, juntamente com o
instrumento de cientificação.

Art. 4º Exis tin do Câ ma ra ins ta la da, o Juiz Pre -
si den te e os ju í zes es ta du a is, no exer cí cio da ju ris di -
ção tra ba lhis ta, de ve rão de ter mi nar, se de sa com pa -
nha da a pe ti ção ini ci al de pro va de ten ta ti va pré via

de con ci li a ção, que as par tes com pa re çam obri ga to -
ri a men te pe ran te ela no pra zo de dez dias.

Art. 5º Não com pa re cen do am bas as par tes, o
pe di do será ar qui va do.

Art. 6º Au sen te uma das par tes, a par te que
com pa re ceu re ce be rá cer ti dão de que cons tem a
ocor rên cia e o con te ú do da de man da.

Art. 7º O ter mo de acor do ou la u do ar bi tral vale 
como tran sa ção ex tra ju di ci al exe cu tá vel, con for me o 
dis pos to no Ca pí tu lo V do Tí tu lo X da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho, e, uma vez cum pri do, dá qui ta -
ção dos di re i tos nele es pe ci fi ca dos, de ven do con ter:

I – data e lo cal da re u nião de con ci li a ção;
II – a qua li fi ca ção das par tes e, se hou ver, de

seus re pre sen tan tes e pre pos tos;
III – re gis tro das prin ci pa is ocor rên ci as do con -

te ú do da de man da e das cláu su las do acor do;
IV – as si na tu ra das par tes, dos mem bros da

Câ ma ra e dos re pre sen tan tes de em pre ga dos e em -
pre ga do res.

Art. 8º O com pa re ci men to pe ran te a Câ ma ra
Inter sin di cal de Con ci li a ção sus pen de, por ses sen ta
dias, o pra zo pres cri ci o nal do di re i to de ação ju di ci -
al.

Art. 9º Os sin di ca tos de em pre ga dos po de rão,
me di an te ajus te com a câ ma ra, trans fe rir para ela a
atri bu i ção de ho mo lo gar as res ci sões con tra tu a is
dos em pre ga dos com mais de um ano de em pre go.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de dú vi da a res pe i to 
da ve ra ci da de dos da dos da res ci são con tra tu al, a
ho mo lo ga ção po de rá con ter res sal vas.

Art. 10. É ve da da a co bran ça de ta xas ou con -
tri bu i ções adi ci o na is pelo exer cí cio das atri bu i ções
pre vis tas nes ta lei.

Art. 11. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Obje ti va este pre sen te Pro je to de lei cri ar
Câ ma ras Inter sin di ca is de Con ci li a ção, com a
atri bu i ção de con ci li ar dis sí di os in di vi du a is de
tra ba lho, quan do a ma té ria ob je to da lide for
pas sí vel de tran sa ção.

A fi na li da de prin ci pal da pro po si ção é evi -
tar que se acu mu lem, pe ran te a Jus ti ça do Tra -
ba lho, pro ces sos ju di ci a is que, no mais das ve -
zes, en vol vem dis sí di os fa cil men te so lu ci o ná ve -
is por meio de me di a ção ou on ci li a ção.

Em ver da de, o acú mu lo de ações pe ran te o ju -
di ciá rio tra ba lhis ta tem ge ra do di ver sos trans tor nos. 
Os tra ba lha do res po dem le var anos para per cor rer
os inú me ros trâ mi tes pro ces su a is, quan do não de -
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sis tem sim ples men te de ve rem re co nhe ci dos os
di re i tos ple i te a dos. Tal con di ção tem enor me
cus to so ci al, sem fa lar no cus to eco nô mi co que
re pre sen ta para o Esta do a ma nu ten ção das es -
tru tu ras ad mi nis tra ti vas e ju di ci a is ne ces sá ri as
para fa zer fren te a uma ver da de i ra ava lan che de
de man das.

Acre di ta mos que a so lu ção do pro ble ma
en vol ve um es for ço ma i or no sen ti do da au to -
com po si ção dos con fli tos tra ba lhis tas, com o
es tí mu lo para que as par tes en con trem um de ci -
são equâ ni me, ca paz de su pe rar as di fi cul da des
e res ta be le cer a har mo nia en tre elas.

Nes se sen ti do, os sin di ca tos são fun da -
men ta is na hora de le var as par tes à mesa de ne -
go ci a ções. Eles pos su em a es tru tu ra ne ces sá ria
e es tão ca pa ci ta dos para re a li zar, com ba i xos
cus tos, os es for ços ne ces sá ri os à so lu ção da
ma i o ria das li des tra ba lhis tas, como pro va o
exem plo da Co mis são Inter sin di cal de Con ci li a -
ção, cri a da em Pa tos de Mi nas (MG), com par ti ci -
pa ção di re ta e efe ti va da USP – União Sin di cal
Pa ten se e clas se pa tro nal, se gui do logo após
por Pa tro cí nio, tam bém em Mi nas Ge ra is, e em
mais al gu mas ci da des de vá ri os es ta dos.

Com pa ra das aos pro ce di men tos ju di ci a is
con ten ci o sos, a con ci li a ção e a me di a ção ex tra ju -
di ci a is apre sen tam as se guin tes van ta gens: a) as
par tes po dem de fi nir a for ma e o con te ú do do que
será ne go ci a do; b) a cri a ti vi da de das so lu ções pode 
ser mais am pla; c) as de ci sões são ob ti das vo lun tá -
ria e con sen su al men te; d) as ra zões emo ti vas po -
dem ser con si de ra das; e) as par tes po dem dis por
so bre o fu tu ro e não fi car ape nas dis cu tin do o pas -
sa do; f) não há re sul ta dos im pos tos; g) não há per -
de do res, nem ga nha do res; h) o va lor edu ca ti vo das
de ci sões é ma i or.

Para tor nar a pro po si ção mais de mo crá ti ca, 
fa ci li tan do des ta ma ne i ra a for ma ção das câ ma -
ras, in clu í mos, a ar bi tra gem como mo da li da de
de so lu ção dos dis sí di os in di vi du a is, des de que
as par tes con cor dem com a uti li za ção des sa al -
ter na ti va.

Enten de mos que a cri a ção da Câ ma ra de
con ci li a ção pode ser es ten di da aos acor dos co -
le ti vos en tre em pre sas e sin di ca tos e a con vê ni -
os en tre sin di ca tos de ca te go ri as di ver sas, res -
guar da do o di re i to de par ti ci pa ção cons ti tu ci o -
nal men te as se gu ra do aos sin di ca tos nas ne go ci -
a ções co le ti vas. Com isso, es pe ra mos au men tar
o nú me ro de câ ma ras dis po ní ve is e, em con se -
qüên cia, agi li zar o an da men to das con ci li a ções e 
fa ci li tar o aces so dos usuá ri os às Câ ma ras. Em
de cor rên cia des sa ori en ta ção, o ins ti tu to pas sa
a de no mi nar-se de “Câ ma ras Inter sin di ca is de

Con ci li a ção” (CIC), por en ten der mos que essa
ex pres são re fle te com mais pro pri e da de a re a li -
da de que elas de vem re pre sen tar.

Ou tro as pec to im por tan te é a pre vi são le gal 
para que as câ ma ras se jam man ti das pe los sin -
di ca tos in te res sa dos, mas atu em com au to no mia 
em re la ção a es tes e com ple ta men te des vin cu la -
das da Jus ti ça do Tra ba lho.

No to can te á im po si ção de san ções às par tes 
que não com pa re cem pe ran te as câ ma ras, es ta -
mos ado tan do a ori en ta ção cons ti tu ci o nal uti li za -
da nas ne go ci a ções co le ti vas, pois o § 2º do art.
114 da Car ta Mag na, se gun do o qual “re cu san -
do-se qual quer das par tes à ne go ci a ção ou à ar bi -
tra gem, é fa cul ta do aos res pec ti vos sin di ca tos
aju i zar dis sí dio co le ti vo, po den do a Jus ti ça do
Tra ba lho es ta be le cer nor mas e con di ções, res pe i -
ta das as dis po si ções con ven cionais e le ga is mí ni -
mas de pro te ção ao tra ba lho”.

Além dis so, o ônus pro ces su a is e ho no rá ri -
os ad vo ca tí ci os in ci den tes nos li tí gi os ju di ci a is
já ser vem como fa to res de co er ção e in du ção no 
sen ti do de bus ca de al ter na ti vas de au to com po -
si ção. De qual quer ma ne i ra, sen tin do-se co a gi do 
a com pa re cer, o li ti gan te pode de sen vol ver ani -
mo si da de em re la ção ao pro ce di men to. Nes ses
ca sos, o pro ces so ju di ci al pode ser ini ci a do de
ime di a to, sem ma i or bu ro cra cia, fa ci li tan do o en -
ca mi nha men to da so lu ção.

A res pe i to das for mas de ele i ção e tem po
de man da to dos re pre sen tan tes, en ten de mos
que são as pec tos que po dem ser re gu la dos,
com ma i or efi ciên cia e ade qua ção à re a li da de,
por meio de con vê ni os, con ven ções ou acor dos
co le ti vos.

Em de cor rên cia da ne ces sá ria fle xi bi li da de
do dis po si ti vo, per de sen ti do a con ces são de es -
ta bi li da de para os re pre sen tan tes in di ca dos às
câ ma ras de con ci li a ção.

Enten de mos que a pre ser va ção da au to no -
mia e da in de pen dên cia das de ci sões dos re pre -
sen tan tes pode ser per fe i ta men te re gu la da, con -
so an te ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas da câ ma ra,
nos acor dos, con ven ções e con vê ni os co le ti vos.

Do pon to de vis ta da téc ni ca ju rí di ca, o
com pa re ci men to pe ran te a Câ ma ra Inter sin di cal
de Con ci li a ção sus pen de, por ses sen ta dias, o
pra zo pres cri ci o nal do di re i to de ação ju di ci al,
ten do em vis ta que a in ter rup ção do pra zo de ter -
mi na a re con ta gem do tem po des de o iní cio.

Estamos propondo a possibilidade de
homologação, nas CiC, das rescisões
contratuais dos empregados com mais de doze
meses de trabalho, desde que os sindicatos
concordem com a transferência dessa
responsabilidade.
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Ofe re ço, as sim, á dou ta con si de ra ção de
meus ilus tres pa res, este pro je to de lei, cons ci -
en te de que lhe da rão, como o cos tu me i ro es pí ri -
to pú bli co e am pla vi são dos pro ble mas na ci o na -
is, a aco lhi da que me re ce, den tro dos ob je ti vos
que nor te a ram sua for mu la ção.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 1999. –
Se na dor Arlin do Por to

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 155, DE 1999

Alte ra o ar ti go 4º, da Lei nº 9.732, de 
11 de de zem bro de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 4º, da Lei nº 9.732, de 11 de

de zem bro de 1998, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 4º As en ti da des sem fins lu cra ti -
vos edu ca ci o na is e as que aten dem ao Sis -
te ma Úni co de Sa ú de, mas não pra ti quem
de for ma ex clu si va e gra tu i ta aten di men to a
pes so as ca ren tes, go za rão de isen ção das
con tri bu i ções de que tra tam os ar ti gos 22 e
23 da Lei nº 8.212, de 1991, no mon tan te do 
va lor das va gas ce di das, in te gral ou par ci al -
men te, a tí tu lo gra tu i to, a ca ren tes, e do va -
lor do aten di men to à sa ú de de ca rá ter as sis -
ten ci al, des de que sa tis fa ça os re qui si tos re -
fe ri dos nos in ci sos I, II, IV e V do art. 55 da
ci ta da lei, na for ma do re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos do ca -
put des te ar ti go, no que con cer ne às en ti da -
des edu ca ci o na is, para au fe rir a si tu a ção de 
ca rên cia dos es tu dan tes can di da tos às va -
gas ce di das, bem como para a se le ção dos
be ne fi ciá ri os, se rão ado ta dos os mes mos
cri té ri os es ta be le ci dos na le gis la ção que
ins titu ci o na li za e re gu la men ta o Pro gra ma de
Cré di to Edu ca ti vo para es tu dan tes ca ren tes."

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei é idên ti co a ou tro
apre sen ta do na Câ ma ra dos De pu ta dos pelo De -
putado Agne lo Qu e i roz, re pre sen tan te do Dis tri to
Fe de ral, e o apre sen to após en ten di men tos, nes te
sen ti do, com Sua Exce lên cia em Assem bléia re a li -
za da na Uni ver si da de Ca tó li ca de Bra sí lia, nes ta
data.

Ori gi ná ria da MP nº 1.729, de 11-12-98, que
al te ra dis po si ti vos da le gis la ção bá si ca da Pre vi dên -
cia So ci al, foi apro va da pelo Con gres so Na ci o nal na 
for ma de Pro je to de Lei de Con ver são de nº 20/98,
sen do vo ta da na ses são de 9-12-98, após pro fun -
das dis cus sões e ár du as ne go ci a ções, es pe ci al men -
te no que se re fe re ao tex to do art. 4º, no que con -
cer ne à ex ten são do be ne fí cio da isen ção da con tri -
bu i ção pre vi den ciá ria às ins ti tu i ções edu ca ci o na is
sem fins lu cra ti vos. Den tre os de ba tes tra va dos so -
bre a ma té ria, des ta ca mos e trans cre ve mos a se guir 
os es cla re ci men tos pres ta dos pelo re la tor do re fe ri -
do pro je to de lei de con ver são na ci ta da ses são,
quan do in da ga do pelo De pu ta do Osval do Bi ol chi
acer ca da cor re ta in ter pre ta ção do art. 4º:

“O Sr. Já der Bar ba lho (PMDB – PA.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
de for ma mu i to ob je ti va, con cor do com a in -
ter pre ta ção dada pelo De pu ta do Osval do Bi -
ol chi de que este é o teor do art. 4º. Por
exem plo, se a en ti da de edu ca ci o nal, em va -
gas gra tu i tas, atin gir o mon tan te de 200 mil
re a is e ti ver de pa gar à Pre vi dên cia So ci al
500 mil re a is, na ver da de de ve rá pa gar ape -
nas 300 mil. Este foi um gran de avan ço no
tex to da me di da pro vi só ria, no sen ti do de
abri gar as en ti da des edu ca ci o na is. A in ter -
pre ta ção de V. Exa., De pu ta do Osval do Bi -
ol chi, é pro ce den te. Por tan to, será ve ri fi ca -
do pela Pre vi dên cia So ci al o va lor da con tri -
bu i ção e aba ti do des te o que for pres ta do
em ser vi ço.” (pu bli ca do no Diá rio do Con -
gres so Na ci o nal de 10-12-98, às fls.
15827).

Des sa for ma, res tou cla ro que a in ten ção do
le gis la dor ex pres sa no art. 4º da lei em apre ço é
que, do va lor da con tri bu i ção a ser re co lhi da pe las
re fe ri das ins ti tu i ções de en si no à Pre vi dên cia So ci al, 
seja sub tra í do o va lor to tal das bol sas con ce di das a
pes so as ca ren tes, como for ma de in cen ti var as es -
co las a pra ti ca rem a fi lan tro pia.

Entre tan to, te mos co nhe ci men to de mi nu ta de
dcre to re gu la men ta dor da Lei nº 9.732/98, ela bo ra -
do pe los téc ni cos do MPAS, que dá in ter pre ta ção di -
ver sa ao tex to do art. 4º em co men to, na me di da
que de fi ne fór mu la de cál cu lo es ta be le cen do um
per cen tu al que in ci de so bre a re ce i ta bru ta men sal
au fe ri da, va riá vel esta não pre vis ta na lei, e que se
apli ca da, re duz con si de ra vel men te o va lor a ser
aba ti do pe las es co las na con tri bu i ção pre vi den ciá ria 
de vi da, tor nan do inó cua a in ten ção do Con gres so
Na ci o nal, quan do dis cu tiu. Vo tou e apro vou a re fe ri -
da lei.
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Assim, a pre sen te pro po si ção pre ten de mo di fi car 
a re da ção do artigo em apre ço, vi san do ex pli car com 
a má xi ma cla re za a in ten ção do le gis la dor, de for ma 
a im pe dir que seja dada, em sua re gu la men ta ção,
in ter pre ta ção di ver sa da que la con ti da no es pí ri to da
lei.

Pre ten de ain da o pre sen te pro je to, no que diz
res pe i to às ins ti tu i ções edu ca ci o na is, que os cri té ri -
os para ava li ar a si tu a ção de ca rên cia, e para a se -
le ção dos be ne fi ciá ri os, se jam os mes mos ado ta dos 
pelo Pro gra ma de Cré di to Edu ca ti vo para es tu dan -
tes ca ren tes, uma vez que tais cri té ri os fo ram fi xa -
dos após se rem am pla men te de ba ti dos por re pre -
sen tan tes do Mi nis té rio da Edu ca ção, di ri gen tes de
ins ti tu i ções de en si no e dos es tu dan tes.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Luiz Este vão.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998

Alte ra dis po si ti vos das Leis nºs
8.212 e 8.213, am bas de 24 de ju lho de
1991, da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro
de 1996, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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 Os arts. 22 e 55 da Lei nº 8.212, de 24 

de ju lho de 1991, pas sam a vi go rar com as se -
guin tes al te ra ções:

“Art. 22. 
...............................................

.............................................................
II – para o fi nan ci a men to do be ne fí -

cio pre vis to nos arts. 57 e 58 da Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1991, e da que les
con ce di dos em ra zão do grau de in ci dên cia 
de ca pa ci da de la bo ra ti va de cor ren te dos
ris cos am bi en ta is do tra ba lho, so bre o to tal
das re mu ne ra ções pa gas ou cre di ta das, no 
de cor rer do mês, aos se gu ra dos empre ga -
dos e tra ba lha do res avul sos:

....................................................."(NR)
“Art. 55. ..............................................
III – pro mo va, ga tu i ta men te e em ca -

rá ter ex clu si vo, a as sis tên cia so ci al be -
ne fi cen te a pes so as ca ren tes, em es pe ci -
al a cri an ças, ado les cen tes, ido sos e por -
ta do res de de fi ciên cia;

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

§ 3º Para os fins des te ar ti go, en ten -
de-se por as sis tên cia so ci al be ne fi cen te

a pres ta ção gra tu i ta de be ne fí ci os e ser -
vi ços a quem dela ne ces si tar.

§ 4º O Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al – INSS can ce la rá a isen ção se ve ri fi -
ca do o des cum pri men to do dis pos to nes te ar -
ti go.

§ 5º Con si de ra-se tam bém de as sis -
tên cia so ci al be ne fi cen te, para os fins
des te ar ti go, a ofer ta e a efe ti va pres ta -
ção de ser vi ços de pelo me nos ses sen ta
por cen to ao Sis te ma Úni co de Sa ú de,
nos ter mos do re gu la men to. “(NR)

Art. 2º Os arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 
de ju lho de 1991, pas sam a vi go rar com as se -
guin tes al te ra ções:

“Art   57. ..............................................
..............................................................
§ 6º O be ne fí cio pre vis to nes te ar ti -

go será fi nan ci a do com os re cur sos pro -
ve ni en tes da con tri bu i ção de que tra ta o
in ci so II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de ju lho de 1991, cu jas alí quo tas se rão
acres ci das de doze, nove ou seis pon tos
per cen tu a is, con forme a ati vi da de exer ci da
pelo se gu ra do a ser vi ço da em pre sa per mi ta
a con ces são de apo sen ta do ria es pe ci al após
quin ze, vin te e cin co anos de con tri bu i ção,
res pec ti va men te.

§ 7º O acrés ci mo de que tra ta o pa -
rá gra fo an te ri or in ci de ex clu si va men te
so bre a re mu ne ra ção do se gu ra do su je i -
to às con di ções es pe ci a is re fe ri das no
ca put.

§ 8º Apli ca-se o dis pos to no art. 46
ao se gu ra do apo sen ta do nos ter mos
des te ar ti go que con ti nu ar no exer cí cio
de ati vi da de ou ope ra ção que o su je i te
aos agen tes no ci vos cons tan tes da re la -
ção re fe ri da no art. 58 des ta Lei." (NR)

“Art. 58. ...............................................

§ 1º A com pro va ção de efe ti va ex po -
si ção do se gu ra do aos agen tes no ci vos
será fe i ta me di an te for mu lá rio, na for ma
es ta be le ci da pelo Insti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al – INSS, emi ti do pela em -
pre sa ou seu pre pos to, com base em la u -
do téc ni co de con di ções am bi en ta is do
tra ba lho ex pe di do por mé di co do tra ba -
lho ou en ge nhe i ro de se gu ran ça do tra -
ba lho nos ter mos da le gis la ção tra ba lhis -
ta.

§ 2º Do la u do téc ni co re fe ri do no pa rá -
gra fo an te ri or de ve rão cons tar in for ma ção
so bre a exis tên cia de tec no lo gia de pro te ção
co le ti va ou in di vi du al que di mi nua a in ten si -
da de do agen te agres sivo a li mi tes de to le -
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rân cia e re co men da ção so bre a sua ado -
ção pelo es ta be le ci men to res pec ti vo.

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

Art. 3º Os dis po si ti vos a se guir in di ca dos
da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de 1996, pas -
sam a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 2º ..............................................
.............................................................
II – em pre sa de pe que no por te, a

pes soa ju rí di ca que te nha au fe ri do, no
ano-calendário, re ce i ta bru ta su pe ri or a
R$120.000,00 (cen to e vin te mil re a is) e
igual ou in fe ri or a R$1.200.000,00 (um mil 
e du zen tos mil re a is).

....................................................."(NR)
“Art. 4º

..................................................
...........................................................
§ 4º Para fins do dis pos to nes te ar ti -

go, os con vê ni os de ade são ao Sim ples
po de rão con si de rar como em pre sas de
pe que no por te tão-somente aque las cuja
re ce i ta bru ta, no ano-calendário, seja su -
pe ri or a R$120.000,00 (cen to e vin te mil
re a is) e igual ou in fe ri or a R$720.000,00
(se te cen tos e vin te mil re a is). “(NR)

“Art. 5º .................................................
..............................................................
II – .......................................................
.............................................................
f) de R$720.000,01 (se te cen tos e vin te 

mil re a is e um cen ta vo) a R$840.000,00 (oi -
to cen tos e qua ren ta mil re a is); sete in te i ros
e qua tro dé ci mos por cen to;

g) de R$840.000,01 (oi to cen tos e qua -
ren ta mil re a is e um cen ta vo) a
R$960.000,00 (no ve cen tos e ses sen ta mil
re a is); sete in te i ros e oito dé ci mos por cen -
to;

h) de R$960.000,01 (no ve cen tos e
ses sen ta mil re a is e um cen ta vo) a
R$1.080.000,00 (um mi lhão, oi ten ta mil re a -
is); oito in te i ros e dois dé ci mos por cen to;

i) de R$1.080.000,01 (um mi lhão, oi -
ten ta mil re a is e um cen ta vo) a
R$1.200.000,00 (um mi lhão e du zen tos mil
re a is); oito in te i ros e seis dé ci mos por cen to;

............................................................
§ 7º No caso de con vê nio com Uni da de

Fe de ra da ou mu ni cí pio, em que seja con si -
de ra da como em pre sa de pe que no por te
pes soa ju rí di ca com re ce i ta bru ta su pe ri or a
R$720.000,00 (se te cen tos e vin te mil re a is), 
os per cen tu a is a que se re fe rem:

I – o in ci so III dos §§ 3º e 4º fica acres -
ci do de um pon to per cen tu al;

II – o in ci so IV dos §§ 3º e 4º fica
acres ci do de meio pon to per cen tu al. “(NR)

“Art. 15. ...............................................
.............................................................
II – a par tir do mês sub se qüen te àque -

le em que se pro ce der à ex clu são, ain da
que de ofí cio, em vir tu de de cons ta ta ção de
si tu a ção ex clu den te pre vis ta nos in ci sos III a 
XVIII do art. 9º;

..............................................................
§ 3º A ex clu são de ofí cio dar-se-á me -

di an te ato de cla ra tó rio da au to ri da de fis cal
da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral que ju ris -
di ci o ne o con tri bu in te, as se gu ra do o con tra -
di tó rio e a am pla de fe sa, ob ser va da a le gis -
la ção re la ti va ao pro ces so tri bu tá rio ad mi -
nis tra ti vo.

§ 4º Os ór gãos de fis ca li za ção do Insti -
tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al ou de qual -
quer en ti da de con ve nen te de ve rão re pre -
sen tar à Se cre ta ia da Re ci e ta Fe de ral se,
no exer cí cio de suas ati vi da des fis ca li za do -
ras, cons ta ta rem hi pó te se de ex clu são obri -
ga tó ria do Sim ples, em con for mi da de com o 
dis pos to no in ci so II do art. 13. “(NR)

“Art. 23. ...............................................
.............................................................
II – ......................................................
.............................................................
f) em re la ção à fa i xa de re ci ta bru ta de 

que tra ta a alí nea f do in ci so II do art. 5º:
1 – ses sen ta e cin co cen té si mos por

cen to, re la ti vo ao IRPJ;
2 – ses sen ta e cin co cen té si mos por

cen to, re la ti vos ao PIS/PASEP;
3 – um por cen to, re la ti vo à CSLL;
4 – dois por cen to, re la ti vos à COFINS;
5 – três in te i ros e um dé ci mo por cen -

to, re la ti vos às con ti bu i ções de que tra ta alí -
nea f do § 1º do art. 3º;

g) em re la ção à fa i xa de re ce i ta bru ta
de que tra ta a alí nea g do in ci so II do art. 5º:

1 – ses sen ta e cin co cen té si mos por
cen to, re la ti vos ao IRPJ;

2 – ses sen ta e cin co cen té si mos por
cen to, re la ti vos ao PIS/Pa sep;

3 – um por cen to, re la ti vo à CSLL;
4 – dois por cen to, re la ti vos à Co fins;
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5 – três inteiros e cinco décimos por
cento, relativos às contribuições de que
trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

h) em relação à faixa de receita bruta
de que trata a alínea h do inciso II do art. 5º:

1 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao IRPJ;

2 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao PIS/Pasep;

3 – um por cento, relativo à CSLL;
4 – dois por cento, relativos à Cofins;
5 – três inteiros e cinco décimos por

cento, relativos às contribuições de que trata
a alínea f do § 1º do art. 3º;

i) em relação à faixa de receita bruta
de que trata a alínea i do inciso II do art. 5º:

1 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao IRPJ;

2 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao PIS/Pasep;

3 – um por cento, relativo à CSLL;
4 – dois por cento, relativos à Cofins;
5 – quatro inteiros e três décimos por

cento, relativos às contribuições de que
trata a alínea f do §1º do art. 3º;

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

Art. 4º As entidades sem fins lucrativos
educacionais e as que atendam ao Sistema Único
de Saúde, mas não pratiquem de forma exclusiva e
gratuita atendimento a pessoas carentes, gozarão
da isenção das contribuições de que tratam os arts.
22 e 23 da Lei nº 8.212, de 1991, na proporção do
valor das vagas cedidas, integral e gratuitamente, a
carentes e do valor do atendimento à saúde de
caráter assistencial, desde que satisfaçam os
requisitos referidos nos incisos I, II, IV e V do art. 55 
da citada lei, na forma do regulamento.

Art. 5º O disposto no art. 55 da Lei nº 8.212, de 
1991, na sua nova redação, e no art. 4º desta lei
terá aplicação a partir da competência abril de 1999.

Art. 6º O acréscimo a que se refere o § 6º do
art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, será exigido de
forma progressiva a partir das seguintes datas:

I – 1º de abril de 1999: quatro, três ou dois por
cento;

II – 1º de setembro de 1999: oito, seis ou
quatro por cento;

III – 1º de março de 2000: doze, nove ou seis
por cento.

Art. 7º Fica cancelada, a partir de 1º de abril de 
1999, toda e qualquer isenção concedida, em

caráter geral ou especial, de contribuição para a
Seguridade Social em desconformidade com o art.
55 da Lei nº 8.212, de 1991, na sua nova redação,
ou com o art. 4º desta lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 1998; 177º da
Inde pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pe dro Pul len Pa ren te –
Lu ci a no Oli va Pa trí cio – Wal deck Orné las – Bar -
jas Ne gri.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 156, DE 1999 – COMPLEMENTAR

Re gu la men ta o in ci so I, do § 1º, do
art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A União pro mo ve rá a ar ti cu la ção de

ações de âm bi to fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal em
Re giões de De sen vol vi men to, vi san do à con se cu -
ção de ob je ti vos es pe cí fi cos que re sul tem na re du -
ção de de si gual da des re gi o na is.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to des ta Lei, as Re -
giões de De sen vol vi men to se rão cons ti tu í das de
Esta dos, ou por ções ter ri to ri a is des tes, que apre -
sen tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – con di ções ge o e co nô mi cas e so ci a is se me -
lhan tes, de modo a per mi tir sua in te gra ção em pro -
gra mas de ação co muns;

II – in di ca do res de si tu a ção eco nô mi ca e so ci al 
que os gra due em po si ção de in fe ri o ri da de com re la -
ção às mé di as na ci o na is.

Art. 2º A ação ar ti cu la da da União, Esta dos e
Mu ni cí pi os nas Re giões de De sen vol vi men to será
con subs tan ci a da em pro gra mas re gi o na is, de cu nho 
se to ri al ou mul ti-setorial, que aten dam aos se guin tes 
re qui si tos:

I – con so nân cia com as di re tri zes e ob je ti vos
re gi o na li za dos, es ta be le ci dos no Pla no Plu ri a nu al
em vi gor;

II – ex pli ca ção dos cri té ri os e dos in di ca do res
que nor te a ram a de fi ni ção da Re gião de De sen vol vi -
men to e do pro gra ma a ser de sen vol vi do;

III – es tu do de vi a bi li da de do pro gra ma, a par tir 
dos ob je ti vos e me tas es ta be le ci dos;

IV – de fi ni ção da es tra té gia de de sen vol vi men -
to do pro gra ma, das atri bu i ções dos agen tes, dos
ins tru men tos de atu a ção e dos pra zos.
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Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de cento e oitenta dias, contados da
data de sua publicação.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A opor tu ni da de de apre sen ta ção des ta Lei
Com ple men tar, re la ti va à ques tão re gi o nal, as so -
cia-se à re le vân cia do tema re gi o nal no pre sen te
mo men to de mu dan ças es tru tu ra is na eco no mia
bra si le i ra.

A dis cus são do pa pel da po lí ti ca re gi o nal
nes se con tex to en vol ve a con si de ra ção das no vas
ques tões, de ci si vas para os ru mos do de sen vol vi -
men to das re giões me nos de sen vol vi das e a ne ces -
si da de de pro ver ins tru men tos que le vem em con ta
as pre sen tes con di ções para sua in ser ção tan to na
eco no mia na ci o nal, como no ce ná rio in ter na ci o nal.

O re or de na men to es pa ci al do de sen vol vi -
men to, con se quên cia do atu al pa ra dig ma eco nô -
mi co, que in se re ra pi da men te o País no mer ca do 
mun di al glo ba li za do e pri vi le gia os pa râ me tros
de efi ciên cia e com pe ti ti vi da de, traz no tó ri as re -
per cus sões para a po lí ti ca de de sen vol vi men to
re gi o nal, prin ci pal men te no que tan ge à es tra té -
gia de lo ca li za ção dos in ves ti men tos. Nes se
con tex to, em que con co mi tan te ao es for ço de re -
es tru tu ra ção in dus tri al, ve ri fi ca-se uma enor me
com pe ti ção pela atra ção de ca pi ta is, é im pres -
cin dí vel con si de rar, em pa ra le lo à tra di ci o nal
pos tu ra da ação com pen sa tó ria para as re giões
me nos de sen vol vi das, a for mu la ção de uma es -
tra té gia vi go ro sa de cres ci men to, as so ci a da às
po ten ci a li da des e ne ces si da des lo ca is.

Cum pre res sal tar, cor ro bo ran do a re le vân -
cia do tema, as fre qüên tes re fe rên ci as à ques tão
re gi o nal na Cons ti tu i ção de 1988. Já no art. 3º,
III, a re du ção das de si gual da des re gi o na is en -
con tra-se en tre os ob je ti vos fun da men ta is da
Re pú bli ca, e, da mes ma for ma, no art. 170, VII,
cons ta como um dos prin cí pi os da or dem fi nan -
ce i ra e eco nô mi ca da Re pú bli ca. Ambos evo cam
a pre o cu pa ção com a ma té ria, que se ca rac te ri za 
prin ci pal men te na de di ca ção da Se ção IV do Ca -
pí tu lo VII – Da Admi nis tra ção Pú bli ca – às Re -
giões. Entre as di ver sas men ções a pla nos re gi -
o na is, ci tam-se a atri bu i ção de com pe tên cia à
União para ela bo ra ção e exe cu ção de pla nos na -
ci o na is e re gi o na is de de sen vol vi men to eco nô -
mi co e so ci al (art. 21, IX), in clu í dos tam bém
como ma té ria de com pe tên cia do Con gres so Na -
ci o nal e das Co mis sões, art. 48, IV e art. 58, § 2,

VI), os qua is de ve rão ser ela bo ra dos em con so -
nân cia com o Pla no Orça men tá rio Plu ri a nu al, re -
gi o na li za do (art. 165, § 1º e 4º), e pos sam ob ter
in cen ti vos fi nan ce i ros vol ta dos para o de sen vol -
vi men to re gi o nal (art. 151, I, art. 159, I, art. 163,
VII)

O ca put do art. 43 es ta e le ce, de for ma ge né ri -
ca, que a União po de rá ar ti cu lar sua ação em um
mes mo com ple xo ge o e co nô mi co e so ci al vi san do ao 
seu de sen vol vi men to e à re du ção das de si gual da -
des re gi o na is. No mes mo ar ti go são enu me ra dos os 
ti pos de in cen ti vos que po de rão ser uti li za dos para
tal pro pó si to, de i xan do para a lei com ple men tar a fi -
xa ção dos cri té ri os para a de fi ni ção de re giões em
de sen vol vi men to.

O pro je to de lei com ple men tar ora pro pos to
leva em con si de ra ção os im por tan tes as pec tos aci -
ma men ci o na dos com res pe i to ao mo men to atu al da 
eco no mia na ci o nal, con fe rin do um novo es pa ço
para a ar ti cu la ção das ações go ver na men ta is ao ní -
vel re gi o nal. Nes se sen ti do, de i xa em aber to o con -
tor no es pe cí fi co dos as pec tos re gi o na is a se rem es -
ta be le ci dos, o que será de ter mi na do pela ho mo ge -
ne i da de das con di ções ge o e co nô mi cas pre do mi -
nan tes e o po ten ci al de aglu ti na ção em tor no das
me tas de de sen vol vi men to a se rem atin gi das. Como 
con di ci o nan te, pres cre vem-se ape nas a exis tên cia de 
in di ca do res que ca rac te ri zem sua po si ção de in fe ri o ri -
da de em re la ção às mé di as na ci o na is, pré-requisito
para que ve nham a ob ter tra ta men to di fe ren ci a do e
com pen sa tó rio, e, na tu ral men te, a de mons tra ção da
vi a bi li da de do pro gra ma a ser de sen vol vi do e de sua
con tri bu i ção para a re du ção das de si gual da des re gi o -
na is.

Des se modo, afi gu ra-se a pos si bi li da de de
aber tu ra de vá ri as fren tes ar ti cu la das de ações pro -
gra má ti cas em se to res de co nhe ci da ca rên cia, e re -
co nhe ci do po ten ci al nas re giões me nos de senv lvi -
das do País, que se rão de sig na das, para efe i to des -
ta Lei, Re giões em De sen vol vi men to. Entre es sas
áre as des ta cam-se a de in fra-estrutura, tu ris mo e
ser vi ços, tre i na men to es pe ci a li za do e mo der ni za ção 
in dus tri al.

Para tal con cep ção re cor re mos a exem plos
bem su ce di dos de pla ne ja men to re gi o nal, al ta men te 
em voga na União Eu ro péia como um todo, na Chi -
na e na Co réia do Sul, e, es pe ci al men te, no mo de lo
uti li za do na re u ni fi ca ção da Ale ma nha Ori en tal,
onde a po lí ti ca re gi o nal de ter mi nou áre as es pe cí fi -
cas de atu a ção, cujo êxi to tem sido atri bu í do, en tre
ou tras ra zões, ao cor re to equi lí brio en tre o ob je ti vo
com pen sa tó rio e o de cres ci men to.

A Lei Com ple men tar ora pro pos ta for ne ce um
arcabou ço ade qua do à for mu la ção de pro gra mas re -
gi o na is, com a ne ces sá ria fle xi bi li da de, pro pi ci an do
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tam bém o di na mis mo que as atu a is con di ções re -
que rem, pelo que con ta mos com o apo io dos ilus -
tres par la men ta res à sua apro va ção.

Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Ronaldo Cunha Lima.

(À Comissão de Assuntos Econômicos).

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 157, DE 1999

Alte ra o § 2º e acres cen ta o § 3º no
art. 542 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro
de 1973. (Có di go de Pro ces so Ci vil)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É al te ra do no art. 542 da Lei nº 5.869,

de 11 de ja ne i ro de 1973, Có di go de Pro ces so Ci vil,
o § 2º e acres cen ta do um § 3º com as se guin tes re -
da ções:

“Art. 542. ...............................................
..............................................................

§ 2º Os re cur sos ex tra or di ná ri os e es pe ci al se -
rão re ce bi dos no efe i to de vo lu ti vo, po den do, ex cep -
ci o nal men te se rem re ce bi dos tam bém no efe i to sus -
pen si vo, quan do a de ci são re cor ri da for ma ni fes ta -
men te con trá ria a de ci são re i te ra da e to ma da por
dois ter ços dos mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral ou de ór gão do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
con for me o caso.

§ 3º Os re cur sos ex tra or di ná rio e es pe ci al,
con tra de ci são ma ni fes ta men te con cor dan te com
de ci são re i te ra da e to ma da por dois ter ços dos
mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ou de ór gão
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, con for me o caso,
de pen de rão de de pó si to cor res pon den te ao va lor
atu a li za do da ca u sa."

Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor no 1º dia do
ano se guin te à sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis po -
si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

Obe di en te ao pro pó si to de pro mo ver me di das
as se cu ra tó ri as do ple no exer cí cio das com pe tên ci as 
cons ti tu ci o na is dos tri bu na is su pe ri o res, e do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, este pro je to mo di fi ca dis po si -
ção do Có di go de Pro ces so Ci vil, para pres ti gi ar as
de ci sões to ma das em sede de ju ris di ção cons ti tu ci o -
nal ou no exa me in fra cons ti tu ci o nal a car go do Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

Com efe i to, se gue o mo de lo já apro va do pelo
Se na do Fe de ral, a par da pos si bi li da de de o STF
ins ti tu ir me ca nis mos vin cu lan tes às suas de ci sões,
le va das a efe i to no con tro le da cons ti tu ci o na li de ou

na aná li se de ca sos con cre tos, des de que apro va -
das por dois ter ços de seus mem bros.

Ao al te rar o art. 542 da nos sa lei ad je ti va, o
pro je to mo di fi cou a re da ção do vi gen te § 2º e acres -
cen tou um § 3º

Re fe ren te men te ao § 2º, cuja re da ção vi gen te
é: “os re cur sos ex tra or di ná rio e es pe ci al se rão re ce -
bi dos no efe i to de vo lu ti vo”, o pro je to mo di fi ca-o para 
acres cen tar a pos si bi li da de de se em pres tar, ain da
no tri bu nal a quo, tam bém o efe i to sus pen si vo, de
modo que a sen ten ça que con tra ri ar cla ra men te de -
ci são do STF, re i te ra da e ob ti da por voto de dois
ter ços ou mais dos mem bros da Cor te, ve nha a ser
obstacu la da até de ci são fi nal. Assim, pela sus pen são
do efe i to da sen ten ça, o re cur so ex tra or di ná rio aguar -
da rá a de ci são fi nal da Cor te Má xi ma ou mes mo do
tri bu nal ad quem com pe ten te para seu exa me.

Gu ar da-se na re da ção da par te acres cen ta da
nes te § 2º, uma si me tria se mân ti ca com a re da ção
da pro pos ta da emen da à Cons ti tu i ção re cen te men -
te apro va da pelo Se na do.

O § 3º acres cen ta do opõe obs tá cu los ao re cur -
so dis cor dan te de de ci são que con fir ma ma ni fes ta -
ção an te ri or, e re i te ra da, do STF, ti ra da com o mes -
mo quo rum qua li fi ca do. Des tar te, exi ge-se, sem
pre ju í zo dos pro ce di men tos exe cu tó ri os, tam bém
um de pó si to pré vio de va lor cor res pon den te ao con -
sig na do para a ca u sa des de que atu a li za do.

As al te ra ções pres ti gi am, sob o prin cí pio da fi -
de li da de ao pre ce den te como uma es pé cie do prin -
cí pio ma i or da re ser va nor ma ti va, as de ci sões to ma -
das tan to pelo STF como pelo STJ quan do es tes
pres tam ju ris di ção no âm bi to de sua com pe tên cia.

Este obs tá cu lo, so bre pres ti gi ar a de ci são do
STF – guar dião da Cons ti tu i ção –, tam bém ini bi rá a
fi xa ção de va lo res sim bó li cos para ca u sas de ter mi -
na das, o que é co mum ocor rer como des vio à in ci -
dên cia de tri bu tos apli cá ve is à es pé cie.

Por fim, o pro je to pro mo ve um me ca nis mo sin -
gu lar de re vi são das de ci sões da Cor te Su pre ma,
quan do, atra vés do agra vo de ins tru men to, a par te,
pre ju di ca da com a ne ga ti va do se gui men to, po de rá
che gar a Cor te Má xi ma para afe rir a con cor dân cia
do jul ga do com sua de ci são an te ri or, ins tan te pro pí -
cio aos pro ce di men tos re vi si o na is.

Apro ve i ta-se no pro je to opi niões de ju ris tas re co -
nhe ci dos, ou vi dos na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral, quan do das au -
diên ci as pú bli cas que dis cu ti am a pro pos ta do efe i to
vin cu lan te, no ta da men te do emi nen te atu al pre si den te 
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nis tro Cel so de Mel -
lo. Daí que con cla ma anuên cia des ta Casa.
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Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Ronaldo Cunha Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 1 a 5

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

....................................................................................
Art. 542. Re ce bi da a pe ti ção pela se cre ta ria

do tri bu nal e aí pro to co la da,1 será in ti ma do o re -
cor ri do, abrin do-se-lhe vis ta²- para apre sen tar con -
tra-razões.4-5

§ 1º Fin do esse pra zo,6 se rão os au tos con clu -
sos7 para ad mis são ou não do re cur so,8 no pra zo
de quin ze dias, em de ci são fun da men ta da. 9 a 15 
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (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.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Pro -
je to de Re so lu ção nº 26, de 1999, lido an te ri or men -
te, fi ca rá so bre a mesa du ran te cin co dias úte is, a
fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 401, §
1º, do Re gi men to Inter no. Fin do esse pra zo, será
des pa cha do às co mis sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen -
das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Re so lu ção nº 15, de 1999, de au -
to ria da Se na do ra Mar lu ce Pin to, que cria a Co mis -
são Per ma nen te da Ama zô nia – CAm e dá ou tras
pro vi dên ci as; 

– Pro je to de Re so lu ção nº 16, de 1999, de au -
to ria do Se na dor Ade mir Andra de, que al te ra a re da -
ção do art. 332 e su pri me o art. 333 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

Aos Pro je tos não fo ram ofe re ci das emen das.
As ma té ri as vão às Co mis sões de Cons ti tu i -

ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a 

mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

OF. GLPFL Nº 126/99

Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to se jam de si -

nag dos os Se na do res aba i xo, em subs ti tu i ção aos

an te ri or men te in di ca dos, para com po rem a co mis -
são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da 
Pro vi só ria nº 1.763-64, de 11 de mar ço de 1999:

Ti tu la res Su plen tes
Fran ce li no Pe re i ra Ge ral do Althoff
Edi son Lo bão Ro meu Tuma

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do PFL.

OF. GLPFL Nº 127/99

Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to se jam des gi -

na dos os Se na do res aba i xo, em subs ti tu i ção aos
an te ri or men te in di ca dos, para com po rem a Co mis -
são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da 
Pro vi só ria nº 1.756-11, de 11 de mar ço de 1999:

Ti tu la res Su plen tes
Fre i tas Neto Fran ce li no Pe re i ra
José Agri pi no José Jor ge

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do PFL.

OF/GAB/I/Nº 325

Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que a De pu ta da 

Teté Be zer ra pas sa a in te grar, na qua li da de de ti tu -
lar, 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 1.740-29, de
11 de mar ço de 1999, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Már cio Bit tar.

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si den te,
gos ta ria que V. Exª me ti ras se uma dú vi da. Ante on -
tem, ti nha sido in for ma do de que a ses são de hoje
se ria de li be ra ti va, mas, on tem mes mo, a Mesa pres -
tou es cla re ci men to que não se ria. Mas, ao mes mo
tem po, na pró xi ma se gun da-feira, há o anún cio de
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que a ses são será de li be ra ti va or di ná ria, con for me
leio aqui nos avi sos de nos sas in for ma ções. Gos ta -
ria que V. Exª me con fir mas se, Se na dor Ge ral do
Melo, se a ses são da pró xi ma se gun da-feira será
de li be ra ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A ses -
são de libera ti va pre vis ta para hoje de i xou de ser re a li -
za da por que a ma té ria pa u ta da para apre ci a ção pelo
Se na do Fe de ral no dia de hoje, em vir tu de de re que ri -
men to apro va do pelo Ple ná rio, teve a sua apre ci a ção
adi a da para o fi nal do mês de abril. Em vir tu de de re -
que ri men tos de ur gên cia tam bém apro va dos, há ma -
té ri as já in clu í das na pa u ta da ses são de se gun -
da-feira, que será, por tan to, uma ses são de li be ra ti va.

O SR. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM) –
Obri ga do, Pre si den te.

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 Lú cio
Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dois as sun -
tos me tra zem à tri bu na: pri me i ra men te, que a data
de hoje as si na la a ocor rên cia de uma re u nião, a ser
re a li za da no ane xo do Pa lá cio do Pla nal to, para o
ba lan ço do pri me i ro ano de fun ci o na men to do Fun -
def – Fun do de De sen vol vi men to do Ensi no Fun da -
men tal. Essa ma té ria foi ob je to, pri me i ro, de re for ma 
cons ti tu ci o nal e, se gun do, de uma lei que re for mu -
lou o fi nan ci a men to do en si no fun da men tal, re ma ne -
jan do re cur sos e es ta be le cen do ba si ca men te um
va lor por alu no a ser pago ao Esta do ou ao Mu ni cí -
pio, de pen den do se o alu no está ma tri cu la do na
rede mu ni ci pal ou es ta du al. 

Tam bém ou tra ca rac te rís ti ca des se Fun do é o
com pro me ti men to de gran de par te de sua re ce i ta
para me lho rar os sa lá ri os dos pro fes so res. 

Pois bem, de cor ri do um ano, ape sar de o Fun -
do não ter sido to tal men te im ple men ta do, até por -
que o per ca pi ta por alu no é de R$315,00 quan do
de ve ria ser no mí ni mo de R$400,00, ape sar do de -
se qui lí brio que, de al gu ma ma ne i ra, ele in tro du ziu
nas fi nan ças dos Esta dos – prin ci pal men te no Rio
de Ja ne i ro, Ba hia e até o Ce a rá, uma vez que sig ni -
fi cou per da de re ce i ta para es ses Esta dos –, po -
de-se di zer que foi, ou está sen do, uma ex pe riên cia
ple na men te vi to ri o sa. Foi uma das me lho res co i sas
que acon te ce ram nos úl ti mos anos em re la ção à
edu ca ção, com a par ti ci pa ção al ta men te po si ti va do
Con gres so Na ci o nal, da Câ ma ra dos De pu ta dos e
do Se na do da Re pú bli ca.

Vejamos alguns dados sobre esse Fundo de
Valorização do Ensino Fundamental e o programa
Toda Criança na Escola:

Au men to na ma trí cu la do en si no fun da men tal de 
6%, o que re pre sen ta, mais ou me nos, 1,8 mi lhão de
cri an ças na es co la até 14 anos, ten do o ma i or cres ci -
men to se dado no Nor te e Nor des te, jus ta men te onde
há um ma i or nú me ro de cri an ças fora da es co la. 

Dois mil se te cen tos e três Mu ni cí pi os ti ve ram
ele va ção de re ce i ta em oito Esta dos, por que o piso
é de R$315,00, o gas to per ca pi ta por alu no. Qu an -
do a com po si ção do Fun do não ab sor ve essa des -
pe sa, a União en tra com re cur sos para com ple men -
tar e se che gar aos R$315,00; 

Em 1998, o Fun def mo vi men tou R$13,3 bi lhões,
sen do R$8,6 bi lhões dos Esta dos, R$4,2 bi lhões
dos Mu ni cí pi os e mais R$524 mil da União. Para
este ano, a pre vi são é de que o Go ver no irá com ple -
men tar os Esta dos e Mu ni cí pi os em R$850 mi lhões;

O Mi nis té rio da Edu ca ção mos tra que fo ram
gas tos R$ 422 mi lhões aci ma do que de ter mi na a
Cons ti tu i ção. To dos nós sa be mos que a Cons ti tu i -
ção vin cu la des pe sas mí ni mas para os Esta dos,
para os Mu ni cí pi os e para a União. O dis pên dio che -
gou a mais de R$420 mi lhões so bre o que a Cons ti -
tu i ção já pre vê.

Em 308 Mu ni cí pi os, o gas to por alu no era in fe ri -
or a R$100,00; em 613, o gas to va ri a va en tre
R$101,00 e R$150,00. Com a re dis tri bu i ção equâ ni -
me dos re cur sos, to dos pas sa ram a con tar com re ce i -
tas com ple men ta res, até al can çar o va lor mí ni mo de
R$315,00. Os ma i o res gas tos es tão em São Pa u lo,
que in ves te R$690,00 por alu no na rede pú bli ca;

O sa lá rio dos pro fes so res do en si no fun da -
men tal teve um au men to de 12,9% no País, sen do
que, nos Mu ni cí pi os, o au men to foi de 18,4%. No
Nor des te, che gou a cres cer em mé dia 49,6%. O ma -
i or sa lá rio mé dio na rede es ta du al para car ga ho rá -
ria de 20 ho ras se ma na is su biu de R$462,00 para
R$517,00, pa gos na Re gião Su des te.

Esses da dos fa lam por si mes mos. Esse es for -
ço, que está sen do fe i to num tra ba lho ar ti cu la do en tre
Esta dos, Mu ni cí pi os e a União, vem pro du zin do efe i -
tos al ta men te po si ti vos. Cla ro que es ta mos mu i to lon -
ge ain da de che gar mos aon de de se ja mos. A re i vin di -
ca ção dos Go ver na do res em todo esse pro ces so de
dis cus são com a União é jus ta men te para que o per
ca pi ta suba, não fi que es ta bi li za do nes ses
R$315,00, mas che gue a R$400,00. O per ca pi ta
su bin do, vai con tri bu ir para me lho rar sen si vel men te
as re ce i tas dos Esta dos e Mu ni cí pi os. 
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Não im por ta – e já há mu i tas de nún ci as – que
pre fe i tos de so nes tos es te jam uti li zan do es ses re cur -
sos do Fun def para ou tras ati vi da des ab so lu ta men te 
es tra nhas à edu ca ção, como fes tas, por exem plo.
Aliás, a pró pria lei diz cla ra men te em que po dem ser 
gas tos os re cur sos do Fun def. Pre fe i tos que es tão
agin do as sim es tão de fato co me ten do um cri me,
uma in dig ni da de, por que aten tam con tra o ma i or va -
lor que se está pro cu ran do de sen vol ver no Bra sil,
que é edu ca ção de boa qua li da de para to dos. 

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi -
te-me V. Ex ª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, V. Exª apon ta o avan ço que re pre -
sen ta o Fun def, esse fun do de de sen vol vi men to da
va lo ri za ção do ma gis té rio, em prol da edu ca ção,
mas faz uma cons ta ta ção so bre o mal que afli ge o
País de pris cas eras: o mal da cor rup ção, do des vio
do di nhe i ro, dos re cur sos mal apli ca dos, dos re cur -
sos que se des ti nam a uma fi na li da de tão fun da -
men tal como a edu ca ção e são des ba ra ta dos. Mas,
se não va lo ri zar mos os pro gra mas com re ce io dis so, 
como V. Exª afir ma, po si ti va men te não va mos con -
tri bu ir para edu ca ção. O que se cum pre é que a po -
pu la ção puna es ses pre fe i tos, a so ci e da de fi que vi -
gi lan te a haja o ba ni men to da que les que cor rom pem 
e mal ver sam o di nhe i ro pú bli co. O Fun def é um pro -
gra ma di ri gi do à edu ca ção fun da men tal, que tem
gran de im por tân cia e está es ti mu lan do os pro fes so -
res, que, afi nal de con tas, mes mo com ele, ain da
são mal-remunerados nes te País.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Se na dor Ra mez Te bet, no Ce a rá, a Assem bléia Le -
gis la ti va aca ba de cons ti tu ir uma CPI para apu rar a
apli ca ção do Fun def pe los mu ni cí pi os. 

Cre io que a Assem bléia pro ce deu mu i to bem,
por que não se pode ace i tar que uma re for ma des sa
na tu re za, para fi nan ci ar o en si no fun da men tal, ve -
nha es bar rar na má ges tão des ses re cur sos por par -
te dos pre fe i tos. Cla ro que o Mi nis té rio da Edu ca ção 
deve es tar fa zen do sua au di ta gem para acom pa -
nhar esse pro gra ma, mas a Assem bléia de ci diu fa -
zer a sua CPI para apu rar, re al men te, em ca sos
con cre tos, o des vio de re cur sos do Fun def.

No en tan to, se es tou aqui para lou var o Fun def 
e pa ra be ni zar o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so e o Mi nis tro Pa u lo Re na to pela ini ci a ti va, tam -
bém que ro di zer da nos sa es tra nhe za que al guns
pro je tos de gran de sen ti do so ci al, que o Go ver no já
mos trou in ten ção de exe cu tar e que fo ram ob je tos
tam bém de de li be ra ção do Con gres so, não te nham

sa í do do lu gar. Por exem plo, o Pro gra ma de Ga ran -
tia de Ren da Mí ni ma vin cu la do à edu ca ção foi apro -
va do e tido sem pre como um pro gra ma de lar go al -
can ce so ci al, para que os pais se jam es ti mu la dos,
prin ci pal men te nos pe que nos Mu ni cí pi os, nos mais
po bres, nos mais ca ren tes, a co lo car o fi lho na es co -
la e, en tão, re ce be rem uma pe que na quan ti da de de
re cur sos como com ple men ta ção da sua ren da.

Os municípios já são conhecidos, os critérios
já estão estabelecidos, mas, até agora, não foi
possível firmar um só convênio do Ministério da
Educação com esses Municípios. Espera-se que
este ano, com a quantia irrisória de R$100 milhões,
seja possível iniciar o programa. A segunda etapa
prevê a extensão a todo o País. Deve-se pelo
menos começar o que está previsto para a primeira
fase do programa, o que será de grande importância 
para os Municípios mais pobres.

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

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço o Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Senador Lúcio Alcântara, parabenizo V. Exª pelo
oportuno pronunciamento, em que aborda temas tão 
importantes como a educação e, especificamente, o 
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. 
O Programa Bom-Dia Brasil de hoje mostrou uma
estatística com a qual fiquei estarrecido: de cada mil 
alunos que entram na primeira série do Ensino
Fundamental, apenas 47 chegam à oitava série. É
necessário que nós, Senadores, que temos a
responsabilidade de representar os nossos Estados, 
passemos da atitude de meramente denunciar os
fatos para, efetivamente, dentro dos limites das
nossas competências, exigir do Governo Federal
uma mudança dessa situação, que considero
vexatória para o nosso País. Não vejo outro
caminho para o desenvolvimento do Brasil senão
com investimento maciço e adequado à educação.
Portanto, quero parabenizar V. Exª pelo
pronunciamento que faz.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Essa prioridade à educação realmente não pode ser 
ignorada, uma vez que há uma opinião generalizada 
no sentido de que, sem educarmos nossas crianças, 
não vamos sair do subdesenvolvimento. Isso exige
um esforço enorme da Nação nos diferentes níveis
de Governo.

A bem da ver da de, te nho en con tra do por par te 
dos pre fe i tos, de uma ma ne i ra em ge ral, um sin ce ro
en tu si as mo, um sin ce ro em pe nho pela me lho ria das 
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con di ções edu ca cionais em seus Mu ni cí pi os. Há
algo mais do que re tó ri ca; há algo mais do que
di zer: “A edu ca ção é pri o ri da de da mi nha ad mi -
nis tra ção”. Há um es for ço de fato, per cep tí vel,
fora os ca sos de des man do e de má apli ca ção
de re cur sos, que de vem ser pu ni dos exem plar -
men te.

Nes se par ti cu lar, cre io que o Bra sil avan -
çou mu i to nos úl ti mos anos, en ca ran do se ri a -
men te o pro ble ma da edu ca ção. Isso sem de i xar -
mos de cons ta tar que o pro ble ma é gra ve, e os
avan ços tal vez não cor ram com a ve lo ci da de
que de se ja mos.

Por fim, há um ou tro pro gra ma do Go ver no, 
fru to de de li be ra ção des ta Casa – aliás, tra ta-se
de um pro je to do ex-Senador Espe ri dião Amin –,
que é o Ban co da Ter ra, até ago ra não im ple men -
ta do. Hou ve in clu si ve uma re a ção do mo vi men to 
dos sem-terra, que se di ri gi ram ao Ban co Mun di -
al e ma ni fes ta ram-se con tra ri a men te ao pro gra -
ma. Cre io que co me te ram um equí vo co. O Ban co 
da Ter ra não veio para subs ti tu ir a po lí ti ca de re -
for ma agrá ria; essa po lí ti ca con ti nua. Mas o Ban -
co da Ter ra visa a fi nan ci ar aqui si ção de imó ve is 
para ins ta lar tra ba lha do res que não têm ter ra
para cul ti var.

Infe liz men te, uma sé rie de obs tá cu los tem
adi a do a im plan ta ção do Ban co da Ter ra. Um de -
les é a con ces são do fi nan ci a men to in ter na ci o -
nal para ca pi ta li zar esse Fun do, que iria ad qui rir
es sas pro pri e da des. O se gun do é a dis cus são
com as au to ri da des fi nan ce i ras so bre os ju ros,
por que a cha ma da equi pe eco nô mi ca quer im por 
ju ros, por in ter mé dio do BNDES, que in vi a bi li -
zam essa idéia. Nes sa dis pu ta, até ago ra o Ban -
co da Ter ra não pôde pro du zir re sul ta dos, ne -
ces sá ri os para fa ci li tar, para am pli ar um pro gra -
ma de re as sen ta men to ru ral. Até por que a lei es -
ta be le ce cla ra men te quem tem aces so a esse fi -
nan ci a men to: é o pe que no agri cul tor, é o agri -
cul tor sem ter ra, é o pe que no par ce le i ro. 

Aque la acu sa ção que sem pre se faz, com
mu i ta ra zão, às ve zes, de que es ses pro je tos
exis tem para be ne fi ci ar os gran des não é vá li da
para o Ban co da Ter ra. O re fe ri do ban co exis te
para o pe que no, para aque le que só po de rá ad -
qui rir um pe da ço de ter ra com fi nan ci a men to
mó di co, sob con di ções de pa ga men to que lhe
per mi tam pa gar de acor do com a ren ta bi li da de
do imó vel que vai pos su ir.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te ou tro apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço o Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – RS) – No bre Se -

na dor Lú cio Alcân ta ra, a po lí ti ca de ju ros al tos, na
óti ca do Go ver no, in flui para que não haja in fla ção
no País, pelo me nos no qua dro eco nô mi co atu al.
Mas acre di to – e o te nho afir ma do re i te ra das ve zes
– que pre ci sa mos es ta be le cer ju ros di fe ren ci a dos;
ju ros com os qua is as ati vi da des es sen ci a is não pre -
ci sam ar car. Não es ta mos vo tan do em prés ti mos
para o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô -
mi co e So ci al, tal qual ocor reu ain da na ses são de
on tem, quan do foi apro va da, pra ti ca men te por una -
ni mi da de, a quan tia de US$424 mi lhões para a pre -
ser va ção am bi en tal. Per gun to: por que não in ves tir
em pro je tos es sen ci a is que pos sam me lho rar a pro -
du ção no País, que pos sam ge rar mais em pre gos?
Por que não se pode, nes ses pro gra mas, apli car es -
ses ju ros, que são pe que nos? E para fi nan ci a men -
tos de pro je tos tão im por tan tes ao de sen vol vi men to
do País, para a ge ra ção de em pre gos, au men to da
pro du ção e me lho ria das ex por ta ções, por que não
se apli cam ju ros com pa tí ve is e ade qua dos? V. Exª,
en tão, tem ra zão. Não adi an ta o Ban co da Ter ra
apli car ju ros ex tor si vos, por que, em vez de ser aju -
da do, o agri cul tor aca ba ria en for ca do. Essa é a ver -
da de.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – O
po si ci o na men to de V. Exª tem ab so lu ta ra zão de
ser. Ati vi da des di fe ren tes, to ma do res di fe ren tes de
cré di to re que rem ju ros di fe ren ci a dos. Essa dis cus são
está ha ven do den tro do Go ver no e, de cer ta ma ne i ra,
tem re tar da do a im plan ta ção do cha ma do Ban co da
Ter ra. Espe ro que isso seja su pe ra do logo e que o
Ban co Mun di al con clua os seus es tu dos para li be rar os 
re cur sos.

Esse pro gra ma foi im plan ta do em San ta Ca ta -
ri na pelo Go ver na dor Espe ri dião Amin, quan do da
sua pri me i ra pas sa gem pelo Go ver no, e teve mu i to
su ces so. Por isso, S. Exª teve a ini ci a ti va de apre -
sen tar esse pro je to, do qual fui Re la tor – ela bo rei
um subs ti tu ti vo, in clu si ve de co mum acor do com as
áre as do Go ver no Fe de ral in te res sa das no as sun to.
Po rém, até ago ra não pro du ziu o re sul ta do que es -
pe rá va mos, por que os as sun tos eco nô mi cos flu em
com uma ce le ri da de mu i to gran de. Qu an do che ga
na área so ci al, ge ral men te as co i sas tra vam, pa ram, 
vão de va gar. Não sei se é por que exis te uma equi -
pe eco nô mi ca, mas – nun ca ouvi fa lar – não exis te
uma equi pe so ci al. Tal vez de va mos cri ar uma equi -
pe so ci al para se con tra por à equi pe eco nô mi ca ou,
pelo me nos, para, em blo co, de fen der os in te res ses
da po pu la ção nes sas áre as.

Esse era o re gis tro que eu que ria fa zer aqui
para elo gi ar a ex pe riên cia do Fun def com aque les
re pa ros que fiz du ran te o meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, o se gun do as sun to diz res pe i to 
às vi sões que se tem do Bra sil, elas são mar ca das
pela con tra di ção: um país rico mar ca do pela po bre -
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za; um povo po bre numa na ção rica. Fa la-se mu i to,
den tro e fora de nos so ter ri tó rio, do que é ou do que 
não é o Bra sil; que a po pu la ção bra si le i ra é cor da ta
ou vi o len ta; que nos sos há bi tos são ci vi li za dos ou
não; que nos sos de fe i tos su plan tam nos sas vir tu des 
ou vi ce-versa. E as sim se fala so bre tudo que o Bra -
sil é ou de i xa de ser. Con tu do, fa la-se, no Go ver no,
na te le vi são e no rá dio, nos jor na is e re vis tas, nos
ban cos e em pre sas, nos sin di ca tos e as so ci a ções,
de um Bra sil se gun do a opi nião de cada um. Um
país do qual se tem, mu i tas ve zes, uma vi são me ra -
men te opi na ti va, fru to de ex pe riên cia es pe cí fi ca que 
se ge ne ra li za es ten den do-a para todo o ter ri tó rio. É
as sim que, fre qüen te men te, tra ta-se Ron dô nia com
os da dos do Rio Gran de do Sul; Mato Gros so com
os da Ba hia; Ce a rá com os de São Pa u lo.

E por que toda essa confusão? Certamente
porque nos faltam dados objetivos, continuamente
atualizados da realidade social, política e econômica 
do Brasil. Dados que podem ser gerados pelos
censos que a Fundação IBGE realiza
periodicamente em todo o País. Deles surge a
realidade mais profunda de nosso povo.

E é só com levantamentos abrangentes,
consistentes e repetidos que poder-se-á estabelecer 
um quadro realista do que é o Brasil em todos os
níveis de sua vida política, social e econômica. O
último feito data de 1990-1991.

Não há governo, seja o da União, sejam os
estaduais, ou mesmo os municipais, que possa
gerir, planejar e executar planos para o bem e o
progresso de nossa gente sem um retrato
atualizado e detalhado do País, dos estados e dos
municípios.

Assim, Sr. Presidente, a realização de um
censo no Brasil não é atividade passível de sofrer
cortes de verbas por contenção de despesas.

O Censo do ano 2000 será de fundamental
importância para o País e não pode ser prejudicado
em sua realização, abrangência e completeza. Toda 
a boa fundamentação para o desenvolvimento e
execução de políticas públicas ou a realização
produtiva de investimentos privados ou
governamentais dependem da disponibilidade de
dados atualizados do povo brasileiro.

Um exem plo in te res san te é a me di ção do ní vel 
de em pre go no Bra sil. Ele é fe i to com base em seis
gran des ca pi ta is es ta du a is – Belo Ho ri zon te, Por to
Ale gre, Re ci fe, Rio de Ja ne i ro, Sal va dor e São Pa u -
lo – o que sig ni fi ca a co ber tu ra de uma po pu la ção
em ida de ati va (aci ma de 15 anos) de apro xi ma da -
men te 31 mi lhões de pes so as. Ora, o Bra sil tem cer -
ca de 110 mi lhões de pes so as em ida de ati va. A

sim ples com pa ra ção dos nú me ros mos tra que o le -
van ta men to atin ge ape nas pou co me nos de 30% da 
po pu la ção que de ve ria co brir. A con clu são é ób via.
Mes mo es tu dos es ta tís ti cos sé ri os, como os do
IBGE, ca re cem, ain da, de abran gên cia para que
pos sam ser con si de ra dos re tra tos fiéis do País. Eles 
são, isso sim, re tra tos par ci a is e in com ple tos. O gra -
ve é que é com base em tais in for ma ções que de ci -
sões ca pi ta is para a na ção e para os ci da dãos são
to ma das. Não es pan ta, pois, a qual quer ob ser va dor
mais aten to, que os re sul ta dos ob ti dos se jam fre -
qüen te men te pí fi os, quan do não nu los.

Sr. Pre si den te, o Cen so do ano 2000, que o
IBGE está or ga ni zan do, é uma das ati vi da des mais
im por tan tes que o go ver no bra si le i ro tem para re a li zar
no fu tu ro pró xi mo. É des se cen so que sa i rão as in for -
ma ções que con fir ma rão ou ne ga rão to das as gran -
des po lê mi cas que se têm es ta be le ci do nos úl ti mos
anos em tor no da re a li da de so ci al e eco nô mi ca do
Bra sil.

Sr. Pre si den te, a re a li za ção de um Cen so Na -
ci o nal, como o do ano que vem, é uma ope ra ção
que se as se me lha a uma mo bi li za ção de guer ra,
pois en vol ve con ti gen te hu ma no e lo gís ti ca di fi cil -
men te pos ta em prá ti ca, em um país como o Bra sil,
fora de si tu a ções de cri se na ci o nal. O mais pró xi mo
que se pode re la tar hoje são as cam pa nhas na ci o -
na is de va ci na ção em mas sa.

Assim, são exem plos da en ver ga du ra da ope -
ra ção Cen so do ano 2000, o fato de que se rão con -
tra ta das tem po ra ri a men te 150 mil pes so as para re a -
li zar a co le ta de da dos, a su per vi são, o apo io téc ni -
co-administrativo e apu ra ção dos re sul ta dos; se rão
uti li za dos mais de 100 mi lhões de ques ti o ná ri os;
mais de 6.000 pos tos de co le ta mu ni ci pa is e agên ci -
as do IBGE; uma vas ta rede de mi cro com pu ta do res
in ter li ga dos na ci o nal men te a um com pu ta dor de
gran de por te para ar ma ze nar e tra tar toda a mas sa
de da dos co le ta da.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, uma ope ra ção des -
sa en ver ga du ra e com a im por tân cia que tem para a
to ma da de de ci sões no País não pode ser fe i ta pela
me ta de ou fe i ta com cor tes di ta dos por eco no mia de
gas tos. Tal tra ba lho não re pre sen ta gas to para o País. 
É, sim, in ves ti men to bá si co e in dis pen sá vel para to dos 
nós. Os da dos que o IBGE co lo ca rá a nos sa dis po si -
ção de 2001 até 2003 se rão úte is a to dos.

Nós, Se na do res da Re pú bli ca, não po de mos
pres cin dir, em nos sa ati vi da de de le gis la do res e fis -
ca is da ação go ver na men tal, da dis po ni bi li da de de
da dos atu a li za dos so bre o País.

Para uma ope ra ção do por te do Cen so 2000, o
IBGE vem se pre pa ran do des de 1997, quando co-
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meçou o pla ne ja men to do re cen se a men to. Os re sul ta -
dos fi na is só se rão co nhe ci dos em 2003, o que sig ni fi -
ca que a ta re fa en vol ve rá 7 anos de tra ba lho de pre -
pa ra ção, exe cu ção e tra ta men to dos da dos ob ti dos.

Ora, uma ta re fa des sa com ple xi da de não pode 
ser mal fe i ta ou fi car in com ple ta por fal ta de re cur -
sos. São mu i tos anos de tra ba lho para se rem per di -
dos ou mal apro ve i ta dos. Esse re cen se a men to não
pode de i xar de ser fe i to, pois a que bra da sé rie de -
ce nal não é mais re cu pe ra da e tra rá enor mes pre ju í -
zos ao es tu do e ao pla ne ja men to da so ci e da de bra -
si le i ra. O Bra sil já per deu anos su fi ci en tes de sua
his tó ria re cen te para se dar ao luxo de per der ou tros 
mais por fal ta de ele men tos para uma cor re ta ges -
tão das ne ces si da des e ob je ti vos da na ci o na li da de.

A im por tân cia dos da dos do Cen so do ano
2000 é ava liá vel pelo que eles po de rão ser úte is em 
pro je tos e pro gra mas que con tri bu i rão para:

² es tu dar o cres ci men to e a evo lu ção da po pu -
la ção ao lon go do tem po, per mi tin do es ta be le cer,
por exem plo, pro gra mas de con tro le da na ta li da de e 
as sis tên cia ma ter no in fan til mais efi ci en tes;

² iden ti fi car áre as de in ves ti men tos pri o ri tá ri os
em sa ú de, edu ca ção, ha bi ta ção, trans por tes, ener -
gia, pro gra mas de as sis tên cia à in fân cia e à ve lhi ce;

² se le ci o nar lo ca is que ne ces si tam de pro gra -
mas de es tí mu lo ao cres ci men to eco nô mi co, como
ins ta la ção de pó los in dus tri a is;

² de fi nir a re pre sen ta ção po lí ti ca no País, in di -
can do o nú me ro de de pu ta dos fe de ra is, de pu ta dos
es ta du a is e ve re a do res de cada es ta do e mu ni cí pio;

² sub si di ar a re for ma po lí ti ca na dis cus são da
for ma de ele i ção dos par la men ta res, se pro por ci o -
nal, dis tri tal ou qual quer ou tra;

² for ne cer sub sí di os ao Tri bu nal de Con tas da
União para o es ta be le ci men to das co tas dos Fun dos 
de Par ti ci pa ção dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os e,
com isso, fun da men tar a re for ma tri bu tá ria do País.

Sa be mos, tam bém, Sr. Pre si den te, que um
cen so de mo grá fi co bem re a li za do é tam bém útil
para ou tros agen tes so ci a is que não só o go ver no:

² na se le ção de lo ca is para a ins ta la ção de fá -
bri cas, su per mer ca dos, shop ping cen ters , es co las, 
cre ches, ci ne mas, res ta u ran tes, lo jas;

² na aná li se do per fil da mão-de-obra bra si le i -
ra, ins tru men to fun da men tal para sin di ca tos, as so ci -
a ções pro fis si o na is e en ti da des de clas se;

² na análise do perfil sócio-demográfico e
econômico da população e sua evolução até o ano
2000;

² na reivindicação dos cidadãos por maior
atenção do governo municipal ou estadual para
problemas específicos, como a expansão da rede

de água e esgoto, da rede telefônica, a instalação
de postos de saúde, etc.

Na re a li da de po de-se tra çar um novo pro je to
de país a par tir dos nú me ros e in for ma ções que o
Cen so do ano 2000 nos tra rá. A co me çar por um
fato sim ples, mas de trans cen den tal im por tân cia
para qual quer na ção, mas que pou ca re le vân cia tem 
no Bra sil: a cri a ção de uma iden ti da de na ci o nal em
tor no de um pro je to de so ci e da de. Mu i to se cri ti ca
os Esta dos Uni dos da Amé ri ca pe las inú me ras ati tu -
des que toma em re la ção aos ou tros pa í ses e pe las
ma ze las que sua so ci e da de tem. To da via, não se
pode ig no rar que o sen ti men to pa trió ti co e de iden ti -
da de na ci o nal é uma mar ca do povo ame ri ca no e
mu i to os aju dou a se rem a po tên cia mun di al que
hoje são. Em qual quer es co la ame ri ca na os sím bo -
los na ci o na is são sem pre hon ra dos e as cri an ças
são en si na das a se or gu lha rem do País onde vi vem e 
co la bo ra rem para seu pro gres so. Po de mos até jul gar,
à vis ta de nos sa pró pria cul tu ra, que esse com por ta -
men to é um exa ge ro para nos so tem pe ra men to. Pode 
até ser. Mas que nos fal ta a liga que so li da ri za todo
um povo em tor no de um pro je to na ci o nal, lá isso fal ta.
Ve ja mos o re cen te epi só dio da des va lo ri za ção do real,
onde não fal ta ram abu tres do més ti cos, jun to aos es -
tran ge i ros, pron tos para de vo rar nos sa car ni ça.

Sr. Pre si den te, vim a esta tri bu na fa zer a de fe -
sa e a apologia do Cen so do ano 2000. Estou con -
ven ci do de que ele deve ser tra ta do como pri o ri da de
na ci o nal e mo bi li zar to das as for ças da so ci e da de
para que seja um ver da de i ro su ces so. Que nos mais
re côn di tos re can tos des te imen so País, que em to das
as es co las, para to das as cri an ças, jo vens e adul tos,
esse seja mais que uma obri ga ção de par ti ci pa ção,
seja um meio de pre pa rar o Bra sil para dias me lho res.

Era o que eu ti nha para di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Luiz Este vão.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB-DF. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de o iní cio do 
mês de mar ço, este ora dor e – te nho cer te za – di -
ver sos Co le gas te mos sido pro cu ra dos por es tu dan -
tes, no ta da men te do Dis tri to Fe de ral, apre en si vos
com a pos si bi li da de, anun ci a da por al gu mas es co las 
da nos sa ci da de e de todo o País, de cor te de bol -
sas de es tu do con ce di das a es ses es tu dan tes ou as 
suas fa mí li as em vir tu de da apro va ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, da Lei nº 9.732, que dis ci pli na a
con ces são de be ne fí ci os a en ti da des man te ne do ras 
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de es co las sem fins lu cra ti vos, ou seja, a cha ma da
Lei da Fi lan tro pia. A par tir do mo men to da sua pro -
mul ga ção, pu bli ca ção e re gu la men ta ção, tal lei de -
ter mi na que es sas en ti da des pas sa rão a con tri bu ir
nor mal men te com os im pos tos que são de vi dos por
to das as de ma is ins ti tu i ções de en si no.

Te nho cer te za de que, ao apro var essa lei, o
Con gres so Na ci o nal aten deu ao ob je ti vo de cor ri gir
um des vio de com por ta men to de di ver sas en ti da des
que, di zen do-se de uti li da de pú bli ca e be ne me ren tes,
na ver da de não pra ti ca vam a be ne ve rên cia e, em con -
tra par ti da, usu fru íam de con si de rá vel lu cra ti vi da de em
de cor rên cia da isen ção com ple ta de pa ga men to de tri -
bu tos, in clu si ve de con tri bu i ção pre vi den ciá ria so bre a
fo lha de pa ga men to de seus fun ci o ná ri os.

Te nho ab so lu ta cer te za de que o es pí ri to que
nor te ou a apro va ção des sa lei foi o me lhor pos sí vel, já 
que evi den te men te não é jus to que se con ce dam pri -
vi lé gi os que não re dun dem em al gum tipo de be ne fí -
cio para a so ci e da de. As dis tor ções exis ti am, de ve ri -
am ser cor ri gi das, e foi mu i to opor tu no que o Con gres -
so Na ci o nal te nha to ma do essa sa lu tar pro vi dên cia.

As es co las, com base nos ter mos da lei e na
sua apro va ção, co me ça ram a in for mar aos es tu dan -
tes que, a par tir do mês de mar ço ou de abril, sus -
pen de ri am as bol sas de es tu do, to ta is ou par ci a is,
con ce di das aos seus alu nos.

Em Bra sí lia, a Uni ver si da de Ca tó li ca de Ta -
gua tin ga, por exem plo, pre ten de can ce lar seis mil e
cem bol sas de es tu do con ce di das a mais de 40%
dos seus alu nos – está aqui a lis ta. Isso fez com
que es ses es tu dan tes, bem no iní cio do ano ele ti vo,
in ter rom pes sem seus es tu dos e ti ves sem in vi a bi li za -
da a sua for ma ção aca dê mi ca de po is de anos e
anos de de di ca ção e in ves ti men to.

Pre o cu pa dos com essa pos si bi li da de, que se
re pe te tam bém em ou tras es co las do Dis tri to Fe de -
ral – o Co lé gio Dom Bos co ame a ça cor tar mais de
tre zen tas bol sas de es tu do –, on tem, na com pa nhia
de ou tros par la men ta res, de pu ta dos fe de ra is e de -
pu ta dos dis tri ta is por Bra sí lia, es ti ve mos numa as -
sem bléia pro mo vi da pelo Di re tó rio Aca dê mi co e pe -
las li de ran ças es tu dan tis do Dis tri to Fe de ral, na Uni -
ver si da de Ca tó li ca de Ta gua tin ga, que con tou com
a pre sen ça de mais de três mil es tu dan tes.

Des sa sa u dá vel e aca lo ra da dis cus são, gos ta -
ria de tra zer para a re fle xão do Con gres so Na ci o nal
e, par ti cu lar men te, do Se na do, al gu mas pro pos tas
da que les es tu dan tes para o aper fe i ço a men to da lei,
a fim de que ela não seja usa da como pre tex to para
a in vi a bi li za ção da for ma ção des ses alu nos.

Na re gu la men ta ção que está sen do ela bo ra da
pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al exis te, ao meu
ver e tam bém na opi nião do Lí der do PMDB, Se na -
dor Ja der Bar ba lho, um co los sal equí vo co de in ter -
pre ta ção do tex to da lei. Ora, se gun do a lei, os va lo -
res das bol sas de es tu do con ce di das po de rão ser
aba ti dos das con tri bu i ções, in clu si ve da con tri bu i ção 
pre vi den ciá ria. A pro pó si to dis so, du ran te a apro va -
ção da mes ma lei, tra vou-se diá lo go se me lhan te no
ple ná rio do Con gres so Na ci o nal.

Na oca sião, o De pu ta do Fe de ral Osval do Bi ol -
chi, do PMDB do Rio Gran de do Sul, fez a se guin te
per gun ta:

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Con gres sis -
tas, agra de ço ao Re la tor a com pre en são e
ao Mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al a in clu são 
de ar ti go re fe ren te às ins ti tu i ções edu ca ci o -
na is sem fins lu cra ti vos. Entre tan to, Sr. Re -
la tor, gos ta ría mos que V. Exª ex pli cas se se
o tex to do art. 4º es ta be le ce o que acer ta -
mos on tem. Por exem plo: uma es co la que
de ve ria re co lher R$200 mil de con tri bu i ção
à Pre vi dên cia, em con tra par ti da, cede
R$200 mil em fi lan tro pia aos seus alu nos,
de uma ma ne i ra in te gral e gra tu i ta.

É, re al men te, esse o tex to do art. 4º,
de ex tre ma im por tân cia, nes te mo men to? 

Res pon de o Pre si den te do PMDB, Lí der do nos -
so Par ti do e Re la tor da ma té ria, da se guin te for ma:

Sr. Pre si den te, de for ma mu i to ob je ti -
va, con cor do com a in ter pre ta ção dada pelo
De pu ta do Osval do Bi ol chi de que esse é o
teor do art. 4º. Por exem plo: se a en ti da de
edu ca ci o nal, em va gas gra tu i tas, atin gir o
mon tan te de R$200 mil e ti ver de pa gar à
Pre vi dên cia So ci al R$500 mil, na ver da de
de ve rá pa gar ape nas R$300 mil. Esse foi
um gran de avan ço no tex to no tex to da me -
di da pro vi só ria, no sen ti do de abri gar as en -
ti da des edu ca ci o na is.

Ora, essa foi a von ta de do Con gres so, essa foi 
a ma ni fes ta ção ex plí ci ta do Re la tor, mas não é isso
que o Mi nis té rio da Pre vi dên cia pre ten de fa zer na
re gu la men ta ção, pois em mi nu ta já apro va da e
pron ta na que le Mi nis té rio, pre ten de-se que o va lor
de de du ção a ser apli ca do so bre a con tri bu i ção do
INSS, re fe ren te à con ces são de bol sas de es tu do,
seja pro por ci o nal à re ce i ta to tal au fe ri da pela es co -
la. No caso pre sen te, exem pli fi ca do pelo Se na dor Ja -
der Bar ba lho, uma es co la que con ce des se R$200 mil 
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em bolsas de es tu do aos seus alu nos po de ria aba ter
ape nas 25% des se va lor, ou seja, R$50 mil, da sua
con tri bu i ção. Evi den te men te, des sa for ma, mi lha res e
mi lha res de alu nos per de rão suas bol sas de es tu do.
Ape nas para dar uma idéia, es ti ma-se um nú me ro de
se is cen tos e dez mil es tu dan tes em todo o País.

A pro pó si to dis so, o Se na dor Ja der Bar ba lho,
pre o cu pa do e pro fun do co nhe ce dor do as sun to, en vi ou 
ao Mi nis tro da Pre vi dên cia, no úl ti mo dia 25 de fe ve re i -
ro, uma car ta, cuja có pia en con tra-se em meu po der,
fa zen do esse re pa ro e co bran do do Mi nis tro da Pre vi -
dên cia que, na re gu la men ta ção, se ati ves se fi el men te
àqui lo que foi de ci di do pe los Srs. Par la men ta res.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ ESTEVÃO  (PMDB – DF) – Con ce -
do, com mu i ta ale gria, um apar te ao co le ga, Se na -
dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Luiz Este vão, pro va vel men te, nes ta sex ta-feira de
en cer ra men to fi nal dos nos sos tra ba lhos se ma na is
no Se na do da Re pú bli ca, tal vez o que V. Exª traz à
ba i la seja o mais im por tan te as sun to abor da do nes -
ta se ma na. Como V. Exª, tam bém de fen do o Cen -
tro-Oeste. Além dis so, vim do ma gis té rio e o co nhe -
ço bem. Por tan to, pos so tam bém com pre en der a si -
tu a ção dra má ti ca em que vi vem os uni ver si tá ri os,
hoje, no Bra sil. É ver da de i ra men te es pan to so ve ri fi -
car mos o quan to de au xí lio é so li ci ta do a nós, po lí ti -
cos, para que os uni ver si tá ri os pos sam pa gar as
suas men sa li da des aos res pec ti vos es ta be le ci men -
tos de en si no. Qu an tas ve zes so mos cha ma dos,
Se na dor Luiz Este vão, para fa zer so li ci ta ção aos es -
ta be le ci men tos de en si no ou para, de qual quer for -
ma, ten tar aju dar os es tu dan tes mais ca ren tes, mais 
ne ces si ta dos, que não con se guem in gres sar em
uma uni ver si da de pú bli ca, onde, a es ta tís ti ca de -
mons tra, es tão aque les que po dem pa gar e não os
que não po dem fa zê-lo! So mos so li ci ta dos a aju dar
e quan to não fi ca mos an gus ti a dos por não po der -
mos aca tar to dos esses pe di dos que che gam até
nós. Pen so que V. Exª tem ra zão. O Mi nis té rio da
Pre vi dên cia pre ci sa en ten der que se, de um lado,
não é jus to que as en ti da des fi lan tró pi cas se be ne fi -
ci em não pa gan do as suas con tri bu i ções so ci a is,
por ou tro lado, é jus to que elas aba tam por in te i ro
aqui lo que ve nham a con ce der em bol sas de es tu -
dos. Foi as sim que eu vo tei, com essa es pe ran ça,
para que pu des se aba ter por in te i ro, que aqui vo tei.
Isso é de fun da men tal im por tância, por que não se
tra ta de meia dú zia de alu nos. V. Exª traz a es ta -
tís ti ca do Dis tri to Fe de ral. Não te nho a do meu Esta -
do nem as de ou tros Esta dos da Fe de ra ção, mas o

qua dro é o mes mo, com cer te za. Des cul pe-me por
me alon gar, mas V. Exª abor da, com sen si bi li da de,
um as sun to im por tan tís si mo. Veja V. Exª que até o
cré di to edu ca ti vo de sa pa re ceu. Há dois anos o Mi -
nis té rio da Edu ca ção não ofe re ce esse be ne fí cio, pi -
o ran do ain da mais a si tu a ção do alu no ca ren te. No -
bre Se na dor Luiz Este vão, o as sun to tam bém me in -
te res sa, tan to é que re a pre sen tei um pro je to so bre o 
Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço, per mi tin -
do que o tra ba lha dor pos sa uti li zá-lo, para si ou para 
sua fa mí lia, para sal dar com pro mis sos com o se tor
edu ca ci o nal. Esten di-me um pou co, mas foi para co -
la bo rar com V. Exª, para pa ra be ni zá-lo e pe dir a V.
Exª que leve esse tema adi an te, por que terá par ce i -
ros nes ta Casa. O ob je ti vo é aten der os uni ver si tá ri -
os e os es tu dan tes – e não os es ta be le ci men tos de
en si no –, que não po dem ar car com as men sa li da -
des. Agra de ço a to le rân cia de V. Exª para o meu
lon go apar te.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Meu
caro Se na dor Ra mez Te bet, eu e os 610 mil es tu -
dan tes que hoje es tão na in cer te za, sem sa ber qual
é o seu fu tu ro, é que de ve mos agra de cer o opor tu -
nís si mo apar te de V. Exª, que traz a con tri bu i ção,
pri me i ro, do seu ir res tri to apo io a essa ques tão. Em
se gui da, V. Exª faz uma abor da gem mu i to cor re ta, a 
de que es sas en ti da des pre ci sam pa gar sua con tri -
bu i ção. O que acon te cia an te ri or men te é que elas
con ce di am um vo lu me de be ne fí ci os aos es tu dan tes 
in fi ni ta men te me nor do que o be ne fí cio que a so ci e -
da de lhes dava sob for ma de isen ção fis cal. O es pí -
ri to do le gis la dor foi o me lhor pos sí vel, qual seja, o
de pro por ci o nar um equi lí brio: que o que o Esta do
con ce de, como isen ção fis cal, fos se re pas sa do aos
es tu dan tes sob for ma de bol sas de es tu do. 

Ora, da ma ne i ra como está sen do co lo ca do na 
pro pos ta de re gu la men ta ção do Mi nis té rio da Pre vi -
dên cia, o que te re mos será uma in ver são: em vez
de se trans for mar num be ne fí cio, aqui lo que foi as -
se gu ra do pe los Par la men ta res tor na-se uma ame a -
ça ao fu tu ro des ses es tu dan tes.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Ouço,
com mu i ta ale gria, o apar te de V. Exª, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Emi -
nen te Se na dor Luiz Este vão, gos ta ria de re fe ren dar
as pa la vras de V. Exª e tam bém de con cor dar com o 
emi nen te apar te an te, Se na dor Ra mez Te bet, que
afir mou ter sido esse o as sun to mais im por tan te tra -
zi do à pa u ta nes ta se ma na. Esse é um as sun to que
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deve ser tra ta do com toda a se ri e da de pelo Con -
gres so Na ci o nal. Emi nen te Se na dor Luiz Este vão,
ou tro ra os pais dos alu nos ti nham con di ções fi nan -
ce i ras de man tê-los nas es co las e nas fa cul da des
pri va das; hoje, isso não acon te ce mais, e os pais
es tão re ti ran do seus fi lhos das es co las e fa cul da des 
pri va das, por que as bol sas de es tu do de sa pa re ce -
ram e o cré di to edu ca ti vo não exis te. Pre o cu pa-nos
mu i to essa si tu a ção, e tam bém toda a so ci e da de
bra si le i ra. V. Exª está ab so lu ta men te cor re to quan do 
as se gu ra que a apro va ção des sa lei, que aca ba
com al guns in cen ti vos fis ca is e com isen ções de de -
ter mi na das en ti da des di tas fi lan tró pi cas ou sem fins
lu cra ti vos, era efe ti va men te im pe ri o sa. Foi isso que
fez o Con gres so Na ci o nal. Mas ele cri ou uma sal va -
guar da que o Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên -
cia So ci al não está sa ben do in ter pre tar. V. Exª nos
mos tra até mes mo cor res pon dên cia en vi a da pelo Lí -
der do PMDB nes ta Casa, Se na dor Ja der Bar ba lho,
so bre o as sun to. No bre Se na dor, o Mi nis té rio da
Pre vi dên cia e Assistên cia So ci al, e o INSS, mais es -
pe ci fi ca men te, têm in cor ri do em al gu mas in ter pre ta -
ções er rô ne as, co bran do dos hos pi ta is, que re pas sam 
aos mé di cos os ho no rá ri os dos cli en tes, o INSS do re -
pas se do di nhe i ro que já é do mé di co. Isso tem con tri -
bu í do para a fa lên cia de al guns hos pi ta is. Por tan to,
es ses dois se to res, de im por tân cia vi tal para o de sen -
vol vi men to do nos so País, es tão sen do mo les ta dos
em ra zão de in ter pre ta ções er rô ne as fe i tas pelo Mi nis -
té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al. V. Exª fere
as sun to dos mais im por tan tes. Espe ro que ele não se
es go te aqui. Pre ten do, por in ter mé dio da Co mis são de 
Edu ca ção des ta Casa, fa zer um con vi te aos ges to res
do cré di to edu ca ti vo para que, aqui, ex pli quem o que
está acon te cen do. Cer ta men te, eles ale ga rão ina dim -
plên cia no se tor. No bre Se na dor, apre sen tei pro je to
de lei es ta be le cen do que o alu no be ne fi ci a do pelo cré -
di to edu ca ti vo que não con se guir pa gar seus es tu dos
po de rá fa zê-lo com pres ta ção de ser vi ços à so ci e da de, 
de po is de for ma do, no seu se tor. O que não se pode
fa zer é ti rar o ci da dão da es co la num mo men to em que 
o Go ver no tem pre ga do que toda cri an ça, que todo ci -
da dão tem que ir para a es co la. Ontem, em en tre vis ta
à TV Se na do, eu di zia que me nos de 5% dos es tu dan -
tes bra si le i ros che gam às uni ver si da des, sen do que
mu i tos não con clu em os seus cur sos. E está fi can do
cada vez mais di fí cil o ci da dão, o es tu dan te, o jo vem
ter a pers pec ti va de vida que de se ja mos para ele e à
qual ele tem o di re i to. Enten do que a cri an ça tem o di -
re i to de pro ces sar as au to ri da des do País quando não
lhe for as se gu ra do um lu gar na sala de aula. Cum -
pri men to V. Exª pelo bri lhan te pro nun ci a men to.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Muito
obrigado, nobre Senador Carlos Patrocínio.

V. Exª, mais uma vez, traz con tri bu i ções im por -
tan tís si mas para esta dis cus são, com a sua ex pe -
riên cia e o seu co nhe ci men to a res pe i to do as sun to, 
prin ci pal men te do cré di to edu ca ti vo. Ve mos hoje no
Bra sil que o cré di to edu ca ti vo, um ins tru men to in dis -
pen sá vel à con clu são da for ma ção do es tu dan te,
vem sen do so ne ga do nos úl ti mos anos a essa ca te -
go ria sob o ar gu men to da ina dim plên cia. Ora, se há
ina dim plên cia de al guns, não é jus to que os ou tros,
que têm es pe ran ça de pa gar e de con clu ir os seus
es tu dos, se jam pe na li za dos, prin ci pal men te por que,
como V. Exª dis se, ape nas 5% dos es tu dan tes que
co me çam seus es tu dos na rede pú bli ca con se guem
in gres sar nas uni ver si da des fe de ra is. O que sig ni fi -
ca que hou ve um enor me es for ço do es tu dan te, de
sua fa mí lia e tam bém do Esta do para pre pa rá-lo. 

Que sen ti do faz que os 5% de he róis que con -
se gui ram che gar à uni ver si da de te nham seus es tu -
dos, a par tir des te mo men to, in vi a bi li za dos, por que
a rede pú bli ca de en si no uni ver si tá rio não ofe re ce
nú me ro de va gas su fi ci en te e por que as es co las
ago ra bus cam, atra vés de uma in ter pre ta ção apres -
sa da da lei, e ba se a das nes sa pro pos ta de re gu la -
men ta ção do Mi nis té rio da Pre vi dên cia, sim ples -
men te ex tin guir 610 mil bol sas de es tu do em todo o
País?

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Emi -
nen te Se na dor, gos ta ria de acres cen tar mais al guns 
da dos a esse fa bu lo so pro nun ci a men to de V. Exª:
60% do en si no su pe ri or em nos so País é mi nis tra do
pe las es co las par ti cu la res. E cada vez mais pes so as 
mais po bres in gres sam nas es co las pri va das. Por -
tan to, es ta mos for man do uma cas ta de pri vi le gi a -
dos. Aque les mais po de ro sos, mais do ta dos do pon -
to de vis ta eco nô mi co, é que fre qüen tam as uni ver -
si da des fe de ra is.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Mais
uma vez, no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio, agra de -
ço a opor tu nís si ma in ter ven ção de V. Exª. E cha mo
a sua aten ção para um ou tro as pec to. Além da in -
jus ti ça de, na ver da de, nas es co las pri va das, mu i tas 
ve zes, es tu da rem as par ce las de me nor ren da da
so ci e da de, e, nas uni ver si da des pú bli cas, es ta rem
os alu nos mais aqui nho a dos, te mos ou tra dis tor ção: 
na es co la pri va da, ao pa gar a sua men sa li da de, o
alu no de alta ren da pode ter par te des sa men sa li da -
de aba ti da do seu Impos to de Ren da ou do de seus
pais. 

Por tan to, toda a so ci e da de está con tri bu in do,
sub si di an do par te da men sa li da de des se alu no na
es co la pri va da. E o que acon te ce no caso do alu no
de ba i xa ren da que está fa zen do um ina cre di tá vel
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es for ço para pa gar uma men sa li da de? Como ele
não tem ren da para con tri bu ir com o im pos to so bre
a ren da, nem o be ne fí cio da re mis são fis cal ele
pode re ce ber. Ve jam que in jus ti ça! Esta mos pri vi le -
gi an do de duas for mas os que não pre ci sam e pu -
nin do aque les que ne ces si tam de al gum su por te
para que pos sam con clu ir seus es tu dos.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti  (PFL – RR) – Se -
na dor Luiz Este vão, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Com
mu i ta sa tis fa ção, ouço o apar te do Se na dor Mo ra zil -
do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti  (PFL – RR) – Se -
na dor Luiz Este vão, acom pa nho com mu i ta aten ção
o im por tan tís si mo pro nun ci a men to de V. Exª, que
apon ta equí vo cos aber ran tes na si tu a ção edu ca ci o -
nal do País. O Po der Pú bli co não tem, como dis se o 
Se na dor Car los Pa tro cí nio, con di ções de ofe re cer
as va gas ne ces sá ri as no en si no fun da men tal e mu i -
to me nos no en si no de ter ce i ro grau. Isso faz com
que a ma i or par te dos es tu dan tes es te ja na rede pri -
va da. E é de es tar re cer que o Mi nis té rio da Pre vi -
dên cia dê essa in ter pre ta ção à lei, fa zen do que mu i -
tos es tu dan tes que es tão nas ins ti tu i ções man ti das
por en ti da des fi lan tró pi cas, por não ha ver va gas na
rede pú bli ca, es te jam ago ra ame a ça dos de per der a 
opor tu ni da de de es tu dar. Qu e ro tam bém cha mar a
aten ção para que essa dis tor ção seja efe ti va men te
cor ri gi da. Se isso ocor re, não é por cul pa, com cer -
te za, dos es tu dan tes nem das en ti da des fi lan tró pi -
cas, mas, sim, da fal ta de ação do Po der Pú bli co
nes sa ques tão tão im por tan te que é a edu ca ção.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, pelo seu
en ri que ce dor apar te. Embo ra o meu tem po es te ja
es go ta do, eu gos ta ria de so li ci tar ao Pre si den te, Se -
na dor Ge ral do Melo, mais al guns mi nu tos para a
con clu são do meu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa 
com pre en de a im por tân cia do pro nun ci a men to de 
V. Exª e aguar da a sua con clu são. Ape nas in for ma
a V. Exª de que seu tem po já está es go ta do há pra -
ti ca men te 2 mi nu tos.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

Qu e ro cha mar a aten ção aqui para al guns
aspec tos da lei apro va da pelo Con gres so Na ci o nal, 
art. 4º, que diz que “as va gas nas en ti da des de en si -
no ce di das in te gral e gra tu i ta men te a ca ren tes po -
de rão ser aba ti das dos im pos tos de vi dos”. E cha mo
a aten ção no va men te para o tre cho que diz “in te gral 
e gra tu i ta men te a ca ren tes”. Vejo que há ne ces si da -

de de fa zer mos duas cor re ções nes sa lei. A pri me i ra é 
a ques tão da con ces são in te gral da bol sa de es tu dos.

Fazendo-se uma análise do perfil de bolsas de 
estudos concedidas pelas entidades de ensino,
verificamos que a demanda é de cerca de 20% pela
gratuidade absoluta. Mas para 80% dos estudantes
detentores de bolsas de estudos, na verdade, esse
percentual é apenas parcial, já que possuem renda
para pagar parte dessa mensalidade. Ora, da forma
como está colocado na lei, evidentemente a
concessão parcial de uma bolsa de estudos fica
inviabilizada, já que esse desconto, esse abono não 
pode ser abatido da contribuição previdenciária
devida por aquela instituição à Previdência Social.

Outra questão é a do conceito de carente. O
que se considera carente dentro do conceito legal?
Uma pessoa com renda aproximada inferior a R$63. 
Ora, ao dizer que exclusivamente a pessoas com
esse perfil de renda podem ser concedidas bolsas
de estudos em uma instituição de ensino,
evidentemente estamos praticamente inviabilizando
a concessão de bolsas. As pessoas que têm uma
renda dessa ordem, realmente, compõem um
universo que deve ser atendido com a concessão
de bolsa de estudo integral. Uma pessoa com uma
renda em torno de R$400, R$500 ou R$800 não
tem condições de pagar integralmente a
mensalidade – de R$300 a R$400 – numa
faculdade privada. Portanto, precisamos rever esse
conceito e adotar aqui o mesmo conceito usado
para a avaliação do perfil econômico na concessão
do crédito educativo.

Pretendo apresentar, aqui, no Senado, duas
propostas de modificação dessa lei, juntamente com 
um colega parlamentar que esteve presente ontem
naquela reunião com os estudantes da Universidade 
Católica, o Deputado Agnelo Queiroz, do PCdoB,
que também está apresentando esses mesmos
projetos de alteração na Câmara dos Deputados.

Solicito aos colegas uma atenção toda
especial a esse assunto. É impossível que esses
estudantes, em pleno ano letivo, com apenas quatro 
meses decorridos, tenham inviabilizados seus
estudos e vivam todas as dificuldades e incertezas
sobre a possibilidade de sua retomada.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de di -
zer que es tou so li ci tan do uma au diên cia ao Mi nis tro da
Pre vi dên cia, Wal deck Orne las, para, acom pa nha do de
li de ran ças es tu dan tis do Dis tri to Fe de ral, dis cu tir com
S. Exª essa re gu la men ta ção. Eu gos ta ria, tam bém, de
con vi dar co le gas Se na do res para que fôs se mos jun tos, 
a fim de sen si bi li zar o Sr. Mi nistro para a gra vi da de
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das con se qüên ci as des sa equi vocada in ter pre ta ção
da lei apro va da pelo Con gres so Na ci o nal.

Pa ra be ni zo o Se na dor Car los Pa tro cí nio por
le var esse as sun to ao exa me da Co mis são de Edu -
ca ção. Pre ten do so li ci tar ao Pre si den te da Co mis -
são de Assun tos So ci a is, o Se na dor Osmar Dias,
que apre ci e mos essa ma té ria na que la Co mis são.
Tra ta-se de uma ques tão da edu ca ção so ci al tam -
bém. O ma i or ab sur do que se pode co me ter con tra
uma pes soa é in vi a bi li zar, após anos e anos de es -
for ço, a con clu são de sua for ma ção.

Agra de ço o tem po ex tra que me foi con ce di do
para con clu ir meu pro nun ci a men to, e os apar tes e o 
apo io re ce bi do dos co le gas Se na do res.

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

uma co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra, por
5 mi nu tos, ao Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, nos
ter mos do art. 14, VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB. 
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ocu pei esta tri bu na nos úl ti mos dias para, de for ma
en fá ti ca e até re pe ti ti va, abor dar um pro ble ma que
vive a mi nha ci da de, Cam pi na Gran de, e as ci da des 
cir cun vi zi nhas, ame a ça das to das elas de uma ca -
tás tro fe no abas te ci men to de água, em face da bru -
tal re du ção do vo lu me de água do Açu de Bo que i rão, 
com sua ca pa ci da de de 536 mi lhões de me tros cú bi -
cos re du zi da para ape nas 80 mi lhões.

Ain da an te on tem, des ta tri bu na, fa lei que as
es pe ran ças re nas ci am, por que a chu va che ga ra e
Deus se api e da ra de nós. E tan tas ve zes fa lei so bre 
o pro ble ma de água de Bo que i rão, que aguar da va e 
aguar do pro vi dên ci as mes mo a des pe i to de a chu va 
ter che ga do.

Hoje pela ma nhã, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, tomo co nhe ci men to, ao li gar para a Se -
cre ta ria de Po lí ti cas Re gi o na is, de que S. Exª o Mi -
nis tro ti tu lar da que la Se cre ta ria, Oví dio de Ange lis,
vi a jou hoje para o Rio Gran de do Nor te e, de lá,
para Cam pi na Gran de, para ve ri fi car in loco a si tu a -
ção do Açu de Bo que i rão.

Estra nho, Sr. Pre si den te, con fes so que es tra -
nho, por que tan tas ve zes fa lei des ta tri bu na so bre
esse pro ble ma e S. Exª o Mi nis tro, que, por co in ci -
dên cia, é do meu Par ti do, vai vi si tar aque la re gião, o 
Açu de Bo que i rão, e não se dig nou co mu ni car a sua
vi si ta pelo me nos ao De pu ta do Car los Dun ga, que é 
o úni co De pu ta do Fe de ral da ci da de; não se dig nou
co mu ni car ao Pre fe i to Cás sio Cu nha Lima, que está
pro fun da men te pre o cu pa do com o pro ble ma, e não

co mu ni cou a mim, que te nho abor da do esse as sun -
to cons tan te men te aqui des ta tri bu na.

Não sei se S. Exª o Vice-Presidente desta
Casa, que preside a sessão neste instante, Senador 
Geraldo Melo, que é do Rio Grande do Norte, foi
cientificado da ida do Ministro ao Rio Grande do
Norte hoje e, de lá, a Campina Grande.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
pode ficar tranqüilo. Não fui cientificado também,
Senador Ronaldo Cunha Lima.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB) 
– Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, a impressão que 
se tem é de que os apelos que saem desta tribuna
do Senado os Ministros não estão a ouvir. Os
assuntos que estamos abordando, de importância e
gravidade, como é caso do abastecimento de água
da minha cidade, os Ministros não estão ouvindo.
Aliás, estranho o fato de o Ministro estar hoje no Rio 
Grande do Norte e ir de lá a Campina Grande, sem
que o Prefeito daquela cidade tenha conhecimento
da sua presença ali.

Pedi a palavra, nesta breve comunicação, para 
registrar esse fato e para dizer que o estranho.
Espero que, pelo menos, essa visita do Sr. Ministro
realmente seja técnica e que, por trás dela, não haja 
algum jogo de cena de alguém que queira
aproveitar-se dessa situação difícil.

Fica aqui não o meu protesto, mas sim o meu
lamento e a minha estranheza, porque eu gostaria
de estar ali com o Ministro, sentindo, com a sua
presença, a sensação de que algo será feito em
favor do Açude Boqueirão de Campina Grande e
dos Municípios circunvizinhos.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª por me ter
facultado a palavra para esta comunicação. Fica
aqui o meu registro e a minha estranheza.

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

Concedo a palavra ao Senador Ademir
Andrade, por 20 minutos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, espero que o Sr. Presidente, 
em relação ao tempo que me é destinado, tenha a
devida condescendência.

Venho hoje à tribuna para fazer um veemente
protesto contra a proposta de extinção da Justiça do 
Trabalho e contra a própria forma como estão sendo 
conduzidas as críticas ao Poder Judiciário.

É evi den te que o Ju di ciá rio não é imu ne à cor -
rup ção, ao au to ri ta ris mo, ao ne po tis mo e até mes mo
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à mo ro si da de. Na ver da de, no Bra sil, a jus ti ça não
exis te. Pre ci sa mos pen sar se a cul pa é do Ju di ciá rio 
ou se a cul pa é nos sa, le gis la do res des te País.

Qu an do digo que a jus ti ça não exis te, não es tou
dizen do que o Ju di ciá rio não fun ci o na. O que
estou dizen do é que ho mens como Col lor de Mel lo
estão aí a usu fru ir das ri que zas que ga nha ram no
exer cí cio da Pre si dên cia da Re pú bli ca. O pró prio
Pa u lo Cé sar Fa ri as, an tes de ser as sas si na do es ta -
va sol to. Alguns “anões do Orça men to” – De pu ta dos 
Fe de ra is e Se na do res que rou ba ram o Orça men to
da União, que ar ran ca ram di nhe i ro do Orça men to
pú bli co, pe gan do co mis sões de obras e em pre i te i ras 
– fo ram cas sa dos, mas ne nhum foi pre so; ne nhum
se quer de vol veu aqui lo que rou bou. O ci da dão que
co or de na va os “anões do Orça men to”, que, in clu si -
ve, as sas si nou a es po sa, hoje está li vre, an dan do
tran qüi la men te pe las ruas.

Hou ve tam bém o caso do Sr. Sér gio Naya,
que, com toda a bar ba ri da de que co me teu, está
usu fru in do de suas ri que zas em Mi a mi. Hou ve os
mas sa cres de Ca ran di ru, de Itum bi a ra, de Eldo ra do
dos Ca ra jás, to dos sem jul ga men to, sem pu ni ção.

Pior ain da, Se na dor Amir Lan do: hou ve o caso 
dos la drões do Ban co Na ci o nal, que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so ju rou bo tar na ca de ia,
en tre os qua is está a sua ex-nora. Hou ve tam bém o
caso dos la drões do Ban co Eco nô mi co. Fa li ram os
ban cos, e nin guém de vol veu o di nhe i ro. Estão usu -
fru in do da ri que za que rou ba ram du ran te anos.

Ago ra, há o caso da Encol. Esse ci da dão le vou 
40 mil mu tuá ri os ao de ses pe ro. Di zem que a pri são
pre ven ti va dele está de cre ta da, mas du vi do que ele
che gue a ir para a ca de ia.

De vi do a to dos es ses fa tos e a mu i tos ou tros,
é evi den te que a Jus ti ça não fun ci o na no nos so
País. Ago ra, per gun to eu: isso é cul pa do Ju di ciá rio
ou é cul pa nos sa, de le gis la do res que fa ze mos leis
que fa ci li tam o não cum pri men to de pena por par te
dos po de ro sos, dos ri cos? Acho gra ça quan do vejo
essa agres são ao Ju di ciá rio hoje em dia. Não se re -
co nhe ce que é do Con gres so Na ci o nal, do Po der
Le gis la ti vo, que saem as fa ci li da des para que os
cor rup tos este jam sol tos, para que os cri mi no sos re -
ce bam ha be as-corpus . E a cul pa re cai ago ra so bre
o Ju di ciá rio!

Cre io que o Ju di ciá rio pre ci sa de re for mas, e a 
bus ca de apo io para es sas re for mas, en tre tan to, de -
ve rá pre ser var, aci ma de tudo, o Po der Ju di ciá rio
Tra ba lhis ta como ins tân cia úl ti ma de ga ran tia e efe -
ti vi da de dos di re i tos dos tra ba lha do res. Ou seja, a
re for ma do Po der Ju di ciá rio de ve rá res guar dar a
Jus ti ça como ins ti tu i ção do re gi me de mo crá ti co.

É in te res san te per ce ber que a po pu la ção bra -
si le i ra, com a “es ta bi li za ção da mo e da”, tem re cor ri -
do aos di ver sos ór gãos da Jus ti ça numa fre qüên cia
ja ma is vis ta, en glo ban do aqui o Ju di ciá rio Tra ba lhis -
ta face o gran de ín di ce de fe cha men to dos pos tos
de tra ba lho e a ina dim plên cia do se tor pro du ti vo,
acar re tan do, pois, o de sem pre go e o não pa ga men -
to das ver bas tra ba lhis tas, como, por exem plo, de -
pó si tos em con tas de FGTS, atra so de sa lá rio, fé ri as
e, aci ma de tudo, a não as si na tu ra da Car te i ra de Tra -
ba lho.

Assim, se, por um lado, essa ver da de i ra cor ri da
au men ta o acú mu lo de pro ces sos no Po der Ju di ciá rio, 
já mo ro so por sua pró pria bu ro cra cia, por ou tro lado,
re ve la um fe nô me no ex tre ma men te po si ti vo, que con -
sis te na bus ca da Jus ti ça como so lu ção de con fli tos e
ga ran tia de di re i tos. Essa bus ca do Ju di ciá rio pela
equa li za ção das re la ções so ci a is está sen do, in clu si -
ve, alvo de es tu dos so ci o ló gi cos do Insti tu to Uni ver si -
tá rio de Pes qui sas do Rio de Ja ne i ro – IUPERJ.

Ora, a ten dên cia do Go ver no FHC é co lo car o
Esta do como de mis si o ná rio de mu i tas de suas tra di -
ci o na is res pon sa bi li da des, ten do como meta pri o ri tá -
ria a pri va ti za ção e a ter ce i ri za ção do ser vi ço pú bli -
co. O Ju di ciá rio, na con tra mão des sa ten dên cia,
ocu pa es pa ço e pra ti ca a in ter ven ção so ci al, cho -
can do-se com a onda ne o li be ral de plan tão. Como
se não bas tas se afron tar a idéia do mi nan te, o Ju di -
ciá rio nem se quer con se gue pra ti car essa in ter ven -
ção so ci al de for ma efi caz.

Vale sa li en tar que a onda ne o li be ral tam bém
se sen te to lhi da pelo Po der Ju di ciá rio Tra ba lhis ta,
ca rac te ri zan do-o como um obs tá cu lo que pre ci sa
ser eli mi na do, na exa ta me di da em que a Jus ti ça do 
Trabalho nas ceu para ga ran tir o di re i to dos tra ba lha -
do res, par te mais fra ca na re la ção so ci al ca pi -
tal-trabalho.

Essa onda ne o li be ral, no apo geu de de fe sa da
eco no mia de mer ca do, exi ge a di mi nu i ção dos di re i -
tos tra ba lhis tas e da pro te ção do Esta do à clas se
tra ba lha do ra, na de tur pa da idéia de tri un fa lis mo da
ide o lo gia ne o li be ral, pelo que se ria pre ci so ex tin guir
a Jus ti ça do Tra ba lho na mes ma equi vo ca da ra zão
em que se cri ou o con tra to tem po rá rio de tra ba lho.

To da via, Srªs e Srs. Se na do res, o que se deve 
com ba ter na Ma gis tra tu ra é a re ga lia, o ne po tis mo,
a mo ro si da de de cer tos tri bu na is e não o tra ba lho
da Jus ti ça de ten tar igua lar os de si gua is, pois são
de si gua is o em pre sá rio e o tra ba lha dor. Esco lheu-se 
como vi lão da vez a Jus ti ça do Tra ba lho.

Em mu i tos pa í ses, há uma Jus ti ça do Tra ba lho 
como ór gão es pe cí fi co e in de pen den te, com atri bu i -
ções de jul gar li tí gi os tra ba lhis tas. Fa la-se mu i to que
isso não exis te, mas, na Ale ma nha e na Ingla ter ra,
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dois pa í ses que es tão en tre os mais ci vi li za dos do
mun do, exis te uma Jus ti ça Tra ba lhis ta es pe ci a li za -
da. Nou tros, como a Fran ça e o Mé xi co, as de man -
das dos tra ba lha do res são re sol vi das por en ti da des
ad mi nis tra ti vas, sem vín cu lo al gum com o Ju di ciá rio, 
mas, de qual quer for ma, exis te um ór gão es pe ci al
res pon sá vel pela so lu ção dos con fli tos tra ba lhis tas.

Isso por que, em qual quer na ção, to dos, ge ral -
men te em ca rá ter de su bor di na ção, tra ba lham – ou
de ve ri am fa zê-lo –, ape sar dos efe i tos no ci vos da
pro pa gan da glo ba li za da. Mes mo nas na ções ci vi li -
za das do mun do, quan do o tra ba lha dor não tem tra -
ba lho, lá está o Esta do para am pa rá-lo com o se gu -
ro-desemprego, para que ele pos sa man ter a sua
fa mí lia e a sua dig ni da de. O que não exis te, la men -
ta vel men te, em nos so País. Aqui, o se gu -
ro-desemprego é ape nas para de ter mi na das ca te -
go ri as; o ser vi dor pú bli co, por exem plo, não tem se -
gu ro-desemprego.

Por essa ra zão, Wag ner Gi glio, gran de mes tre
do Di re i to do Tra ba lho, en ten de ser este a ri gor que
de ve ria cha mar-se de di re i to co mum, ou seja, o Di -
re i to do Tra ba lho é que de ve ria ser o di re i to co mum, 
re ser van do-se a qua li fi ca ção de es pe ci al a ou tros
ra mos da ciên cia ju rí di ca, des ti na dos a seg men tos
mi no ri tá ri os da so ci e da de. 

Não há por que se dis cor dar da au to no mia da
Jus ti ça do Tra ba lho, Srªs e Srs. Se na do res. Ao con -
trá rio, mu i tos até ad vo gam a am pli tu de das suas
prer ro ga ti vas, do tan do-lhe tam bém de com pe tên cia
para apre ci ar con fli tos re la ci o na dos a fun ci o ná ri os
pú bli cos, aci den tes do tra ba lho e am pa ro pre vi den -
ciá rio, já que to das es sas ma té ri as es tão li ga das ao
laço co mum do em pre go, sem im por tar ser de ín do -
le pú bli ca ou pri va da.

É tris te ver o que a po lí ti ca faz com fun ci o ná ri -
os pú bli cos em Pre fe i tu ras e Go ver nos de Esta do
neste nos so País, que são pos tos nas ruas sem di re i -
to a ab so lu ta men te nada e não têm a quem re cor rer.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te-me 
V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– Con ce do, com ale gria, o apar te ao Se na dor Amir
Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se -
na dor Ade mir Andra de, V. Exª abor da, com mu i ta
pro pri e da de e sa be do ria, esse tema que tem ocu -
pado as man che tes dos jor na is. Mas o dis cur so de V.
Exª vai numa li nha mu i to in te res san te. Embo ra não
con clu í do, já se per ce be que o es tré pi to, re la ti va -
men te a essa cri se com o Ju di ciá rio, não tem um ca -
rá ter pes so al; pode ter a pes so a li da de de quem
nes te mo men to ocu pa essa opo si ção, mas ele se in -

se re numa vi são do ne o li be ra lis mo. O que se quer,
na ver da de, é que brar to dos os fre i os e, so bre tu do
dos mais fra cos, a pro te ção. Veja V. Exª que a Jus ti -
ça do Tra ba lho, exa ta men te, está mon ta da no sen ti -
do de bus car esse equi lí brio en tre a par te eco no mi -
ca men te mais fra ca – o em pre ga do – e a eco no mi -
ca men te su pe ri or – o em pre ga dor. Toda con cep ção
des ses di re i tos so ci a is vem exa ta men te no sen ti do
de bus car esse equi lí brio atra vés da lei. Qu an do
não há igual da de pres su pos ta for mal, a lei vem em
so cor ro e es ta be le ce essa igual da de. Mas, ago ra,
to das es sas pro pos tas do ne o li be ra lis mo é o re flu xo
ao pas sa do, não tem nada de mo der ni da de, por que
to dos os di re i tos so ci a is, os di re i tos do tra ba lho fo -
ram con quis tas des sa imen sa clas se que só tem a
ca pa ci da de de tra ba lho, que con quis tou ao lon go
dos sé cu los suor, san gue, ví ti mas. E, de re pen te, a
mo der ni da de diz: não; va mos aca bar com es ses di -
re i tos para fa ci li tar o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al, para in gres sar no ter ce i ro mi lê nio, na mo der -
ni da de. É um dis cur so do pas sa do, é um dis cur so
que vai para a Ida de Mé dia e que não vai para o fu -
tu ro, que não vai para o bem-estar, a igual da de, a
re a li za ção da con di ção hu ma na. Veja V. Exª que o
que se quer é ex tra ir, re ti rar es ses di re i tos; e, ago ra, 
uma jus ti ça que é ex pe di ta, que é efi ci en te, que
pode ter ví ci os, er ros. Isso não se dis cu te, po de mos 
cor ri gi-los, como V. Exª dis se mu i to bem. Po de mos
cor ri gir isso atra vés in clu si ve de al te ra ções le gis la ti -
vas. Mas este Con gres so re nun ci ou à sua ca pa ci da -
de le gis la ti va quan do as me di das pro vi só ri as as su -
mi ram o pa pel de gran de le gis la dor da Re pú bli ca. A
Re pú bli ca, hoje, é go ver na da pe las me di das pro vi -
só ri as, que le gis lam não em ma té ri as ur gen tes, mas 
em to das, inclu si ve na que las re ser va das es tri ta -
men te para lei. V. Exª é quem está com a pa la vra,
mas, re al men te, quan do se abor da esse tema, não
se pode de i xar de, ao me nos, ma ni fes tar a in dig na -
ção. Re nun ci a mos a uma so be ra nia; ago ra, quer-se
tam bém que a Jus ti ça do Tra ba lho re nun cie a essa
so be ra nia po pu lar, por que os três Po de res – que des -
de Aris tó te les se fa la va – re pre sen tam a so be ra nia do
povo bra si le i ro, re pre sen tam a so be ra nia po pu lar.
Encer ro para di zer a V. Exª que esse tema re al -
men te me re ce a re fle xão des te Con gres so. E, tal -
vez, a gran de ques tão que se co lo ca é que o pró -
prio Con gres so re nun ci ou à sua com pe tên cia má xi -
ma de le gis lar, e es ta mos sen do go ver na dos pelo
Po der Exe cu ti vo. Isso não vem do Pre si den te atu al, 
isso vem do pas sa do, de ou tros que con ti nu am o
mes mo pro ces so. E nós es ta mos aqui as sis tin do
le gis lar-se so bre pro ces so ci vil, so bre leis com ple -
men ta res, so bre toda sor te de ma té ria que não tem 
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nada a ver com aqui lo que dis põe o art. 62 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral. Por tan to, pa ra béns a V. Exª! Eu, com
cer te za, vol ta rei a esta tribuna, usan do-a para tam -
bém me agre gar a essa te má ti ca tão im por tan te nes -
te mo men to da vida na ci o nal.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) – 
Se na dor Amir Lan do, eu me somo à in dig na ção de
V. Exª, mas cre io que ne nhum pre si den te abu sou
tan to do po der de le gis lar como tem fe i to o atu al
Pre si den te.

A Jus ti ça do Tra ba lho, como jus ti ça es pe ci a li -
za da e fe de ral, não exis te em fun ção de pes so as
nem de ma té ria. A Jus ti ça do Tra ba lho se jus ti fi ca
so men te pela so ci al men te de se ja da ce le ri da de para 
so lu ção das di ver gên ci as tra ba lhis tas, eis que, den -
tre os cin co fun da men tos da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, es tão os va lo res so ci a is do tra ba lho e da
li vre ini ci a ti va (Cons ti tu i ção, art. 1º, in ci so IV).

Por ou tro lado, Srªs e Srs. Se na do res, im por -
tan te di zer que, quan do se dis cu te a Jus ti ça do Tra -
ba lho, logo se dis cu te tam bém a re pre sen ta ção
clas sis ta pa ri tá ria, que é o que a dis tin gue dos de -
ma is ra mos do Po der Ju di ciá rio bra si le i ro. 

Mu i to se tem dis cu ti do quan to à im pro pri e da de
da pre sen ça de re pre sen tan tes clas sis tas como jul ga -
do res, eis que lo gi ca men te lhes fal ta o re qui si to ba si lar 
do exer cí cio da ma gis tra tu ra, que se ria, se gun do os
que de fen dem essa po si ção, a im par ci a li da de. 

Logo, se os re pre sen tan tes clas sis tas são par -
ci a is, suas po si ções a cada jul ga men to con du zem
para me ros vo tos ide o ló gi cos e con trá ri os à im par ci -
a li da de que deve po si ci o nar o Po der Ju di ciá rio.
Con tes ta mos isso, e tra go aqui a lem bran ça de um
dos ma i o res ju ris tas do País, co le ga nos so, Se na dor 
Josap hat Ma ri nho, que fez uma bri lhan te de fe sa da
pre sen ça dos ju í zes clas sis tas na Jus ti ça do Tra ba lho.

Lem bro eu, como en ge nhe i ro ci vil, téc ni co, ho -
mem de co nhe ci men to na uni ver si da de, to dos nós
quan do es ta mos em uma obra não de i xa mos de
con sul tar um mes tre-de-obras quan do que re mos al -
ter na ti va a al gu ma ques tão, por que a ex pe riên cia
vale mais do que tudo, a ex pe riên cia, o co nhe ci -
mento. E quem co nhe ce me lhor as co i sas se não o
tra ba lha dor e o pró prio pa trão? Eles aju dam a con ci li -
a ção.

A re pre sen ta ção clas sis ta na Jus ti ça do Tra ba -
lho tem en se ja do um am plo de ba te, no ta da men te
fren te à PEC nº 43/97, a qual dis põe so bre a ex tin -
ção dos tri bu na is e ju í zes es pe ci a li za dos em ma té ria 
tra ba lhis ta, sen do que nor mal men te são três as cor -
ren tes de pen sa men to, ora fa vo rá ve is, ora con ci li a -
tó ri as ou con trá ri as à sua ma nu ten ção.

A pri me i ra des sa cor ren te de fen de a ne ces si -

da de de ime di a ta ex tin ção do juiz clas sis ta e tem
por pres su pos to a com ple ta e ab so lu ta ine fi cá cia
da re presen ta ção clas sis ta para a so lu ção au tên ti ca 
dos con fli tos en tre o ca pi tal e o tra ba lho, tan to em
ní vel in di vi du al quan to co le ti vo, os ele va dos cus tos
de sua ma nu ten ção – e aqui cha mo a aten ção, por -
que que rem ti rar o juiz clas sis ta e co lo car o juiz to -
ga do; por tan to, não há ne nhu ma re du ção de cus tos
na re ti ra da dos ju í zes clas sis tas –, e os des vi os que
vem pro pi ci an do, como a cri a ção de en tes sin di ca is
fan tas mas e sem re pre sen ta ti vi da de, que se des ti -
nam uni ca men te a im pul si o nar seus ti tu la res à “ma -
gis tra tu ra” anô ma la ou le i ga, con for me de no mi na ção 
que se tor nou usu al e que en cer ra vis ce ral con tra di -
ção. 

To da via, equi vo ca da men te, os que de fen dem a
ex tin ção dos ju í zes clas sis tas se es que cem da im por -
tân cia his tó ri ca e prá ti ca da re pre sen ta ção clas sis ta, da 
sua atu a ção na so lu ção dos con fli tos tra ba lhis tas em
to das as ins tân ci as da Jus ti ça do Tra ba lho, prin ci pal -
men te em ra zão da vi vên cia dos ju í zes clas sis tas nas
ba ses sin di ca is e em pre sa ri a is que os co lo cam di an te
dos pro ble mas que sur gem en tre ca pi tal e tra ba lho.

A se gun da cor ren te de pen sa men to a que me
re fe ri – na qual me en con tro in se ri do – ad vo ga a
tese de que não exis te ra zão para a ex tin ção do juiz 
clas sis ta. A par da exis tên cia de ju í zes le i gos no Tri -
bu nal do Júri, por exem plo, na Jus ti ça Mi li tar e, ago -
ra, nos ju i za dos cí ve is es pe ci a is, o êxi to da “par ti ci -
pa ção sin di cal” na so lu ção dos con fli tos é com pro -
va do por ex pres si vos da dos es ta tís ti cos, den tre os
qua is, o fato sig ni fi ca ti vo de que 40% (qua ren ta por
cen to) dos pro ces sos nas jun tas de con ci li a ção e jul -
ga men to en con tram so lu ção con ci li a tó ria por in ter -
mé dio dos ju í zes clas sis tas, que têm ex pe riên cia e
sen si bi li da de para atu ar no pro ces so de ne go ci a -
ção.

Nes se sen ti do, as mi lha res de con ci li a ções ce -
le bra das sob a ju ris di ção es pe ci a li za da de cor rem da 
par ti ci pa ção de ci si va dos clas sis tas, ne go ci a do res
por ex ce lên cia que se po si ci o nam no mes mo pla no
so ci o cul tu ral das par tes, ao pas so que o juiz to ga do, 
téc ni co e dis tan te, in sen sí vel e in ti mi da ti vo, des co -
nhe ce a re a li da de pro fis si o nal que lhe é sub me ti da,
não de ten do, por con se guin te, os pre di ca dos ne ces -
sá ri os para es ti mu lar e pro mo ver a com po si ção ami -
gá vel, mas sim o puro cum pri men to da lei.

Até é ace i tá vel dis cu tir-se a cor ren te in ter me -
diá ria que de fen de a tese de que a re pre sen ta ção
clas sis ta de ve ria as su mir pa pel ho no rí fi co, à se me -
lhan ça do que ocor re na Ale ma nha, de tal sor te que
não im po nha qual quer ônus ao Esta do. Tal cor ren te
con ta com o apo io de ju ris tas de peso, como Ari on
Sa yão Ro mi ta. Con tu do, o que não é ace i tá vel é
sim ples men te a ex tin ção da Jus ti ça do Tra ba lho e
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dos ju í zes clas sis tas, mes mo por que há de se ter
em con si de ra ção que a re pre sen ta ção clas sis ta
exis te nou tros pa í ses e dis to não po de mos nos des -
cu i dar.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– Ou ço-o em bre ve, Se na dor Ra mez Te bet.

Na ver da de, ca mi nhan do em di re ção ao pon to
cen tral do di le ma tra va do so bre a Jus ti ça do Tra ba -
lho, vê-se que a pre ten são atu al é en fra que cer o Ju -
di ciá rio, Po der que não dis põe de ou tra arma se não
o Di re i to. E quem é que faz o Di re i to? Quem é que
faz as leis? So mos nós, Se na do res e De pu ta dos.
Qu e rem o po der con cen tra do, o ar bí trio, a im pu ni da -
de dos po de ro sos, com gra ve ame a ça aos pos tu la -
dos de mo crá ti cos, em pre ju í zo de toda a ci da da nia,
es pe ci al men te da clas se tra ba lha do ra.

Exis te, no mun do ca pi ta lis ta des te fi nal de sé -
cu lo, uma or ques tra ção ne ga ti va con tra o Po der Ju -
di ciá rio, vi san do des cre den ciá-lo pe ran te a so ci e da -
de glo bal.

Pen so ser in com pa tí vel o ideá rio do ca pi ta lis -
mo ne o li be ral (fla gran te men te ado ta do pelo atu al
Go ver no bra si le i ro), de cu nho es sen ci al men te ma te -
ri a lis ta, com os ob je ti vos ins ti tu ci o nal men te hu ma ni -
tá ri os do Po der Ju di ciá rio des te fi nal de sé cu lo. 

O ne o li be ra lis mo é sel va gem e cru el, ge ra dor
de de si gual da des so ci a is; visa so men te o lu cro e o
acú mu lo de ri que zas ma te ri a is. Apre sen ta-se, em
seu fu ror ego ís ta, frio e in sen sí vel ao dra ma hu ma -
no. Não tem sen ti men to nem sen si bi li da de para cul -
ti var amor nas re la ções hu ma nas. 

O Po der Ju di ciá rio Tra ba lhis ta tem por ide al dis -
tri bu ir a jus ti ça en tre to dos, sal van do o ho mem de
seus con fli tos, na res ti tu i ção da paz. A Jus ti ça, Sr.
Pre si den te, trans cen de a ma té ria e cria no ser hu ma -
no uma pers pec ti va es ca to ló gi ca de re a li za ção in fi ni ta, 
sem dis cri mi nar ou ex clu ir pes so as. A Jus ti ça, ani ma -
da pelo prin cí pio uni ver sal da igual da de, con de na o
apart he id glo bal, re gi o nal e lo cal en tre ri cos e po -
bres, pois de se ja que a ri que za seja ser vi da a to das
as pes so as, na pro por ção de suas ne ces si da des vi -
ta is.

Le van ta-se, as sim, no li mi ar do ter ce i ro mi lê -
nio, uma or ques tra ção ma lig na dos de ten to res do
po der do ca pi tal con tra a ação sal va do ra do Po der
Ju di ciá rio, ins ti tu ci o nal, que não aco lhe as ma qui na -
ções da “Bes ta do Apo ca lip se” e não ace i ta co mun -
gar a hós tia de Sa ta nás.

Cre io, Srs. Se na do res, que a Jus ti ça há de li -
ber tar o ho mem das for ças ne ga ti vas do ca pi ta lis mo 

ne o li be ral, para que a ri que za seja dis tri bu í da igual -
men te a to dos, na co mu nhão da paz.

Para encerrar o meu discurso, gostaria de
ouvir o Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – O pro nun -
ci a men to de V. Exª foi bri lhan te e por isso gos ta ria
de apar teá-lo. Ape sar de não dis por mos de mu i to
tem po, que ro pa ra be ni zá-lo e di zer-lhe que sou da -
que les que de fen dem uma am pla re for ma do Po der
Ju di ciá rio. Ela é im pres cin dí vel. Há quan to tem po
es ta mos fa lan do, por exem plo, na ne ces si da de de
con tro le ex ter no? É pre ci so de ci dir se ha ve rá ou
não con tro le ex ter no so bre o Po der Ju di ciá rio. Nós
es ta mos, nes ta Casa, re for man do os nos sos có di -
gos a toda hora e a todo mo men to – os có di gos es -
tão se trans for man do pra ti ca men te numa con so li da -
ção. Po rém, com o pon to cen tral do seu dis cur so
con cor do in te i ra men te. Num país com as de si gual -
da des so ci a is que tem o Bra sil, onde au men ta o fos -
so, a di fe ren ça en tre os ri cos e os po bres, é inad -
mis sí vel pen sar mos na abo li ção ou ex tin ção da Jus -
ti ça do Tra ba lho. Veja V. Exª que há ne ces si da de
até de am pli a ção de tri bu na is e de ju í zes. Ain da
nes ta se ma na, vo ta mos, nes ta Casa, ma té ria a res -
pe i to de ju i za dos es pe ci a is na Jus ti ça Fe de ral. Isso
é uma de mons tra ção de que a Jus ti ça do Tra ba lho
é al ta men te de mo cra ti zan te. Por tan to, V. Exª, ao
ocu par essa tri bu na para abor dar esse as sun to e
com a ca te go ria com que o fez, me re ce os nos sos
cum pri men tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– Agra de ço a V. Exª e ao Se na dor Amir Lan do.
Peço des cul pas à Pre si dên cia por ha ver me alon ga -
do, mas é que era gran de a mi nha pre o cu pa ção de
con clu ir o meu dis cur so. 

Encer ro di zen do, Sr. Pre si den te, que o povo
bra si le i ro tem de se le van tar. O povo bra si le i ro não
pode con ti nu ar ace i tan do es sas co i sas. O que es ta -
mos as sis tin do ago ra é o sujo fa lan do do mal la va -
do, ou seja, o Po der Le gis la ti vo fa lan do do Ju di ciá -
rio, quan do to dos nós co me te mos er ros que vão de
en con tro à pró pria jus ti ça que que re mos e de se ja -
mos para o povo do nos so País.

Va mos con ser tar as leis para pu nir aque les
que são cri mi no sos. Só as sim te re mos o di re i to de
cri ti car o Ju di ciá rio, como se faz nes te mo men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Antes

de pas sar a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, con -
ce do-a, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co
mi nu tos, ao Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srs. Se -
na do res, em 23 de fe ve re i ro úl ti mo foi ina u gu ra da a
eclu sa das três pri me i ras uni da des de ge ra ção de
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Por to Pri ma ve ra, usi na hi dro e lé tri ca ago ra ba ti za da
com o nome Enge nhe i ro Sér gio Mot ta.

Além de dimensionada para gerar um milhão e 
oitocentos mil quilowatts, a eclusa inaugurada
permite a navegação de comboios com carga de até 
seis mil toneladas, interligando São Paulo, Minas
Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul ao Mercosul.

Esse even to trou xe-me es pe ci al ale gria, pois
vejo que cor res pon de aos tan tos ape los e inú me ras
pon de ra ções que te nho fe i to no cor rer dos meus
man da tos par la men ta res, no sen ti do de que re pen -
sás se mos o nos so mo de lo de trans por tes, es ti mu -
lan do os pro gra mas fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Na ver da de, não obs tan te nos sas ób vi as de fi -
ciên ci as, vá ri os e im por tan tes pas sos já fo ram da -
dos no se tor de trans por tes nos úl ti mos go ver nos,
tudo in di can do que co me ça mos, de fato, a ca mi nhar 
nos ru mos cer tos.

Há anos ve nho pro cu ran do ana li sar as de fi -
ciên ci as da nos sa po lí ti ca de trans por tes, por cul pa
das qua is nos sos ob je ti vos de sen vol vi men tis tas têm 
sido gra ve men te com pro me ti dos.

Sem pre la men tei que não se en ca ras se com
pri o ri da de a ne ces si da de de nos vol tar mos para as
fer ro vi as e para o trans por te aqua viá rio, op ções que 
ofe re cem no mer ca do in ter na ci o nal, aos pro du tos
de vá ri os pa í ses, enor me van ta gem so bre os nos -
sos.

Em maio de 1990, eu já di zia des ta tri bu na:
“De pla no, ma ni fes to a con vic ção de que a nova po -
lí ti ca de trans por tes deve com ple tar e con tem plar
tam bém como pri o ri da des mais ele va das os trans -
por tes fer ro viá rio e aqua viá rio”. E acres cen ta va que
o trans por te ro do viá rio con ti nu a ria a me re cer a nos -
sa aten ção, mas lhe des ti na ría mos, no fu tu ro, uma
fun ção com ple men tar no sis te ma.

Um mês de po is, em ju nho de 1990, vol tei a
abor dar o pro ble ma dos trans por tes na ten ta ti va de
sen si bi li zar a nova ad mi nis tra ção que as su mi ra o
po der, para afir mar que “a de te ri o ra ção que tem
atin gi do o se tor não é mais que re fle xo da de ge ne -
ra ção que atin giu a si tu a ção na ci o nal.”

Des de en tão já di zia que a so ci e da de bra si le i -
ra acre di ta va que a so lu ção para o pro ble ma dos
trans por tes re si dia na pri va ti za ção do se tor, pois a
ini ci a ti va pri va da já vi nha de mons tran do es tar pre -
pa ra da para as su mir as ta re fas que se so bre pu -
nham à na tu ral com pe tên cia es ta tal.

As fer ro vi as e as hi dro vi as, na ver da de, po dem 
e de vem cons ti tu ir-se em fa tor pre pon de ran te de de -
sen vol vi men to de no vas e vas tas re giões bra si le i ras, 
des de que in te gra das em ei xos in ter mo da is efi ci en -
tes, como ocor rem em na ções con ti nen ta is.

Ci tei com or gu lho os pla nos para a cons tru ção
da Fer ro via do Aço, da Fer ro via Trans nor des ti na, da 
Fer ro via Nor te-Sul e de tan tas ou tras, que com po ri -
am uma ex tra or di ná ria ma lha a ala van car o de sen -
vol vi men to bra si le i ro.

Nes sa mes ma opor tu ni da de, en tre tan tas ou -
tras, vol tei a cla mar con tra o des ca so de vo ta do ao
trans por te ma rí ti mo e flú vio-lacustre num país de
rios ex tre ma men te ge ne ro sos.

Re fe ri-me às enor mes di fi cul da des ge o ló gi cas
que Por tu gal e Espa nha ti ve ram que en fren tar para
do mar o rio Dou ro e tor ná-lo na ve gá vel. Gra ças à
ins ta la ção de eclu sas ao lon go do cur so do rio, o
Dou ro per mi te, hoje, a na ve ga ção flu vi al des de a ci -
da de do Por to até a Espa nha.

Por to das es sas ra zões, Sr. Pre si den te, é com
pra zer que de i xo re gis tra do em nos sos Ana is a fes ti -
va ina u gu ra ção da hi dre lé tri ca “Enge nhe i ro Sér gio
Mot ta” com a sua eclu sa, es pe ran do que a na ve ga -
ção de com bo i os, que tan to en ri que ce rá tão gran de
e vas ta re gião, sir va de exem plo e es tí mu lo para
que se dê con ti nu i da de a pro gra mas de tan ta im por -
tân cia para o pro gres so do Bra sil.

Num país gi gan tes co como o nos so, não po de -
mos as pi rar a um de sen vol vi men to com ple to en -
quan to não ti ver mos uma ma lha viá ria, so bre tu do no 
se tor fer ro viá rio, com ple ta e per fe i ta. Qu an to está
cus tan do a Fer ro via Nor te-Sul? Se com pa rar mos
esse cus to ao cus to do Pro er, por exem plo, ou aos
ju ros que pa ga mos di a ri a men te da nos sa dí vi da, ve -
ri fi ca re mos que a Nor te-Sul cus ta uma se ma na de
des pe sas obri ga tó ri as do Bra sil, que se gue pelo ralo 
dos des vi os e das con ten ções. A Fer ro via Nor te-Sul
se faz com US$1,5 bi lhão ape nas; e com uma ex -
ten são em tor no de 1,6 mil qui lô me tros, vai abran ger 
toda essa área do Cen tro-Oeste bra si le i ro, in clu in do
o Ma ra nhão, o Pará e até o Mato Gros so, en vi an do
to das as nos sas mer ca do ri as, so bre tu do os pro du -
tos agrí co las, pelo por to de São Luiz, que é o por to
mais pró xi mo do mer ca do con su mi dor in ter na ci o nal, 
o de me lho res con di ções e o de ope ra ção mais ba -
ra ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de mos ser ne gli gen tes nes se ma té ria, sob pena de
es tar mos re le gan do o nos so fu tu ro a um tem po mais 
dis tan te ain da.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Vol ta -
mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet,
por 20 mi nu tos.

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, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de
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abor dar o as sun to que, em ver da de, traz-me a esta
tri bu na, que ro pa ra be ni zar o Se na dor Edi son Lo bão
pelo seu pro nun ci a men to em de fe sa do trans por te
in ter mo dal. Efe ti va men te, o Bra sil pre ci sa dis so.

O Se na dor Edi son Lo bão co me çou sa u dan do
e apla u din do a cons tru ção e a ina u gu ra ção da Usi -
na Por to Pri ma ve ra, que, em bo ra sem a sua ca pa ci -
da de to tal, já se en con tra em fun ci o na men to. Co -
nhe ço mu i to bem e Mato Gros so do Sul tam bém co -
nhe ce essa usi na, cons tru í da às cus tas de 200 mil
hec ta res de ter ri tó rio sul-matogrossense e qua se
sem ne nhu ma com pen sa ção ao nos so Esta do. É
com mu i ta di fi cul da de que al gu mas obras, pro me ti -
das como com pen sa ção pela per da do nos so ter ri tó -
rio, es tão sen do cons tru í das na ocu pa ção dos 200
mil hec ta res de chão que Mato Gros so do Sul per -
deu.

Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém
gos ta ria de di zer que na que la re gião é que exis te o
ma i or exem plo de efi ciên cia de trans por te in ter mo dal,
por que lá exis te a Hi dro via Pa ra ná/Ti e tê, já em fun ci o -
na men to, e a Fer ro nor te, que é uma fe liz con ju ga ção
en tre a ini ci a ti va pri va da e o po der pú bli co, ini ci a da
pelo gran de em pre sá rio Olacyr de Mo ra es, tan tas ve -
zes in jus ti ça do. Só ali vão ser in cor po ra dos 50 mi -
lhões de hec ta res ao pro ces so pro du ti vo do Bra sil.

No en tan to, Sr. Pre si den te, não vim à tri bu na,
hoje, por esse mo ti vo, mas ins pi ra do em um ar ti go
pu bli ca do pelo Cor re io Bra zi li en se, edi ção de hoje, 
de au to ria do Mi nis tro apo sen ta do do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral, o ex-Senador Pa u lo Bros sard. O ar ti -
go ini cia per gun tan do as sim: “O Ban co do Bra sil
está à ven da?” A esse tí tu lo, se o Mi nis tro me per mi -
tis se, acres cen ta ria duas ou tras in da ga ções: A Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral está à ven da? A Pe tro brás
está à ven da? Po si ti va men te, não exis te ne nhu ma
afir ma ção ca te gó ri ca con tra ri an do a afir ma ti va que o 
Mi nis tro Pa u lo Bros sard faz em ex ce len te ar ti go; ar ti go 
que tem mu i to de sa u do sis mo, por que, de po is de en fa -
ti zar que pri va ti zar es ses ban cos se ria pas sá-los ao
con tro le de gru pos es tran ge i ros, S. Sª en tra em re mi -
nis cên ci as. É sem dú vi da al gu ma um ar ti go de quem
co nhe ce o Ban co do Bra sil e a sua his tó ria. S. Sª re -
lem bra que o Ban co do Bra sil foi fun da do em 1808, por 
Dom João VI, e mostra com foi re er gui do, o quan to
con tri bu iu para o de sen vol vi men to da agri cul tu ra e
para o de sen vol vi men to in dus tri al do nos so País.

S. Sª lem bra que o Ban co do Bra sil era o
agen te fi nan ce i ro da po lí ti ca in dus tri al, da po lí ti ca
co mer ci al e da po lí ti ca agro pe cuá ria des te País.
Nada se fa zia se não fos se sob o seu am pa ro. S. Sª 
lem bra, ain da, que eram os fun ci o ná ri os do Ban co
do Bra sil – e pos so con fir mar, pois isso vem do meu 
tem po mes mo – que su pri am as di fi cul da des do se -

tor edu ca ci o nal; mi nis tra vam au las nos mais di ver -
sos es ta be le ci men tos de en si no do in te ri or do nos so 
Bra sil.

Esse Ban co do Bra sil evo lu iu, diz Pa u lo Bros sard
– e to dos nós ates ta mos –, já era ban co co mer ci al e de 
fo men to, e pas sou a cri ar ou tras en ti da des: BB isso,
BB aqui lo, BB in te gra do ao tu ris mo, e as sim por di an te.

Ago ra, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
esse ban co de trans cen den tal im por tân cia, por tan to, 
para o Bra sil, está se cons ti tu in do num pon to de in -
ter ro ga ção para os ci da dãos bra si le i ros, por que até
o mo men to não se sabe se o Ban co do Bra sil será
pri va ti za do ou não, se a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
terá o mes mo des ti no; se a Pe tro brás será pri va ti za -
da, pois sua pri va ti za ção foi ne ga da pelo Pre si den te 
da Re pú bli ca em car ta di ri gi da ao Se na do da Re pú -
bli ca. Qu an do se dis cu tia a que bra do mo no pó lio do
pe tró leo no Bra sil, Sua Exce lên cia, o Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, es cre veu uma car ta ane xa da
ao pro je to que tra mi tou nes ta Casa e, afi nal, foi
apro va do, em que ga ran tia não ser in ten ção do Go -
ver no Fe de ral pri va ti zar o Ban co do Bra sil. 

Lem bro-me, quan do che guei no Mato Gros so
do Sul, re cém-formado, como as co i sas eram fe i tas
den tro do Ban co do Bra sil. Tudo era mais sim ples. O
agri cul tor che ga va ao Ban co, ex pu nha sua ne ces si da -
de, mos tra va a es cri tu ra da sua pro pri e da de ru ral, um
ava li a dor, sem ma i o res bu ro cra ci as, ia à pro pri e da de,
re a li za va a vis to ria, e o em prés ti mo era ou não con -
ce di do. Assim, cons tru í mos – e o Ban co do Bra sil
aju dou – a ri que za e a gran de za des te nos so País. 

Hoje, per gun ta-se se o Ban co do Bra sil está à
ven da. Fico me in da gan do: qual o pa tri mô nio que res -
ta rá para os bra si le i ros? Vá ri as en ti da des pú bli cas já
fo ram ven di das no Bra sil. Se ven der mos o Ban co do
Bra sil e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, qual será o pa tri -
mô nio da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil? Quem vai
re a li zar, num País de de si gual da des so ci a is, um mí ni -
mo de pro gra mas de es tí mu lo ao se tor pro du ti vo?

Che go a não acre di tar no que está acon te cen -
do. Sem dú vi da ne nhu ma, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, es tou en tre aque les que faz a mes -
ma per gun ta do Mi nis tro Pa u lo Bros sard, por que
não vejo uma po si ção cla ra do Go ver no. Mu i to ao
con trá rio, vejo, no mes mo jor nal que aca bei de ci tar, 
o Cor re io Bra zi li en se, que há es tu dos nes se sen ti -
do. O Go ver no con tra tou até con sul to ria para sa ber
o que fa zer com o Ban co do Bra sil e com a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral. A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral foi
até ob je to de dis cur so mag ní fi co, on tem, pro fe ri do
aqui des ta tri bu na pelo ilus tre Sena dor Edu ar do Si que -
i ra Cam pos, que mu i to bem re pre sen ta o Esta do do
To can tins. Quem vai ge rir o pa tri mô nio dos tra ba lha do -
res, que é o Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço? 

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 420



Quem vai es ti mu lar, nes te País, a cons tru ção de ha bi -
ta ção po pu lar se a Ca i xa Eco nô mi ca for pri va ti za da?

Eu, que te nho o es pí ri to prá ti co, ou tro dia con -
ver sa va com al guns Se na do res per to de um emi nen te 
mem bro da equi pe eco nô mi ca do Go ver no, oca sião
em que afir mei que está fal tan do ge ren ci a men to, ini ci -
a ti vas co mer ci a is bem su ce di das, que é pre ci so aca -
bar com essa bu ro cra cia ex tra or di ná ria que exis te
para o agri cul tor que quer re cur sos do Ban co do Bra sil 
para tra ba lhar a ter ra e pro du zir grãos, pro du zir ali -
men tos para so bre vi ver, abas te cen do a nos sa po pu la -
ção e, por que não di zer, aju dan do o Bra sil a ter um
su pe rá vit na ba lan ça co mer ci al de pa ga men to. Po si ti -
va men te está ha ven do um ab sur do. Esta mos exa ge -
ran do nas co i sas, que es tão acon te cen do sem que
per ce ba mos ou até per ce be mos mas não que re mos 
acre di tar e, no fim, elas es tão mes mo acon te cen do. 

Se es sas pri va ti za ções acon te ce rem, em que
vão aju dar o Bra sil? Irá di mi nu ir, por aca so, a nos sa
de pen dên cia, a nos sa dí vi da eco nô mi ca? Eu, po si ti -
va men te, não acre di to. Qu an do eu era re -
cém-formado, che guei na mi nha ci da de como ad vo -
ga do e ali, com as di fi cul da des que tem todo o pro -
fis si o nal que ini cia a sua car re i ra, re ce bi al guns ho -
no rá ri os que me per mi ti ram fa zer um de pó si to, guar -
dá-los em um es ta be le ci men to de cré di to. Ha via
dois es ta be le ci men to de cré di to na mi nha ci da de de
Três La go as, em Mato Gros so do Sul: o Ban co da
La vou ra, hoje Ban co Real, e o Ban co do Bra sil. E eu 
dis se ao meu pai que ia fa zer aque le de pó si to no
Ban co da La vou ra, hoje, vol to a re pe tir, o Ban co
Real. Meu pai mos trou-se in dig na do. Ele dis se:
“Mas como? Você não tem con ta nem no Ban co do
Bra sil, como é que vai abrir con ta no Ban co Real?”
E eu dis se: “Mas qual é a di fe ren ça?” E ele dis se:
“Meu fi lho, o Ban co do Bra sil é o Ban co da Pá tria.
Abra, pri me i ro, uma con ta no Ban co do Bra sil. Este
é o Ban co do seu País”.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, o Ban co do Bra -
sil é o Ban co do nos so País ain da hoje. Então, como
eu vou com pre en der um Bra sil sem o seu pró prio
Ban co? Fico até per ple xo pelo fato de o Esta do de
Mato Gros so do Sul ser a úni ca Uni da de da Fe de ra -
ção que não tem um ban co, o que, aliás, já nem re cla -
mo mais, pois já o fiz du ran te mu i to tem po, des de
quan do che guei nes ta Casa. Hoje de fen do a cri a ção
de um ban co de de sen vol vi men to do Cen tro-Oeste,
pre vis to na Cons ti tu i ção de 1988, nas Dis po si ções
Tran si tó ri as, o que nós, os po lí ti cos da Ban ca da do
Cen tro-Oeste, não con se gui mos ain da tor nar re a li da -
de.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite V.
Exª um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois

não. Ouço o aparte de V. Exª, nobre Senador
Edison Lobão.

O Edi son Lo bão (PFL – MA) – No bre Se na -
dor, eu par ti ci po das mes mas pre o cu pa ções e dos
mes mos sen ti men tos, até de sa u do sis mo de V. Exª
em re la ção ao Ban co do Bra sil. Esta é a pri me i ra
ins ti tu i ção ban cá ria bra si le i ra. Ela se con fun de até
com os sím bo los na ci o na is, tão im por tan te foi o
Ban co do Bra sil, nos pri mór di os da nos sa Pá tria e
tão im por tan te ele é, ain da, para a nos sa eco no mia.
Lem bro-me que, há vin te e cin co anos, de po is de
mu i to lu tar, con se gui a ins ta la ção de uma agên cia
num pe que ni no mu ni cí pio do meu Esta do, o Mu ni cí -
pio de Pre si den te Du tra, e fui – eu era jor na lis ta,
não era po lí ti co ain da – para a ina u gu ra ção da que la 
agên cia ban cá ria. Co nhe cia mu i to bem o pe que no
mu ni cí pio do in te ri or do Ma ra nhão. Foi uma fes ta
mu ni ci pal. Hou ve des fi les nas ruas em ho me na gem
à pre sen ça do Ban co do Bra sil. Três anos de po is,
ape nas três anos de po is, ob ser vei que se ope rou
uma ver da de i ra trans for ma ção no mu ni cí pio – trans -
for ma ção eco nô mi ca, so ci al e até po lí ti ca – por con -
ta ex clu si va men te da pre sen ça da que la sim ples
agên cia do Ban co do Bra sil. É por isso que digo a V. 
Exª que o Ban co do Bra sil pode hoje con fun dir-se
com um sím bo lo na ci o nal. E para que a sua pri va ti -
za ção ago ra? Qu an to vai ren der, ou quan to ren de ria 
a pri va ti za ção? Não cre io que fos se além de R$10
ou R$15 bi lhões. Pois bem. Estou ven do hoje, pela
im pren sa, que o ajus te fis cal – que vo ta mos no Con -
gres so Na ci o nal com ex tre ma ra pi dez em ra zão do
nos so es pí ri to pú bli co e do de ver que te mos de con -
tri bu ir para so lu ci o nar os pro ble mas eco nô mi cos
des te País – já pro du ziu, ou vai pro du zir, este ano,
para o Go ver no cer ca de R$35,2 bi lhões. E a eco -
no mia que o Go ver no vai fa zer, cor tan do al gu mas
des pe sas, che ga rá a R$5 bi lhões. Por tan to, so men -
te este ano, o Go ver no con se guiu, com a nos sa aju -
da, ope rar uma eco no mia e um ren di men to da or -
dem de R$40 bi lhões. Para que, en tão, pri va ti zar
ago ra, de ma ne i ra atro pe la da, aço da da, ata ba lho a -
da o Ban co do Bra sil? V. Exª tem a mi nha so li da ri e -
da de com ple ta nos sen ti men tos que ex põe e nas ra -
zões que le van ta em fa vor des sa ins ti tu i ção na ci o -
nal.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na -
dor Edi son Lo bão, é cla ro que V. Exª, pelo que re -
pre sen ta e por sua ex pe riên cia, trans mi te uma tran -
qüi li da de mu i to gran de a quem está nes ta tri bu na,
por que vejo que não es tou so zi nho. E não só pelo
apar te de V. Exª, que mu i to me hon ra, mas tam bém
pelo fato de ou tros Se na do res já te rem ex pres sa do
suas pre o cu pa ções na tri bu na com uma pos sí vel
pri va ti za ção do Ban co do Bra sil, da Ca i xa Eco nô mi -
ca e até mes mo da Pe tro bras.
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V. Exª con tou que, em cer ta oca sião, hou ve
uma fes ta para agra de cê-lo, por que V. Exª ha via
con se gui do le var uma agên cia do Ban co do Bra sil a
de ter mi na do Mu ni cí pio. Eu, um dia, re ce bi um tí tu lo
de ci da da nia em uma ci da de pe que na do meu Esta -
do, e isto ocor reu por que eu ha via con se gui do le var
para lá um pos to do Ban co do Bra sil – não era uma
agên cia, era um pos to do Ban co do Bra sil.

No instan te em que o Go ver no fala em fe cha -
men to de ór gãos como me di da eco nô mi ca, cre io que
ele não de ve ria le var em con ta so men te a óti ca pela
qual ele en xer ga os pro ble mas, a óti ca ex clu si va men -
te mo ne ta ris ta, do ajus te fis cal, da eco no mia; ele pre -
ci sa pen sar tam bém no que re pre sen ta a ci da da nia,
na eco no mia que os ci da dãos fa zem com o pos to do
Ban co do Bra sil ou com um pos to avan ça do da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral. O Mu ni cí pio de Cos ta Rica, no
meu Esta do, por exem plo, não tem Ca i xa Eco nô mi ca
e os ci da dãos pre ci sa vam ir a Cas si lân dia – cuja
agên cia foi fe cha da ago ra, au men tan do em 180 qui lô -
me tros o per cur so –, onde ha via uma agên cia da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, para po der re ti rar o Fun -
do de Ga ran tia a que têm di re i to.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, será
que isso está cer to? Ou te mos que olhar o pro ble ma 
tam bém sob a óti ca da ci da da nia, a óti ca dos ser vi -
ços pres ta dos ao ci da dão? Hoje, o ci da dão bra si le i -
ro não está go zan do dos ser vi ços que ele me re ce,
dos ser vi ços ade qua dos, dos ser vi ços efi ci en tes, e
fa la-se em fe char agên ci as!? Con cor do que é pre ci -
so fa zer eco no mia, mas te mos que pen sar no cus to
des sa eco no mia com pa ra do, como deve ser, aos
be ne fí ci os a que o povo bra si le i ro tem di re i to, prin ci -
pal men te no que te mos que in cre men tar cada vez
mais, que é o exer cí cio da ci da da nia, que é o res pe -
i to à ci da da nia nes te País.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de po der con ce der os
apar tes so li ci ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Peço 
aos Srs. Se na do res que se jam ab so lu ta men te bre -
ves, para res pe i tar mos os que es tão ins cri tos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO)
– Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois
não.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO)
– Pa ra be ni zo V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet, pelo
pro nun ci a men to e gos ta ria de acres cen tar ape nas
que, em bo ra o Pre si den te da Re pú bli ca, não só na
car ta que V. Exª men ci o na, mas em re cen te res pos -
ta ao di re tor res pon sá vel pelo Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, te nha dito que esse é um as sun to in -
ter no e que não se está tra tan do da pri va ti za ção da

Ca i xa e do Ban co do Bra sil, hoje, nas pá gi nas de
vá ri os no ti ci o sos do País, o as sun to vol ta a ser tra -
ta do. Re fi ro-me não ape nas ao bri lhan te ar ti go do
Mi nis tro Pa u lo Bros sard so bre o Ban co do Bra sil,
mas tam bém a ma té ri as pu bli ca das em ou tros jor na -
is, que fa lam de es tu dos pro mo vi dos pelo pró prio
Go ver no so bre a pri va ti za ção da Ca i xa e do Ban co
do Bra sil. Se o Pre si den te da Re pú bli ca re al men te
não quer a pri va ti za ção e se ela é uma ques tão in -
ter na do País, que Sua Exce lên cia de ter mi ne aos
seus au xi li a res, prin ci pal men te aos ho mens da área
eco nô mi ca, que aca bem de uma vez por to das com
es ses bo a tos, com es ses co men tá ri os e com es ses
es tu dos. Ima gi no que se ria bem me lhor para a Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral e para o Ban co do Bra sil se -
rem ins tru men tos de um gran de pro gra ma de ren da
mí ni ma, para ver se me lho ra mos a si tu a ção des te
País. Era o que gos ta ria de acres cen tar ao pro nun -
ci a men to de V. Exª, agra de cen do suas pa la vras so -
bre o meu dis cur so. Sei que de sa gra dei pes so as até 
do meu pró prio Par ti do, mas man te rei fir me e in tran -
si gen te essa po si ção con tra a pri va ti za ção do Ban co 
do Bra sil, da Ca i xa e da Pe tro brás.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mu i to
obri ga do a V. Exª.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te-me 
V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce -
do o apar te ao no bre Se na dor Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Se na dor
Ra mez Te bet, fe li ci to V. Exª pela co ra gem e de ter -
mi na ção, pois te mos que ex pres sar as nos sas con -
vic ções. Te mos que de fen der o Bra sil, so bre tu do
nes ses pon tos que re pre sen tam as úl ti mas jói as da
co roa, por que de po is não te re mos mais nada a ven -
der, a não ser o ter ri tó rio. Con cor da mos ple na men te 
com V. Exª. Tudo foi pri va ti za do e os pro ble mas es -
tão aí, cada vez ma i o res, a exi gir so lu ções. A Vale
foi ven di da e ela não aten de a 15 dias do ser vi ço da 
dí vi da pú bli ca bra si le i ra. Veja V. Exª que nós es ta -
mos re al men te ca mi nhan do para me ca nis mos que
não vão cons tru ir um Bra sil me lhor, nem mo der ni da -
de, nem co i sa nenhuma; es ta mos en tre gan do cada
vez mais as nos sas ri que zas, o pa tri mô nio do povo
bra si le i ro. E o Ban co do Bra sil, bem dis se o Se na dor
que me an te ce deu, é um sím bo lo na ci o nal. Eu dis se,
qua tro anos atrás, quan do co me çou a cir cu lar a idéia 
da pri va ti za ção do Ban co que, exa ta men te como a
mo e da, a ban de i ra e o hino bra si le i ros, o Ban co do
Bra sil tam bém é um sím bo lo. Fa ze mos coro ao aler ta 
de V. Exª, que, me pa re ce, é a as pi ra ção po pu lar. Pa ra -
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béns mais uma vez. Mu i to obri ga do e re ce ba a mi -
nha so li da ri e da de.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mu i to
obri ga do a V. Exª.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Por fa -
vor, Se na dor Luiz Este vão.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – Meu caro
Se na dor Ra mez Te bet, com mu i ta ale gria, ouço o
pro nun ci a men to de V. Exª, que se soma ao pro nun -
ci a men to do nos so Lí der, Se na dor Ja der Bar ba lho,
na in tran si gen te de fe sa da per ma nên cia do Ban co
do Bra sil, da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e da Pe tro -
brás nas mãos do povo bra si le i ro, pre va le cen do o
mo de lo atu al es ta tal des sas ins ti tu i ções. E que ro
lem brar aque les ar gu men tos sem pre uti li za dos para
de fen der a pri va ti za ção de de ter mi na das em pre sas:
di zer que elas são ine fi ci en tes, que elas têm uma
pro du ti vi da de e uma ren ta bi li da de mu i to me no res do 
que aque las que dis pu tam o mes mo mer ca do na ini -
ci a ti va pri va da. Isto é uma fa lá cia, em mu i tos ca sos,
por que o que não é ana li sa do no caso é o pa pel so -
ci al de sem pe nha do por mu i tas des sas em pre sas,
como foi mu i to bem lem bra do por V. Exª, pelo Se na -
dor Edi son Lo bão, pelo Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos e pelo Se na dor Amir Lan do, e te nho cer te -
za será ma té ria tam bém do apar te do Se na dor Gil -
ber to Mes tri nho. Qual é o cus to des se pa pel so ci al
de sem pe nha do pelo Ban co do Bra sil e pela Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral? Qual é o pre ço que o Esta do
de ve ria pa gar a es sas ins ti tu i ções por esse pa pel
que fa zem, o de dis tri bu ir ci da da nia a todo o povo
bra si le i ro? E, mais do que isso, quem irá ge ren ci ar
os re cur sos do SUS, os re cur sos da Pre vi dên cia, a
fo lha da União, o FNDE e di ver sas ou tras ati vi da des 
de sem pe nha das pelo Ban co do Bra sil? Se isso fos se
dis tri bu í do a toda a rede pri va da de ban cos, cer ta men -
te a ren ta bi li da de de les se ria mu i to di fe ren te. Pa ra -
béns! Con cla mo a que for me mos re al men te uma
gran de cru za da con tra a pri va ti za ção des sas ins ti tu i -
ções, até por que o que ve mos, na ma i o ria dos ca sos,
são ban cos es ta ta is es tran ge i ros vi rem para cá se
can di da tar à com pra dos ban cos es ta ta is bra si le i ros.
Ora, se o mo de lo es ta tal não ser ve para o ban co bra -
si le i ro, por que é que nós ace i ta mos que ban cos es ta -
tais de ou tros pa í ses ve nham abo ca nhar uma fa tia
do nos so pa tri mô nio? Pa ra béns, no bre Se na dor!

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mu i to
obri ga do a V. Exª. 

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço,
com mu i to pra zer, o no bre Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se -

na dor Ra mez Te bet, te mos ou vi do aqui di fe ren tes
cor ren tes par ti dá ri as, to das abor dan do este tema e,
em unís so no, to das con tra a idéia da pri va ti za ção
do pou co que nos res ta do pa tri mô nio na ci o nal. Pa -
re ce até que o Go ver no es que ceu a fun ção pri mor -
di al para a qual foi in ven ta do. O go ver no foi in ven ta -
do pe los ho mens para ge rir a so ci e da de bus can do o 
bem-estar so ci al. No en tan to, só se ra ci o ci na em
ter mos de nú me ros. E o que se sen te é que há um
pro ces so cons tan te, or ga ni za do, per ma nen te de
des na ci o na li za ção de toda a ati vi da de eco nô mi ca
do País; da au to pe ça ao sis te ma fi nan ce i ro, to das
as ati vi da des es tão sen do des na ci o na li za das. Na
área ban cá ria, se ex clu ir mos aque les ban cos de cor -
ren tes da cri a ção do sis te ma fi nan ce i ro, que são
ban cos no vos e que ser vem a pou cos, hoje res tam
tal vez ape nas dois ban cos na ci o na is, mas já em en -
ten di men to para as so ci a ções com es tran ge i ros. A
pri va ti za ção do Ban co do Bra sil, com cer te za, se ria
um de sas tre para a eco no mia na ci o nal. Iría mos che -
gar àqui lo que a glo ba li za ção quer, ou seja, trans for -
mar os pa í ses do Ter ce i ro Mun do que ape li da ram
de emer gen tes, numa se mân ti ca nova, em pro du to -
res de ma té ri as-primas. Por isso, Se na dor Ra mez
Te bet, es ta mos so li dá ri os com V. Exª. O nos so Par -
ti do, o PMDB, tem ques tão fe cha da: vo ta rá con tra
esse acin te à eco no mia bra si le i ra, ao tra ba lha dor
bra si le i ro, ao de se jo de cres ci men to do País.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mu i to
obri ga do.

Sr. Pre si den te, vou en cer rar. Co me cei o meu
pro nun ci a men to di zen do que vi nha a esta tri bu na
ins pi ra do por um ar ti go do ex-Senador Pa u lo Bros -
sard, que o ini cia com um pon to de in ter ro ga ção.
Per gun ta ele: “O Ban co do Bra sil está à ven da?” E,
no cor po do seu ar ti go, faz re gis tros his tó ri cos e
lem bra que Afon so Pena, an tes de ser Pre si den te
da Re pú bli ca, foi Pre si den te do Ban co do Bra sil.

Sr. Pre si den te, for mu lo vo tos para que o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que pas se para a his tó ria como
o Pre si den te que não ven deu o Ban co do Bra sil, nem
a Ca i xa Eco nô mi ca, nem a Pe tro brás. E que, ime di a -
ta men te, seja res pon di da a per gun ta do ex-Senador
Pa u lo Bros sard: “O Ban co do Bra sil está à ven da?”
Que se res pon da ime di a ta men te; que haja al guém
que es cre va um ar ti go di zen do: o Ban co do Bra sil, a
Ca i xa Eco nô mi ca e a Pe tro brás são ine go ciá ve is.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – V. Exª me
con ce de um apar te?
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois
não, Senador José Fogaça.

O Sr. José Fo ga ça  (PMDB – RS) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ra mez Te bet. Qu e ro usar ape nas al -
guns se gun dos para di zer que, sem dú vi da ne nhu -
ma, acre di to que, no Go ver no Fer nan do Hen ri que,
não ha ve rá pri va ti za ção do Ban co do Bra sil. Não me 
pa re ce ser essa uma dis po si ção do Pre si den te, não
me pa re ce ser essa uma ten dên cia afir ma ti va do
Pre si den te; o que há, evi den te men te, são es pe cu la -
ções. Há gru pos den tro do Con gres so e fora do
Con gres so, den tro do Go ver no e fora do Go ver no,
que es tão in te res sa dos na pri va ti za ção, que pre ten -
dem que ela ve nha a ser uma so lu ção para a es tru -
tu ra ção do sis te ma fi nan ce i ro no Bra sil. Se na dor
Ra mez Te bet, cre io que de ve ría mos de fen der, de
for ma in tran si gen te e in que bran tá vel, o Ban co do
Bra sil, as se gu ran do a essa ins ti tu i ção hi gi dez e sa ú -
de fi nan ce i ra. Por que so mos os pri me i ros – falo da
clas se po lí ti ca em ge ral – a que rer sem pre per do ar
dé bi tos e trans fe rir dí vi das. O Ban co do Bra sil é  a
“casa da mãe Jo a na”! Há, por exem plo, R$4 bi lhões
de tí tu los da dí vi da do Mu ni cí pio de São Pa u lo em
car te i ra no Ban co do Bra sil, que está ar can do com
isso. Cre io que o dis cur so em de fe sa da
não-privatização pas sa por aí: por se ten tar, de to -
das as for mas, es ta be le cer uma re gra: o Ban co do
Bra sil é sa gra do! Por tan to, quem não paga seus dé -
bi tos, quem é ina dim plen te, está que ren do pri va ti zar 
o Ban co do Bra sil, está pre ten den do fa zer des mo ro -
nar a sua es tru tu ra. É as sim que vejo o pro ble ma.
Há pou ca pre o cu pa ção com essa par te da re a li da -
de, por que ela é mu i to mais amar ga, mu i to mais di fí -
cil. O Ban co do Bra sil não vai per ma ne cer como es -
ta tal só por pa tri o tis mo dos bra si le i ros; ele vai per -
ma ne cer como es ta tal se hou ver sa ú de e hi gi dez fi -
nan ce i ra na sua es tru tu ra ad mi nis tra ti va. Mu i to obri -
ga do a V. Exª.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Res -
pon do a V. Exª en cer ran do o meu pro nun ci a men to. 

Cre io que V. Exª tem ra zão. As suas pa la vras
não se di ri gem ao Con gres so Na ci o nal, mas a quem
co man da, que deve evi tar que o Ban co do Bra sil seja
essa “casa da mãe Jo a na” a que V. Exª se re fe riu. 

Essa dose de pa tri o tis mo que tan to V. Exª
como nós te mos é que nos faz vir a esta tri bu na em
de fe sa in tran si gen te do Ban co do Bra sil. Um pou co
de na ci o na lis mo, um pou co de pa tri o tis mo, já di zia
al guém, não faz mal a nin guém.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te -
bet, o Sr. Ge raldo 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. Ademir
Andra de, 2º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor
Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta sex -
ta-feira, in clu si ve com a pre sen ça do Sr. Anto nio
Car los Ma ga lhães no ple ná rio, que ro fe li ci tar o Pre -
si den te des ta Casa pela de ci são de tam bém nos re -
u nir mos nas se gun das e sex tas-feiras. Se S. Exª
con se guir in flu en ci ar os Lí de res para que esta Casa
se re ú na às se gun das, ter ças, quar tas, quin tas e aos
sá ba dos, ou seja, nos dias ne ces sá ri os para, no mês,
lim par a Ordem do Dia – e pos te ri or men te cada um
po der ir para o seu Esta do e lá fi car pelo tem po ne -
ces sá rio -; para fi car mos aqui du ran te 20 dias – e dez
dias no Esta do -; para fi car mos aqui du ran te 30 dias,
não indo ne nhum dia para o Estado; para fi car mos
aqui por 15 quin ze dias e por 15 dias no Esta do, eu
o fe li ci ta rei.

Ri dí cu lo é es tar mos aqui às ter ças-feiras à tar -
de, quar tas e quin tas de ma nhã, e sex tas, sá ba dos,
do min gos e se gun das no Esta do. Um ter ço do tem po
es ta mos no avião; um ter ço, no Esta do, e um ter ço,
no Se na do. A mi nha pro pos ta é que esse tem po gas to 
no avião seja cor ta do. E que se au men te o tem po de -
di ca do ao Se na do e ao nos so Esta do. Que a pro pos ta 
do Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, de se fa zer
as ses sões nes ses dias, seja con clu í da. Se ria nor mal,
por exemplo, que, no mês que vem, na Se ma na
San ta, pu dés se mos pas sar toda a se ma na nos nos -
sos Esta dos. Assim, vi a ja ría mos uma vez só. 

Fe li ci to o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
por que, na mi nha opi nião, de pen de dele essa mu -
dan ça. Se S. Exª qui ser, ele con ven ce os Lí de res de 
que de ve mos fa zer exa ta men te isso. 

Qu an do fa lei a pri me i ra vez em tra ba lhar no
sá ba do, dis se ram: “Tra ba lhar no sá ba do? Nin guém
tra ba lha no sá ba do!” Mas quan do as pes so as fo rem
as sis tir te le vi são no sá ba do, elas vão di zer: “Os Se na -
do res es tão tra ba lhan do no sá ba do”. Acho nor mal. 

Fe i to isso, fe li ci to esta Casa, por que es ta mos
tra ba lhan do de se gun da a sex ta-feira. Só que não
te mos que tra ba lhar aqui quan do não há pa u ta a ser 
cum pri da. Se em de ter mi na do mês cum pri mos a
nos sa mis são, po de mos tran qüi la men te ir para os
nos sos Esta dos e fi car cin co, seis, dez dias lá. Aliás, 
é o que se faz em qual quer par la men to do mun do.
O que não se faz é tra ba lhar dois dias e meio, pas -
sar dois dias no avião e dois dias e meio no Esta do. 
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Sr. Presidente, venho com emoção a este
plenário para falar, como faço todos os anos, sobre
a Campanha da Fraternidade da CNBB. Essa
campanha, muito em breve, vai se tornar um
movimento de praticamente todas as igrejas, pois
está acima da igreja. Ela traduz o momento em que
direcionamos a espiritualidade para o nosso povo. 

As igre jas cris tãs, como a Ca tó li ca, têm a Qu a -
res ma; os is ra e li tas e os mu çul ma nos têm tam bém
um pe río do se me lhan te e pra ti ca men te to das as re li -
giões e to dos os po vos de di cam um pe río do do ano
à me di ta ção. Há uma es pé cie de sa cri fí cio no sen ti -
do de uma pu ri fi ca ção. 

O tema apre sen ta do pela CNBB, des ta vez, é:
“Sem tra ba lho... por quê?” Olha, se ria mu i to di fí cil
en con trar mos um tema mais im por tan te do que
esse. Não há dú vi da de que a pra ga des te fi nal de
sé cu lo, não há dú vi da de que a pra ga des te fi nal de
mi lê nio é o de sem pre go, que atin ge 1/3 da po pu la -
ção mun di al. Mais de 1 bi lhão de pes so as es tão de -
sem pre ga das. E é esse, hoje, o ma i or de sa fio para
as ad mi nis tra ções pú bli cas mun di a is, des de as dos
pa í ses mais mi se rá ve is, até, a ri gor e à ex ce ção dos 
Esta dos Uni dos, as das po tên ci as mais im por tan tes. 
Tan to nas na ções mais ri cas quan to nas mais po -
bres, to dos os Go ver nos se es for çam para cri ar pos -
tos de tra ba lho a fim de aten der aos que che gam ao 
mer ca do e aos que per de ram seus pos tos, mas
qua se sem pre, in fe liz men te, não con se guem evi tar
a re du ção de va gas na in dús tria, no co mér cio, no
se tor dos ser vi ços e nem se quer na agri cul tu ra.

Hoje em dia, ao re dor do mun do, a pla ta for ma
dos po lí ti cos em cam pa nha, se jam eles can di da tos
a pre fe i to, go ver na dor, à pre si dên cia da Re pú bli ca
ou ao que for, é sem pre cen tra da na ques tão do
em pre go. Ga nha quem con ven ce o ele i tor de que
tem a fór mu la cer ta para ge rar no vas opor tu ni da des
no mer ca do de tra ba lho.

O fla ge lo do de sem pre go atin ge, re pi to, igual -
men te os pa í ses ri cos e po bres, mas, é cla ro, mos -
tra-se mais dra má ti co nos pa í ses po bres, onde não
exis te uma efi ci en te rede de pro te ção so ci al e onde, 
mu i tas ve zes, ela nem mes mo exis te. 

É im por tan te ana li sar o caso do Bra sil. Aqui,
além da per sis ten te re du ção dos pos tos de tra ba lho, 
te mos tam bém os pro ble mas ine ren tes ao su bem -
pre go e à eco no mia in for mal, com ple xa ques tão bra -
si le i ra que deve ser ana li sa da sob es ses três ân gu -
los di fe ren tes.

Sen sí vel à mag ni tu de des se pro ble ma, a Con -
fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, CNBB, es co -
lheu o de sem pre go como seu tema para a Cam pa -

nha da Fra ter ni da de do úl ti mo ano des te mi lê nio.
Seu lema é: “Sem tra ba lho... por quê”? 

O tex to base tem cen to e qua ren ta pá gi nas e di -
vi de-se em três par tes. Na pri me i ra, in ti tu la da Ver, são 
apre sen ta das as ca u sas e as con se qüên ci as do de -
sem pre go, ao mes mo tem po em que são exa mi na dos
os mo de los po lí ti cos e eco nô mi cos vi gen tes no nos so
País. Na se gun da par te, in ti tu la da Jul gar, os bis pos
bra si le i ros mos tram sua in dig na ção éti ca di an te da
gran de za que as su miu essa ques tão. Na ter ce i ra par -
te, in ti tu la da Agir, os re li gi o sos apre sen tam so lu ções
jul ga das mo ral men te sus ten tá ve is pela Igre ja.

Ini ci al men te, eu gos ta ria de ali nhar al guns da -
dos le van ta dos pelo do cu men to da CNBB: “O tra ba -
lho, en ten di do como um em pre go de tem po in te gral
e es tá vel, des de a sa í da da es co la até a apo sen ta -
do ria re mu ne ra da sob a for ma de sa lá rio, está es -
cas se an do” – tris te e dra má ti ca ver da de; “O ca pi ta -
lis mo foi re du zin do o tra ba lho hu ma no ao em pre go”; 
“Uma pes qui sa de Rede de Diá ri os Eco nô mi cos da
Amé ri ca La ti na de tec tou que o de sem pre go é o pro -
ble ma que mais pre o cu pa os la ti no-americanos. De -
po is do de sem pre go, vêm os ba i xos sa lá ri os, a in fla -
ção, a po bre za e a mi sé ria ab so lu ta”; “Se gun do es -
pe ci a lis tas re u ni dos na Cos ta Rica, no mês de fe ve -
re i ro de 1997, 56% da po pu la ção la ti no-americana
só pôde en con trar ocu pa ção no mer ca do in for mal.
Dos 17 mi lhões de em pre gos cri a dos na Amé ri ca
La ti na e no Ca ri be, no pe río do de 1990 e 1995, 84% 
es tão no se tor in for mal.”

O do cu men to da CNBB traz al guns nú me ros
im pres si o nan tes so bre a si tu a ção do em pre go no
Bra sil. No se tor ban cá rio, en tre ju lho de 1994 e de -
zem bro de 1996, hou ve uma sub tra ção de se te cen -
tos e cin qüen ta e cin co mil pos tos de tra ba lho. No
se tor in dus tri al, o nú me ro de tra ba lha do res caiu
16%, sen do que no ramo têx til a de mis são al can çou 
1/3 da ca te go ria: 33,4%. Ape sar de tudo isso, a pro -
du ti vi da de na in dús tria cres ceu en tre 1994 e 1996.

Ou tro dado as sus ta dor se re fe re à de so cu pa ção
en tre a ju ven tu de. Se gun do a CNBB, en tre 1989 e
1996, a taxa de de sem pre go de jo vens en tre 15 e 19
anos, na Gran de São Pa u lo, pu lou de 18% para
39,8%.

Por fim, gos ta ria de men ci o nar nú me ros so bre
o tra ba lho in fan til, que, na ver da de, é pro i bi do pelo
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te. Con for me o
IBGE, em 1995, cer ca de 3,3 mi lhões de cri an ças
bra si le i ras – 18,7% dos que têm en tre 10 e 14 anos
– tra ba lha vam, ain da que de for ma in for mal, para
aju dar as suas fa mí li as.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, ten te mos ago -
ra a tra du ção des se nú me ro em so fri men tos hu ma -
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nos. Se gun do a CNBB, o de sem pre go pas si vo e
com múl ti plas ma ni fes ta ções está atin gin do a dig ni -
da de da pes soa, das fa mí li as, das co mu ni da des, da
so ci e da de e in vi a bi li za uma so lu ção para os pro ble -
mas do Bra sil. E acres cen ta: na ma i o ria dos ca sos,
o de sem pre go sig ni fi ca uma per da ir re pa rá vel e, às
ve zes, uma for te ten ta ção para a mar gi na li da de, a
con tra ven ção e a cor rup ção so ci al e po lí ti ca. O de -
sem pre go agra va a po bre za, im pe de a vida dig na.

Pre ten do en cer rar com um pen sa men to: para
nós, clas se mé dia, clas se mé dia alta e clas se rica, é 
mu i to di fí cil nos co lo car mos na po si ção da que les
que são a nos sa ma i or res pon sa bi li da de. No Se na -
do, re pre sen ta mos a Fe de ra ção bra si le i ra. De ba te -
mos ques tões como o de sem pre go, a fome, a mi sé -
ria e a in jus ti ça; mas, como bem per gun tou o en tão
Pre si den te, Se na dor Ade mir Andra de, quan do fa la -
va so bre ques tão do Po der Ju di ciá rio, qual dos po -
de res, qual de nós cum pre a sua par te, a sua cota
para que isso não acon te ça? 

Du ran te mu i to tem po, as igre jas cris tãs con si -
de ra vam que se de via era re zar, pe dir a Deus per -
dão, es pe rar um lu gar lá em cima e tam bém di zer
que ama va o pró xi mo. Mas, de con cre to, o que se
fa zia? Vejo, e me cha ma a aten ção, que os hi nos da 
co mu ni da de cris tã nes sa Cam pa nha da Fra ter ni da -
de, ao con trá rio do que se viu sem pre, faz um cha -
ma men to ao sen ti men to do ci da dão, con vo can do-o
para par ti ci par des sa re a li da de, ain da que o ci da dão 
não seja se na dor, nem go ver na dor, nem Pre si den te, 
nem pre fe i to, não seja nada. Pre ten dem atin gir o
ho mem co mum, com os seus pro ble mas e suas di fi -
cul da des. Por tan to, hoje se pre ten de cons ci en ti zar o 
ci da dão para que faça sua par te. Pe guei um li vro li -
túr gi co, O Do min go, para ob ser var a le tra da mú si -
cas que es tão sen do can ta das pe los fiéis. 

“So mos povo de Deus, que ca mi nha
ao con vi te que o Pai hoje faz: – ve nham to -
dos, tra ba lhem na vi nha, do meu Re i no de
vida e de paz!”

Na es pe ran ça de um tem po me lhor,
sem tra ba lho não fi que nin guém. Com Je -
sus, nos so Mes tre e Se nhor, rumo ao novo
Mi lê nio que vem!

Na ale gria lan ça mos se men tes, mes -
mo em lu tas, tra ba lho e dor, es pe ran do que
bro te a jus ti ça, na par ti lha fra ter na do amor!

Con ver tei-nos, ó Pai, do pe ca do, do
ego ís mo, de toda am bi ção. O tra ba lho, di re i -
to sa gra do, dê a to dos a casa e o pão!

Nas famílias e na sociedade, com
Jesus, Maria e José, festejamos a
fraternidade, no trabalho, na vida, na fé!"

Mais adiante. 
“Nossos sonhos, clamores, todo o

nosso viver, nosso rumo de dores sem
trabalho...por quê? A esperança que resta
de quem cré com vigor, na certeza da festa
do encontro e do amor.

Nes se chão de far tu ra, fal ta o pão para
co mer. Qu an ta gen te in se gu ra sem tra ba lho... 
por quê? Mes mo as sim, Deus da Vida, ben di -
ze mos teu nome, pelo pão que con vi da a ma -
tar toda fome. Já o tri go flo res ce, novo tem po
se vê. Nos so gri to se aque ce: sem tra ba lho...
por quê? Nos sa lida e von ta de, nos sa luta e
la bor pela fra ter ni da de, te ofer ta mos, Se nhor"!

Re pa rem, mais adi an te:

“Con vi da do para a mesa da par ti lha,
da es pe ran ça, o teu povo aqui de se ja ce le -
brar nova ali an ça. Para ven cer a ido la tria do 
di nhe i ro e do po der, nós bus ca mos, na ale -
gria o teu Pão que faz vi ver.

Em tua mesa, so li dá ri os, re par ti mos o
teu Pão. Com jus ti ça e mais tra ba lho ha ve rá 
mais co mu nhão. 

Con tem pla mos lá no mon te a vi tó ria
so bre a cruz: do Cal vá rio, no ho ri zon te vida
nova já re luz. Não nos seja in di fe ren te tan to
pran to, tan ta dor, o lu tar de nos sa gen te por
em pre go e mais va lor.

És a fon te que sa cia toda sede eter na -
men te, vem, Se nhor, dar, nes te dia, des sa
água a toda gen te; pois as sim logo ve re mos 
os di re i tos que Deus quer res pe i ta dos nos
pe que nos, no ido so e na mu lher."

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – No -
bre Se na dor Pe dro Si mon, cum pro com o de ver de
in for má-lo que o tem po de V. Exª já se es go tou.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não, Sr. Pre si den te, já con clu i rei. Per mi ta-me ape -
nas ou vir o apar te do no bre Se na dor Gil ber to Mes tri -
nho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) –
Emi nen te Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª, me di an te
seu dis cur so de hoje, abor da a Cam pa nha da Fra -
ter ni da de, tema mu i to atu al. Gos ta ria ape nas de fa -
zer um aden do: o mun do está mu dan do; se não nos 
adap tar mos a essa re a li da de, se a for ma ção da so -
ci e da de, atra vés da edu ca ção, não se guir um ca mi -
nho novo, va mos fi car cada vez mais para trás nes -
se pro ces so. Um pen sa dor con ta a his tó ria de uma
tri bo de ín di os nos Esta dos Uni dos que era es pe ci a -
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lis ta em fa zer ca no as. De pai para fi lho, o ofí cio era
en si na do, fa zen do com que os ín di os se tor nas sem
mes tres na cons tru ção de ca no as. Mas o que eles
não sa bi am é que o rio es ta va sen do des vi a do e,
por tan to, suas ca no as não te ri am mais uti li da de. O
Bra sil, in fe liz men te, está vi ven do as sim. Não se
toma ne nhu ma pro vi dên cia para adap tar, ori en tar,
tre i nar, re ci clar tra ba lha do res e a nos sa ju ven tu de,
para que pos sam ser in se ri dos no mer ca do de tra -
ba lho des se mun do novo que se ins ta la. Esse pro -
ble ma pre o cu pa a to dos no uni ver so. Os ín di ces de
de sem pre go no mun do são alar man tes, como V.
Exª ci tou. Por tan to, te mos que to mar a ati tu de de re -
es tu dar esse qua dro e fa zer com que as au to ri da -
des res pon sá ve is pela edu ca ção di re ci o nem nos sa
so ci e da de, por que o tra ba lho con ven ci o nal, de car -
te i ra as si na da, ten de a de sa pa re cer. 

Po rém, te mos de ge rar pos tos de ati vi da de
eco nô mi ca para que o ho mem pos sa, efe ti va men te,
ter ocu pa ção e le var sus ten to para a sua fa mí lia. É
lou vá vel essa cam pa nha da Igre ja Ca tó li ca – sou
ca tó li co, sou cris tão – e V. Exª faz um pro nun ci a -
men to que nos faz pen sar. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con -
cor do com V. Exª,. no bre Se na dor. Te mos que pa rar 
para pen sar so bre a mo der ni da de. Por exem plo,
quan do fa la mos so bre o de sem pre go nos ban cos,
não há como de i xar de re co nhe cer que um se tor es -
pe cí fi co des sa área, na tu ral men te, vai ca u sar de -
sem pre go: o com pu ta dor. E acon te ce o mes mo com 
re la ção à gran de in dús tria. Há al gum tem po, uma
gran de fá bri ca ti nha um per cen tu al “x” na ad mi nis -
tra ção. Esse per cen tu al está di mi nu in do cada vez
mais, por que a má qui na está fa zen do esse tra ba lho.

Não fico pa ra do no tem po, como acon te ceu
àque les tra ba lha do res e àque las li de ran ças que que ri -
am que i mar as má qui nas da Ingla ter ra, por que es tas
iri am subs ti tu ir o tra ba lho hu ma no. Acre di to que o
avan ço da tec no lo gia é im pe re cí vel. Tam bém não que -
ro imi tar. Na Fran ça, quan do sur giu a luz, fez-se um
mo vi men to fan tás ti co de pro tes to, por que mi lha res e
mi lha res de tra ba lha do res que acen di am e apa ga vam
as to chas e as abas te ci am de gás iam fi car de sem pre -
ga das. Eles se per gun ta vam: “Mas como? E o que
essa gen te vai fa zer?” Po rém, não se po dia im pe dir a
vin da da ener gia. Sei que a tec no lo gia está avan çan do. 
Con cor do com V. Exª e acho opor tu no o seu apar te.
Te mos que nos adap tar a essa re a li da de. Mas, en tre
se adap tar a esta re a li da de e não fa zer nada... Por
exem plo, es tou re a brin do uma Co mis são de mi nha ini -
ci a ti va, cri a da no ano pas sa do, que de ba te a ques tão
do de sem pre go. Essa é, re al men te, a ques tão mais im -
por tan te que pode exis tir. Já no iní cio das nos sas con -
ver sa ções...

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade.
Fazendo soar a campainha) – Senador Pedro
Simon, V. Exª já ultrapassou em 6 minutos o seu
tempo. Ainda há oito oradores inscritos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Vou
encerrar, Sr. Presidente. Mas seria bom que a
sessão fosse até às 14 horas, para mostrarmos que
na sexta-feira temos muitos Senadores presentes

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Mas
o horário regimental é até às 13h; Senador.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas o
horário pode ser prorrogado se V.Exª assim o
desejar. V.Exª coloca a questão em votação e nós
votamos a favor.

Mas, Sr. Presidente, nessa Comissão,
inicialmente, apresentei três propostas concretas e
objetivas que, na minha opinião, deveriam ser
absolutamente prioritárias no plano do Governo.
Primeiro, justiça seja feita ao Sr. Fernando Henrique 
e ao Ministro Francisco Turra, que está dando uma
força especialíssima e total à agricultura familiar.
Não é um “Pronafinho” com meia dúzia de batatas;
é uma montanha de dinheiro para a agricultura
familiar. Vejo, agora, que o Ministro Francisco Turra
está criando um programa de volta à terra.

Ora, Senador Gilberto Mestrinho, V. Exª deve
saber, porque os gaúchos andam pelo seu Estado:
são três milhões de famílias que andam pelo Brasil,
nos subúrbios, nas favelas de Porto Alegre, de São
Paulo etc, que têm o seu pedaço de terra, dos seus
30 ou 40 hectares, que já produziu muito; que é
fruto da vinda do supermercado; que é fruto da
proibição do colono por não poder entrar com sua
carrocinha na cidade; que é fruto, porque, lá pelas
tantas, no Rio Grande do Sul, passaram a cobrar
impostos do coitadinho do italiano que nem sabia
escrever. Ele tinha que tirar uma nota e, não a
tirando, tomavam todo o produto dele. 

Pois essa campanha de fazer três milhões de
pequenos proprietários voltarem à terra, de, através
do Pronaf, dar dinheiro ao pequeno proprietário para
que este tenha condições de produzir e de diversificar
sua produção, de ter o seu açude, a sua irrigação, a
sua cultura, o seu silo, resolve o problema de milhões, 
tira milhões da favela e cria a comida, a alimentação
que é fundamental para um país que tem fome. 

O segundo, é exatamente um grande mutirão
de construção de moradia popular. A prefeitura
entra com a terra; o Governo do Estado entra com a 
infra-estrutura; o Governo Federal entra com o
dinheiro, e o cidadão, em forma de mutirão, constrói
a sua casa.
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Po de mos cri ar, in clu si ve, Sr. Pre si den te, or ga -
ni za ções como as que vi, no in te ri or do Rio Gran de
do Sul, em que a pre fe i tu ra mon ta uma fá bri ca de
casa po pu lar, co lo can do a in fra-estrutura pra ti ca -
men te no dia em que se cons trói a casa, por que ela
já vem toda ar ma da, de uma for ma e com uma tec -
no lo gia es pe ci al. Re sol ve-se o pro ble ma da mo ra dia 
e o da mão-de-obra.

E o ter ce i ro, Sr. Pre si den te, é co pi ar o Ban co
Ban gla desh, o ban co do povo. E, di ga-se de pas sa -
gem, há pro gra mas, em Bra sí lia, no Rio Gran de do
Sul, em Por to Ale gre, em São Pa u lo, em que uma
gran de ins ti tu i ção ban cá ria abre um pe que no cré di to 
para que o ci da dão pos sa abrir o seu ne gó cio. Cito,
por exem plo, um que há aqui, em Bra sí lia: uma do -
ce i ra fa zia doce ali na vila e hoje está pro du zin do e
ex por tan do para o ex te ri or. Ou seja, com o pe que no 
em prés ti mo que lhe foi con ce di do, com a co zi nha
se mi-industrial, ela con se guiu se de sen vol ver e pro -
du zir. Como acon te ceu, dan do meia dú zia de cen ta -
vos para o ci da dão que cri a va ga li nha para pro du -
ção de ovos. Com não sei quan to, mas uma ni nha -
ria, po den do ga ran tir que os ovos não es te jam po -
dres, a pre fe i tu ra, o go ver no pode dar um ates ta do
de qua li da de e os seus pro du tos pas sa rão a ser
ven di dos no su per mer ca do. São mi lha res de pes so -
as que hoje es tão ao re len to e que po dem se trans -
for mar, pri me i ro, em mi cro em pre sá ri os; de po is, ali,
na es qui na, em pe que no em pre sá rio, ga ran tin do
mão-de-obra para ele e para mais meia dú zia de
pes so as.

Pen so que es sas ques tões, Sr. Pre si den te,
têm que ser ana li sa das e dis cu ti das. O mal é que
co bra mos, de ba te mos, fa la mos e nada acon te ce.
Para o Pro er, 30 bi lhões, e, para o “Pro na fi nho”, 30
mi lhões.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) –

Peço a pa la vra como Lí der, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, como Lí -
der, por cin co mi nu tos.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
sidente, Srs. Se na do res, que ro fa zer uma co mu ni ca -
ção de in te res se do País. Re fi ro-me a uma de ci são
que irá afe tar os mais di fe ren tes es cri tó ri os da Da ta -
prev, par ti cu lar men te, os do Esta do do Acre, o meu
Esta do, e os dos Esta dos de Ro ra i ma, Ama pá e
Ron dô nia.. 

Como me di da de con ten ção de des pe sas, a
Da ta prev de ter mi nou a ex tin ção dos es cri tó ri os de
Ro ra i ma, do Ama pá, de Ron dô nia e do Acre. Os
ser vi ços que eram pres ta dos pela Da ta prev, no Acre 

e em Ron dô nia, se rão trans fe ri dos para o Esta do do 
Mato Gros so. E os ser vi ços que eram pra ti ca dos
nos Esta dos do Ama pá e de Ro ra i ma irão para o
Esta do do Pará.

No caso do Acre, Sr. Pre si den te, o peso da
Da ta prev, no or ça men to do INSS, é de 0,33%. Isso
po de ria cair para 0,19%, caso fos sem trans fe ri das as
ações e o es cri tó rio da Da ta prev para o pré dio do
INSS.

Os ser vi do res, as pes so as que tra ba lham na
Da ta prev do Acre, apre sen ta ram essa su ges tão
como uma for ma de fa zer a eco no mia que hoje está 
sen do exi gi da por par te do INSS e como uma al ter -
na ti va para que o es cri tó rio não ve nha a ser ex tin to,
ten do que pas sar a ope rar no Esta do do Mato Gros -
so, cri an do, as sim, sé ri as di fi cul da des para os be ne -
fi ciá ri os do INSS, que, ten do que re cor rer de al gu ma 
de ci são, pre ci sa rão en vi ar seus pro ces sos, por meio 
do INSS, ao es cri tó rio no Mato Gros so. Isso cria
uma di fi cul da de no aten di men to e na agi li za ção dos
pro ces sos, o que ca u sa rá um gran de pre ju í zo.

Sr. Pre si den te, faço essa ob ser va ção aqui
como um ape lo ao Sr. Mi nis tro Orne las e às au to ri -
da des que hoje têm a fun ção de ex tin guir o es cri tó -
rio, para que re con si de rem essa pro pos ta e pos sam
man ter, mes mo a par tir de no vas su ges tões ofe re ci -
das pe los Di ri gen tes da Da ta prev do Acre, de Ron -
dô nia, de Ro ra i ma e do Ama pá, es ses es cri tó ri os
nos Esta dos em que já vêm ope ran do, para evi tar
que se jam pre ju di ca dos os usuá ri os e aque les be -
ne fi ciá ri os que, mu i tas ve zes, te rão que re cor rer de
al gu mas de ci sões. Com cer te za, o INSS, por pre ci -
sar dos ser vi ços da Da ta prev, terá que sub me ter es -
ses ser vi ços aos es cri tó ri os que se rão des lo ca dos
para o Mato Gros so ou para o Esta do do Pará.

A mi nha ob ser va ção é essa, Sr. Pre si den te.
Estou bus can do um con ta to com o Mi nis tro Orne las. 
Estou tam bém pro cu ran do fa zer uma ar ti cu la ção
jun ta men te com os de ma is Esta dos que es tão sen -
do pre ju di ca dos na Re gião Ama zô ni ca. Sei que vá ri -
os Esta dos da Fe de ra ção es tão pas san do por esse
pro ces so, mas o caso da Ama zô nia pre ci sa ser tra -
ta do como um caso es pe ci al, por que a nos sa Re -
gião já é mu i to mar gi na li za da no que se re fe re à
pres ta ção de ser vi ços.

O nos so Esta do cor re o ris co de fi car com ple ta -
men te iso la do no que diz res pe i to ao ser vi ço de trans -
por te aé reo, e ain da se re mos pre ju di ca dos por es sas
me di das que não têm um peso mu i to gran de na eco -
no mia que o Go ver no está que ren do fa zer. Mas o pre -
ju í zo que será ca u sa do à nos sa po pu la ção, este sim
tem um peso mu i to gran de e deve ser con si de ra do.

Não con si go en ten der por que o Go ver no Fe -
de ral, sem pre que pen sa em con ten ção de des pe -
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sas, ten ta ti rar de quem já não tem. Infe liz men te, a
Ama zô nia, o Nor te e o Nor des te são sem pre os pre -
ju di ca dos. É aque la idéia do co ber tor cur to: se se
tira de uma par te, des co bre-se a ou tra. É isso o que
ocor re. Nes se caso, o que vai fi car des co ber to é o
aten di men to ao usuá rio e aos be ne fi ciá ri os do INSS, 
cu jos pro ces sos se rão pro te la dos e cu jas ações te -
rão mu i ta di fi cul da de de tra mi ta ção, pela au sên cia
da pres ta ção des se ser vi ço ao INSS den tro do pró -
prio Esta do em que ele ope ra.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den -
te. O meu em pe nho e – acre di to – o de to dos os
Srs. Se na do res e Par la men ta res da Re gião Nor te
será fe i to no sen ti do de que a nos sa Re gião não ve -
nha a ser pre ju di ca da mais do que já é, em fun ção
do des ca so das au to ri da des fe de ra is e da cri a ção
de di fi cul da des adi ci o na is a par tir de me di das como
essa.

Du ran te o dis cur so da Srª Ma ri na Sil -
va, 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. Car los Pa tro cí -
nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Edu ar do
Si que i ra 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, Srªs e Srs. Se na do res,
em pri me i ro lu gar, que ro di zer que vou ten tar con tri -
bu ir com os de ma is ora do res ins cri tos, sen do bre ve.

Con cor do com o que dis se aqui o emi nen te
Se na dor Pe dro Si mon, pois cons ta to que di mi nu í -
mos a área plan ta da nes te País em 5 mi lhões e 600 
mil hec ta res. Em que pe sem os es for ços do com pe -
ten te Mi nis tro Fran cis co Tur ra, pa re ce-me que fal ta
um pro je to agrí co la e, mais que isso, fal ta um pro je -
to de Na ção. Isso nos pre o cu pa, Sr. Pre si den te.

Hoje ve nho a esta tri bu na para tra zer a pre o cu pa -
ção do povo to can ti nen se com re la ção à área da sa ú -
de.

A cri se que as so la a sa ú de pú bli ca no Bra sil,
de cor ren te do des ca so a que foi re le ga do esse ser -
vi ço es sen ci al à po pu la ção por vá ri as dé ca das, e
que o atu al Go ver no – ago ra por in ter mé dio do com -
ba ti vo Mi nis tro José Ser ra – está ten tan do re ver ter,
atin ge com uma in ten si da de ain da ma i or as re giões
me nos fa vo re ci das do País, como é o caso, por
exem plo, do Esta do do To can tins, que te nho a hon -
ra de re pre sen tar, jun ta men te com V. Exª, Se na dor
Car los Pa tro cí nio, que pre si de esta ses são.

O nos so Esta do, Sr. Pre si den te, além de não
con tar com ins ti tu i ção uni ver si tá ria fe de ral – é o úni -

co Esta do bra si le i ro que não tem uma uni ver si da de fe -
de ral –, tam bém não dis põe de cur sos de Me di ci na,
quer na Uni tins, a nos sa uni ver si da de es ta du al, quer
em ou tros es ta be le ci men tos pri va dos de en si no su pe ri -
or.

Com isso, os ser vi ços pú bli cos mé di cos fi cam
ain da mais pre cá ri os, pois há fal ta não ape nas de
pes so al de en fer ma gem e au xi li a res, como tam bém
de pro fis si o na is mé di cos. Para su prir a fal ta de pro -
fis si o na is, dos mé di cos, prin ci pal men te nos pe que -
nos mu ni cí pi os, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, o Go ver no do Esta do já fez um con vê nio de co -
o pe ra ção téc ni ca e ci en tí fi ca com Cuba e trou xe de
lá 53 mé di cos, que es tão atu an do no in te ri or do
Esta do, prin ci pal men te nos pe que ni nos mu ni cí pi os,
para onde, in fe liz men te, não quer ir o nos so mé di co. 
Fal tam pro fis si o na is no nos so Esta do, mas, há mais
de um ano, 53 mé di cos cu ba nos es tão re si din do
nos pe que nos mu ni cí pi os to can ti nen ses. Ali es ta -
mos pro cu ran do fa zer um pro je to de sa ú de pú bli ca,
de sa ú de co mu ni tá ria, que já tem sur ti do efe i to.

Nes se con tex to de so la dor, é com sa tis fa ção
que anun ci a mos a esta Casa a ini ci a ti va do Go ver -
no do Esta do do To can tins no sen ti do de pro mo ver
a ins ta la ção de um cur so de Me di ci na em nos so
Esta do. As pri me i ras pro vi dên ci as nes se sen ti do es -
tão sen do ado ta das e de man dam mu i tos es tu dos e
ava li a ções téc ni cas, pois sa be mos da res pon sa bi li -
da de de se cons tru ir um cen tro de en si no, prin ci pal -
men te de Me di ci na. Mas es ta mos con tan do, Sr. Pre -
si den te, com o apo io da tra di ci o nal UnB, que, com
seu pres tí gio e com pe tên cia, está apo i an do a im por -
tan te ini ci a ti va e está nos aju dan do a ela bo rar um
pré-projeto, que será am pla men te dis cu ti do.

O ex-Governador do Esta do, o emi nen te mé di co 
Ra i mun do No na to Pi res dos San tos, está fa zen do es -
tu dos em ou tros cen tros uni ver si tá ri os. O Go ver na dor, 
acom pa nha do pelo Se cre tá rio de Sa ú de e pelo Re i tor
da nos sa uni ver si da de es ta du al, em pas sa gem pela
Fran ça, está tam bém fa zen do um con vê nio de co o pe -
ra ção téc ni co-científica, vi san do à im plan ta ção dessa
Fa cul da de de Me di ci na em nos so Esta do.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, des ta car o fato de que
o Esta do do To can tins está fa zen do um es for ço pi o -
ne i ro na área do en si no su pe ri or. Hoje, uma uni ver -
si da de es ta du al está pro mo ven do o Ensi no de Ter -
ce i ro Grau em uma mo da li da de di fe ren te. Ela é uma 
uni ver si da de pú bli ca, mas foi ins ti tu í da uma fun da -
ção, na qual, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
pa gam aque les que po dem pa gar. Para que se te -
nha uma idéia, no úl ti mo ves ti bu lar, dos mil alu nos
apro va dos, ape nas 460 as si na ram um re que ri men to 
so li ci tan do a bol sa de es tu dos, que é con ce di da a
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quem não pode pa gar. A uni ver si da de é pú bli ca,
mas a fun da ção tem a par ti ci pa ção da so ci e da de e
de ou tras en ti da des.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fico mu i to sa tis fe i to
ao ver a UnB dan do apo io a essa ini ci a ti va do Go ver -
no do Esta do. Pre ci sa mos re pen sar o mo de lo da uni -
ver si da de pú bli ca nes te País. Na pró pria UnB, mi lha -
res de jo vens par ti ci pam da vida aca dê mi ca, sen do
que mu i tos de les po de ri am es tar pa gan do. Sei que
eles pró pri os gos ta ri am de es tar dan do essa con tri bu i -
ção àque les que es tu dam nas uni ver si da des par ti cu la -
res, em cur sos no tur nos, após um dia di fí cil de tra ba -
lho.

Essa é uma re a li da de ina ce i tá vel nes te País.
Pa gam e es tu dam nas uni ver si da des par ti cu la res os 
que não po dem, os que tra ba lham o dia in te i ro.
Aque les que es tu da ram nas es co las de pri me i ro e
se gun do gra us, sem pre no en si no pri va do, aca bam
al can çan do a fe li ci da de de es tu dar numa uni ver si -
da de pú bli ca, nada pa gan do e au men tan do as di fe -
ren ças so ci a is nes te País.

O Esta do do To can tins está dan do uma con tri -
bu i ção pi o ne i ra e é um exem plo a ser se gui do, pois
lá pa gam os que po dem pa gar; as si nam um re que ri -
men to e re ce bem a bol sa de es tu dos aque les que
pre ci sam do apo io do Esta do para a con clu são do
en si no su pe ri or.

Por isso, Sr. Pre si den te, re gis tran do esse re le -
van te fato, que ro pa ra be ni zar o Esta do do To can -
tins. So li ci to ao Mi nis tro da Sa ú de e ao Mi nis tro da
Edu ca ção e do Des por to que apói em a ini ci a ti va do
Esta do de To can tins. 

Qu e ro mais uma vez, des ta tri bu na, re cla mar
ao Pre si den te da Re pú bli ca a Uni ver si da de Fe de ral
do To can tins, di re i to do ci da dão to can ti nen se. Esta -
re mos, jun ta men te com a Ban ca da do nos so Esta -
do, di a ri a men te, fa zen do esta re cla ma ção para que
o To can tins não seja ob je to do des ca so e da dis cri -
mi na ção como vem sen do tra ta do nes te País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –

Con ce do a pa la vra, para uma bre ve co mu ni ca ção,
por cin co mi nu tos, ao Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Para uma
bre ve co mu ni ca ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho à tri bu na nes ta ma nhã fa zer uma
ho me na gem ao Jor nal O Li be ral, do meu Esta do do 
Pará, da Re gião Ama zô ni ca.

O Li be ral re ce beu, nes ta úl ti ma se gun da-feira,
dia 15, o Prê mio Mé ri to Lo jis ta de 1998, como o me -
lhor jor nal do Esta do do Pará, na ca te go ria de Co -
mu ni ca ção. É a 14ª vez con se cu ti va que o jor nal re -

ce be a pre mi a ção en tre gue anu al men te pela Con fe -
de ra ção Na ci o nal dos Di ri gen tes Lo jis tas (CNDL). O
vi ce-presidente das Orga ni za ções, jor na lis ta Ro mu lo 
Ma i o ra na Jú ni or, re ce beu o tro féu do Pre si den te da
CNDL, Car los José Stupp. Tam bém re pre sen ta ram
o jor nal o jor na lis ta Ro nal do Ma i o ra na e João Po ju -
cam Mo ra is.

O Li be ral vem li de ran do o se tor da mí dia im -
pres sa na Re gião Nor te du ran te to dos os anos que
foi pre mi a do com o Prê mio Mé ri to Lo jis ta. O Prê mio
Mé ri to Lo jis ta re a li zou sua 19ª edi ção e é co nhe ci do
como o “Oscar do Va re jo”. O ob je ti vo do Prê mio é
con tem plar em pre sas para um ma i or e me lhor re la -
ci o na men to en tre for ne ce do res e o se tor co mer ci al.

Com mais de 50 anos de exis tên cia (53 em no -
vem bro), O Li be ral che ga às vés pe ras do ano 2000
na po si ção de um dos mais res pe i ta dos jor na is bra -
si le i ros. A cre di bi li da de re a fir ma da dia a dia, ao lado 
dos avan ços tec no ló gi cos que in te gra ram a re a li da -
de do seu tem po, fa zem de O Li be ral  uma re fe rên -
cia no pa no ra ma das co mu ni ca ções;

Ro mu lo Ma i o ra na con se guiu su pe rar mu i tos
de sa fi os. Ele mes mo, numa fra se que re su miu os
tem pos di fí ce is, di zia: “Não nas ce mos for tes, não
arreba ta mos o su ces so por ou tros cons tru í do, não
cres ce mos de re pen te por al gum mi la gre inex pli cá vel”.

O Li be ral nas ceu da de ci são do ge ne ral e Se -
na dor Ma ga lhães Ba ra ta de ne u tra li zar o bom bar de -
io per ma nen te do jor nal A Fo lha do Nor te , de Pa u lo 
Ma ra nhão, con tra seus atos po lí ti cos. A Fo lha era
um jor nal po lê mi co, van guar dis ta, mo der no e po pu -
lar. Ba ra ta não con ta va com A Pro vín cia do Pará,
um dos jor na is mais bem fe i tos da épo ca, cuja pos -
tu ra era a ne u tra li da de. No meio dos dois opostos,
ami gos de Ba ra ta fun da ram O Li be ral em
15-11-1946, à fren te Mou ra de Car va lho, era um ves -
per ti no po lí ti co-partidário, Por ta-voz do Par ti do So ci al
De mo crá ti co.

Com a mor te do Ge ne ral Ba ra ta, por do a ção o
jor nal pas sou para Mou ra de Car va lho, que o ven deu
para Ocyr Pro en ça, li ga do a Jar bas Pas sa ri nho e Ala -
cid Nu nes que, en fren tan do sé ri os pro ble mas, não
con se gui ram so er guer o jor nal. Em 1946, o em pre sá -
rio Ro mu lo Ma i o ra na ad qui riu o jor nal, con tra to das as 
pre vi sões de que es ta va fa zen do um pés si mo ne gó -
cio. O Li be ral che ga va aos le i to res com in sig ni fi can -
tes 500 exem pla res. Com ou sa dia e com pro mis so O 
Li be ral, em dez anos, já era o jor nal de ma i or cir cu -
la ção da Ama zô nia. Hoje, o Sis te ma Ro mu lo Ma i o -
ra na de Co mu ni ca ção, sob a pre si dên cia de D. Lu ci -
déia Ma i o ra na, pros se gue fa zen do va ler o ide al de
seu fun da dor, Ro mu lo Ma i o ra na, fa le ci do em abril
de 1986.

O Sis te ma Ro mu lo Ma i o ra na de Co mu ni ca ção, 
além do jor nal O Li be ral, pos sui os rá di os AM e FM, 
um ca nal de te le vi são – é a re pe ti do ra da Rede Glo -
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bo na re gião – e con se guiu, em con vê nio com o Go -
ver no do Esta do do Pará, um gran de fe i to para o
povo da que le Esta do. Ao lon go de tan tos anos, dos
143 Mu ni cí pi os que fa zem do Pará um gran de Esta -
do da Ama zô nia, ape nas um pou co mais de 40 Mu -
ni cí pi os ti nham a re pe ti do ra da Fun tel pa, que le va va 
a ima gem do Lib sat, que era O Li be ral, a Rede Glo -
bo che gan do a todo Esta do. 

Hoje, de po is do Go ver no Almir Ga bri el, O Li be -
ral e a Rede Glo bo en tram em to dos os ma i o res
Mu ni cí pi os do nos so Esta do, qua se cem, e te mos
essa gran de meta de, até o fi nal do Go ver no do Dr.
Almir Ga bri el, en qua drar os 143 Mu ni cí pi os à Lib sat, 
le van do a men sa gem de uma em pre sa como O Li -
be ral, em con vê nio com a Rede Glo bo. Ro ber to Ma -
ri nho, Ro mu lo Ma i o ra na e Almir Ga bri el te rão a
opor tu ni da de de dar ao Pará a con di ção da in for ma -
ção pre ci sa, exa ta e que, re al men te, o povo do Pará 
pre ci sa.

O Li be ral tem vá ri os pro je tos so ci a is: O Li be -
ral-Escola, que faz com que os es tu dan tes de to dos
os ní ve is, des de o 1º Grau até a uni ver si da de, pos -
sam par ti ci par do jor nal, da vida do nos so Esta do. O 
Li be ral tem uma par ti ci pa ção im por tan te por que
tem 98% de ace i ta ção, pe las pes qui sas, não só do
Ibo pe, mas por to dos os ins ti tu tos de pes qui sa do
nos so País. O Li be ral faz com que a Ama zô nia te -
nha uma em pre sa mo der na e aguer ri da, fa zen do
com que o Pará es te ja no Pri me i ro Mun do tam bém
nos me i os de co mu ni ca ção. 

Nós, pa ra en ses, e, com cer te za nes ta data, o
Se na do re co nhe ce mos não só esse, mas ou tros
tan tos prê mi os que o Sis te ma Ro mu lo Ma i o ra na de
Co mu ni ca ção re ce beu. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na do Mo za ril do
Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes
de en trar no as sun to pro pri a men te do meu pro nun -
ci a men to de hoje, que ro fa zer um re gis tro de uma
de nún cia fe i ta on tem, pelo SBT, no Pro gra ma do
Ra ti nho. Foi uma lon ga re por ta gem so bre re ser vas
in dí ge nas no Ma ra nhão que es tão sen do uti li za das
para a plan ta ção de ma co nha, em que, de ma ne i ra
mu i to cla ra, ex pôs os ín di os plan tan do, se can do e
co mer ci a li zan do a ma co nha, com a pro te ção da Fu -
nai, que não per mi te que a Po lí cia en tre lá para in -
ves ti gar e que ten tou im pe dir in clu si ve a en tra da da
im pren sa para re gis trar o fato. A Fu nai faz vis ta
gros sa para a si tu a ção da que las co mu ni da des in dí -
ge nas, em que os tra fi can tes es tão do mi nan do,

aban do na das na mi sé ria por fal ta de ação da que le
ór gão.

Por tan to, lou vo a ini ci a ti va da Câ ma ra dos De pu -
ta dos que de sar qui vou uma CPI para apu rar a atu a -
ção da Fu nai, por que é inad mis sí vel que es sas de -
nún ci as se jam fe i tas e que ne nhu ma pro vi dên cia seja
to ma da. 

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro abor dar um as sun to que re pu to da ma i or im -
por tân cia para a Re gião Nor te do nos so País. 

Uma das crí ti cas mais fre qüen tes que se faz ao
atu al Go ver no é o aban do no dos pro je tos de de sen -
vol vi men to do País. Argu men ta-se, a esse pro pó si to,
que a luta con tra a in fla ção, pri o ri da de do Go ver no
nos úl ti mos anos, não pode mo no po li zar a ini ci a ti va
go ver na men tal nes te se gun do man da do e que é pre -
ci so re to mar, com ur gên cia, as ações de sen vol vi men -
tis tas. 

O mo men to é opor tu no para que o Go ver no
bra si le i ro re cu pe re a ca pa ci da de de pla ne jar o cres -
ci men to do País e para que em pre en da es for ços no
sen ti do de res ga tar a con fi an ça na cons tru ção de
um des ti no à al tu ra de nos sas po ten ci a li da des. 

Qu an do se fala em po ten ci al para o cres ci men to 
e o de sen vol vi men to, é im pos sí vel não as so ciá-lo, no
caso bra si le i ro, à gran de za da Ama zô nia, de tal for ma
são ex cep ci o na is as suas con di ções na tu ra is para
pro mo ver o de sen vol vi men to sus ten tá vel, a me lho ria
das con di ções de de fe sa na ci o nal e a se gu ran ça pú -
bli ca. 

Enfren tar o de sa fio ama zô ni co é, na tu ral men -
te, ta re fa de di men sões gi gan tes cas e ca rá ter ni ti da -
men te es tra té gi co. O es ta do de aban do no da re -
gião, os pro ble mas es pe cí fi cos e qua se sem pre de li -
ca dos que ocor rem na fa i xa de fron te i ra, cu jos des -
do bra men tos têm, não raro, efe i tos sis tê mi cos,
como é o caso, por exem plo, do nar co trá fi co, o in te -
res se em es tre i tar as re la ções com os pa í ses vi zi -
nhos e a con vic ção de que a au sên cia do Esta do
na que les lon gín quos rin cões do País im pli ca ris co
de vê-los con fun di dos com “ter ra de nin guém” são
ape nas al gu mas das ra zões que le vam à cons ta ta -
ção de que o pro je to de de sen vol vi men to do País
abran ge um pro je to es pe cí fi co de de sen vol vi men to
da Ama zô nia.

Ou tra con si de ra ção mu i to im por tan te em re la -
ção às ini ci a ti vas de or de na ção do de sen vol vi men to 
é a de que não po de mos es tar eter na men te par tin do 
do “zero”, numa po lí ti ca de “ter ra ar ra sa da”, que
acre di ta que o di lú vio a pre ce deu.

É pre ci so, por tan to, ava li ar o que já foi fe i to
para man ter, re for mar ou re vi go rar o que for pre ci so.

Fa zen do-se uma ava li a ção com re la ção a pro -
je tos vol ta dos à Ama zô nia, des ta co o Pro gra ma Ca -
lha Nor te (PCN).

Cri a do em 1985, pelo Go ver no Fe de ral, para
aten der à ne ces si da de de pro mo ver a ocu pa ção e o 
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de sen vol vi men to or de na do da Ama zô nia Se ten tri o -
nal, o Pro je to Ca lha Nor te cum priu, em uma dé ca da
de ati vi da des, boa par te de seus ob je ti vos ini ci a is,
de ven do ini ci ar-se, ago ra, uma fase de re com po si -
ção de seu fi nan ci a men to, re mo de la ção ins ti tu ci o nal 
e me to do ló gi ca e for ma ção de no vas par ce ri as com
en ti da des pú bli cas e pri va das.

Ven ci da a eta pa pi o ne i ra da im plan ta ção do Pro -
gra ma, pri o ri ta ri a men te di ri gi da à fa i xa de fron te i ra,
cres ce a im por tân cia do Ca lha Nor te, ten do em vis ta o
agra va men to de cer tas ten dên ci as pre sen tes no mun do 
ama zô ni co. Entre es sas, fi gu ram o es va zi a men to de -
mo grá fi co das áre as mais re mo tas e a in ten si fi ca ção e
o es pra i a men to dos ilí ci tos fron te i ri ços. Cres cem, igual -
men te, as ne ces si da des de vi gi lân cia e de pro te ção
das po pu la ções da re gião di an te de no vos e per ver sos
fe nô me nos so ci a is, bem como tor na-se mais ur gen te a
fi xa ção de pa drões de de sen vol vi men to que se jam so -
ci al men te jus tos e eco lo gi ca men te sus ten tá ve is.

Ge ri do pela Se cre ta ria de Assun tos Estra té gi -
cos (SAE), o Pro gra ma vi nha atu an do pri o ri ta ri a -
men te por meio de trans fe rên cia de re cur sos or ça -
men tá ri os a se rem apli ca dos por ór gãos fe de ra is
que exe cu tam as ações pre vis tas.

Con vê ni os ce le bra dos com en ti da des pú bli cas
e pri va das com vis tas à mo bi li za ção de seus re cur -
sos têm-se mos tra do al ter na ti vas efi ca zes e com ple -
men ta res à for ma tra di ci o nal de atu a ção, pro por ci o -
nan do con si de rá ve is be ne fí ci os para as po pu la ções
da Ca lha Nor te.

O Pro gra ma abran ge 69 mu ni cí pi os, 38 dos
qua is ao lon go dos 5.993 qui lô me tros de fron te i ra,
em qua tro estados da Fe de ra ção, que dele se be ne fi -
ci am – Ama zo nas, Pará, Ro ra i ma e Ama pá. Sua área
de atu a ção cor res pon de a 14% do ter ri tó rio na ci o nal,
onde ha bi tam cer ca de 2,3 mi lhões de pes so as, aí in -
clu í dos 25% da po pu la ção in dí ge na do Bra sil.

As ações do Pro gra ma se dão por meio dos
se guin tes pro je tos e ati vi da des: cons tru ção e ma nu -
ten ção de ro do vi as; im plan ta ção de pe que nas cen -
tra is elé tri cas; im plan ta ção de cen tros de te le co mu -
ni ca ções; pro te ção e as sis tên cia às co mu ni da des in -
dí ge nas; edu ca ção; de mar ca ção de fron te i ras; vi gi -
lân cia aé rea, na val e ter res tre.

Como se vê, Srs. Senadores, o Calha Norte não
se restringe, como erroneamente se pensa, a uma
distribuição de postos militares instalados na linha de
fronteira. Abrange, também, um conjunto de ações
multidisciplinares com vistas a otimizar a presença do
Estado e a melhorar as condições de vida dos
brasileiros cuja permanência nessas áreas inóspitas
assegura a jurisdição nacional plena sobre a região.

Em sua exis tên cia e a des pe i to das for tes res -
tri ções or ça men tá ri as que o mar ca ram nes ta dé ca -
da, o Pro gra ma Ca lha Nor te con ta bi li zou con si de rá -
ve is re a li za ções, des ta can do-se, en tre ou tras, a
cons tru ção de hos pi ta is em São Ga bri el da Ca cho e i -
ra; a cons tru ção, am pli a ção ou re cu pe ra ção de qua -
se três de ze nas de ae ro por tos; a cons tru ção de du -
zen tos qui lô me tros da BR-156; a im plan ta ção do
Co lé gio Agro pe cuá rio de Ben ja min Cons tant; a ins -
ta la ção do Cen tro de Tre i na men to Pro fis si o nal de
Ta ba tin ga; a cons tru ção de nu me ro sos po ços tu bu -
la res para for ne ci men to de água po tá vel; a re cu pe -
ra ção de mais de uma cen te na de sa las de aula; a
cons tru ção e equi pa men to de quin ze cen tros de sa -
ú de e a aten ção a 36 áre as in dí ge nas.

Os exem plos ser vem para ilus trar a im por tân -
cia do Pro je to Ca lha Nor te para o de sen vol vi men to
da Re gião Ama zô ni ca, mas não es go tam a di ver si fi -
ca da gama de re a li za ções con cre tas plan ta das pelo
Pro gra ma ao nor te da ca lha dos rios So li mões e
Ama zo nas e, mu i to me nos, o seu po ten ci al de pro -
du zir be ne fí ci os se os re cur sos alo ca dos pu de rem
aten der as atu a is ne ces si da des. É im por tan te res -
sal tar, a esse res pe i to, que os or ça men tos da
União, nos úl ti mos anos, vêm con tem plan do o Pro -
gra ma Ca lha Nor te com re cur sos es cas sos e ir re gu -
la res.

Obser va-se que, no ano de 1986, a do ta ção
or ça men tá ria con tem plou o Pro gra ma com R$14,12
mi lhões e cres ceu nos dois anos se guin tes – 1987 e 
1988 – para che gar ao má xi mo em 1989, com
R$47,311 mi lhões. Aos pou cos, o apor te fi nan ce i ro
foi de cres cen do e, a par tir de 1991, com R$9,652
mi lhões, a que da se acen tu ou, che gan do a pou co
mais de R$6 mi lhões em 1994; pos te ri or men te, já
nem se al can çou esse pa ta mar, ten do sido re du zi do 
à mo des ta quan tia de R$4 mi lhões um em pre en di -
men to do por te do Pro gra ma Ca lha Nor te.

Nos tre ze anos de sua exis tên cia, fo ram des ti -
na dos ape nas R$155 mi lhões ao Ca lha Nor te, quan -
tia mu i to aquém da ne ces sá ria para a con so li da ção
do Pro gra ma. Pois bem, des sa quan tia fo ram cor ta -
dos qua se 50%, ou seja, R$49,076 mi lhões.

Não se en ten de, Srªs e Srs. Se na do res, que não 
seja atri bu í da ao Pro gra ma Ca lha Nor te uma des ti na -
ção or ça men tá ria com pa tí vel com sua re le vân cia.

O pro pó si to go ver na men tal de in te gra ção de
suas ações na Ama zô nia, ex pres so pelo Pre si den te
da Re pú bli ca na 3ª Re u nião do Con se lho Na ci o nal
da Ama zô nia Le gal (CONOMAZ), em ju lho de 1995,
e as di re tri zes cons tan tes da Po lí ti ca Na ci o nal
Integrada para a Ama zô nia Le gal es tão per fe i ta men te
com pa tí ve is com o es pí ri to do Pro gra ma Ca lha Nor te.
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O Calha Norte, por seus objetivos e por suas
características, inegavelmente, é prioritário para a
integração da área ao restante do País, afirmando a 
presença do Estado e criando melhores condições
para os brasileiros que vivem naquela longínqua
fronteira norte. 

O Pro gra ma vai além da fun ção de vi gi lân cia
da que la re gião de re le van te in te res se po lí ti -
co-estratégico, para cons ti tu ir um pro je to go ver na -
men tal ar ro ja do e de con si de rá vel al can ce so ci al.

Nes se sen ti do, re no vo o ape lo a to dos os Se -
na do res, par ti cu lar men te aos re pre sen tan tes da Re -
gião Ama zô ni ca, para que de fen dam a re vi ta li za ção
do Pro gra ma Ca lha Nor te, como po de ro so ins tru -
men to para a in ten si fi ca ção da pre sen ça bra si le i ra
na fa i xa de fron te i ra nor te e para o aten di men to das
con di ci o nan tes do de sen vol vi men to sus ten tá vel.

Essa de fe sa não deve se res trin gir à luta por re -
cur sos fi nan ce i ros, em bo ra eles se jam pri o ri tá ri os,
mas com pre en de, tam bém, a so li ci ta ção para que os
mi nis té ri os, ór gãos go ver na men ta is, fe de ra is e es ta du -
a is, en ti da des aca dê mi cas e não-governamentais,
com in te res se ou atu a ção na área, as sim como os go -
ver nos es ta du a is da re gião, bus quem in te grar, efe ti va -
men te, o Pro gra ma Ca lha Nor te às suas ações pon tu -
a is, como pla no es tra té gi co e nor te a dor, ca paz de im -
pri mir, res pe i ta das as ne ces si da des e pri o ri da des lo -
ca is, di re ci o na men to úni co às ini ci a ti vas e de con gre -
gar es for ços para a ta re fa de pro mo ver o de sen vol vi -
men to e a me lho ria da qua li da de de vida da re gião
ama zô ni ca.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Amir Lan -
do por ces são do Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre -
si den te, de cli no a gen ti le za.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Fo -
ga ça para uma co mu ni ca ção ina diá vel. V. Exª dis -
põe de 5 mi nu tos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora -
dor.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Gos ta ria ape -
nas de fa zer um re gis tro que acre di to ser ca bí vel
nes te mo men to. 

Esta mos em re go zi jo no Bra sil – a im pren sa do 
País, as nos sas ins ti tu i ções cul tu ra is. Ouvi on tem o
pro nun ci a men to do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, que 
re que reu voto de lou vor para o fil me Cen tral do Bra -
sil. Esta mos às vés pe ras de mais um Oscar, que é a 
fes ta má xi ma da in dús tria do ci ne ma nos Esta dos
Uni dos, oca sião que dá en se jo a uma re fle xão:

quan do e em que con di ções, em que am bi en te so -
cio-econômico o Bra sil cres ceu cul tu ral men te? 

Se ob ser var mos um pou co da his tó ria eco nô -
mi ca re cen te do nos so País, va mos ver que os mo -
men tos de pico de cri a ti vi da de – da mais in ten sa ca -
pa ci da de de pro du zir, de ino var, de cri ar, de re cri ar,
de pen sar e de re pen sar o mun do sob a for ma da
arte, sob uma con cep ção es té ti ca – es ti ve ram di re -
ta men te li ga dos a dois fa to res que são in dis so ciá ve -
is do de sen vol vi men to cul tu ral. 

O País tem de ter cres ci men to e es ta bi li da de – 
cres ci men to eco nô mi co e es ta bi li da de da mo e da.
Nos idos de 1958, 1959, iní cio dos anos 60, pe río do 
Jus ce li no Ku bits chek, a gran de eu fo ria na ci o nal da
cons tru ção de Bra sí lia, o pro ces so in fla ci o ná rio ain -
da não ti nha se tor na do uma do en ça crô ni ca no Bra -
sil, es ta va ape nas co me çan do, o pe río do foi mar ca -
do por duas co i sas: es ta bi li da de da mo e da e cres ci -
men to da eco no mia. Na que le mo men to his tó ri co do
País, sur giu um mo vi men to mu si cal que se in ter na -
ci o na li zou, que fez a mú si ca po pu lar bra si le i ra ser
co nhe ci da no mun do in te i ro. As obras dos nos sos
au to res, dos nos sos com po si to res, en tre eles, prin ci -
pal men te, Antô nio Car los Jo bim, tor na ram-se uni -
ver sa is; pas sa ram a fa zer par te da que le cha ma do
fol clo re ur ba no das gran des ci da des do mun do. Ha -
via es ta bi li da de da mo e da e cres ci men to na eco no -
mia.

Na dé ca da de 70, pas sa do o duro e amar go pe -
río do da mu dan ça ins ti tu ci o nal do País, com o ad ven -
to da Re vo lu ção de Mar ço do go ver no mi li tar, vol tou a
re pe tir-se essa mes ma cir cuns tân cia. To dos sa bem
que uma das me tas, um dos ob je ti vos da pri me i ra
equi pe eco nô mi ca do go ver no mi li tar era a es ta bi li da -
de da mo e da. E esse mo men to da his tó ria do nos so
País foi cha ma do de “mi la gre bra si le i ro”. Hou ve cres -
ci men to e es ta bi li da de da mo e da. Hou ve, tam bém,
na que le pe río do, uma ge ra ção de cri a do res, de pro du -
to res mu si ca is, de com po si to res, de can to res, que foi,
de cer ta for ma, for ja da: Chi co Bu ar que de Hol lan da,
Ca e ta no Ve lo so, Gil ber to Gil, Mil ton Nas ci men to, Nara 
Leão, Elis Re gi na. Se ria até im pos sí vel re cu pe rar a
me mó ria de mo men to tão in ten so de cri a ção.

Ca o lha men te, no en tan to, al gu mas pes so as
ten ta ram ex pli car esse mo men to de pro du ti vi da de
in te lec tu al no Bra sil, de ca pa ci da de cri a ti va, de ino -
va ção cul tu ral, do cal do de cul tu ra para o sur gi men -
to de gran des ta len tos, pelo fato de exis tir, no País,
uma di ta du ra. E de ba i xo de uma di ta du ra, o ar tis ta
se tor na mais cri a ti vo; é emo ci o nal men te mais sus -
ci ta do, mais pro vo ca do a cri ar.

Não me pa re ce que essa seja uma ar gu men ta -
ção ba se a da em qual quer ex pe riên cia ou qual quer
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aná li se ci en tí fi ca. Fora as sim, se as di ta du ras fos -
sem re al men te emu la do ras da cri a ção ar tís ti ca, não
te nho ne nhu ma dú vi da em di zer que tan to o na zis -
mo, na Ale ma nha, quan to o fas cis mo, na Itá lia,
seriam ca pa zes de pro du zir gran des in te lec tu a is,
gran des pen sa do res e gran des ar tis tas. Mas não o fo -
ram.

A ver da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, é que nem mes mo a de mo cra cia é im pres cin dí -
vel para cri ar, para ha ver uma in dús tria cul tu ral em
pro gres so, em de sen vol vi men to. Isso é pre ci so re -
co nhe cer. Ha via uma di ta du ra mi li tar no Bra sil, ha via 
um su fo ca men to da ca pa ci da de cri a ti va, ha via re -
pres são da qual mu i tos fo ram ví ti mas na que le tem -
po. Pas sei, in clu si ve, por ex pe riên ci as pes so a is de
fe cha men to de te a tros, de can ce la men to de shows
e de apre sen ta ções co le ti vas; en fren ta mos tudo
isso. Mas o que fa zia a in dús tria cul tu ral do País, o
que dava base para o de sen vol vi men to cul tu ral do
País, não era nem o fato de ha ver uma di ta du ra,
nem o fato de ha ver de mo cra cia, mas a es ta bi li da de 
da mo e da e o cres ci men to da eco no mia.

Pas sa da a épo ca do mi la gre bra si le i ro, o País
en gol fou-se no pe río do de ex tra or di ná ria de fa sa gem 
da mo e da, de per da de va lor aqui si ti vo da mo e da,
de in fla ção, por tan to, sem es ta bi li da de e sem cres ci -
men to da eco no mia. E o re sul ta do de tudo isso é
que as dé ca das se guin tes fo ram mu i to mais po bres, 
mu i to me nos cri a ti vas, mu i to me nos ri cas na ca pa ci -
da de de in ven tar ou de re in ven tar o mun do, que é a
gran de fun ção do ar tis ta. Ago ra, no en tan to, es ta -
mos ve ri fi can do que há al gu mas co i sas que não são 
ape nas obra da co in ci dên cia ou de um raro en con -
tro dos ven tos ao sa bor das tem pes ta des.

Em 1996, ti ve mos um fil me bra si le i ro in di ca do
para o Oscar, que foi O Qu a tri lho , do nos so João
Car los Po ze na to, es cri tor ga ú cho, de Ca xi as do Sul, 
au tor do con to, de po is trans for ma do em ci ne ma por
Flá vio Bar re to. Para os bra si le i ros, sem dú vi da ne -
nhu ma, a in di ca ção para o Oscar já é o Oscar. No
ano se guin te, ti ve mos O que é isso, com pa nhe i ro?
Um traba lho tam bém in te res san tís si mo e mu i to iden ti -
fi ca do com mo men tos re cen tes da his tó ria do Bra sil.
Mas o tema não im por ta, e sim que a obra ti nha qua li -
da de es té ti ca, ti nha com pe tên cia ci ne ma to grá fi ca, e o
re sul ta do é que foi in di ca da para o Oscar. Nes te ano,
pela ter ce i ra vez con se cu ti va, es ta mos ten do no va -
men te um fil me bra si le i ro in di ca do para o Oscar.

Em que ou tro mo men to da his tó ria do Bra sil,
em que ou tra épo ca da vida bra si le i ra isso acon te -
ceu? Gos ta ria que re me mo rás se mos pe río dos de
gran de e in ten sa cri a ti vi da de no Bra sil e ou tros não.
Não me re cor do que des de que exis ta uma in dús tria 

ci ne ma to grá fi ca no Bra sil ela te nha tido tan to pres tí -
gio, tan ta qua li da de, tan ta com pe tên cia e tan ta ca -
pa ci da de de se uni ver sa li zar a par tir dos te mas re gi -
o na is, das his tó ri as da al de ia.

Re cen te men te, um dos ma i o res gê ni os ar tís ti cos 
des te sé cu lo no Bra sil, o nos so ex tra or di ná rio Gil ber to
Gil, re ce beu o prê mio Grammy, que é o Oscar da
mú si ca. No ano an te ri or, em 1997, Mil ton Nas ci men -
to tam bém re ce beu o prê mio Grammy. Antes de les, 
ape nas Ro ber to Car los, lá nos idos dos anos 70,
tam bém num ou tro pe río do de es ta bi li da de como ao 
que me re fe ri. Isso é in di ca ti vo de al gu ma co i sa que
tal vez, na cros ta, na for ma mu i tas ve zes su per fi ci al
de se ana li sar as co i sas, não con si ga mos per ce ber.

Mas, Sr. Pre si den te, es tou ple na men te con -
vencido dis so. Bos sa-nova, es ta bi li da de e cres -
cimento, depo is, silêncio. A MPB, es ta bi li da de e
cres cimen to, depo is, silêncio. Ago ra, vol ta mos por -
que há es ta bi li da de e cres ci men to. Em ou tras pa la -
vras, por que hou ve es ta bi li da de e cres ci men to?
Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, que não há for ma, não
es tou fa zen do um elo gio fá cil a um go ver no, nem
es tou di zen do que é gra ças ao go ver no atu al que
es sas co i sas es tão acon te cen do. Estou di zen do é
que, até numa di ta du ra mi li tar, se hou ver es ta bi li da -
de e cres ci men to, tem cres ci men to da in dús tria cul -
tu ral.

Há um for jar de ex pres sões ar tís ti cas no vas,
de ca pa ci da de cri a do ra, de ge ra ção de idéi as e de
re in ven ção do mun do, que é, como dis se, o tra ba lho 
do ar tis ta. E não cre io, Sr. Pre si den te, que se pos sa 
su por ou ima gi nar que em pe río dos de de fa sa gem
da mo e da, de de ses ta bi li za ção de mo e da, de re ces -
são eco nô mi ca, de de sor ga ni za ção das fi nan ças do
País, haja re gis tro de que esse cres ci men to cul tu ral, 
essa ca pa ci da de vi go ro sa de pro du zir cul tu ra te nha
acon te ci do e não acon te ceu.

Faço essa re fle xão por que es tou fa lan do com
ho mens de ati vi da de pú bli ca, re pre sen tan tes do seu 
povo, po lí ti cos, aci ma de tudo. Se al guém qui ser tra -
ba lhar pela cul tu ra do seu país, se al guém qui ser ter 
uma cul tu ra ex pres si va, rica, ge ne ro sa, cri a ti va, tem
que lu tar por duas co i sas: es ta bi li da de da mo e da e
cres ci men to eco nô mi co.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No -

bre Se na dor José Fo ga ça, a Mesa se pe ni ten cia pe -
ran te V. Exª por que eu ha via me en ga na do. V. Exª
es ta va de vi da men te ins cri to, mas cre io tam bém que
te nha usa do o tem po su fi ci en te para o seu pro nun ci -
a men to.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –  A
Pre si dên cia co mu ni ca que a Se cre ta ria-Geral da
Mesa re ce beu, na data de on tem, o se guin te ofí cio:
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Não 
há mais oradores inscritos.

O Sr. Se na dor Ge ral do Cân di do 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. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia 9 de
no vem bro de 1988, três ope rá ri os fo ram mor tos em
uma san gren ta ação do Exér ci to, que aten den do às
or dens su pe ri o res, en vi ou tro pas para re to mar o
con tro le da Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal – CSN, 
ocu pa da por ope rá ri os em gre ve.

Os me ta lúr gi cos Wil li am Fer nan des Le i te, Car los
Au gus to Bar ro so e Wal mir Fre i tas Mon te i ro fo ram os
már ti res da in sen sa tez e da fal ta de diá lo go do Go ver -
no da Nova Re pú bli ca. Em ho me na gem a es tes tra ba -
lha do res, no dia pri me i ro de maio de 1989, foi ina u gu -
ra do um mo nu men to, na Pra ça Ju a rez Antu nes, no
cen tro de Vol ta Re don da. A cons tru ção, em me mó ria
aos ope rá ri os, não fi cou de pé nem 24 ho ras. Uma ex -
plo são des tru iu o mo nu men to. O Mi nis tro do Exér ci to,
àque la épo ca, Ge ne ral Leô ni das Pi res Gon çal ves, mi ni -
mi zou o aten ta do, ca rac te ri zan do-o como uma re a -
ção da di re i ta.

Este as sun to vol tou à tona de vi do a sé rie de re -
por ta gens pu bli ca das, des de o úl ti mo do min go, no
Jor nal do Bra sil, de au to ria dos jor na lis tas Ma u rí cio 
Dias e Mar ce lo Car ne i ro. Nas re por ta gens, o
ex-Capitão do 1º Ba ta lhão de For ças Espe ci a is do
Exér ci to, Dal ton de Melo Fran co, hoje, acu sa o Ge -
ne ral, e àque la épo ca, Co ro nel Álva ro Pi nhe i ro, co -
man dan te da que la uni da de. Se gun do o ex-Capitão,
o seu su pe ri or te ria dado or dens para que ele ex plo -
dis se o mo nu men to em ho me na gem aos tra ba lha -
do res mor tos de Vol ta Re don da, mis são re cu sa da,
de acor do com seu de po i men to.

Na en tre vis ta, o ex-militar con tou que o Exér ci -
to ava li ou o mo nu men to como uma afron ta e o mais
es tar re ce dor é que mis sões des ta na tu re za eram re -
ce bi das di re ta men te do ga bi ne te do mi nis tro.

Ou tra ques tão a ser ri go ro sa men te apu ra da é
a re la ção com os con tra ven to res do jogo do bi cho,
que se gun do o de po i men to do ex-Capitão, eles te ri -
am for ne ci do os ex plo si vos para o aten ta do.

Sr. Pre si den te, esta Casa deve es tar vi gi lan te,
e com cer te za, es ta rá con tra as for ças do re tro ces so 
e do obs cu ran tis mo, que, em bo ra, re pu di a das pela
so ci e da de bra si le i ra, não per de ram os seus in ten tos 
de de ses ta bi li zar nos sa frá gil de mo cra cia.

Se con fir ma das as de nún ci as, são cri mes que
se en qua dram no Có di go Pe nal Mi li tar. O art. 150 diz:
“Re u ni rem-se dois ou mais mi li ta res com ar ma men to
ou ma te ri al bé li co de pro pri e da de mi li tar, pra ti can do vi -
o lên cia à pes soa ou à co i sa pú bli ca, ou par ti cu lar, em
lu gar su je i to ou não à ad mi nis tra ção mi li tar. A pena
para este cri me é de re clu são de 4 a 8 anos. Tam bém 
es ta ria ti pi fi ca do no art. 169 do CPM, que em seu tex -

to diz o se guin te: ”De ter mi nar o Co man dan te, sem or -
dem su pe ri or e fora dos ca sos em que esta se dis pen -
se, mo vi men to de tro pa ou ação mi li tar". A pena é de
re clu são de 3 a 5 anos. Em am bos os ca sos, os cri -
mes só pres cre vem após 12 anos.

O atu al Mi nis tro do Exér ci to, Gle u ber Vi e i ra, di an -
te do cla mor da opi nião pú bli ca, de ter mi nou a aber tu ra
de um in qué ri to po li ci al mi li tar para apu rar as de nún ci -
as. O que não se pode fa zer é de i xar que fa tos como
es tes ca i am no es que ci men to, sob pena de que pe río -
do tão la men tá vel de nos sa re cen te his tó ria vol te a se
re pe tir.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e Srs. Se na -
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de se gun da-feira, dia 22, a re a li zar-se às 14 ho ras e 
30 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA
– 1 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 19, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri -

men to nº 91, 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 19, 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 102, de 1999, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to),
que au to ri za a Repú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con -
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no jun to ao Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to 
– BIRD, no va lor equi va len te a até cin co mi lhões de
dó la res nor te-america nos, des ti na da a fi nan ci ar par ci -
al men te o Pro gra ma de Apo io à Re for ma de Sis te mas 
Esta du a is de Pre vi dên cia – PARSEP.

(Po de rão ser ofe re ci das emen das até o en cer -
ra men to da dis cus são).

– 2 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 1999

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri -
men to nº 92, 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 21, 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 104, de 1999, Re la tor: Se -
na dor Pe dro Piva), que au to ri za a União a con tra -
tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va -
len te a até du zen tos e cin qüen ta mi lhões de dó -
la res nor te-americanos, de pri ni 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.

(Po de rão ser ofe re ci das emen das até o en -
cer ra men to da dis cus são).

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Está en cer ra da a ses são.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 22 
minutos).
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Ata da 19ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 22 de mar ço de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ademir Andrade
Carlos Patrocínio e Roberto Saturnino.

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

Ade mir Andra de – Alva ro Dias – Ante ro Paes de
Bar ros – 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 –
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 Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to
Mes tri nho – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no –
José Fo ga ça – José Jor ge – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta -
ra – Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Lu zia To le do – Ma -
ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – 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 – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe -
dro Si mon – Ra mez Te bet – Ro ber to Fre i re – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro nal do Cu nha Lima – Sér gio Ma cha do – 
Te o to nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 51 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, Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 1999

(Nº 775/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre a
Ope ra ção, no Bra sil, do Escri tó rio Re gi o -
nal do Ha bi tat para a Amé ri ca La ti na e o
Ca ri be, ce le bra do en tre o Go ver no da Re -

pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Cen tro
das Na ções Uni das para Assen ta men tos
Hu ma nos (HABITAT), em Bra sí lia, em 10
de mar ço de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Fica apro va do o tex to do Acor do so bre a Ope ra -

ção, no Bra sil, do Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para
a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, ce le bra do en tre o Go ver -
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Cen tro das
Na ções Uni das para Assen ta men tos Hu ma nos
(HABITAT), em Bra sí lia, em 10 de mar ço de 1998.

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

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL E O CENTRO DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA ASSENTAMENTOS
HUMANOS (HABITAT) SOBRE A OPERAÇÃO
NO BRASIL DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO

 HABITAT PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Cen tro das Na ções Uni das para Assen ta -

men tos Hu ma nos(Ha bi tat),
Con si de ran do que a Co mis são de Assen ta -

men tos Hu ma nos, em seu dé ci mo-quinto pe río do de 
ses sões, re a li za do na Sede da CNUAH (Ha bi tat),
em Na i ro bi, Quê nia, em maio de 1995, ado tou a Re -
so lu ção 15/7, a qual ins ta va o Di re tor Exe cu ti vo a ul -
ti mar pro vi dên ci as com vis tas ao es ta be le ci men to
do Escri tó rio Re gi o nal do CNUAH (Ha bi tat) para a
re gião da Amé ri ca La ti na e do Ca ri be;

Consi de ran do que, no mes mo dé ci mo-quinto
pe río do de ses sões da Co mis são, a De le ga ção do 
Bra sil apre sen tou ofi ci al men te uma pro pos ta, me -
di an te o con cur so da Mu ni ci pa li da de do Rio de Ja -
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ne i ro, para se di ar o Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat
para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be;

Con si de ran do que o CNUAH (Ha bi tat), ten do
exa mi na do to das as pro pos tas re ce bi das dos go ver -
nos da re gião, anun ci ou ofi ci al men te, por oca sião
do Ter ce i ro Co mi tê Pre pa ra tó rio para a II Con fe rên -
cia do Ha bi tat, re a li za da em Nova York, em fe ve re i -
ro de 1996, que hou ve ra che ga do a uma de ci são
em fa vor da pro pos ta do Go ver no do Bra sil para se -
di ar o re fe ri do es cri tó rio no Rio de Ja ne i ro;

Con se qüen te men te, o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil (da qui por di an te de no mi na do
“Go ver no”), e o Cen tro das Na ções Uni das para
Assen ta men tos Hu ma nos (Ha bi tat) (da qui por di an te 
de no mi na do “Ha bi tat”), acor dam, pelo pre sen te ins -
tru men to, o se guin te:

ARTIGO I

1. O Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a
Amé ri ca La ti na e o Ca ri be será es ta be le ci do no Rio
de Ja ne i ro, de acor do com os ter mos e con di ções
cons tan tes da pro pos ta apre sen ta da pelo Pre fe i to
do Rio de Ja ne i ro ao sub se cre tá rio Ge ral do
CNUAH (Ha bi tat), data de 14 de agos to de 1995,
em que se dis cri mi na a con tri bu i ção fi nan ce i ra e em
es pé cie da que la Mu ni ci pa li da de, re i te ra da ain da no
Do cu men to de Pro je to “BRA/96/014 – Estre i tan do a
Co o pe ra ção na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be no Cam -
po dos Assen ta men tos Hu ma nos”, as si na do por
oca sião da II Con fe rên cia do Ha bi tat, em 2 de ju nho
de 1996.

2. O Escri tó rio será re co nhe ci do como re pre -
sen tan te de uma or ga ni za ção das Na ções Uni das,
e, por con se guin te, como par te in te gran te da Orga -
ni za ção das Na ções Uni das.

ARTIGO II
Imu ni da de de Pro ces so Le gal

1. O Go ver no re co nhe ce a imu ni da de de
pro ces so le gal do Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat
para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, o qual en con -
trar-se-á sob a su per vi são e ad mi nis tra ção do
CNUAH/Ha bi tat-Nairobi, tal como es ti pu la do no
pre sen te Acor do.

2. O Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a
Amé ri ca La ti na e o Ca ri be será in vi o lá vel.

3. Sem pre ju í zo das dis po si ções do Arti go
VII, o CNUAH/Ha bi tat com pro me te-se a não per -
mi tir que o seu Escri tó rio para a Amé ri ca La ti na
e o Ca ri be seja uti li za do como re fú gio por pes so -
as que, em ra zão de qual quer in fra ção co me ti da
con tra a le gis la ção do Bra sil, es te jam ten tan do
es ca par da pri são, ou se jam re que ri das pelo Go -
ver no, ou pro cu rem es qui var-se à no ti fi ca ção de
pro ces sos le ga is ou de man das ju di ci a is.

ARTIGO III
Co mu ni ca ções

1. O Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a
Amé ri ca La ti na e o Ca ri be go za rá, para suas co -
mu ni ca ções ofi ci a is, de um tra ta men to não me nos 
fa vo rá vel que o tra ta men to con ce di do pelo Go ver -
no a qual quer ou tro go ver no ou or ga ni za ção in ter -
na ci o nal, in clu si ve as mis sões di plo má ti cas es -
tran ge i ras no Bra sil. O Escri tó rio e os mem bros do 
qua dro do pes so al in ter na ci o nal se rão in clu í dos
na Lis ta Di plo má ti ca.

2. O Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a
Amé ri ca La ti na e o Ca ri be terá di re i to, para seus
fins ofi ci a is, a fa ci li da des de trans por te em con -
di ções idên ti cas às de que go zam as mis sões di -
plo má ti cas re si den tes.

3. Ne nhu ma cen su ra será apli ca da à cor res -
pon dên cia ofi ci al e a ou tras co mu ni ca ções ofi ci -
a is do es cri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé -
ri ca La ti na e o Ca ri be. Tal imu ni da de es ten de-se
a im pres sos, fo to gra fi as, di a po si ti vos, fil mes e
gra va ções so no ras, sen do a pre sen te re la ção
pas sí vel de am pli a ção. O CNUAH/Ha bi tat terá o
di re i to de em pre gar có di gos e de ex pe dir e re ce -
ber cor res pon dên cia por men sa ge i ro es pe ci al ou 
em ma las se la das, os qua is te rão os mes mos
pri vi lé gi os e imu ni da des que os cor re i os e ma las 
di plo má ti cas. Ne nhu ma dis po si ção do pre sen te
pa rá gra fo será in ter pre ta da no sen ti do de im pe -
dir a ado ção de me di das apro pri a das de se gu -
ran ça a se rem de ter mi na das por acor do en tre o
Go ver no e o CNUAH/Ha bi tat.

ARTIGO IV
Bens do CNUAH/Ha bi tat e Impos tos

1. O CNUAH/Ha bi tat e seus bens, onde es ti ve -
rem lo ca li za dos e qual quer que seja o seu de po si tá -
rio, go za rão de imu ni da de de pro ces so le gal, sal vo
na me di da em que, em qual quer caso de ter mi na do,
hou ver ex pres sa men te re nun ci a do à sua imu ni da de.

2. Os bens e o ati vo do CNUAH/Ha bi tat, onde
es ti ve rem lo ca li za dos e qual quer que seja o seu de -
po si tá rio, fi ca rão isen tos de bus ca, re qui si ção, con -
fis co, ex pro pri a ção e qual quer ou tra for ma de in ter -
fe rên cia, seja por ação exe cu ti va ad mi nis tra ti va, ju -
di ci al ou le gis la ti va.

3. Os ar qui vos do Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi -
tat para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be e em ge ral to -
dos os do cu men tos a ele per ten cen tes ou por ele
guar da dos se rão in vi o lá ve is.

4. O CNUAH/Habitat, seu ativo, renda e outros 
bens serão:

a) Isen tos de todos os impos tos dire tos.
Fica enten di do, toda via, que o CNUAH/Habi -
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tat não recla ma rá isen ção de impos tos, que,
de fato, são apenas tari fas de servi ços públi -
cos;

b) Isen tos de di re i tos al fan de gá ri os e
pro i bi ções e res tri ções de im por ta ção com
res pe i to a ar ti gos im por ta dos ou ex por ta dos
pelo Escri tó rio para seu uso ofi ci al. Fica en -
ten di do, to da via, que os ar ti gos im por ta dos
de acor do com esta isen ção não se rão ven -
di dos no ter ri tó rio do Bra sil, ex ce to que o
se jam nas con di ções ajus ta das en tre o Go -
ver no e o CNUAH/Ha bi tat;

c) Isen tos de di re i tos, in ci dên ci as de
im pos tos, pro i bi ções e res tri ções de im por -
ta ção e ex por ta ção com res pe i to as suas
pu bli ca ções.

ARTIGO V
Fa ci li da des Fi nan ce i ras e Cam bi a is

1. Sem res tri ções de con tro le fi nan ce i ro, re gu -
la men tos ou mo ra tó ria de qual quer es pé cie:

a) O CNUAH/Ha bi tat po de rá ad qui rir,
de agên ci as co mer ci a is au to ri za das, guar -
dar e fa zer uso de mo e da cor ren te e qual -
quer es pé cie; ope rar em con tas com qual -
quer mo e da; e ad qui rir, atra vés de ins ti tu i -
ções au to ri za das, guar dar e fa zer uso de
fun dos e pa péis ne go ciá ve is;

b) O CNUAH/Ha bi tat po de rá trans fe rir
li vre men te seus fun dos, pa péis ne go ciá ve is
ou mo e da cor ren te de qual quer país para o
Bra sil, do Bra sil para qual quer país, ou den -
tro do pró prio Bra sil.

2. O CNUAH/Ha bi tat le va rá na de vi da con ta no 
exer cí cio dos seus di re i tos de acor do com o pre sen -
te ar ti go, qua is quer re pre sen ta ções fe i tas pelo Go -
ver no, na me di da em que jul gar po der sa tis fa zê-las
sem pre ju í zo de seus pró pri os in te res ses.

ARTIGO VI
Trân si to e Re si dên cia

1. As au to ri da des com pe ten tes do Go ver no
não im pe di rão o li vre trân si to de ou para o Escri tó rio 
Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri -
be, das se guin tes pes so as:

a) Fun ci o ná ri os do CNUAH/Ha bi tat e
suas fa mí li as;

b) Pes so as, se não se tra tar de fun ci o -
ná ri os do Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat
para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be e seus
côn ju ges, con vi da das pelo mes mo em sua
qua li da de ofi ci al;

c) Ou tras pes so as con vi da das pelo
Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé ri -
ca La ti na e o Ca ri be em sua qua li da de ofi ci -
al, en car re ga das de mis sões tem po rá ri as
por go ver nos e ins ti tu i ções as so ci a dos às
ati vi da des do Escri tó rio.

2. O Di re tor do Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat
para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be co mu ni ca rá ao go -
ver no, com a de vi da an te ce dên cia, os no mes das pes -
so as men ci o na das no pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go.

3. As pes so as às qua is se apli cam as dis po si ções 
do pre sen te ar ti go não fi ca rão isen tas da obri ga ção de 
apre sen tar pro vas ates tan do a sua in clu são nas ca te -
go ri as es pe ci fi ca das no pa rá gra fo 1, nem da apli ca ção 
de qua ren te na e re gu la men tos sa ni tá ri os.

ARTIGO VII
Fun ci o ná ri os do CNUAH/Ha bi tat

1. O Go ver no con ce de rá aos mem bros se ni o res
do qua dro do pes so al per ma nen te do CNUAH/Ha bi -
tat, re co nhe ci dos como tais pelo Mi nis té rio das Re -
la ções Exte ri o res, e na me di da em que for com pa tí -
vel com as leis do Bra sil as imu ni da des e pri vi lé gi os
es pe ci fi ca dos no Arti go 105, pa rá gra fo 2, da Car ta
das Na ções Uni das.

2. Os fun ci o ná ri os men ci o na dos no pa rá -
gra fo pre ce den te fi ca rão isen tos do pa ga men to
de di re i tos al fan de gá ri os de im por ta ção, no que
se re fe re aos ar ti gos im por ta dos pra uso ofi ci al
ou pes so al.

3. Os mem bros do qua dro de pes so al in ter -
na ci o nal do CNUAH/Ha bi tat go za rão, den tro do
ter ri tó rio do Bra sil, dos se guin tes pri vi lé gi os e
imu ni da des:

a) Imu ni da de de pri são ou de ten ção
pes so al e de apre en são de suas ba ga gens
pes so a is ou ofi ci a is, e, quan to a pa la vras fa -
la das ou es cri tas e a to dos os atos por eles
exe cu ta dos em sua qua li da de ofi ci al, imu ni -
da de a pro ces sos le ga is de qual quer na tu re -
za. Esta imu ni da de co ti nu a rá a lhes ser con -
ce di da mes mo de po is que as pes so as in te -
res sa das ti ve rem de i xa do de ser fun ci o ná ri -
os do CNUAH/Ha bi tat.

b) Isen ção de qual quer im pos to di re to,
quan to a ven ci men tos, re mu ne ra ções e es ti -
pên di os a eles pa gos pela Orga ni za ção das Na -
ções Uni das, e quan to a ren das pro ve ni en tes
de qual quer ou tro país; imu ni da de, ex ten si va a
seus côn ju ges e pa ren tes de pen den tes, de res -
tri ções de imigração e de re gis tro de es tran ge i -
ros;

c) Di re i to de man ter, den tro ou fora do
Bra sil, pa péis ne go ciá ve is de qual quer país, 
con tas em qual quer mo e da e bens mó ve is e 
imó ve is e, ao ex pi rar o pe río do de ser vi ço
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jun to ao CNUAH/Ha bi tat, de trans fe rir li vre -
men te as suas di vi sas para qual quer país,
nas mes mas mo e das e até os mes mos mon -
tan tes por eles tra zi dos ao Bra sil atra vés de
ca na is au to ri za dos;

d) Go za rão, as sim como seus côn ju -
ges e pa ren tes de pen den tes, em épo cas de
cri ses in ter na ci o na is, de fa ci li da des de re pa -
tri a ção e de di re i tos de pro te ção por par te
das au to ri da des bra si le i ras idên ti cos aos
con ce di dos aos fun ci o ná ri os das mis sões
di plo má ti cas e or ga ni za ções in ter na ci o na is;

e) Di re i to de im por tar, com isen ção de
di re i tos al fan de gá ri os e ou tras ta ri fas, de
pro i bi ções e res tri ções de im por ta ção, suas
mo bí li as e uten sí li os. Di re i to de im por tar um
ve í cu lo mo to ri za do (ou com prar um pro du zi -
do no país, li vre de im pos tos), por oca sião
de as su mi rem pela pri me i ra vez as suas
fun ções no Bra sil, re no vá ve is este di re i to a
cada três anos me di an te a ven da do ve í cu lo 
an te ri or men te im por ta do (ou  me nos, se as -
sim for es ti pu la do pe las au to ri da des com pe -
ten tes); para o ve í cu lo im por ta do e a cada
ano para os ve í cu los pro du zi dos no país.

4. To dos os fun ci o ná ri os do Escri tó rio Re gi o nal 
do Ha bi tat se rão mu ni dos de um car tão de iden ti fi -
ca ção, ex pe di do pelo Mi nis té rio das Re la ções Exte -
ri o res ates tan do se rem os mes mos fun ci o ná ri os do
CNUAH/Ha bi tat com di re i to a go zar dos pri vi lé gi os e 
imu ni da des enu me ra dos no pre sen te Acor do.

5. Os pri vi lé gi os e imu ni da des con ce di dos em
vir tu de do pre sen te Acor do são con fe ri dos no in te res -
se do CNUAH/Ha bi tat, e não para be ne fí cio pes so al
dos pró pri os in dí vi du os. O Di re tor-Executivo po de rá
re nun ci ar à imu ni da de de um fun ci o ná rio em to dos os
ca sos em que, a seu ju í zo, a imu ni da de im pe ça o an -
da men to da Jus ti ça, e em que pos sa ser dis pen sa da
sem pre ju í zo para as fi na li da des do CNUAH/Ha bi tat.

6. O CNUAH/Ha bi tat e seus fun ci o ná ri os co la -
bo ra rão sem pre com as au to ri da des com pe ten tes, a 
fim de fa ci li tar a ad mi nis tra ção ade qua da da Jus ti ça, 
as se gu rar a ob ser vân cia dos re gu la men tos po li ci a is
e pre ve nir a ocor rên cia de qua is quer abu sos re la ci o -
na dos com os pri vi lé gi os e imu ni da des men ci o na dos 
no pre sen te Acor do.

ARTIGO VIII
Pessoas não pertencentes ao quadro de

pessoal do CNUAH/Habitat

As pes so as, se não se tra tar de fun ci o ná ri -
os do CNUAH/Ha bi tat, quan do em mis são do
CNUAH/Ha bi tat, ou con vi da das pelo CNUAH/Ha -

bi tat, em sua qua li da de ofi ci al, ao Escri tó rio Re -
gi o nal para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, go za rão
dos pri vi lé gi os e imu ni da des enu me ra dos no
Arti go VII, pa rá gra fo 3, sal vo no que diz res pe i to
aos di re i tos men ci o na dos nos sub pa rá gra fos (c)
e (e) do re fe ri do pa rá gra fo.

ARTIGO IX
Sal vo-Conduto

O Go ver no re co nhe ce rá e ace i ta rá como do cu -
men tos de vi a gem vá li dos, com va lor idên ti co ao de
pas sa por te, os sal vo-condutos con ce di dos pela
Orga ni za ção das Na ções Uni das aos fun ci o ná ri os
do CNUAH/Ha bi tat.

ARTIGO X
Obri ga ções Admi nis tra ti vas e Fi nan ce i ras do

CNUAH/Ha bi tat e do Go ver no

1. O CNUAH/Ha bi tat pa ga rá o to tal ou par te
das se guin tes des pe sas, ne ces sá ri as à ma nu ten -
ção do Escri tó rio Re gi o nal:

a) Ven ci men tos do Di re tor e do qua dro 
de pes so al in ter na ci o nal do Escri tó rio, as sim 
como do pes so al in ter na ci o nal pe ri o di ca -
men te co mis si o na do no Escri tó rio.

b) Des pe sas re fe ren tes a ou tras es pé -
ci es de co la bo ra ção, tais como ser vi ços de
con sul to ria, co mis sões ad hoc etc.

c) Con tri bu i ções para co brir, sem pre
que ne ces sá rio, co mis sões de pe ri tos de
cur to pra zo, des ti na das a fa ci li tar o es tu do
de pro ble mas es pe cí fi cos da Amé ri ca La ti na 
e do Ca ri be, den tro do pro gra ma de ati vi da -
des de sen vol vi do pelo Escri tó rio nos pa í ses
da re gião.

d) Con tri bu i ções para co brir, sem pre
que ne ces sá rio, em par te e/ou no todo, o
cus to de de ter mi na dos even tos, tais como
con fe rên ci as, se mi ná ri os e cur sos de tre i na -
men to, cuja re a li za ção o Escri tó rio pos sa
con si de rar re le van te, de con for mi da de com
o seu man da to e o seu pro gra ma de ati vi da -
des.

2. Ao Go ver no não cabe qual quer obri ga ção
de con tri bu ir fi nan ce i ra men te para a ma nu ten ção
do Escri tó rio; a con tri bu i ção fi nan ce i ra es ta be le ci da 
na ofer ta da Mu ni ci pa li da de do Rio de Ja ne i ro,
atra vés de car ta do Pre fe i to Cé sar Maia, da ta da de
14 de agos to de 1995, será con si de ra da como o úni -
co acor do fi nan ce i ro le gal men te vá li do en tre o Go ver -
no e o CNUAH/Ha bi tat.

3. O CNUAH/Habitat submeterá ao Governo,
anualmente, um relatório das despesas incorridas
sobre as contribuições do Governo.
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4. O CNUAH/Ha bi tat e o Go ver no com pro me -
tem-se a re vi sar o or ça men to do Escri tó rio Re gi o nal
do Ha bi tat bi e nal men te, ou a in ter va los me no res,
con for me seja con ven ci o na do pe ri o di ca men te pe las
par tes, com vis tas a ajus tar, se ne ces sá rio, as con -
tri bu i ções para o mes mo.

5. O Di re tor Exe cu ti vo e o Di re tor do Escri tó rio
Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri -
be to ma rão to das as me di das ne ces sá ri as para pre -
ve nir a ocor rên cia de qual quer abu so no exer cí cio
dos pri vi lé gi os ou imu ni da des con ce di dos em vir tu de 
do pre sen te Acor do, e, para esse efe i to, de ter mi na -
rão as re gras e re gu la men tos que jul ga rem ne ces -
sá ri os e per ti nen tes aos fun ci o ná ri os do CNUAH/Ha -
bi tat e mem bros das mis sões do CNUAH/Ha bi tat.

6. Se o Go ver no con si de rar que hou ve abu so
de um pri vi lé gio ou imu ni da de con fe ri do pelo pre -
sen te Acor do, o Di re tor-Executivo e o Di re tor do
Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé ri ca La ti na 
e o Ca ri be fa rão con sul tas, a pe di do do Go ver no,
com as au to ri da des com pe ten tes, para de ter mi nar
se ocor reu qual quer abu so se me lhan te. Se es sas
con sul tas não con se gui rem al can çar um re sul ta do
sa tis fa tó rio para o Di re tor-xecutivo, para o Di re tor do 
Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé ri ca La ti na 
e o Ca ri be e para o Go ver no, a ques tão de sa ber se 
ocor reu abu so de pri vi lé gio ou imu ni da de será so lu -
ci o na da de con for mi da de com o pro ces so de ter mi -
na do no Arti go XII.

ARTIGO XI
Acor dos Su ple men ta res e So lu ção de Con tro vér si -

as

1. A Con ven ção so bre Pri vi lé gi os e Imu ni da des
das Na ções Uni das e o pre sen te Acor do, na me di da
em que dis po nham so bre o mes mo as sun to, se rão,
sem pre que pos sí vel, con si de ra dos com ple men ta res.

2. Toda di ver gên cia en tre o Go ver no e o
CNUAH/Ha bi tat re fe ren te à in ter pre ta ção ou à apli -
ca ção do pre sen te Acor do ou de qual quer acor do
su ple men tar, e toda ques tão re la ci o na da ao Escri tó -
rio Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé ri ca La ti na e  o
Ca ri be, ou re fe ren te às re la ções en tre o CNUAH/Ha -
bi tat e o Go ver no, se rão so lu ci o na das de con for mi -
da de com o pro ces so de ter mi na do no Arti go VIII,
Se ção 30, da Con ven ção so bre Pri vi lé gi os e Imu ni -
da des das Na ções Uni das.

ARTIGO XII

1. O Pre sen te Acor do en tra rá em vi gor ime di a -
ta men te após a sua ra ti fi ca ção pelo Go ver no.

2. Consultas referentes a emendas ao
presente Acordo poderão ser feitas a pedido do
Governo ou do CNUAH/Habitat. Toda emenda será
adotada por mútuo consentimento.

3. O pre sen te Acor do será in ter pre ta do à luz de
sua fi na li da de pre cí pua, a sa ber, ha bi li tar o
CNUAH/Ha bi tat ao ple no e efi ci en te cum pri men to de 
suas res pon sa bi li da des e à con se cu ção de seus ob -
je ti vos.

4. Sem pre que o pre sen te Acor do es ti pu lar
obri ga ções às au to ri da des com pe ten tes do Go ver -
no, a res pon sa bi li da de úl ti ma pelo cum pri men to das
mes mas ca be rá ao Go ver no.

5. O pre sen te Acor do, as sim como todo acor do
su ple men tar ce le bra do en tre o Go ver no e o
CNUAH/Habitat den tro das fi na li da des de suas dis -
po si ções, de i xa rá de vi go rar seis me ses de po is que
uma das par tes con tra tan tes hou ver co mu ni ca do à
ou tra par te, por es cri to, a sua de ci são de res cin dir o
Acor do, sal vo no que diz res pe i to às dis po si ções
apli cá ve is à ces são nor mal das ati vi da des do
CNUAH/Ha bi tat no Bra sil e à ven da de seus bens
no Bra sil.

Em tes te mu nho do que, o Go ver no e o
CNUAH/Ha bi tat as si na ram o pre sen te Acor do, em
dois exem pla res, au tên ti cos, nos idi o mas por tu guês
e in glês, no dia 10 de mar ço de 1998.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do, das
Re la ções Exte ri o res.

Pelo Cen tro das Na ções Uni das para Assen ta -
men tos Hu ma nos (HABITAT), Ro ber to Otto leng hi,
Di re tor.

MENSAGEM Nº 536, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o -
nal,

De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go
49, in ciso I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele -
va da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de 
Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do
so bre a Ope ra ção no Bra sil do Escri tó rio Re gi o nal do
Ha bi tat para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Cen tro das Na ções Uni das para Assen ta men tos Hu -
ma nos (HABITAT), em Bra sí lia, em 10 de mar ço de
1998.

Bra sí lia, 5 de maio de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
EM Nº 149/DTS/ABC/DAI-MRE – PEMU PAIN BRAS
HABITAT

Bra sí lia, 30 de abril de 1998

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pública,
Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

anexo tex to do “Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Cen tro das Na ções Uni das
para Assen ta men tos Hu ma nos (Ha bi tat) so bre a
Ope ra ção no Bra sil do Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi -
tat para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be”, ce le bra do em
10 de mar ço pas sa do, em Bra sí lia.

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 442



2. O Acor do for ma li za a ins ta la ção, no Rio de
Ja ne i ro, do Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a
Améri ca La ti na e o Ca ri be. A de ci são de se di ar o
Escritório Re gi o nal no Rio de Ja ne i ro foi anun ci a da
pe las Na ções Uni das em fe ve re i ro de 1996, após
aná li se de di ver sas pro pos tas de ou tros pa í ses da
re gião. Tra ta-se da pri me i ra re pre sen ta ção re gi o nal
das Na ções Uni das, com ju ris di ção so bre toda a
Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, ins ta la da no Bra sil.

3. A ope ra ção do Escri tó rio Re gi o nal no Rio de
Ja ne i ro per mi ti rá a go ver nos da re gião e ao Ha bi tat
man te rem re la ci o na men to mais es tre i to, de for ma a in -
ten si fi car os pro je tos de as sis tên cia téc ni ca e in ter -
câm bio de ex pe riên ci as so bre o tema dos as sen ta -
men tos hu ma nos. O tex to do Acor do dis põe so bre os
pri vi lé gi os e imu ni da des do Escri tó rio e seu qua dro de
fun ci o ná ri os, so bre as obri ga ções ad mi nis tra ti vas e fi -
nan ce i ras de cada par te, e ou tros as pec tos re la ti vos
ao fun ci o na men to do Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat.

4. Com vis tas ao en ca mi nha men to da ma té ria
ao Con gres so Na ci o nal, sub me to à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia, em ane xo, mi nu ta de Men sa gem
ao Con gres so Na ci o nal e có pi as au tên ti cas do
Acordo.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

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. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 158 DE 1999

Dis põe so bre a pri o ri da de nos pro -
ce di men tos a se rem ado ta dos pelo Mi -
nis té rio Pú bli co e por ou tros ór gãos, a
res pe i to das con clu sões das co mis sões
par la men ta res de in qué ri to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As con clu sões das co mis sões par la men -

ta res de in qué ri to en ca mi nha das ao Mi nis té rio Pú bli co, 
para que pro mo va a res pon sa bi li da de ci vil ou cri mi nal
dos in fra to res, ou a qual quer ór gão, em di li gên cia ou
para a ado ção de pro vi dên ci as, te rão pri o ri da de so bre
to dos os atos ju di ci a is e ad mi nis tra ti vos, ex ce to o
harbeas cor pus e o man da do de se gu ran ça.

Parágrafo único. O retardamento injustificado
dos procedimentos previstos no caput implica a
responsabilidade de quem lhe der causa.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

As di men sões dos tra ba lhos de uma co mis são
par la men tar de in qué ri to es pe lham a pró pria Casa,
ou, tra tan do-se de co mis são mis ta, re fle tem o pró -
prio Con gres so Na ci o nal.

A doutri na é unâ ni me quan to ao fato de que o
exer cí cio da ati vi da de le gi fe ran te do Con gres so, ou de 
qual quer uma das de suas Câ ma ras mal gra do as ex -
ce ções, pres su põe a re a li za ção de atos que se ca rac -
te ri zam como pró pri os des se Po der. O mes mo se apli -
ca às co mis sões par la men ta res de in qué ri to, por quan -
to os seus tra ba lhos não se li mi tam a re sul ta dos in ter -
nos e, as sim como as nor mas le ga is, re ves tem-se de
co a ti vi da de e pro je tam-se a am plo al can ce.

Des se modo, tor na-se ina ce i tá vel que os ór -
gãos a que se des ti nam os re sul ta dos das co mis -
sões par la men ta res de in qué ri to, aos qua is, a par tir
do seu re ce bi men to, im pe dem ins ta u rar in qué ri to
para apu rar res pon sa bi li da des, ou aten der a di li gên -
ci as, ve nham a ne u tra li zar, por acú mu lo de ser vi ço
ou de qual quer ou tra ra zão, os tra ba lhos re a li za dos
por um dos po de res da Re pú bli ca.

Com este pro je to, bus ca-se ata car a len ti dão
com que os pro ces sos se ar ras ta ram, len ti dão que
é, se gun do a pro cu ra do ra-geral Ela Wi e ko de Cas ti -
lho, a prin ci pal ca u sa do ra da im pu ni da de.

Na mes ma me di da, qual quer even tu al inér cia
ou o re tar da men to de ini ci a ti va dos ór gãos, aos qua -
is in cum be a con cre ti za ção de pos tu ras de res pon -
sa bi li za ção ci vil ou cri mi nal dos in fra to res, cons ti tui
in to le rá vel afron ta aos pre ce i tos cons ti tu ci o na is.

Por con se guin te, ob je ti va-se con tri bu ir para a
re du ção da im pu ni da de, pois vis lum bra mos, com a
nos sa pro pos ta, a so lu ção para que as con clu sões
de Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to não ve -
nham a su cum bir di an te da mo ro si da de im pos ta pe -
los pro ce di men tos or di ná ri os.

Para con clu ir, so bre le va o in te res se pú bli co
so bre os in te res ses par ti cu la res. Este é um prin cí pio 
que con fe re ab so lu ta pre fe rên cia aos pro ces sos re -
la ti vos às ma té ri as de que tra tam as Co mis sões de
Inqué ri to, e tem que me re cer a co gên cia ex pres sa
em lei or di ná ria.

São estas as razões que suscito para
conclamar os ilustres Parlamentares à aprovação
desta proposição.
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Sala das Sessões, 22 de março de 1999. –
Senador Ramez Tebet.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 159, DE 1999

Alte ra a Lei nº 9.294, de 15 de ju lho
de 1996, que “dis põe so bre as res tri ções
no uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí -
ge ros, be bi das al coó li cas, me di ca men -
tos, te ra pi as e de fen si vos agrí co las, nos
ter mos do § 4º do ar ti go 220 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put e o § 4º do art. 3º da Lei nº

9.294, de 15 de ju lho de 1996, pas sam a ter a se -
guin te re da ção:

“Art. 3º É pro i bi do a pro pa gan da de
pro du tos fu mí ge ros, por meio de rá dio, te le -
vi são, ci ne ma, jor na is, re vis tas, im pres sos,
out do ors, car ta zes e ou tras for mas de pro -
pa gan da es tá ti ca, tra jes e ar ti gos es por ti -
vos, ar ti gos de cam ping, brin que dos, ca ne -
tas is que i ros, ca len dá ri os, brin des e qua is -
quer ou tras mo da li da des de ma te ri al pro mo -
ci o nal, bem como o pa tro cí nio de even tos
de qual quer na tu re za por par te de mar cas
ou em pre sas pro du to ras des ses pro du tos.
(NR)

..............................................................
§ 4º Os ma ços, car te i ras, pa co tes e

qua is quer ou tras em ba la gens de pro du tos
fu mí ge ros, com as qua is se jam es ses pro -
du tos ha bi tu al men te co mer ci a li za dos di re ta -
men te ao con su mi dor, con te rão, in se ri das
de for ma le gí vel e os ten si va men te des ta ca -
da, ad ver tên ci as es cri tas so bre os ma le fí ci -
os do fumo, atra vés das se guin tes fra ses,
usa das se qüen ci al men te, de for ma si mul tê -
nea ou ro ta ti va, nes ta úl ti ma hi pó te se de -
ven do va ri ar, no má xi mo, a cada cin co me -
ses, to das pre ce di das da afir ma ção “O Mi -
nis té rio da Sa ú de Adver te:”

– fu mar ca u sa do en ças do co ra ção e
der ra me ce le bral;

– fu mar ca u sa cân cer do pul mão,
bron qui te crô ni ca e en fi se ma pul mo nar;

–  fu mar du ran te a gra vi dez pre ju di ca o 
bebê;

–  quem fuma ado e ce mais de úl ce ra
do es tô ma go;

–  não fume na presença de crianças;

–  fumar provoca diversos males à
saúde." (NR)

Art. 2º O ca put do art. 5º da Lei nº 9.294, de
15 de ju lho de 1996, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 5º As cha ma das e ca rac te ri za -
ções de pa tro cí nio dos pro du tos in di ca dos
no art. 4º, para even tos alhe i os à pro gra ma -
ção nor mal ou ro ti ne i ra das emis so ras de
rá dio e te le vi são, po de rão ser fe i tas, em
qual quer ho rá rio, des de que iden ti fi ca da
ape nas com a mar ca ou slo gan do pro du to, 
sem re co men da ção de seu con su mo.” (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor em cin co anos a
con tar da data de sua pu bli ca ção;

Art. 4º Re vo gam-se os §§ 1º, 2º, 3º e 5º do art. 
3º, e o § 2º, do art. 5º, da Lei nº 9.294, de 15 de ju -
lho de 1996.

Jus ti fi ca ção

Da dos da Pes qui sa Na ci o nal so bre Sa ú de e
Nu tri ção, do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca, e do Insti tu to Na ci o nal de Cân cer, do
Mi nis té rio da Sa ú de, in for mam uma pre va lên cia,
no iní cio des ta dé ca da, de 32,6% de ta ba quis mo
na po pu la ção adul ta bra si le i ra, o que cor res pon de
a cer ca de 16,7 milhões de ho mens e 11,2 mi lhões
de mu lhe res.

Segun do da dos do Mi nis té rio da Sa ú de, no pe -
río do de 1995 a 1997, o tra ta men to das do en ças ta ba -
co-associadas cus tou ao Sis te ma Úni co de Sa ú de o
cor respon den te a oi ten ta mi lhões de dó la res ao ano.

O con su mo de subs tân ci as psi co a ti vas por
cri an ças e ado les cen tes bra si le i ros vem sen do
mo ni to ra do pelo Cen tro Bra si le i ro de Infor ma -
ções so bre Dro gas Psi co tró pi cas, de São Pa u lo
(CEBRID), me di an te a re a li za ção, des de 1987, de
le van ta men tos pe rió di cos do uso in de vi do de
dro gas por es tu dan tes de pri me i ro e se gun do
gra us e cri an ças e ado les cen tes de rua.

O úl ti mo le van ta men to, re a li za do em 1997,
mos trou, en tre ou tras co i sas, que, em nos so
País, a ini ci a ção no uso de ta ba co se dá mu i to
cedo (11,0% dos es tu dan tes pes qui sa dos ti nham 
usa do ta ba co an tes dos 12 anos de ida de) e que
6,2% de les o con su mi am ro ti ne i ra men te.

Estu dos ame ri ca nos re cen tes de mons tram
que o po der de adi ção da ni co ti na está en tre os
mais ele va dos: en tre 77 e 92% dos usuá ri os de
ta ba co fi cam de pen den tes. Mais: a gran de ma i o -
ria dos adul tos ta ba quis tas –  aci ma de 80%, em
to das as pes qui sas –  co me ça ram a fu mar na
ado les cên cia.

Cre io ser to tal men te des ne ces sá rio ali nhar
aqui os re sul ta dos da pes qui sa ci en tí fi ca que, des de 
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o iní cio da dé ca da de 50, vem de mons tran do a as -
so ci a ção do ta ba quis mo com a ele va ção da mor -
ta li da de por do en ças car di o cir cu la tó ri as, cân ce -
res e do en ças pul mo na res.

Tam bém são in ques ti o ná ve is os re sul ta dos 
dos es tu dos que mos tram os de le té ri os e ar ra sa -
do res efe i tos do ta ba quis mo da mãe so bre o de -
sen vol vi men to do feto e da cri an ça.

Por fim, tam bém não cre io ser ne ces sá rio
can sá-los com da dos que de mons tram que a po -
lu i ção ta bá qui ca am bi en tal é res pon sá vel por um 
nú me ro cres cen te de in fec ções res pi ra tó ri as em
cri an ças pe que nas, fi lhas de pais que fu mam, e
de pro ble mas de sa ú de de vá ri as na tu re zas em
pes so as obri ga das a con vi ver em am bi en tes po -
lu í dos pela fu ma ça dos ci gar ros.

Vê-se, as sim, que o con su mo de ta ba co
trans cen de a es fe ra pri va da, exi gin do a in ter ven -
ção do Esta do para re du zir sua pre va lên cia e os
da nos por ele ca u sa dos a usuá ri os, de pen den tes
e ter ce i ros. Os ele va dos cus tos so ci a is em vi das
ce i fa das, em re cur sos pú bli cos ca na li za dos para a 
as sis tên cia às do en ças ta ba co-associadas e em
per da de pro du ti vi da de, obri gam à in ter ven ção do
Esta do para pre ve nir ou adi ar a ini ci a ção, re du zir a 
de pen dên cia e li mi tar os da nos que de cor rem do
con su mo des sa subs tân cia.

A prin ci pal tá ti ca com vis tas à re du ção da
de man da por pro du tos de ta ba co con sis te na
pro i bi ção da pro mo ção e da pu bli ci da de.

Não foi ou tra a in ten ção do cons ti tu in te de
1988 quan do dis pôs que “a pro pa gan da co mer -
ci al de ta ba co, be bi das al coó li cas, agro tó xi cos,
me di ca men tos e te ra pi as es ta rá su je i ta a res tri -
ções le ga is”. Não é por ou tra ra zão que a gran de 
ma i o ria dos pa í ses de sen vol vi dos já pro i bi ram a
pro pa gan da de ta ba co em to das as suas for mas
e, quan do isso não foi pos sí vel, a res trin gi ram
for te men te.

Os prin ci pa is ar gu men tos fi lo só fi cos con tra 
a pro pa gan da de ta ba co e ál co ol es tão ba se a dos 
nas su po si ções de que ela é efi caz para pro mo -
ver a ini ci a ção e o uso en tre cri an ças e ado les -
cen tes e de que es ses não dis põem de con di -
ções para bem ava li ar e de fen der-se das men sa -
gens en ga no sas da pu bli ci da de.

A po si ção con trá ria, fa vo rá vel à li ber da de
de pro pa gan da, ba se ia-se em prin cí pi os mu i to
ca ros ao li be ra lis mo: o de que uma so ci e da de li -
be ral nor mal men te de i xa as pes so as to ma rem
suas pró pri as de ci sões, por mais in sen sa tas que 
se jam, pro vi den ci an do para que se jam in for ma -
das da na tu re za dos ris cos que es tão cor ren do e 
para que, as que que i ram cor rer o ris co, pa guem 
por suas de ci sões.

Ain da as sim, boa par te des se gru po re co nhe -
ce que esse prin cí pio não se apli ca às cri an ças e
ado les cen tes, que nem têm con di ções de cor re ta -
men te ava li ar os ris cos que es tão cor ren do nem
bem po dem ser res pon sa bi li za das pe las con se -
qüên ci as de seus atos. Des sa for ma, mes mo en tre 
os que de fen dem a li ber da de para a pro pa gan da,
pou cos de fen dem a pro mo ção de ál co ol e ci gar ros
di ri gi da a me no res.

Os ar gu men tos de na tu re za téc ni ca se ba -
se i am em es tu dos que bus cam ex pli car os fa to -
res que in flu en ci am a ini ci a ção e o uso de ci gar -
ros e ál co ol. Nos Esta dos Uni dos, mu i tos es tu -
dos têm mos tra do que os fa to res-chave res pon -
sá ve is pelo uso de ta ba co por jo vens são a in -
fluên cia dos seus pa res (co le gas, tur ma) e da fa -
mí lia. Ou tros, no en tan to re a li za dos pelo pró prio
go ver no ame ri ca no, con fir ma ram “a in fluên cia
do mi nan te da pu bli ci da de em per su a dir ado les -
cen tes a fu mar”.

A in dús tria ta ba que i ra, en tre tan to, não tem
tan tas dú vi das: não ape nas au men tou em mais
de 20% seus gas tos to ta is com pu bli ci da de nos
Esta dos Uni dos en tre 1990 e 1994, como pas sou
a di ri gir de 7,7%, em 1990, a 25,8%, em 1994,
des se mon tan te, para a pro mo ção de seus pro -
du tos en tre cri an ças e ado les cen tes. A dis tri bu i -
ção de itens pro mo ci o na is de ci gar ros tais como 
ca mi se tas, bo nés, ja que tas, is que i ros, bo ne cos,
ar ti gos de cam ping e es por te e si mi la res, re ve -
lou-se for ma efe ti va para pro mo ver o uso de ta ba co
en tre es co la res ame ri ca nos: os es tu dan tes que pos -
su íam tais ar ti gos cor ri am um ris co 4,1 ve zes ma i or
de tor na rem-se ta ba quis tas que os que não os pos -
su íam.

A pu bli ci da de do ta ba co, por si nal, foi a área em
que pela pri me i ra vez se tes ta ram –  com êxi to –  os
no vos prin cí pi os e mé to dos da te o ria be ha vi o ris ta de
Psi co lo gia, no pós-guerra, do que re sul tou o que hoje
se de no mi na mar ke ting ou pu bli ci da de de ati tu de.

Se gun do essa es tra té gia, a pu bli ci da de de i xa
de alar de ar as qua li da des do pro du to ou os be ne fí -
ci os de seu con su mo para pas sar a as so ci ar o seu
uso e sua mar ca com es ti lo de vida, com por ta men -
tos e va lo res sub je ti vos, cul tu ral men te apre ci a dos.
Assim, a pu bli ci da de do ta ba co bus cou, por mu i tos
anos, as so ci ar seu pro du to com su ces so pes so al,
pro fis si o nal, es por ti vo e se xu al, com gla mour e com 
in te li gên cia.

Qu an do a pes qui sa ci en tí fi ca de mons trou ca bal -
men te os ma le fí ci os do ta ba gis mo e da po lu i ção ta bá -
qui ca am bi en tal e, mais tar de, com o cres ci men to das
res tri ções e da pro i bi ção à pu bli ci da de em vá ri os pa í -
ses a ati vi da de pro mo ci o nal dos fa bri can tes de ta ba co
vol tou-se, cada vez mais, para o re for ço da es tra té gia de 
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pu bli ci da de de ati tu des, em es pe ci al para a pro mo ção
de even tos cul tu ra is e des por ti vos, como for ma de
mu dar sua ima gem de ma ta do ra de gen te para a de
pro mo to ra de va lo res cul tu ra is e, em de cor rên cia,
agre gar à sua ima gem os va lo res po si ti vos da obra de 
arte, do es por te e da mú si ca pa tro ci na dos.

Em nos so meio, atu al men te, as mul ti na ci o na is
ta ba que i ras que aqui ope ram di ri gem para essa es -
tra té gia cer ca de 20% do to tal de suas ver bas de
pro pa gan da.

Se gun do a le gis la ção bra si le i ra de re gu la men -
ta ção do uso e da pro pa gan da de “pro du tos fu mí ge -
ros” em vi gor (Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de 1996),
a pro pa gan da é per mi ti da, so fren do res tri ções de
me i os e ho rá ri os. Cre io que é mu i to pou co fren te ao
im pac to sa ni tá rio do ta ba quis mo em nos sa so ci e da -
de, so bre tu do di an te da ne ces si da de de pro te ção
das nos sas cri an ças e ado les cen tes con tra essa
dro ga tão da ni nha.

O pre sen te pro je to de lei pre ten de ser uma
con tri bu i ção para o equa ci o na men to do pro ble ma
do ta ba quis mo em nos so meio, suas con se qüên ci as 
e ele va dos cus tos so ci a is. 

Com pre en do que o uso de ta ba co está pro fun -
da men te ar ra igado em nos sa cul tu ra. Enten do, tam -
bém que o uso de qual quer subs tân ci as psi co tró pi cas
é con du ta que, si tu an do-se na es fe ra in di vi du al, não
atin ge a ter ce i ros, as sim se in se rin do no cam po da in -
ti mi da de e da vida pri va da, em cujo âm bi to é ve da do 
ao Esta do – e, por tan to, ao Di re i to – pe ne trar.

O uso de ta ba co, no en tan to, tem ca rac te rís ti cas 
que – como es pe ro ter po di do de mons trar – o tor nam
um pou co di fe ren ci a do do uso das ou tras dro gas: seu
uso tem re per cus sões que vão além da es fe ra in di vi -
du al, atin ge ter ce i ros e oca si o na cus tos so ci a is con si -
de rá veis, ra zão pela qual, fica, a meu ver, au to ri za da 
a in ter ven ção es ta tal so bre essa con du ta.

Não se tra ta aqui de in ter vir so bre con du tas
pri va das nem de cri mi na li zá-las, o que – como sa be -
mos pela ex pe riên cia his tó ria – tra ria mais pro ble -
mas que so lu ções. Tra ta-se de li mi tar o dano ca u sa -
do pelo uso in de vi do de tais subs tân ci as e, em es -
pe ci al de pro te ger as cri an ças e os ado les cen tes
dos es tí mu los e das fa ci li da des que nos sa cul tu ra
ofe re ce para o con su mo de ta ba co.

Um pra zo de cin co anos é ofe re ci do para que
as or ga ni za ções e em pre sas que de pen dem dos re -
cur sos da pu bli ci da de des sas dro gas – como as
agên ci as de pu bli ci da de e os me i os de co mu ni ca -
ção so ci al – adap ta rem-se à nova re a li da de pela
ado ção de prá ti cas mais éti cas. É tam bém tem po
su fi ci en te para que a so ci e da de bra si le i ra bus que
ou tras fon tes não com pro me ti das com a do en ça e a

mor te para o pa tro cí nio das nos sas ar tes e es por -
tes.

É nes se sen ti do que pro po nho à con si de ra ção e
ao apri mo ra men to dos no bres co le gas esta ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 1999. – Se -
na do ra Ma ri na Sil va.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dis põe so bre as res tri ções ao uso e
à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros, be -
bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as 
e de fen si vos agrí co las, nos ter mos do §
4º do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................
Art. 3º A pro pa gan da co mer ci al dos pro du -

tos re fe ri dos no ar ti go an te ri or so men te será
per mi ti da nas emis so ras de rá dio e te le vi são no
ho rá rio com pre en di do en tre as vin te e uma e as
seis ho ras.

§ 1º A pro pa gan da co mer ci al dos pro du tos
re fe ri dos nes te ar ti go de ve rá ajus tar-se aos se -
guin tes prin cí pi os:

I – não su ge rir o con su mo exa ge ra do ou ir -
res pon sá vel, nem a in du ção ao bem-estar ou sa -
ú de, ou fa zer as so ci a ção a ce le bra ções cí vi cas
ou re li gi o sas;

II – não in du zir as pes so as ao con su mo,
atri bu in do aos pro du tos pro pri e da des cal man tes 
ou es ti mu lan tes, que re du zam a fa di ga ou a ten -
são, ou qual quer efe i to si mi lar;

III – não as so ci ar idéi as ou ima gens de ma i -
or êxi to na se xu a li da de das pes so as in si nu an do
o au men to de vi ri li da de ou fe mi ni li da de de pes -
so as fu man tes;

IV – não as so ci ar o uso do pro du to à pra ti -
ca de es por tes olím pi cos, nem su ge rir ou in du zir 
seu con su mo em lo ca is ou si tu a ções pe ri go sas
ou ile ga is;

V – não em pre gar im pe ra ti vos que in du zam
di re ta men te ao con su mo;

VI – não in clu ir, na ra di o di fu são de sons ou
de sons e ima gens, a par ti ci pa ção de cri an ças
ou ado les cen tes, nem a eles di ri gir-se.

§ 2º A pro pa gan da con te rá, nos me i os de
co mu ni ca ção e em fun ção de suas ca rac te rís ti -
cas, ad ver tên cia es cri ta e/ou fa la da so bre os ma -
le fí ci os do fumo, atra vés das se guin tes fra ses,
usa das se qüen ci al men te, de for ma si mul tâ nea
ou ro ta ti va, nes ta ul ti ma hi pó te se, de ven do va ri -
ar no má xi mo a cada cin co me ses, to das pre ce -
di das da afir ma ção “O Mi nis té rio da Sa ú de
Adver te”:

I – fumar pode causar doenças do coração
e derrame cerebral;
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II – fumar pode causar câncer do pulmão,
bronquite crônica e enfisema pulmonar;

III – fumar durante a gravidez pode
prejudicar o bebê;

IV – quem fuma adoece mais de úlcera do
estômago;

V – evi te fu mar na pre sen ça de cri an ças;
VI – fu mar pro vo ca di ver sos ma les à sua sa ú -

de.
§ 3º As em ba la gens, ex ce to se des ti na das à 

ex por ta ção, os pôs te res, pa i néis ou car ta zes,
jor na is e re vis tas que fa çam di fu são ou pro pa -
gan da dos pro du tos re fe ri dos no art. 2º con te rão 
a ad ver tên cia men ci o na da no pa rá gra fo an te ri or.

§ 4º Nas em ba la gens, as cláu su las de ad -
ver tên cia a que se re fe re o § 2º des te ar ti go se -
rão se qüen ci al men te usa das, de for ma si mul tâ -
nea ou ro ta ti va, nes ta úl ti ma hi pó te se de ven do
va ri ar no má xi mo a cada cin co me ses, in se ri das, 
de for ma le gí vel e os ten si va men te des ta ca da,
em uma das la te ra is dos ma ços, car te i ras ou pa -
co tes que se jam ha bi tu al men te co mer ci a li za dos
di re ta men te ao con su mi dor.

Art. 5º As cha ma das e ca rac te ri za ções de
pa tro cí nio dos pro du tos in di ca dos nos arts. 2º e
4º, para even tos alhe i os à pro gra ma ção nor mal
ou ro ti ne i ra das emis so ras de rá dio e te le vi são,
po de rão ser fe i tas em qual quer ho rá rio, des de
que iden ti fi ca das ape nas com a mar ca ou slo gan
do pro du to, sem re co men da ção do seu con su mo.

§ 1º As res tri ções des te ar ti go apli cam-se à
pro pa gan da es tá ti ca exis ten te em es tá di os, ve í cu los 
de com pe ti ção e lo ca is si mi la res.

§ 2º Nas con di ções do ca put, as cha ma das e
ca rac te ri za ções de pa tro cí nio dos pro du tos es ta rão
li be ra dos da exi gên cia do § 2º do art. 3º des ta lei.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
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.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 37, de 1999, lido an te ri or men te,
vai à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, onde, nos ter mos do art. 376, III, do Re gi -
men to Inter no, terá o pra zo de cin co dias úte is para
re ce bi men to de emen das, fin do o qual a re fe ri da
Co mis são terá quin ze dias úte is, pror ro gá ve is por
igual pe río do, para opi nar so bre a pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre -
si dên cia lem bra às Srªs. e Srs. Se na do res que o

tem po des ti na do aos ora do res da Hora do Expe di -
en te da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã
será de di ca do a ho me na ge ar os 90 anos de Dom
Hél der Câ ma ra, Arce bis po de Olin da, Per nam bu co,
nos ter mos do Re que ri men to nº 89, de 1999.

Lem bra, ain da, que con ti nu am aber tas as ins -
cri ções para a re fe ri da ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre -
sidên cia re ce beu a Men sa gem nº 93, de 1999
(nº 363/99, na ori gem), de 18 do cor ren te, pela qual 
o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52,
in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to -
ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter -
no, no va lor equi va len te a até vin te e cin co 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 a fi nan -
ci ar par ci al men te o Pro gra ma Inter le gis – Rede de
Inte gra ção e Par ti ci pa ção Le gis la ti va.

A ma té ria vai às Co mis sões Di re to ra e de
Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela Li de ran ça, para
uma co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce -
do a pa la vra, pela Li de ran ça, ao no bre Se na dor Ra -
mez Te bet, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca -
ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, na for ma do Re -
gi men to.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Como Lí -
der. Para uma co mu ni ca ção ur gen te. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
o Bra sil, on tem à no i te, es te ve no ápi ce de sua con -
sa gra ção no mun do ar tís ti co in ter na ci o nal ao vi ver
um mo men to má gi co de ver da de i ra tré gua em meio
ao fes ti val de no tí ci as ru ins que toma con ta do País. 
Mes mo sem ga nhar ne nhum Oscar, o fil me bra si le i -
ro Cen tral do Bra sil, seu di re tor Wal ter Sal les Jr. e
sua prin ci pal es tre la Fer nan da Mon te ne gro já es tão
con sa gra dos pelo povo bra si le i ro, sen do hoje mais
do que ven ce do res.

É o quar to fil me bra si le i ro a dis pu tar o prê mio
na ca te go ria de me lhor fil me es tran ge i ro. Os três pri -
me i ros fo ram: O pa ga dor de pro mes sas, O qua tri lho, 
O que é isso, com pa nhe i ro? O fil me Cen tral do Bra -
sil foi in clu si ve apon ta do como o se gun do fa vo ri to e
con se guiu em pla car Fer nan da Mon te ne gro, a nos sa 
ve lha se nho ra de Ipa ne ma, a pri me i ra la ti -
no-americana a dis pu tar o Oscar na ca te go ria de
me lhor atriz.

Foi, sem dú vi da, a mais es pe ta cu lar par ti ci pa -
ção bra si le i ra na gran de fes ta do ci ne ma mun di al.
Com efe i to, Fer nan da Mon te negro emo ci o nou o
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mun do vi ven do a pro fes so ra Dora no fil me do di re tor
Wal ter Sal les Jr., que co lo cou o ci ne ma bra si le i ro em
des ta que no pla no in ter na ci o nal. A pró pria atriz afir -
mou já ter ga nho to dos os prê mi os pos sí ve is com o fil -
me Cen tral do Bra sil. Impor tan te é re gis trar que,
com toda a ce le bra ção em tor no de si, não mu dou
em nada a alma da ma i or atriz bra si le i ra, que con ti -
nua ge ne ro sa, fe liz, tra ba lhan do como uma ope rá ria 
e afir man do, cada vez mais, a sua bra si li da de. Nos -
sa cara no Oscar tem a dig ni da de e a in te li gên cia de 
Fer nan da e seus 50 anos – toda a sua vida – de di -
ca dos à arte de re pre sen tar. O que fica de po is que
os re fle to res se apa gam, que a fes ta aca ba, é a ex -
tra or di ná ria ca pa ci da de de Fer nan da Mon te ne gro
de so nhar e fa zer ou tros so nha rem, mes mo com o
Bra sil amar gan do uma cri se, com o te a tro e o ci ne -
ma cada vez mais di fí ce is de ser pro du zi dos. Ape sar 
de tudo isso, con ti nua Fer nan da com o seu so nho, a 
nos mos trar que a vida é ma ra vi lho sa e vale a pena
ser vi vi da. Esse fil me é um dos ma i o res fe nô me nos
da his tó ria do ci ne ma bra si le i ro. É o ter ce i ro lon -
ga-metragem de Wal ter Sal les Jr., que co me ça ra a
car re i ra com o de sas tra do A Gran de Arte  (fa la do em 
in glês), ga nhou dois prê mi os em Ber lim, me lhor fil -
me e me lhor atriz, Fer nan da Mon te ne gro. Se guiu
car re i ra de su ces so em mu i tos ou tros fes ti va is e,
gra ças à Sony Clas sics, teve dis tri bu i ção pla ne tá ria.
Na Fran ça, já foi vis to por mais de 500 mil es pec ta -
do res. Nos EUA, por mais de 800 mil. Mas su ces so
mes mo o fil me faz no Bra sil. Qu an do de seu lan ça -
men to, foi vis to por qua se 1,5 mi lhão de es pec ta do -
res. Re lan ça do, mes mo de po is de já es tar há me ses
nas lo ca do ras, sem pre nas lis tas de mais alu ga dos, já
atin giu per to de 350 mil es pec ta do res, ou seja, vai ba -
ter o cam peão de bi lhe te ria, o cô mi co Re na to Ara gão.
Para um fil me de arte e te má ti ca so ci al, sem gla mour,
vale re pe tir: tra ta-se de um fe nô me no. O fil me mos -
tra o pro ces so de encontro – e re den ção – de uma
mu lher mal tra ta da pela vida, in ter pre ta da por Fer nan -
da Mon te ne gro, com um me ni no ór fão de mãe, Vi ni ci -
us de Oli ve i ra, que bus ca o pai des co nhe ci do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ca mi -
nhei re que ri men to com base no art. 222 do nos so
Re gi men to que as sim se ex pres sa:

“Art. 222. O re que ri men to de voto de
apla u so, re go zi jo, lou vor, so li da ri e da de,
con gra tu la ções ou se me lhan te só será ad -
mi ti do quan do diga res pe i to a ato pú bli co ou 
acon te ci men to de alta sig ni fi ca ção na ci o nal
ou in ter na ci o nal.” 

Enten do que não há re que ri men to que mais se 
en qua dre no pre ce i to do art. 222 do nos so Re gi -
men to Inter no do que esse. O fil me mos trou ao

mun do do que o Bra sil é ca paz, mos trou o ta len to
dos bra si le i ros, quan to va lem os ar tis tas bra si le i ros,
a alma do povo bra si le i ro e o dra ma so ci al que vive
o nos so País. Por isto, te nho cer te za de que na hora 
da vo ta ção do re que ri men to, sem dú vi da al gu ma,
me re ce rá a apro va ção unâ ni me des ta Casa. 

Pedi a pa la vra, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, pela Li de ran ça, por que en ten di que não po de -
ría mos co me çar a ses são sem ren der nos sos apla u -
sos e ho me na gens ao fil me e a seus in tér pre tes.

Mu i to obri ga do.
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:

REQUERIMENTO Nº 95, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men -

to Inter mo do Se na do Fe de ral, seja con sig na do um
Voto de Con gra tu la ções pela per for man ce dos ar tis -
tas bra si le i ros, no ta da men te a Fer nan da Mon te ne -
gro e a Wal ter Sa les Jú ni or, por te rem ele va do o
nome do Bra sil pe ran te o mun do, por oca sião do
ma i or prê mio do ci ne ma mun di al O Oscar dis pu tan -
do com o fil me Cen tral do Bra sil.

Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Ra mez Te bet.

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – De con -
for mi da de com o art. 222, § 1º, do Re gi men to Inter -
no, o re que ri men to será des pa cha do à Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas -
sa-se à lis ta de ora do res.

Tem a pa la vra o Sr. Se na dor Pa u lo Sou to, por
20 mi nu tos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, eu gos ta ria, ini -
ci al men te, de fa zer um pe di do de apo io e mes mo de 
con des cen dên cia dos meus co le gas Se na do res
para quem, pela pri me i ra vez, par ti ci pa de uma
Casa Le gis la ti va. 

A mim, te nham cer te za to dos, ja ma is fal ta rá a
hu mil da de de acon se lhar-me com to dos aque les
que es te jam dis pos tos a um diá lo go cons tru ti vo, ain -
da que pro ta go ni za do por per so na li da des com di -
ver gên ci as mar can tes no di ag nós ti co e nas so lu -
ções dos nos sos gran des proble mas. Afi nal, o que en -
ri que ce esta Casa Le gis la ti va é a exis tên cia da plu ra li -
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da de de pen sa men tos, cujo en tre cho que, ci vi li za do
e res pe i to so, mas nem por isso apá ti co e de sa ni ma -
do, tem, cer ta men te, o po der de en con trar os ca mi -
nhos de se ja dos pela so ci e da de que re pre sen ta mos.

Te nho cer te za de que vou en con trar, en tre tan -
tos Se na do res que dig ni fi cam o seu man da to e que
têm dado ao Bra sil exem plos ad mi rá ve is de es pí ri to
pú bli co, a ins pi ra ção e a de ter mi na ção de que pre ci -
so, para ser dig no dos ba i a nos que me ele ge ram.

Esca lei como tema des te pro nun ci a men to uma 
das inú me ras ques tões que en vol vem a re gião nor -
des ti na, que tem sido ob je to de tan tos po si ci o na -
men tos do Se na do.

Srs. Se na do res, as con se qüên ci as so ci a is de
mais uma seca no Nor des te do Bra sil, des sa úl ti ma
vez – a do ano pas sa do – pre vis ta com mu i ta an te ce -
dên cia, re no va ram, no iní cio de seus efe i tos, com a
mes ma in ten si da de, os es tig mas e os pre con ce i tos de 
sempre com re la ção à re gião e às suas li de ran ças.

Lem bro-me bem de que, no ano pas sa do, no
iní cio da que la seca, ao as sis tir na te le vi são a uma
en tre vis ta com dois lú ci dos Par la men ta res, li ga dos a 
par ti dos opo si ci o nis tas, fi quei es tar re ci do com a
sim pli fi ca ção do pro ble ma. “Tudo se deve” – di zi am
eles –"aos des vi os e à má apli ca ção dos abun dan -
tes re cur sos ca na li za dos para a re gião, des vi os es -
ses re sul tan tes, na tu ral men te, da má qua li da de de
suas eli tes, prin ci pal men te as po lí ti cas." 

Cla ro que não são mi nhas es sas pa la vras.
Estou re pro du zin do o que ouvi no iní cio do ano pas -
sa do, quan do a seca co me ça va. 

Por tan to, ace i ta-se de for ma, eu di ria, qua se
le vi a na que mu i tos re cur sos te ri am ido para o Nor -
des te e que a sua má apli ca ção é a gran de res pon -
sá vel pe los pro ble mas re gi o na is.

Essa vi são, que fe liz men te o me lhor co nhe ci -
men to da si tu a ção atu al está mu dan do des de o iní -
cio da úl ti ma seca, aca ba va con quis tan do a opi nião
pú bli ca e cri an do mais re sis tên cia para que de ci -
sões po lí ti cas e eco nô mi cas fos sem to ma das em fa -
vor da re gião.

Nin guém ig no ra que, no pas sa do, hou ve pro ble -
mas na apli ca ção dos re cur sos des ti na dos à re gião.
Nada tão di fe ren te do que cos tu ma va ocor rer em todo 
o Bra sil e não ape nas no Nor des te. Mas isso não
pode es con der a ver da de in con tes tá vel: a fal ta de pla -
ne ja men to de lon go pra zo e de in ves ti men tos pro por -
ci o na is à mag ni tu de do pro ble ma são os grandes res -
pon sá ve is pela per sis tên cia da si tu a ção.

A fal ta de con ti nu i da de é tal vez a prin ci pal ca -
rac te rís ti ca em pra ti ca men te to dos os pro je tos des ti -
na dos a re sol ver a ques tão do abas te ci men to de

água no Nor des te. Admi nis tra ções es ta du a is têm fe -
i to um gran de es for ço para cri ar con di ções de con ví -
vio com a seca. Assim, se de pen des se ba si ca men te 
da qua li da de dos di ri gen tes, o qua dro não de ve ria
ser esse.

Con fir ma-se, por tan to, a con clu são in dis cu tí vel 
de que o Nor des te não tem tido, ao lon go dos anos
e com a con ti nu i da de de se já vel, os in ves ti men tos
ne ces sá ri os para re ver ter a si tu a ção, o que, aliás,
qual quer aná li se cri te ri o sa dos re cur sos apli ca dos
na re gião mos tra rá cla ra men te.

O pro ble ma que o País tem nas mãos não é
pe que no e pre ci sa ser en fren ta do. Afi nal, tra ta-se de 
uma área de mais de 1,5 mi lhão de qui lô me tros qua -
dra dos, onde mo ram mais de 30 mi lhões de pes so -
as e na qual exis te uma evi den te de fi ciên cia de re -
cur sos na tu ra is e uma po bre za es tru tu ral que já
dura mu i tos anos. Nada, en tre tan to, que in ves ti men -
tos bem di ri gi dos, que cri em opor tu ni da des para o
de sen vol vi men to re gi o nal, não pos sam re sol ver.

Des de a cam pa nha de 1994, te nho fa la do com 
in sis tência so bre a ne ces si da de de um Pla no De ce -
nal, com ên fa se para re cur sos hí dri cos e para mo der -
ni za ção da agro pe cuá ria. Um pro gra ma des se tipo,
apro va do pelo Con gres so Na ci o nal, ga ran ti ria re cur -
sos es tá ve is, evitando a des con ti nu i da de e as mu -
dan ças das ações do Go ver no Fe de ral, que fi ca ria
con for tá vel para so li ci tar a par ti ci pa ção dos Esta dos.

Qu an do es ti ve na Su de ne, ve ri fi quei que ao
lon go dos trin ta anos – ago ra mais anos – de exis -
tên cia da que le ór gão, o Fi nor, res pon sá vel pelo fi -
nan ci a men to de pro je tos in dus tri a is, agrí co las e ou -
tros, foi o úni co que teve con ti nu i da de no pe río do. E,
ape sar das mu i tas crí ti cas que têm sido fe i tas, foi res -
pon sá vel por uma ver da de i ra trans for ma ção, que fa -
vo re ceu o de sen vol vi men to in dus tri al do Nor des te.
Qu a se uma de ze na de pro je tos vol ta dos para os re -
cur sos hí dri cos, pra ti ca mente com os mes mos ob je ti -
vos, ha vi am sido ini ci a dos, in ter rom pi dos e subs ti tu í -
dos por ou tros ba si ca men te idên ti cos, con fir man do
a tra di ção de des con ti nu i da de e de pou ca efi cá cia.

Inves ti men tos con tí nu os e bem es tru tu ra dos
re sol verão a ques tão nor des ti na. Na Ba hia, os in ves ti -
men tos que o Esta do vem fa zen do con ti nu a men te,
des de 1991, ape nas para fa lar na fase mais re cen te,
já per mi ti ram que a seca atu al pu des se ser en fren ta da 
com me nos sa cri fí ci os – com sa cri fí ci os, é ver da de,
mas com me nos sa cri fí ci os – para a po pu la ção, prin ci -
pal men te no que se re fe re às dis po ni bi li da des de
água, o que não sig ni fi ca que não fal te ain da mu i to a
fa zer. 

É evi den te, en tre tan to que re cur sos es ta du a is
se rão in su fi ci en tes para o en fren ta men to do pro ble -
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ma. O Esta do da Ba hia, en tre 1991 e 1997, in ves tiu
com re cur sos pró pri os qua se R$1 bi lhão ape nas em 
sis te mas de abas te ci men to de água na re gião do
se mi-árido, um ní vel de in ver sões que di fi cil men te o
Esta do po de rá sus ten tar nos pró xi mos anos.

O Esta do tem sido im pe li do a fa zer in ves ti men -
tos com re cur sos pró pri os ou de fi nan ci a men tos
para a cons tru ção de bar ra gens de por te mé dio e
pro je tos de ir ri ga ção as so ci a dos.

Já fo ram in ves ti dos, por exem plo, com re cur -
sos do Esta do, nos úl ti mos três anos, R$50 mi lhões
na cons tru ção de im por tan tes bar ra gens e seus res -
pec ti vos pe rí me tros de ir ri ga ção: na ba cia do Rio
Ita pi cu ru; na ba cia do Rio Ja cu í pe e em tan tas ou -
tras. Na ba cia do Rio Pa ra gua çu, o Esta do tem
cons tru í do, com seus pró xi mos re cur sos, bar ra gens
para pro je tos de ir ri ga ção e abas te ci men to de água.

So men te com es sas in ter ven ções, ga ran tiu-se
mais de 15 mil hec ta res para ir ri ga ção, acu mu lan do
um vo lu me su pe ri or a 200 mi lhões de me tros cú bi -
cos  de água que as se gu ram o abas te ci men to a um
nú me ro con si de rá vel de ha bi tan tes da nos sa re gião
do se mi-árido, pro por ci o nan do tra ba lho e ren da,
seja pela agri cul tu ra, pis ci cul tu ra e pe cuá ria nos pe -
rí me tros ir ri ga dos, seja pela co mer ci a li za ção e dis tri -
bu i ção da pro du ção re sul tan te.

Nos úl ti mos qua tro anos, cer ca de 700 pe que -
nas agua das fo ram dis se mi na das em toda a re gião
do se mi-árido pelo Pro gra ma Pro du zir, e elas ti ve -
ram um pa pel ex cep ci o nal ao di mi nu ir os efe i tos ne -
ga ti vos da seca atu al, fa ci li tan do o abas te ci men to
hu ma no e ani mal.

Nos úl ti mos oito anos, mais de 5.000 sis te mas
sim pli fi ca dos de abas te ci men to de água fo ram cons -
tru í dos na zona ru ral, so bre tu do a par tir de po ços tu -
bu la res; e mais de 100 des sa li ni za do res fo ram cons -
tru í dos nos úl ti mos três anos, para apro ve i ta men to
de po ços com água sa li ni za da.

Cal cu la-se que, en tre 1995 e 1997, as trans fe -
rên ci as fe de ra is pro ve ni en tes de re cur sos or ça men -
tá ri os para a Ba hia che ga ram a ape nas R$50 mi -
lhões, não es tan do com pu ta dos os re cur sos in ves ti -
dos di re ta men te por ór gãos fe de ra is, como o
DNOCS e a Co de vasf, cal cu la dos em apro xi ma da -
men te mais R$50 mi lhões.

Para se ter uma idéia da fra gi li da de dos pro -
gra mas de re cur sos hí dri cos para o Nor des te, bas ta
se re ve lar que o seu prin ci pal pro gra ma, o Proá gua,
pre vê du ran te cin co anos um in ves ti men to glo bal de 
US$300 mi lhões para nove Esta dos nor des ti nos.

Devo res sal tar, en tre tan to, a fa vor do Go ver no
Fe de ral, que, após dois anos ini ci a is de for te per ple -

xi da de, teve o mé ri to, em 1997 e 1998, de re to mar
um gran de nú me ro de obras pa ra li sa das, que se
cons ti tu í ram em res quí cio in su por tá vel de fal ta de
pla ne ja men to na apli ca ção de re cur sos pú bli cos.

Ain da as sim, al gu mas obras so fre ram atra sos
de um a dois anos, mu i tas ve zes pela fal ta de re cur -
sos inex pres si vos, ates tan do um cer to des com pro -
mis so no en fren ta men to de pro ble mas bu ro crá ti cos
e or ça men tá ri os.

Uma ques tão que o Go ver no Fe de ral pre ci sa
re sol ver é o cha ma do “Novo Mo de lo de Irri ga ção”,
cuja de ci são se ar ras ta há qua tro anos en tre os di -
ver sos ór gãos go ver na men ta is en vol vi dos, pa ra li -
san do qua se que com ple ta men te os flu xos de re cur -
sos de or ga nis mos in ter na ci o na is de cré di to. Nin -
guém dis cu te a ne ces si da de de re for mu lar os mo de -
los ini ci al men te pra ti ca dos pela Co de vasf, mas não
é pos sí vel que essa mu dan ça seja a des cul pa para
que no vas ini ci a ti vas no se tor se jam in de vi da men te
pos ter ga das.

Por mais pri va tis ta que eu seja, que ro de i xar
cla ro que a par ti ci pa ção de re cur sos pú bli cos na in -
fra-estrutura dos pro je tos de ir ri ga ção no Nor des te é 
in dis pen sá vel, e ela não pode de i xar-se en vol ver
por pre con ce i tos me ra men te ide o ló gi cos que que -
rem res trin gi-la ape nas a pro je tos que con tem plem
ape nas pe que nas pro pri e da des, a car go de co lo nos.

Os gran des pro je tos de ir ri ga ção são es sen ci a -
is para a for ma ção de nú cle os de de sen vol vi men to
no se mi-árido e, se eles só se tor nam atra ti vos com
in ves ti men tos pú bli cos para a vi a bi li za ção de sua in -
fra-estrutura, não há por que não re a li zar es ses in ves -
ti men tos, ain da que se con si de re o seu re tor no por
meio do pa ga men to de ta ri fas para a área uti li za da.
Inves ti men tos se me lhan tes sem pre fo ram fe i tos para
o se tor in dus tri al, e não se en ten dem as re sis tên ci as
para um mo de lo se me lhan te para o se tor da agri cul -
tu ra ir ri ga da que, aliás, con ci lie tec no lo gia avan ça da 
com in ten si va uti li za ção de mão-de-obra.

O Sr. Djal ma Bes sa (PFL – BA) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O Sr. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Djal ma Bes sa (PFL – BA) – No bre Se -
na dor Pa u lo Sou to, V. Exª faz hoje sua es tréia. Há
de se di zer que, an te ri or men te, ocu pou a tri bu na do
Ple ná rio das Co mis sões, abor dan do te mas que es -
ta vam em tra mi ta ção. Hoje V. Exª es co lheu o seu
tema, e em bo ra tra te de um pro ble ma re gi o nal, não
há dú vi da ne nhu ma de que se tra ta de uma si tu a ção
na ci o nal, uma vez que a re per cus são do que acon te -
ce na Re gião Nor des te al can ça todo o País. V. Exª

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 450



dis se aqui que é a pri me i ra vez que par te para o
man da to le gis la ti vo. Co nhe ço-o há mu i to tem po e
sei que exer ceu fun ções exe cu ti vas, como se cre tá -
rio, de po is da Su de ne. De se jo que V. Exª atue no
Se na do como atu ou em fun ções exe cu ti vas, com
mu i ta com pe tên cia, efi ciên cia e dig ni da de. Não foi
por aca so que se ele geu Go ver na dor da Ba hia, foi
es co lhi do pelo seu tra ba lho an te ri or, pelo seu cur rí -
cu lo. Pos sui au to ri da de, e mu i ta, para abor dar esse
as sun to. A Ba hia, não há dú vi da, de po is do Go ver -
no do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, pas sou a 
apli car ra ci o nal men te re cur sos na área do se -
mi-árido e a ado tar pro vi dên ci as. V. Exª re al men te
foi mu i to fe liz e fez mu i to, não há dú vi da, mas ain da
há mu i to a fa zer. Sa ú do-o por essa es co lha que
toca mu i to de per to a nós, nor des ti nos. V. Exª faz
sen tir a ne ces si da de de um pla no de ce nal, de um
pla no que não seja mí ni mo e tam pou co tem po rá rio.
Há de se ado ta rem pro vi dên ci as. O Nor des te já pos -
sui es tu dos, in clu si ve aqui no Se na do. São mu i tos
pla nos, mu i tos pro je tos, bas ta ra ci o na li zar tudo e
par tir para pro vi dên ci as inin ter rup tas, para pro vi dên -
ci as de gran de al can ce por que água é o es sen ci al e 
não há fal ta dela na Re gião Nor des te. O es sen ci al é 
apro ve i tar essa água e dar-lhe o des ti no ade qua do,
para que o se mi-árido nor des ti no me lho re pro por ci o -
nan do à po pu la ção do lo cal uma con vi vên cia ra zoá -
vel com a seca. Pa ra béns a V. Exª. 

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Djal ma Bes sa. Seu apar te é va li -
o so por que como par la men tar há lon go tem po V.
Exª co nhe ce mu i to bem to dos os pro ble mas que
vive o nos so Esta do e toda a Re gião Nor des te.

Estou con ven ci do de que pre ci sa mos en con -
trar – e aqui não te nho ne nhu ma pre ten são, mas
sim es pe ro ter a so li da ri e da de e a com pre en são dos 
co le gas se na do res, não ape nas dos nor des ti nos,
mas de to dos os se na do res que com põem esta
Casa – um meio que pos si bi li te que te nha mos es ses 
re cur sos de uma for ma mais du ra dou ra, por isso
falo em pla no de ce nal, para que não haja in ter rup -
ções.

O ex-governador Ge ral do Melo, Se na dor que
nos dá a hon ra de pre si dir esta ses são, sabe o que
isso sig ni fi ca. Tra ta-se de pro je tos que a cada vez
mu dam de nome, que co me çam e são in ter rom pi dos 
e não há con ti nu i da de. Não é pre ci so mais fa zer
pla nos, por que cada Esta do sabe exa ta men te o que 
quer, o que pre ci sa, bas ta ria ape nas que ti vés se -
mos um pro gra ma de lon go pra zo. Falo de ce nal
para que es ses re cur sos pu des sem vir e para que o
Go ver no Fe de ral pu des se tam bém exi gir re cur sos
dos Esta dos, para que os Esta dos tam bém pos sam

par ti ci par des ses re cur sos e para que fa ça mos um
pro gra ma no qual te nho cer te za de que te ría mos
êxi to.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª 
me con ce de um apar te?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Con ce do
o apar te a V. Exª.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se -
na dor Pa u lo Sou to, a des con ti nu i da de na exe cu ção
de pro je tos des sa na tu re za é o ob je ti vo da pre sen ça 
de V. Exª na tri bu na na tar de de hoje. Em fun ção
dis so, em fins de 1995, por pro po si ção do Se na dor
Car los Wil son, cons ti tu iu-se uma co mis são es pe ci al
nes ta Casa para se ana li sa rem as obras fe de ra is
ina ca ba das pelo Bra sil afo ra. Tive a hon ra de se cre -
ta ri ar essa co mis são, per cor re mos o Bra sil in te i ro do 
Oi a po que ao Chuí e de les te a oes te. Em to dos os
qua dran tes, en con tra mos obras fe de ra is ina ca ba -
das. Cer ca de mais 1200 ini ci a das há de ze nas e de -
ze nas de anos e pa ra li sa das. Inclu si ve, quan do che -
ga mos à Ba hia, jun ta mos com V. Exª, o en tão Go -
ver na dor, cons ta ta mos na tro ca de idéi as que a
ques tão que V. Exª abor da na tar de de hoje re fe ren -
te à seca no Nor des te – e até nós do Sul já sen ti -
mos, às ve zes, esse pro ble ma – é con se qüên cia da
des con ti nu i da de na exe cu ção de pro je tos des sa or -
dem. Qu an do V. Exª le van ta a ques tão de se dar
con ti nu i da de aos pro je tos, não in te res san do o Go -
ver no que ve nha a as su mir, isso é im pres cin dí vel.
Pre ci sa mos mu dar essa cul tu ra no Bra sil. Não in te -
res sa se a su ces são se dá na es fe ra mu ni ci pal, es -
ta du al ou fe de ral; tem de ha ver con ti nu i da de. Pre ci -
sa mos fa zer com que essa cul tu ra se al te re. Tudo
pre ci sa ter co me ço, meio e fim. Apren de mos nos
ban cos es co la res que até para se fa zer uma sim ples 
re da ção é pre ci so que haja co me ço, meio e fim.
Assim tam bém deve ocor rer com pro je tos fun da -
men ta is como os da ir ri ga ção e os re la ti vos ao de -
sen vol vi men to do Nor des te em ge ral. Por tan to, a
cul tu ra da con ti nu i da de deve ser es ta be le ci da no
Bra sil. Nes se sen ti do, até a res pon sa bi li da de ci vil
deve ser ado ta da na le gis la ção bra si le i ra para os
go ver nan tes que não de rem con ti nu i da de às obras.
Pre ci sa mos im pe dir o iní cio de obras sem con di ções 
de se rem con ti nu a das. Não se pode mais fa zer o
lan ça men to de pe dra fun da men tal de qual quer obra
– açu de, bar ra gem, hos pi tal, pon te ou es tra da –
sem pre vi são de con ti nu i da de. Mu i tas ve zes os go -
ver nan tes fa zem o lan ça men to, até pela tra di ção e
pres sões, e de po is “em bar ri ga-se”, na ex pres são
po pu lar, fi can do para ou tros a re a li za ção do pro je -
to, res tan do per di da a pre vi são de con clu são. Pre -
ci sa mos es ta be le cer essa obri ga to ri e da de no Bra -
sil. Qu e ro cum pri men tá-lo, Se na dor Pa u lo Sou to,
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por de fen der a tese da con ti nu i da de e do es ta be le ci -
men to de pro je tos de lon go pra zo, no mí ni mo de
dez anos, para que bus que mos so lu ções para o
Bra sil. V. Exª re ce be a so li da ri e da de do Sul do Bra -
sil não só para a ques tão que apre sen ta, mas para
as ques tões do Bra sil in te i ro, nas três es fe ras de
Go ver no.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Agra de ço 
a V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner, por esse apar -
te tão en ri que ce dor. O pro ble ma hí dri co cer ta men te
não é o úni co do Nor des te, mas um dos prin ci pa is
da Re gião que afe ta prin ci pal men te as po pu la ções
mais ca ren tes. Por tan to, nada mais jus to do que um 
pro gra ma apro va do pelo Con gres so que dê con ti nu -
i da de a uma área tão im por tan te.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Con ce do
um apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Pa u lo Sou to, em pri me i ro lu gar, con fes so mi nha ad -
mi ra ção pelo gran de tra ba lho que V. Exª re a li zou
como Go ver na dor da Ba hia, cre den ci an do-se para
che gar ao Se na do da Re pú bli ca. Em cer ta oca sião,
num seminá rio pro mo vi do pela Asso ci a ção dos Di plo -
ma dos da Esco la Su pe ri or de Gu er ra, tive opor tu ni da -
de de de fen der – eu, de for ma mo des ta, e V. Exª,
como pro fun do co nhe ce dor de ca u sa –, exa ta men te 
o que V. Exª de fen de hoje nes sa tri bu na. Na que le
even to, V. Exª res sal tou a ne ces si da de im pe ri o sa de 
pro gra mas de de sen vol vi men to re gi o nal que aten -
des sem às ma i o res ne ces si da des e vo ca ções das
re giões bra si le i ras. O gra vís si mo pro ble ma da seca
no Nor des te se arras ta há mu i tos e mu i tos anos.
Assim, é ina cre di tá vel que ain da es te ja sem so lu ção.
Como Re la tor do Orça men to para 1989, levo co mi go
a sa tis fa ção de ter pro cu ra do res pe i tar as dis po si ções
tran si tó ri as da Cons ti tu i ção, ga ran tin do re cur sos para
a ir ri ga ção no Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste. Cum -
pri men to V. Exª e for mu lo vo tos de su ces so nes sa ca -
u sa. V. Exª pe diu a so li da ri e da de da Casa e do Bra -
sil, que já te mos. Pre ci sa mos co lo car ime di a ta men te 
em ação aqui lo que pode re sol ver esse an gus ti an te
pro ble ma das re giões Nor te e Nor des te do Bra sil.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor. Estou con ven ci do de que esta
Casa tem fe i to um enor me es for ço, que te nho acom -
pa nha do. Qu an do Go ver na dor, aqui se cons ti tu iu
uma Co mis são, ten do re a li za do um tra ba lho de pri -
me i ra qua li da de, apon tan do exa ta men te o que se
pre ci sa va fa zer. Pre ci sa mos cri ar um me ca nis mo no 
Orça men to Fe de ral, que aliás es tou es tu dan do,
para apro var mos um pro gra ma de lon ga du ra ção,

com a par ce ria en tre Esta dos e Go ver no fe de ral,
que per mi ta a con se cu ção des se ob je ti vo.

Con clu in do, tem sido re le va do o fato de que,
além dos re cur sos hí dri cos, são tam bém ne ces sá ri -
os in ves ti men tos para a im plan ta ção de um sis te ma
pro du ti vo adap ta do às con di ções do se mi-árido.
Como não é pos sí vel ir ri gar se não uma pe que na
área do se mi-árido, em vir tu de da fal ta de dis po ni bi -
li da de de água e de so los apro pri a dos – aliás, solo
até que te mos, mas não te mos água su fi ci en te para
fa zer da ir ri ga ção uma ati vi da de ex ten si va –, a per -
ma nên cia do ho mem no cam po, em con di ções de
ge rar ren da para a sua so bre vi vên cia, de pen de de
tec no lo gi as ca pa zes de ex plo rar, em con di ções de
sus ten ta bi li da de – eco nô mi ca e eco ló gi ca –, os re -
cur sos na tu ra is da re gião. Ou, prag ma ti ca men te, en -
con trar me i os eco nô mi cos de de sen vol ver a agro pe -
cuá ria em con di ções de se que i ro.

A ir ri ga ção vai nos pos si bi li tar ilhas de de sen vol -
vi men to, nú cle os de de sen vol vi men to que se rão ex tre -
ma men te im por tan tes, mas nun ca ha ve rá uma ati vi da -
de ex ten si va numa área de fi ci en te em re cur sos hí dri -
cos como o Nor des te. Por tan to, é pre ci so cri ar tec no -
lo gi as pró pri as de ex plo ra ção, prin ci pal men te a de
agro pe cuá ria na re gião do se que i ro, tec no lo gi as es sas 
que já exis tem, bas tan do ape nas se rem di fun di das.

A ex pe riên cia tem de mons tra do que pre con ce -
i tos, de na tu re za in clu si ve ide o ló gi ca, têm sido res -
pon sá ve is pela ma nu ten ção das ati vi da des li ga das
à agri cul tu ra de sub sis tên cia na re gião, ab so lu ta -
men te im pró pria nas con di ções do se mi-árido nor -
des ti no. Eu sei que isso é po lê mi co. Con tu do, mu i -
tas ve zes as sis ti mos a pro gra mas pra ti ca men te ofi -
ci a is – hoje um pou co con tor na dos –, qua se que
obri gan do o pe que no agri cul tor a plan tar fe i jão e mi -
lho, em con di ções de plu vi o si da de e de re gu la ri da de 
cli má ti ca ab so lu ta men te in com pa tí ve is com es sas
cul tu ras, em se tra tan do de pe que nos pro du to res.
Há um pou co de pre con ce i to ide o ló gi co, pois se
con si de ra que o pe que no pro du tor deve ne ces sa ri a -
men te pra ti car a agri cul tu ra de sub sis tên cia, quan do 
esta mu i tas ve zes não tem qual quer sen ti do nas
con di ções nor des ti nas. É cla ro que a de fi ciên cia na
edu ca ção e na pro fis si o na li za ção dos nos sos pe -
que nos agri cul to res tam bém con tri bui para esse
gran de equí vo co.

Ao lado de pou cas opor tu ni da des li ga das a
cul tu ras mais re sis ten tes à seca, não te nho qual -
quer dú vi da de que as tec no lo gi as apro pri a das para
o se mi-árido, e que já são dis po ní ve is, cons ti tu em a
al ter na ti va mais atra en te para o de sen vol vi men to da 
ati vi da de pe cuá ria no Nor des te. Na Ba hia, a Se cre -
ta ria da Agri cul tu ra, a par tir de de sen vol vi men tos fe i -
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tos pela Embra pa, im plan tou, em onze mu ni cí pi os
do ser tão, nú cle os de um sis te ma de pro du ção pe -
cuá ria co nhe ci do como CBA, que apro ve i ta ra ci o nal -
men te pas ta gens de ca a tin ga na tu ral, do ca pim buf -
fel grass e da le u ce na, em di fe ren tes épo cas do ano 
e uti li zan do téc ni cas sim ples de si la gem, com re sul -
ta dos mu i to sa tis fa tó ri os. Nes te mo men to, em pro -
gra ma con jun to com o Ban co do Nor des te, o Esta do 
ten ta ex pan dir esse sis te ma.

Enfim, com in ves ti men tos ade qua dos, te re mos 
tec no lo gi as que per mi tem o su pri men to de re cur sos
hí dri cos e a im plan ta ção de um sis te ma agro pe cuá -
rio pro du ti vo na re gião do Nor des te, evi tan do o dis -
pên dio de re cur sos em pro gra mas emer gen ci a is
que, nas con di ções atu a is, são im pe ri o sos, mas não 
cri am a in fra-estrutura ne ces sá ria ao de sen vol vi -
men to da re gião.

Estou con ven ci do, en tre tan to, de que so men te
uma de ci são po lí ti ca, cuja ini ci a ti va par ta des te Se -
na do Fe de ral como uma po si ção co le gi a da e so li dá -
ria, a par tir de uma pro gra ma ção de ce nal es ta be le -
ci da em con jun to com os Esta dos Fe de ra dos, re sol -
ve rá de fi ni ti va men te um dos mais gra ves pro ble mas
da re gião nor des ti na e do País.

Mu i to obri ga do.
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 Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí -
nio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 160, DE 1999 – COMPLEMENTAR

Res pon sa bi li za as ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras pelo pa ga men to dos che ques
emi ti dos por seus cli en tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei, que se apli ca no âm bi to da

União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os, im põe às ins ti tu i ções fi nan ce i ras a obri ga ção
de pa gar os che ques con tra elas emi ti dos, até o li mi -
te que es pe ci fi ca.

Art. 2º As ins ti tu i ções fi nan ce i ras são res pon -
sá ve is pelo pa ga men to dos che ques con tra elas
emi ti dos, até me ta de do va lor do sa lá rio mí ni mo vi -
gen te.

Pa rá gra fo úni co. A res pon sa bi li da de a que se
re fe re o ca put es ten de-se aos che ques de va lor su -
pe ri or ao li mi te es ti pu la do, pro ce den do-se, quan do
for o caso, ao pa ga men to par ci al, na for ma do dis -
pos to no pa rá gra fo úni co do art. 38 da Lei nº 7.357,
de 2 de se tem bro de 1985 (Lei do Che que).

Art. 3º Fica as se gu ra do o di re i to de re gres so das 
ins ti tu i ções fi nan ce i ras con tra os emi ten tes de che -
ques pa gos na for ma do dis pos to no ar ti go an te ri or.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Embo ra nin guém seja obri ga do a re ce ber che que, 
po den do exi gir o pa ga men to de seu cré di to em nu me -
rá rio, o fato é que esse ins tru men to é um dos me i os
mais uti li za dos no cum pri men to de obri ga ções de na tu -
re za pe cu niá ria, ten do em vis ta sua pra ti ci da de.

Por esse mo ti vo, é mis ter con fe rir a essa
ins ti tu i ção a ma i or se gu ran ça pos sí vel, de for ma 
a con ver tê-la em efi caz ins tru men to de pa ga -
men to, que aten da às ne ces si da des da po pu la -
ção, es pe ci al men te da que les que ace i tam pa ga -
men to me di an te che ques, mi ni mi zan do os pre ju -
í zos que lhes pos sam ser ca u sa dos.

A des pe i to das san ções pre vis tas no or de -
na men to ju rí di co na ci o nal para os emi ten tes de
che ques sem su fi ci en te pro vi são de fun dos em
po der do sa ca do, tan to ad mi nis tra ti vas (in clu são 
no Ca das tro de Emi ten tes de Che ques sem Fun -
dos – CCF, e pro i bi ção de for ne ci men to de ta lo -
ná rio de che ques) quan to pe na is (a fra u de no pa -
ga men to de che que é cri me – art. 171, § 2º, VI do
Có di go Pe nal), o “che que sem fun dos” tem sido
uti li za do com uma fre qüên cia ab sur da men te ele -
va da no Bra sil.

É pre ci so, por tan to, ado tar ou tras me di das,
ten den tes à mo ra li za ção do uso do che que,
como a que é ob je to da pro po si ção que ora apre -
sen ta mos.

Um dos mo ti vos que con tri bu em para a lar -
ga uti li za ção de “che ques sem fun dos” é o fato
de as ins ti tu i ções fi nan ce i ras não as su mi rem
qual quer res pon sa bi li da de em re la ção aos che -
ques emi ti dos por seus cor ren tis tas, o que faz
com que não se jam su fi ci en te men te cri te ri o sas,
seja na aber tu ra de con tas ou no for ne ci men to
de ta lo ná ri os a seus cli en tes.

Ao im por às ins ti tu i ções fi nan ce i ras a obri -
ga ção de pa gar os che ques emi ti dos por seus
cli en tes, acre di ta mos que elas se rão mais se le ti -
vas, pas san do a exi gir dos pre ten den tes a cor -
ren tis tas in for ma ções pre gres sas re la ti vas a cré -
di to, bem como as ga ran ti as ne ces sá ri as à co -
ber tu ra de even tu al sal do ne ga ti vo na con ta, o
que con tri bu i rá para uma re du ção do uso do
“che que sem fun dos”.

Por ou tro lado, a me di da pro por ci o na rá uma
ma i or ace i ta ção do che que no pa ga men to de obri -
ga ções de na tu re za pe cu niá ria, ten do em vis ta a
res pon sa bi li da de da ins ti tu i ção fi nan ce i ra, que au -
men ta rá as chan ces de seu pa ga men to.
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Pe los mo ti vos ex pos tos, con ta mos com o
apo io dos ilus tres pa res para a apro va ção do
pro je to.

Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 1999. –
Se na dor João Alber to Sou za, PMDB – MA.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.357, DE 2 DE SETEMBRO DE 1985

Dis põe so bre o che que e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 38. o sa ca do pode exi gir, ao pa gar o che -

que, que este lhe seja en tre gue qui ta do pelo por ta -
dor.

Pa rá gra fo úni co. O por ta dor não pode re cu -
sar pa ga men to par ci al, e, nes se caso, o sa ca do
pode exi gir que esse pa ga men to cons te do che -
que e que o por ta dor lhe dê a res pec ti va qui ta -
ção.
....................................................................................

Có di go Pe nal

Art. 171. Obter, para si ou para ou trem, van -
ta gem ilí ci ta, em pre ju í zo alhe io, in du zin do ou
man ten do al guém em erro, me di an te ar ti fí cio, ar -
dil, ou qual quer ou tro meio fra u du len to:

Pena – re clu são, de um a cin co anos, e mul -
ta.
....................................................................................

§ 2º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
....................................................................................

VI – Emi te che que, sem su fi ci en te pro vi são
de fun dos em po der do sa ca do, ou lhe frus tra o
pa ga men to.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 161, DE 1999

Dis põe so bre a jor na da de tra ba lho
dos en fer me i ros, téc ni cos e au xi li a res de 
en fer ma gem.

Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.498, de 25 de ju -

nho de 1986, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te § 2º, re mu ne ran do-se o atu al pa rá gra fo
úni co para § 1º.

“Art. 2º..................................................
§ 1º. .......................................................
§ 2º A du ra ção nor mal da jor na da de

tra ba lho dos Enfer me i ros, Téc ni cos, Au xi li a res 
de Enfer ma gem e Par te i ras não ex ce de rá a
seis ho ras diá ri as e a trin ta ho ras se ma na is".

Art. 2º Esta Lei entra e vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Estamos reapresentando a presente proposta
legislativa, de autoria do ex-Senador José Ignácio,
que foi arquivado no final da legislatura passada.
Por se tratar de matéria da mais alta relevância,
achamos oportuno fazê-la tramitar novamente, pois
não houve tempo, naquela legislatura, para que ela
fosse submetida à deliberação desta Casa.

O art. 58 da Consolidação das Leis do
Trabalho, ao estabelecer a duração normal do
trabalho em oito horas diárias, prevê a fixação de
outro limite no que tange à sua duração. Tal
previsão se deve ao fato de existirem algumas
atividades que, por sua peculiaridade, não poderiam 
ser enquadradas dentro da jornada normal de oito
horas diárias.

Exem plos não fal tam, como a le gis la ção que
de ter mi nou a jor na da nor mal de cin co ho ras para
jor na lis tas, mú si cos e cer tos ra di a lis tas; de seis ho -
ras, du ran te cin co dias por se ma na, para ban cá ri os,
te le gra fis tas, te le fo nis tas, ope ra dor ci ne ma to grá fi co, 
ca bi ne i ro de ele va dor, mi ne i ros de sub so lo, re vi sor e 
ou tros ra di a lis tas; de qua tro ho ras, para mé di cos e
den tis tas.

Ora, uma vez que os en fer me i ros, au xi li a res,
téc ni cos de en fer ma gem e par te i ras es tão su je i tos a 
con di ções de tra ba lho si mi la res às dos mé di cos, en -
ten de mos ser tam bém ne ces sá rio dis pen sar àque -
les pro fis si o na is, tra ta men to se me lhan te no que
con cen tre à du ra ção da jor na da nor mal de tra ba lho.

Para tan to, es ta mos pro pon do uma jor na da
nor mal de tra ba lho de seis ho ras diá ri as e trin ta se -
ma na is para os en fer me i ros, au xi li a res, téc ni cos de
en fer ma gem  e par te i ras, por que jul ga mos que essa 
re du ção não so men te be ne fi ci a rá es ses pro fis si o na -
is quan to ao de sem pe nho de suas ati vi da des, mas
tam bém con tri bu i rá para a me lho ria da qua li da de de 
seus ser vi ços, já que es tão sub me ti dos a uma ro ti na 
de tra ba lho re co nhe ci da men te des gas tan te.

Por se tra tar de ini ci a ti va de gran de al can ce
so ci al, es ta mos con ven ci dos que esta pro po si ção
en con tra rá apo io en tre nos sos no bres pa res.

Sala das Ses sões 22 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986

Dis põe so bre a re gu la men ta ção do
exer cí cio da en fer ma gem, e dá ou tras pro -
vi dênci as.

....................................................................................
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Art. 2º A enfermagem e suas atividades
auxiliares somente podem ser exercidas por
pessoas legalmente habilitadas e inscritas no
Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição
na área onde ocorre o exercício.

Parágrafo único. A enfermagem é exercida
privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de
Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela
Parteira, respeitados os respectivos graus de
habilitação.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
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.

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

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 44/99

Bra sí lia, 22 de mar ço de 1999

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para, nos ter mos 

do § 7º do ar ti go 65, do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral, in di car os no bres Se na do res Osmar
Dias e Pe dro Piva para as fun ções de Vi ce-Líderes
do Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra-PSDB
no Se an do Fe de ral.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ser gio
Ma cha do, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O ofí cio 
lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs.
e Srs. Se na do res, hoje, 22 de mar ço, é o Dia Mun di -
al da Água. Insti tu í do pela UNESCO, or ga nis mo es -
pe ci a li za do das Na ções Uni das, ele nos leva a uma
pro fun da re fle xão e a um pro fun do de sa fio.

A par tir de 1995, des de o iní cio do meu man -
da to, ve nho fo ca li zan do a ques tão dos re cur sos hí -
dri cos do nos so País e do mun do, co lo can do em re -
le vo ami ú de que, para mim, toda água é re cur so hí -
dri co e que ela não exis te sem uso, mes mo que seja 
de pre ser va ção. Estru tu rei, in clu si ve, o meu ga bi ne -
te com uma área es pe cí fi ca de acom pa nha men to
das ques tões hí dri cas e do meio am bi en te, a fim de

que me sen tis se, como de fato me sin to, obri ga do a
se guir pari pas su a evo lu ção de te mas que tais.
Isso por que te nho a mais pro fun da con vic ção de
que a ques tão da água hoje, no Bra sil e no mun do,
pas sa a ser a mais re le van te e es tra té gi ca do pró xi -
mo sé cu lo.

Essa con vic ção se di men tou-se ao lon go dos
úl ti mos qua tro anos inin ter rup tos, quan do, ao co me -
mo rar o Dia Mun di al da Água, sem pre tive o cu i da do 
de apre sen tar a este Ple ná rio, além das mi nhas ob -
ser va ções e per cep ções, me di das con cre tas, tais
como: pe di do de ur gên cia ur gen tís si ma para apro -
va ção do en tão Pro je to de Lei nº 2.249, que se
trans for mou na Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de
1997, a Lei dos Re cur sos Hí dri cos; pu bli ca ções às
qua is de no mi nei Ca der nos Le gis la ti vos nº 001/97,
nº 002/97 e nº 003/98, dos siê com ple to so bre a le -
gis la ção bra si le i ra de re cur sos hí dri cos.

A re fle xão que de se jo de sen vol ver jun ta men te
com meus ilus tres Co le gas Se na do res tem por base 
a pre vi são que fa zem os es pe ci a lis tas de que “no
ano 2025, dois ter ços da po pu la ção mun di al vi ve rão 
em áre as com re cur sos hí dri cos in su fi ci en tes”.
Esses es pe ci a lis tas, li ga dos di re ta ou in di re ta men te
às Na ções Uni das, con clu í ram que a sus ten ta bi li da -
de de um país está vin cu la da à dis po ni bi li da de hí dri -
ca de 2.700m3/ha bi tan te/ano.

A ONU de fi ne como dis po ni bi li da de hí dri ca
2.700m3. A Con fe rên cia de Du blin, por ou tro lado,
che ga a 2.000m3/ha bi tan te/ano. Admi ta-se que a
taxa me nor, a de 2.000m3/ha bi tan te/ano, dê a sus -
ten ta bi li da de pre ten di da.

A re vis ta Veja, nº 1.575, de 2 de de zem bro de
1998, re fe rin do-se às Na ções Uni das, pu bli cou qua -
dro em que con sa gra o con ce i to de su fi ciên cia de
água aci ma de 1.700m3/ha bi tan te/ano; de in su fi -
ciên cia, en tre 1.000m3/ha bi tan te/ano e 1.700m3/ha -
bi tan te/ano; e de es cas sez, nas si tu a ções aba i xo de 
1.000m3/ha bi tan te/ano. Sr. Pre si den te, es tão de fi ni -
dos, pois, os ní ve is para su fi ciên cia, in su fi ciên cia e
es cas sez.

Da dos de 1998, re ce bi dos da Co mis são de
Ges tão de Re cur sos Hí dri cos – pre si di da bri lhan te -
men te pelo pro fes sor Flá vio Ter ra Barth e da qual
par ti ci pa mem bro da mi nha as ses so ria téc ni ca –, da
Asso ci a ção Bra si le i ra de Re cur sos Hí dri cos, apon -
tam as se guin tes in for ma ções:

ESTADO Disponibilidade em
m3/habitante/ano

Ceará
2.436

Rio Grande do Norte
1.781
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ESTADO Disponibilidade em
m3/habitante/ano



Con si de ran do que de toda água
exis ten te no pla ne ta, me nos de 2% está
dis po ní vel para ser usa da;

Con si de ran do, in clu si ve, que já se
es tu da no Bra sil uma nova al ter na ti va de
in ves ti men to, “eco lo gi ca men te cor re ta”,
a exem plo do que já exis te no ex te ri or,
com o cha ma do pa pel Hi dro com mo dity;

Con si de ran do, ain da, que os pri me i -
ros con tra tos de hi dro com mo di ti es apa -
re ce ram na “Ho lan da e na Aus trá lia nos
úl ti mos três anos e que nos Esta dos Uni -
dos o ge ren ci a men to de re cur sos hí dri -
cos co me çou em 1902, com a cri a ção do
Bu re au of Re cla ma ti on, que trans for mou
a ari dez do Co lo ra do, do Ari zo na e da Ca -
li fór nia em re giões prós pe ras e en tre as
mais ri cas do mun do”;

Con si de ran do, pois, a opi nião de
es pe ci a lis tas de que a “água é um in ves -
ti men to mais se gu ro que café ou soja,
que so frem os ci la ções de pre ços em fun -
ção da sa fra e dos es to ques mun di a is,
ou mes mo do ouro”;

Con si de ran do, por fim, que a água
será a com mo dity do pró xi mo sé cu lo e um
prós pe ro ne gó cio que mo vi men ta rá algo em 
tor no de US$ 21 bi lhões só no Bra sil, 

Che go ao fi nal da re fle xão, re gis tra da ao iní cio
des te pro nun ci a men to para atin gir o pon to do cha -
ma do de sa fio.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – V. 
Exª tem a pa la vra, Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, V. Exª, ine ga vel men te, é uma au -
to ri da de no as sun to e como tal ocu pa esta tri bu na.
Por ser ho mem tão pre o cu pa do com a ques tão hí -
dri ca, V. Exª já pu bli cou vá ri os li vros so bre o tema.
Em seu pro nun ci a men to, dis se para que mu i tos não 
o con si de ras sem so nha dor; en tre tan to, vou pe -
dir-lhe que con ti nue so nhan do por que para vi ver é
pre ci so so nhar. Con fes so-lhe que não sa bia que no
Ori en te Mé dio tam bém há cri se da água – e veja
que sou des cen den te de li ba ne ses. Pen sei que as
guer ras que lá acon te cem fos sem pro vo ca das pela
re li gião, pelo pe tró leo. Deus na tu ral men te, en ri que -
ceu os ter ri tó ri os do Ori en te Mé dio com pe tró leo,
mas os de i xou po bres do que é mais im por tan te
para vida: a água. Aliás, o ser hu ma no fica en vol to
numa bol sa d’água an tes de res pi rar o oxi gê nio. Te -
nho em mãos a edi ção de a Ga ze ta Mer can til, de
quin ta-feira pas sa da, 18 de mar ço, com o tí tu lo:

Seca Pro lon ga da Agu ça as Ten sões na Re gião, em
que se dá con ta de que a água é ob je to até de tra ta -
do de paz.

O SR. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM) –
Exa ta men te.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – No acor -
do de paz fir ma do en tre Isra el e Jor dâ nia – é o que
diz a no tí cia –, Isra el, por ques tões me te o ro ló gi cas,
não está po den do cum prir o tra ta do que con sis tia
for ne cer água à Jor dâ nia. Veja V. Exª que, no Ori en -
te Mé dio, já está fal tan do a água, tema do im por tan -
te pro nun ci a men to de V. Exª. Na mes ma edi ção,
cons ta que no ou tro país, a Sí ria, se não hou ver um
so cor ro ime di a to, o abas te ci men to de água para uso 
re si den ci al e ir ri ga ção será es cas so. Por tan to, ao
abor dar o pro ble ma cha man do a aten ção para o
Bra sil, V. Exª mos tra que o pro ble ma é do mun do,
mas que nós, bra si le i ros, que te mos um ma nan ci al
hí dri co imen so à nos sa dis po si ção, de ve mos pro te -
gê-lo e sa ber uti li zá-lo. Qu e ro cum pri men tá-lo por
tra zer tão im por tan te as sun to para o de ba te no Se -
na do da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, peço des cul pas a V. Exª.
Embo ra haja vá ri os Se na do res pre ten den do apar -
teá-lo, V. Exª dis põe de cin co mi nu tos. Ape lo aos
apar te an tes no sen ti do de per mi tir que o Se na dor
Ber nar do Ca bral pos sa con clu ir o seu dis cur so.

O Sr. Pe dro Si mon  (PMDB – RS) – Em cin co
mi nu tos não se re sol ve o pro ble ma da água. Esse
pro ble ma é se cu lar, Sr. Pre si den te. A água é vi tal.

O SR. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM) –
Sr. Pre si den te, sei que V. Exª é um dos ho mens que 
so fre tam bém com a fal ta de água, e es pe ro que
seja com pre en si vo.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os pro -
nun ci a men tos de V. Exª são sem pre mu i to im por tan -
tes, ain da mais em se tra tan do de um as sun to de ta -
ma nha im por tân cia para um nor des ti no como eu.

O SR. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de res pon der ao Se na dor
Ra mez Te bet di zen do que co lho uma pro fun da sur -
pre sa por S. Exª es tar com o exem plar do jor nal que
tam bém te nho a meu lado. Aliás, te nho os de sex -
ta-feira, sá ba do e do min go. Por uma des sas co in ci -
dên ci as, Se na dor Ra mez Te bet, a Ga ze ta Mer can til, 
até o dia 21 de mar ço – por tan to es ta mos ri go ro sa -
men te atu a li za dos – traz a se guin te de cla ra ção do
Sr. Hans Van Gink le, vice Se cre tá rio-Geral da
ONU: “Con fli tos por ca u sa de água e guer ras ci vis
in ter na ci o na is ame a çam tor nar-se um fa tor cha ve
no pa no ra ma mun di al do sé cu lo XXI”. E cha ma a
aten ção para a ab so luta es cas sez de  água para
17 pa í ses do Ori en te Mé dio, do sul da África  e
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para re giões mais se cas do oes te e do sul da Índia
e do nor te da Chi na. Diz mais, que ou tras 24 na ções 
so fre rão ex tre ma es cas sez de água, prin ci pal men te
na Áfri ca sub sa a ri a na.

É cla ro que agra de ço a in ter fe rên cia de V. Exª. 
Te nho dito aqui, e vou con ti nu ar di zen do, em que
pese ha ver nas ci do numa re gião rica em água, que
não se be be rá pe tró leo no sé cu lo XXI. É pre ci so
que as au to ri da des fi quem aten tas para isso. 

Agra de ço o apar te de V. Exª.
O Sr. Djal ma Bes sa (PFL – BA) – V. Exª me

per mi te um apar te, no bre Se na dor Ber nar do Ca -
bral?

O SR. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM) –
Sr. Pre si den te, peço per mis são para ou vir o Se na -
dor Djal ma Bes sa. Não pos so me fur tar, pois o Nor -
des te hoje está aqui pre sen te em peso.

O Sr. Djal ma Bes sa (PFL – BA) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, V. Exª tem abor da do da tri bu na
as sun tos re gi o na is, da Ama zô nia, as sun tos na ci o -
na is, e hoje apre cia um as sun to uni ver sal. Aten te V.
Exª que não pre ci sa mos pro ce der a ne nhu ma me di -
ção, nem ser téc ni cos para a ava li a ção do pro ble -
ma. Bas ta con si de rar mos que a po pu la ção cres ce a
cada ano. Não tem li mi te, não tem fron te i ra, no en -
tan to, a água é a mes ma, está li mi ta da, é um bem fi -
ni to. Então, che ga-se a um pon to em que a po pu la -
ção vai se so bre por à ne ces si da de do abas te ci men -
to d’água. Sabe V. Exª, que é es tu di o so do as sun to
e in clu si ve tem li vros pu bli ca dos so bre a água, que
já há pa í ses que im por tam a água. V. Exª fez re fe -
rên cia à ca pa ci da de de água po tá vel no País, algo
em tor no de me nos de 2%. Então, V. Exª há de con -
vir que 98% ou 99% é de água in ser ví vel para o
con su mo po pu lar. De ma ne i ra que o aler ta de V. Exª 
não deve ser um aler ta re gi o nal nem na ci o nal, deve
ser uni ver sal, do pla ne ta, so bre um pro ble ma que
está a exi gir uma so lu ção para – não é exa ge ro di -
zer – sal var a Hu ma ni da de. Pa ra béns a V. Exª pelo
seu pro nun ci a men to.

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

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sr. Pre si den te, vou ou vir o Se na dor Tião Vi a na, de -
po is da rei res pos ta ao Se na dor Djal ma Bes sa e ao
Se na dor Tião Vi a na, e en cer ro com o Se na dor Gil -
ber to Mes tri nho. Se V. Exª me per mi tir, em dois mi -
nu tos fi na li za re mos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – É cla ro
que a Casa tem todo in te res se em ou vir tan to a con -
tri bu i ção dos nos sos Pa res como a con clu são de V.
Exª. Ape nas eu gos ta ria de in te i rar à Casa de que
há 20 ora do res ins cri tos para fa lar e que, por tan to,
te rei – o que faço ago ra – de pror ro gar a Hora do

Expe di en te, tal como pre vis to no Re gi men to, para
que V. Exª pos sa con ti nu ar seu dis cur so e para que
pos sa mos ou vir a co mu ni ca ção ina diá vel, para a
qual es tão ins cri tos dois Se na do res.

V. Exª tem a palavra com a atenção merecida,
tanto pelo tema quanto pela qualidade do orador.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM) –
Ouço com prazer V. Exª.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se rei mu i -
to bre ve, Sr. Pre si den te. Qu e ro di vi dir e re gis trar um 
res pe i to mu i to gran de pelo pro nun ci a men to do emi -
nen te Se na dor Ber nar do Ca bral. S. Exª de mons tra
aqui uma vi são de de sen vol vi men to es tra té gi co
avan ça do. Nos so País, se gu ra men te, se não to mar
me di das mu i to fir mes hoje, da qui a 20 anos, es ta rá
nes te ple ná rio pas san do por pro fun das an gús ti as
em re la ção ao tema abor da do. O as sun to água tem
uma am pli tu de imen sa, uma gama de in ter pre ta ções 
e in te res ses mu i to am plos, que vão des de a mor ta li -
da de in fan til em nos so País à uti li za ção como fon te
ener gé ti ca e como fon te de in te gra ção e de sen vol vi -
men to de re giões. Re gis tro, mais uma vez, a in sis -
tên cia de um tema abor da do pela So ci e da de Bra si -
le i ra para o Pro gres so da Ciên cia, SBPC, que diz: a
uti li za ção in te li gen te da água como in te gran te do
de sen vol vi men to, o abas te ci men to sim ples da água
re duz a mor ta li da de in fan til à me ta de, em qua tro
anos de uso, em uma re gião como a do nos so País
– nas re giões Nor des te, prin ci pal men te, e Cen -
tro-Oeste, que são ca ren tes de dis tri bu i ção de água. 
E a vi são es tra té gi ca de S. Exª apon ta a idéia de
Car los Ma tos: O fu tu ro é um ho ri zon te che io de pos -
si bi li da des. E, se o nos so País não olhar para o ho -
ri zon te da água como um ho ri zon te es tra té gi co de
al tís si ma im por tân cia para o nos so de sen vol vi men -
to, será uma pena e um de sas tre para o fu tu ro do
nos so País. Pa ra béns a V. Exª.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se -
na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Qu e ro ou vir o meu co le ga de re pre sen ta ção do
Ama zo nas, Se na dor Gil ber to Mes tri nho e, em se gui -
da, da rei a res pos ta ao mé di co, Se na dor Tião Vi a -
na.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho.(PMDB – AM) –
Emi nen te Se na dor Ber nar do Ca bral, a ob ser va ção
que V. Exª faz so bre o pro ble ma da água no mun do
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tem não ape nas per ti nên cia, mas, par tin do de quem 
veio do País das águas, com um ex tra or di ná rio co -
nhe ci men to da ma té ria, faz com que to dos me di te -
mos e sin ta mos a ne ces si da de de se fa zer um pla -
ne ja men to, como men ci o nou o Se na dor Pa u lo Sou -
to, para que este pro ble ma da água – que é tão sé -
rio no mun do, mas que será se ri ís si mo no País e já
se afi gu ra de fi ci tá rio em cer tas re giões, de acor do
com os da dos es ta tís ti cos apre sen ta dos – te nha
uma me lhor dis tri bu i ção e uma pre o cu pa ção ma i or,
a fim de que, por meio de pro gra mas, pos sa mos
cor ri gir um pou co essa de si gual da de. Nós, no Ama -
zo nas, te mos 307 mil li tros de água per cap ta e, em 
al guns Esta dos do Nor des te, o ín di ce es ta ria aba i xo 
do mí ni mo re co men da do para a sub sis tên cia.
Assim, pa ra béns a V. Exª. O seu dis cur so faz jus ao
nome que V. Ex.ª tem na ma té ria e a sua ori gem na
Ama zô nia.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Se na dor Djal ma Bes sa, V. Exª, com a ca rac te rís ti ca
de quem pas sou vá ri os man da tos na Câ ma ra dos
De pu ta do – oca siões em que tive a hon ra de ser
seu co le ga – e atra vés do Di re i to, ex pôs exa ta men te 
o que é pre ci so. Na hora em que se apon ta ca mi -
nhos e se in di ca so lu ções, é ne ces sá rio que as pes -
so as ve jam o lado dra má ti co do que pode acon te -
cer. Ao cha mar a aten ção para esse fato, V. Exª
iden ti fi cou-se com o Se na dor Tião Vi a na que, sen do 
mé di co do Acre, mos trou a di fi cul da de que exis te no 
ins tan te em que al guém pro cu ra um ca mi nho para a 
mor ta li da de in fan til, que é ter ri vel men te avas sa la do -
ra e as sus ta do ra em nos sa Re gião. Os dois iden ti fi -
ca ram-se com o Se na dor Gil ber to Mes tri nho que, de 
acor do com sua ex pe riên cia de Go ver na dor, pode
di zer que nós, que so mos do país das águas e que,
nem pelo fato de ter mos essa ri que za, não sen ti mos 
a po bre za de nos so ir mão do Nor des te. 

Sr. Pre si den te, con cluo fa zen do um de sa fio
so bre o pon to para o qual cha ma va a aten ção no
co me ço. Não é pos sí vel, ape nas, tra zer-se para
este Ple ná rio uma de fi ni ção de ma té ri as apon tan do
a te ra pêu ti ca, como ago ra pre ten do fa zê-lo.

Qu e ro, com es sas con si de ra ções, que dão
ape nas uma pá gi na, di zer: 

A Lei nº 9.433, de 08.01,97, a Lei de Re cur sos
Hí dri cos, foi a de ci si va con tri bu i ção dada pelo Par la -
men to, após tre ze anos de ne go ci a ção in ter na no
Exe cu ti vo, seis anos na Câ ma ra dos De pu ta dos e
me nos de um ano no Se na do. Por ela, o Exe cu ti vo
dis põe de todo o ar se nal de que ne ces si ta para fi xar 
a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos e es ta be le -
cer o Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re -
cur sos Hí dri cos. 

Ante isso, eis o de sa fio que se co lo ca ao Mi -
nis tro do Meio Ambi en te, De pu ta do Sar ney Fi lho, a
quem con ce do um cré di to de con fi an ça: 

Pri me i ro – es tru tu rar, como car re i ra tí -
pi ca de Esta do, a ati vi da de de ges tão de re -
cur sos hí dri cos, com a cri a ção de um qua -
dro de ana lis tas de re cur sos hí dri cos do
mais alto ní vel; 

Se gun do – im plan tar, de ime di a to, os
Co mi tês de Ba ci as Hi dro grá fi cas e as Agên -
ci as de água, com a co bran ça do uso da
água bru ta como es ta be le ci do na Lei nº
9.433/97 e com a mais am pla par ti ci pa ção
da so ci e da de ci vil;

Ter ce i ro  – de fi nir as áre as de atu a ção
da Se cre ta ria de Re cur sos Hí dri cos e do
Iba ma, uma vez que a atu al ori en ta ção aca -
ba rá por de ses tru tu rar aque la re cém-criada
Se cre ta ria, com a cir cuns tân cia de que, sa -
bi da men te, o Iba ma não dis põe de qua dro
de ges to res de re cur sos hí dri cos;

E veja V. Exª a ín ti ma re la ção des se item qua -
tro com a pu bli ca ção do meu úl ti mo li vro.

Qu ar to – pro mo ver por ini ci a ti va do
Mi nis té rio da Re la ções Exte ri o res da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va, por meio do Tra ta do de
Co o pe ra ção Ama zô ni ca, a ne ces sá ria Co o -
pe ra ção Téc ni ca Inter na ci o nal, com am plos
re cur sos fi nan ce i ros, vi san do a im plan ta ção
de Sis te mas Na ci o na is de Re cur sos Hí dri -
cos dos Pa í ses– Mem bros – Su ri na me, Gu i -
a na, Ve ne zu e la, Co lôm bia, Equa dor, Peru e 
Bo lí via – ten do em vis ta que tais pa í ses se
si tu am em po si ção mon tan te na Ba cia Ama -
zô ni ca, co lo can do em ris co a dis po ni bi li da de 
e a qua li da de dos nos sos re cur sos hí dri cos,
a fim de que pos sam ser cum pri das as re so -
lu ções aprova das no I Sim pó sio Inter na ci o nal 
de Hi dro lo gia e Cli ma to lo gia da Ama zô nia, re -
a li za do em ju lho/84, em Ma na us, e no Se mi -
ná rio so bre Trans por te Flu vi al, ocor ri do em
mar ço/86, em Iqui tos, Peru, am bos no âm bi -
to do Tra ta do de Co o pe ra ção Ama zô ni ca.

Por isso, Sr. Pre si den te, te nho a cer te za de
que, se isso for le va do avan te, nós to dos aqui po de -
re mos afir mar que a água será o ouro do sé cu lo
XXI.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre -
si dên cia de se ja des cul par-se com o Se na dor Ber -
nar do Ca bral e com os de ma is apar te an tes pela in -
sis tên cia re la ti va ao tem po, mas cha ma a aten ção da 
Casa para o se guin te: dos 20 ora do res ins cri tos para 
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a ses são de hoje, fa la ram ape nas dois, e já está de -
cor ri do o pra zo re gi men tal da Hora do Expe di en te. A 
Mesa, no in ten to de ser cor tês com o ora dor que
está na tri bu na, às ve zes não é gen til com aque les
que es tão ins cri tos, es pe ran do a vez de fa lar. Por
essa ra zão, mes mo du ran te pro nun ci a men to de um
Se na dor emi nen te como o Se na dor Ber nar do Ca -
bral, que tra ta va de as sun to de mu i ta re le vân cia, so -
mos obri ga dos a in sis tir, na me di da do pos sí vel, que 
o Re gi men to seja cum pri do.

Den tro da pror ro ga ção fe i ta da Hora do Expe -
di en te, con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao
Se na dor Ade mir Andra de para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. se na do res,
de vi do mes mo a essa di fi cul da de, a essa con cor rên -
cia sa lu tar pela opor tu ni da de de fa lar nes ta Casa –
o que sig ni fi ca que está ha ven do gran de in te res se
dos Srs. Se na do res –, apro ve i to esta opor tu ni da de
para dar como lido um lon go tra ba lho que re a li zei
so bre a mu dan ça que está sen do pro pos ta para o
INSS na Re for ma da Pre vi dên cia ba se a da no art.
19: a res tru tu ra ção que se pre ten de para os or ga -
nis mos do INSS. Esse tra ba lho tem como base o
apo io de inú me ras en ti da des li ga das à área, in clu si -
ve a dos pró pri os pen si o nis tas, que são 18 mi lhões
na área do ser vi ço pú bli co e 30 mi lhões de con tri bu -
in tes. Há do cu men tos que ana li sam e dis cor dam de
vá ri os pon tos des sa res tru tu ra ção.

Ba si ca men te em nome do meu Esta do, o
Pará, que ro di zer que o Go ver no está fa zen do algo
ab so lu ta men te ina ce i tá vel. Entre mu i tas, as dis tor -
ções pre sen tes na pro pos ta de res tru tu ra ção sal tam 
aos olhos. To me mos como exem plo a ex tin ção da
su pe rin ten dên cia do meu Esta do, que pas sa ria a
ser ser vi do por uma ge rên cia exe cu ti va, su bor di na -
da à Su pe rin ten dên cia do Esta do do Ama zo nas.
Per gun to se isso faz sen ti do. O Esta do do Pará tem
143 Mu ni cí pi os, en quan to os de ma is Esta dos da
Re gião Nor te, so ma dos, têm 167. No Esta do do
Pará exis tem 382 mil be ne fi ciá ri os do INSS; nos ou -
tros Esta dos to dos, so ma dos, são 293 mil. A fo lha
men sal de be ne fí ci os do Pará é de R$67 mi lhões,
en quan to a dos ou tros 5 Esta dos da Re gião, so ma -
dos, está em tor no de R$50 mi lhões. Por que, en -
tão, con tem plar o Esta do do Pará com mera es tru tu -
ra de ge rên cia exe cu ti va? Não sei, Sr. Pre si den te,
se os Mi nis tros ou o Go ver no con si de ram os po lí ti -
cos do Pará fra cos de ma is, sem for ças para de fen -
der os in te res ses do nos so Esta do, por que isso não
faz sen ti do.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –

Permite-me V. Ex.ª um aparte, Senador Ademir
Andrade?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Seria muito interessante ouvir V. Ex.ª, Senador
Gilberto Mestrinho, mas, infelizmente, estou em uma 
breve comunicação.

Tal vez os po lí ti cos de lá es te jam con se guin do
ter mais for ça nes se pro ces so. Não pos so con ce ber
tal fato, já que o nos so Esta do é o mais po pu lo so da 
Re gião; é a en tra da da Ama zô nia e tem a ma i or ca -
pi tal da Re gião.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Mu -
i to ao con trá rio. Quem fez isso nem se quer co nhe ce 
ge o gra fia.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– Então, V. Ex.ª apóia mi nha ma ni fes ta ção.

Sr. Pre si den te, con si de ran do a di fi cul da de da
ins cri ção, que ro ape nas afir mar que esse é um tra -
ba lho fe i to de ma ne i ra ex tre ma men te de ta lha da,
ela bo ra do so bre uma sé rie de do cu men tos e com
apro xi ma da men te 15 la u das. Por con se guin te, não
te ria con di ções de lê-lo aqui na ín te gra. Entre tan to,
cha mo a aten ção para os er ros que a Pre vi dên cia
está co me ten do: cri a ram ape nas cin co su pe rin ten -
dên ci as, e a do Nor te se di a da exa ta men te no Ama -
zo nas – Se na dor Luiz Otá vio, meu co le ga de re pre -
sen ta ção do Esta do do Pará –, em bo ra te nha mos a
ma i or in fra-estrutura para aten di men to do INSS, o
ma i or nú me ro de be ne fi ciá ri os, en fim, tem to das as
con di ções para que essa su pe rin ten dên cia seja
man ti da no Pará. Não sei por que o Go ver no re sol -
veu es ta be le cer a su pe rin ten dên cia do Nor te no
Ama zo nas.

Peço a V. Exª que dê esse tra ba lho como lido.
De mi nha par te, pro cu ra rei dar a de vi da di vul ga ção
a esse nos so le van ta men to.

SEGUE NA ÍNTEGRA DISCURSO
PROFERIDO PELO SENADOR ADEMIR
ANDRADE.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res:

No bojo das mu dan ças in tro du zi das pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, mais co nhe ci da como
Re for ma Admi nis tra ti va, di ver sos se to res go ver na -
men ta is vêm mu dan do para pior sua es tru tu ra or gâ -
ni ca, sua es tra té gia ope ra ci o nal e seu aten di men to
àque le que, em úl ti ma aná li se, é a ra zão de ser do
Esta do: o ci da dão.

É o que ocor re, por exem plo, com o INSS,
que, no afã de se ajus tar às di re tri zes de re for ma do 
apa re lho es ta tal, me teu os pés pe las mãos, como
se diz po pu lar men te.
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Assim é que, na proposta de nova estrutura,
prestes a ser adotada, extingue 14
Superintendências Estaduais, e as reduz à condição
de Gerências Executivas, permitindo vislumbrar,
dessa forma, a precarização do atendimento a
milhões de contribuintes e de beneficiários em todo o
País. As aberrações não param aí: no caso específico 
do Pará, a repartição, rebaixada à condição de
Gerência Executiva, fica subordinada à
Superintendência do Estado do Amazonas,
juntamente com as gerências dos Estados de
Rondônia, Acre, Amapá e Roraima, muito embora o
Estado do Pará, sozinho, supere os demais Estados
da região, somados, em número de beneficiários e
em valores destinados a esses benefícios.

Nin guém, em sã cons ciên cia, há de con tes tar
a ne ces si da de de se pro mo ve rem al gu mas re for mas 
no apa re lho es ta tal, ain da mais num mo men to crí ti -
co como o que atra ves sa mos, quan do en tes pú bli -
cos e pri va dos, em todo o mun do, pro cu ram au men -
tar seus ní ve is de efi ciên cia e sua agi li da de ope ra ci -
o nal.

É sa bi do que o Esta do bra si le i ro não con se gue 
aten der à de man da dos ci da dãos, seja na área so ci -
al, seja na ofer ta de in fra-estrutura. Essa cons ta ta -
ção, so ma da ao pa no ra ma mun di al de glo ba li za ção, 
de aber tu ra de mer ca do e de ve lo cís si mo avan ço
tec no ló gi co, im põe uma re for ma ur gen te no Esta do
bra si le i ro, ain da pre so a ve lhas prá ti cas cli en te lis tas.

É im pe ri o so re co nhe cer que o Esta do bra si le i -
ro só ago ra, tar di a men te, re a ge à le tar gia de uma
ad mi nis tra ção bu ro crá ti ca agra va da com a cri se fis -
cal, com a in ca pa ci da de de pou par e com o es go ta -
men to dos mo de los eco nô mi cos en tão vi gen tes.

Algum de sa vi sa do, po de rá es tra nhar es sas
pon de ra ções no dis cur so de um Se na dor que in te -
gra o blo co da Opo si ção. O que é pre ci so com pre -
en der é que nós, quan do nos opo mos aos go ver -
nan tes e cri ti ca mos o mo de lo eco nô mi co, o fa ze mos 
pela in ver são das pri o ri da des; pelo des com pro mis so 
das au to ri da des eco nô mi cas com a po lí ti ca de com -
ba te ao de sem pre go e de pro mo ção do bem-estar
so ci al; pela opres são da clas se tra ba lha do ra; pela
con di ção su bal ter na em que nos co lo ca mos nas ne -
go ci a ções com os pa í ses ri cos, com o ca pi tal in ter -
na ci o nal.

Para su pe rar, como di zia, uma ad mi nis tra ção
ar ca i ca e ine fi ci en te, o Go ver no Fe de ral de ci diu mo -
der ni zar e en xu gar sua es tru tu ra, além de pro mo ver
me di das como o ajus te fis cal e as re for mas eco nô -
mi cas vol ta das para o mer ca do. Não cabe aqui dis -
cu tir as pro pos tas e as re for mas em cur so, até por -
que nos sas opi niões são so be ja men te co nhe ci das.
O fato é que a pro pos ta de nova es tru tu ra or gâ ni ca

para o INSS si tua-se nes se con tex to, po rém for mu -
la da, ao nos so ver, de uma ma ne i ra to tal men te
equi vo ca da.

A Fe de ra ção Na ci o nal de Sin di ca tos de Tra -
ba lha do res em Sa ú de, Tra ba lho e Pre vi dên cia So -
ci al –  FENASPS, faz du ras crí ti cas ao pro je to de
re es tru tu ra ção. A Enti da de afir ma que essa pro -
pos ta foi ela bo ra da no Mi nis té rio de Orça men to e
Ges tão, sem con si de rar os seus efe i tos, es pe ci al -
men te no que se re fe re ao aten di men to do se gu ra -
do. É uma pro pos ta cen tra li za do ra e bu ro crá ti ca
pas san do to das as fun ções po lí ti cas, téc ni cas e
ope ra ci o na is a se rem exer ci das pela di re ção ge ral 
do INSS, trans for man do as Su pe rin ten dên ci as em
mera es tru tu ra de apo io.

As áre as mais atin gi das se rão na área meio:
pes so al e ad mi nis tra ção e áre as de be ne fí ci os.
Entre tan to, as áre as de ar re ca da ção e fis ca li za ção e 
as de con ten ci o so e pro cu ra do ria, tam bém so fre rão
re du ção de fun ções e cor tes de pes so al. Além dis -
so, a nova pro pos ta de es tru tu ra ex tin gue o ser vi ço
so ci al, pre ju di can do a aten di men to de 83% dos se -
gu ra dos que re ce bem até 2 sa lá ri os mí ni mos.

A re es tru tu ra ção é im pró pria tam bém, no en -
ten di men to da Asso ci a ção Na ci o nal dos Ser vi do res
da Pre vi dên cia So ci al, que me en ca mi nha ofí cio cri -
ti can do o mo de lo pro pos to pelo Pro ga ma de Me lho -
ria de Aten di men to do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al. E para de mons trar que a en ti da -
de não está so zi nha, na de fe sa do seu pon to de vis -
ta, o ofí cio é as si na do tam bém pe los re pre sen tan tes 
no Esta do do Pará, da Asso ci a ção Na ci o nal dos
Pro cu ra do res da Pre vi dên cia So ci al; do Sin di ca to
Na ci o nal dos Tra ba lha do res da Pre vi dên cia So ci al;
da Asso ci a ção dos Fis ca is de Con tri bu i ções Pre vi -
den ciá ri as; da Fe de ra ção e da Asso ci a ção dos Apo -
sen ta dos e Pen si o nis tas.

No do cu men to, os sig na tá ri os ob ser vam que,
para se guir as di re tri zes es ta be le ci das no Pla no Di re -
tor de Re for ma do Apa re lho do Esta do, a nova es tru -
tu ra de ve ria pa u tar-se “no mo de lo ge ren ci al de re sul -
ta dos, na des cen tra li za ção e in te gra ção das ações
ins ti tu ci o na is, no pla ne ja men to e na me lho ria da pro -
du ti vi da de e qua li da de do aten di men to ao ci da dão”.

No en tan to, a nova es tru tu ra, ela bo ra da à re -
ve lia do pro ces so de ne go ci a ção com re pre sen tan -
tes da ins ti tu i ção, não re duz cus tos e não re fle te
qual quer pre o cu pa ção com a qua li da de dos ser vi -
ços pres ta dos. A co me çar pela ex tin ção das 14 su -
pe rin ten dên ci as, clas si fi ca das nas ca te go ri as “C” e
“D”, num novo mo de lo de re gi o na li za ção que en fra -
que ce o sis te ma fe de ra ti vo, uma vez que re duz sig -
ni fi ca ti va men te o po der dos Esta dos na ges tão da
Pre vi dên cia So ci al.
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Além disso, a centralização das atividades e
prerrogativas se confirma também na verticalização
da estrutura proposta: as auditorias regionais ficarão 
subordinadas diretamente à Auditoria Geral; da
mesma forma, as Procuradorias dos Tribunais
Regionais se subordinarão à Procuradoria Geral, e
as Gerências Executivas à Direção Colegiada. Isso,
sem falar que a estrutura proposta contempla os
órgãos centrais, em Brasília, com numerosos cargos e 
funções, em detrimento dos órgãos situados na ponta
- exatamente aqueles que atendem diretamente os
cidadãos.

O do cu men to da as so ci a ção dos ser vi do res
apon ta ain da uma dis tor ção na hi per tro fi a da Di re to -
ria Co le gi a da, à qual fi ca rão su bor di na das a Con tro -
la do ria, a Co or de na ção de Apo io, a Co or de na ção
de Infor ma ções Insti tu ci o na is, a Co or de na ção de
Acom pa nha men to da Re cu pe ra ção dos Cré di tos
Pre vi den ciá ri os e mais 80 Ge rên ci as Exe cu ti vas lo -
ca li za das nos Esta dos. Para os sig na tá ri os do do cu -
men to, “a com ple xi da de or ga ni za ci o nal in vi a bi li za a
di re ção da Insti tu i ção por um ór gão de li be ra ti vo”.

Os ser vi do res da Pre vi dên cia So ci al acu sam
ain da, como efe i to da re or ga ni za ção nos mol des
pro pos tos, caso ve nha a ser im plan ta da, a ex tin ção
ime di a ta ou per da de au to no mia das 126 Ge rên ci as
de Se gu ro So ci al, 105 Ge rên ci as de Arre ca da ção e
80 Pro cu ra do ri as Re gi o na is hoje exis ten tes, e que
se rão trans for ma dos em 80 Ge rên ci as Exe cu ti vas;
sem fa lar que os 1070 Pos tos do Se gu ro So ci al e os 
612 de Arre ca da ção e Fis ca li za ção se rão dras ti ca -
men te re du zi dos à con di ção de “ser vi ços” e en glo -
ba dos em 778 agên ci as de pre vi dên cia so ci al, e que 
ou tros 292 pos tos do Se gu ro So ci al sim ples men te
se rão ex tin tos. Sig ni fi ca di zer que os ser vi ços vão
se tor nar me nos aces sí ve is ao ci da dão, que de ve rá
se lo co mo ver por gran des dis tân ci as para ser aten -
di do, en fren tan do fi las ain da ma i o res, do que as que 
já exis tem. E a isso, Se nhor Pre si den te, se dá em
nome da me lho ria do aten di men to ao usuá rio.

As dis tor ções pre sen tes na pro pos ta de re es -
tru tu ra ção sal tam aos olhos, Se nho ras e Se nho res
Se na do res. To me mos como exem plo a ex tin ção da
Su pe rin ten dên cia do meu Esta do, que pas sa ria a
ser ser vi do por uma Ge rên cia Exe cu ti va, su bor di na -
da à Su pe rin ten dên cia do Esta do do Ama zo nas.
Faz sen ti do? O Esta do do Pará tem 143 mu ni cí pi os, 
en quan to os de ma is Esta dos da re gião Nor te, so -
ma dos, têm 167; no Esta do do Pará exis tem 382 mil 
be ne fi ciá ri os do INSS, su pe ran do fa cil men te os 293
mil que re pre sen tam a soma dos de ma is es ta dos; a
fo lha men sal dos be ne fí ci os no Pará é de 67 mi -
lhões de re a is, en quan to nos ou tros cin co Esta dos
da re gião, so ma dos, fica em tor no de 50 mi lhões de

re a is. Por que, en tão, con tem plar o Esta do do Pará
com a mera es tru tu ra de Ge rên cia Exe cu ti va?

Essas são ape nas al gu mas das dis tor ções que 
pu de mos ob ser var na es tru tu ra or ga ni za ci o nal pro -
pos ta pelo Pro gra ma de Me lho ria do Aten di men to
do Mi nis té rio, a qual pre ci sa ur gen te men te ser re vis -
ta. Tal es tru tu ra, como vi mos, agra va o já pre cá rio
aten di men to ao ci da dão bra si le i ro. E isso ain da não
é tudo: se o faz, equi vo ca da men te, em nome de
uma ra ci o na li za ção ad mi nis tra ti va, vi san do a uma
re du ção de cus tos, sus pe i ta-se que tam bém esse
ob je ti vo lhe fuja ao al can ce: a ado ção da nova es -
tru tu ra pro mo ve ria ape nas um re ma ne ja men to de
car gos, sa cri fi can do a par ce la de ser vi do res que
aten dem ao pú bli co e en gor dan do a es tru tu ra dos
es ca lões su pe ri o res. De fi ni ti va men te, não é esta a
Pre vi dên cia com que so nham os 18 mi lhões de be -
ne fi ciá ri os, nem se quer os 30 mi lhões de con tri bu in -
tes que ga ran tem a so bre vi vên cia do sis te ma.

Para fi na li zar, Se nhor Pre si den te, tra go aqui
mais uma in for ma ção pres ta da pe las en ti da des re -
pre sen ta ti vas dos tra ba lha do res do se tor. Se gun do
elas, o INSS con tra tou, sem li ci ta ção, em me a dos
de 1997, uma Fun da ção da Uni ver si da de de São
Pa u lo (FIA-USP), para re a li zar os es tu dos ne ces sá -
ri os para a re es tru tu ra ção do ór gão, com um cus to
de 2 mi lhões de dó la res para os co fres pú bli cos.
Não só a fal ta de li ci ta ção, mas tam bém o va lor me
pa re ce des ca bi do. Estou dan do en tra da em um re -
que ri men to de in for ma ção ao Mi nis té rio da Pre vi -
dên cia e Assis tên cia So ci al, para ob ter in for ma ções
pre ci sas so bre a ques tão.

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

será aten di do na for ma do Re gi men to.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co

mi nu tos, tem a pa la vra a Se na do ra He lo i sa He le na.
A SRA. HELOISA HELENA  (Blo co/PT – AL.

Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
da mes ma for ma que o Se na dor Ade mir Andra de
apre sen ta os pro tes tos, Ala go as tam bém te ria mu i -
tos a apre sen tar, in clu si ve com re la ção a esse mes -
mo as sun to. O pro ble ma não é que al guns Se na do -
res se jam fra cos, Se na dor Ade mir Andra de; o Se na -
do é fra co. Nos sas la men ta ções são co ti di a nas;
quan tas ve zes va mos à tri bu na, nos so muro de la -
men ta ções, Se na do res da Opo si ção, Se na do res da
Si tu a ção, to dos re cla man do so bre as mes mas ques -
tões, e nada acon te ce. Tal vez o Se na do seja fra co.

Infe liz men te, na tar de de hoje te nho que fa lar
mais uma vez da si tu a ção de vi o lên cia em Ala go as.
Já dis se vá ri as ve zes nes ta Casa do or gu lho e da
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hon ra que te nho em ser ala go a na, em re pre sen tar a 
gi gan tes ca ma i o ria de mu lhe res e ho mens de bem e 
de paz de Ala go as. Mas, in fe liz men te, em fun ção da 
vo ra ci da de da eli te eco nô mi ca e po lí ti ca que do mi -
nou Ala go as du ran te mu i to tem po, é evi den te que a
pro mis cu i da de en tre po der eco nô mi co, po der po lí ti -
co e ins ti tu i ções da área de se gu ran ça pú bli ca, o
bra ço co var de do cri me or ga ni za do mais uma vez
agiu em Ala go as. Des de o fi nal do ano pas sa do,
com a cha ci na que vi ti mou a De pu ta da Fe de ral Ceci 
Cu nha e al guns fa mi li a res, nós ala go a nos ima gi ná -
va mos que tí nha mos che ga do ao fun do do poço.
Dois me ses de po is, nova cha ci na em que um as ses -
sor de um de pu ta do e uma mu lher grá vi da de gê me -
os de 8 me ses fo ram as sas si na dos em Ala go as.
Ago ra, na sex ta-feira, mais uma cha ci na que en vol -
veu o ir mão do De pu ta do Fe de ral Luiz Dan tas,
ex-prefeito, jun ta men te com sua es po sa.

Não dis cu to so bre as ví ti mas, Sr. Pre si den te;
dis cu to o caos do Esta do de Ala go as em re la ção à
se gu ran ça pú bli ca. E o que de ter mi nou esse caos?
Des de o ano pas sa do, des de o iní cio do pro to co lo
de in ten ções, ain da no an ti go Go ver no ir res pon sá -
vel, quan do o Go ver no Fe de ral es ta va im pon do ao
Esta do de Ala goas o Pro gra ma de De mis são Vo lun -
tá ria – por que eu já dis se nes ta Casa que o Go ver no
Fe de ral co man dou os in te res ses da eli te cor rup ta do
Esta do de Ala go as quan do ro lou uma dí vi da imo ral e
ab so lu ta men te in cons ti tu ci o nal e im pôs esse pro gra -
ma – di zía mos que ele iria pro mo ver o caos nas áre as 
de edu ca ção, sa ú de e se gu ran ça pú bli ca, por que
aque les que es ta vam sen do obri gados a ir tra ba lhar – 
por que ha via uma ne ces si da de da so ci e da de – iri -
am ade rir ao Pro gra ma de De mis são Vo lun tá ria.

Ala go as ace i tou a ir res pon sa bi li da de do Go -
ver no Fe de ral, a sua prá ti ca na zi-fascista con tra os
ser vi do res pú bli cos, e fez de mis são em mas sa, in -
clu si ve na área de se gu ran ça pú bli ca. Hoje não po -
de mos fa zer con cur so, te mos um dé fi cit gi gan tes co
de pes so al e te mos es ta be le ci da, em mu i tos mu ni cí -
pi os, a pro mis cu i da de en tre o po der po lí ti co, a es tru -
tu ra de se gu ran ça pú bli ca e o po der eco nô mi co.
Por tan to, quan do o po der po lí ti co ou o po der eco nô -
mi co agem in frin gin do a lei, a ins ti tu i ção não está
apta para en fren tar esse po der, por que é sus ten ta -
da por ele. 

Então, Ala go as quer uma so lu ção. 
Sem pre tive o ma i or pre con ce i to em re la ção à

in ter ven ção. Não que re mos a in ter ven ção na área
de se gu ran ça pú bli ca. Qu e re mos que o Go ver no
Fe de ral cum pra com sua obri ga ção cons ti tu ci o nal,
que vol te seus olhos para o Esta do de Ala go as e re -
ne go cie a dí vi da, por que não te mos con di ção de pa -

gá-la. Além da vi o lên cia, da fome, da mi sé ria e do so -
fri men to – vá ri as ve zes subi ao “mu ro fo ne” de la men -
ta ções para re cla mar da si tu a ção de Ala go as –, o
povo ala go a no en fren ta pro ble mas na área de se gu -
ran ça.

Qu e re mos uma res pos ta, in clu si ve, do Se na -
do. Queremos a so li da ri e da de dos Se na do res, por que 
a esta Casa que cabe res pe i tar a Fe de ra ção e re pre -
sen tar co le ti va men te to dos os Esta dos e de fen der os
ple i tos des ses pe ran te o Go ver no Fe de ral. Sei que in -
flu en ci a mos pou co. Já dis se que o Se na do é fra co; se 
não fos se, con se gui ría mos mu i tas co i sas. Fa la mos
con tra o FMI, con tra isso, con tra aqui lo, mas, efe ti va -
men te, não há mu dan ça al gu ma na po lí ti ca do Go ver -
no Fe de ral. Nós, ala go a nos, que re mos a so li da ri e da -
de dos Se na do res, in clu si ve – e es pe ci al men te –  a
dos Se na do res que fa zem par te da base de sus ten ta -
ção do Go ver no, para que o Pre si den te da Re pú bli ca
olhe para o nos so Esta do, para que Ala go as pos sa
es ta be le cer me ca nis mos áge is, con cre tos e efi ca zes
para en fren tar essa es tru tu ra co var de e cor rup ta que é 
a es tru tu ra do cri me or ga ni za do.

Des cul pe-me por ter ul tra pas sa do o tem po, Sr. 
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
exor bi tou ape nas al guns se gun dos.

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, pela or -
dem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re -
que i ro a V. Exª – peço des cul pas por fa zê-lo ago ra – 
de ter mi ne à Se cre ta ria Ge ral da Mesa que en vie ao
Mi nis tro Sar ney Fi lho uma có pia do meu dis cur so,
uma vez que ali es tão as con si de ra ções fi na is.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

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. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO  DE LEI DO SENADO Nº 162, DE 1999

Dis põe so bre in dis po ni bi li da de de
bens de ví ti mas de se qües tro, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Ve ri fi ca da a ocor rên cia dos cri mes de

se qües tro ou de ex tor são me di an te se qües tro, tor -
nam-se in dis po ní ve is os bens da ví ti ma, bem como
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os de seu côn ju ge e de seus pa ren tes, con san güí -
ne os e afins, até o ter ce i ro grau.

§ 1º A autoridade policial, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, comunicará à autoridade
judicial a ocorrência do fato criminoso, solicitando as 
providências devidas.

§ 2º A autoridade judicial processará os fatos e 
atos respectivos e, sem prejuízo de outras medidas
que julgar cabíveis, tomará, em até 24 (vinte e
quatro) horas, as providências necessárias para que 
se tornem indisponíveis os bens das pessoas de
que trata o caput deste artigo.

Art. 2º A in dis po ni bi li da de de bens, para os
efe i tos des ta lei, não in ci de so bre re la ções ju rí di cas
pre e xis ten tes à ocor rên cia do cri me, e nem im pli ca
li mi ta ção aos po de res de ad mi nis tra ção e de ges tão 
ou res tri ção ao di re i to de usu fru to des ses mes mos
bens.

Art. 3º Ces sa au to ma ti ca men te, a in dis po ni bi li -
da de dos bens das pes so as re fe ri das no ca put do
art. 1º, no mo men to em que ter mi nar o se qües tro.

Art. 4º A omis são ou re tar da men to de in for ma -
ções às au to ri da des com pe ten tes, após a ocor rên -
cia do ato cri mi no so, so bre atos ou fa tos re fe ren tes
ao de li to de se qües tro ou de ex tor são me di an te se -
qües tro, mes mo que ape nas ten ta dos, será pu ni da
com pena de um a qua tro me ses de de ten ção, ou
mul ta de tre zen tos e qua ren ta di as-multa.

Pa rá gra fo úni co. Será as se gu ra do si gi lo ab so -
lu to da iden ti da de de toda e qual quer pes soa que
co mu ni car a ocor rên cia de se qües tro ou, de al gu ma
for ma, co la bo rar com as in ves ti ga ções po li ci a is.

Art. 5º As ins ti tu i ções es tão pro i bi das, a par tir
do mo men to do re ce bi men to da no ti fi ca ção ju di ci al e 
en quan to per du rar o se qües tro, de re a li zar ope ra -
ções de cré di to com as pes so as a que se re fe re o
art. 1º des ta lei, pu nin do-se a vi o la ção des te ar ti go
com pena de de ten ção de seis me ses a um ano.

Art. 6º O Juiz po de rá au to ri zar a dis po si ção de
atos que te nham por ob je to os bens das pes so as de 
que tra ta o ca put do Art. 1º, bem como as ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras po de rão re a li zar ope ra ções de cré -
di to com as mes mas pes so as, des de que, em am -
bos os ca sos, com pro ve si tu a ção de ne ces si da de e
mo ti vo não re la ci o na do ao se qües tro.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Justificação

Nos dias atuais temos vivenciado a prática
crescente de crime de seqüestro, atingindo
várias camadas da sociedade e, principalmente,
pessoas que não têm o devido aparato de

proteção para sua defesa, na ocasião da
ocorrência do crime.

Este cri me, além de tra zer da nos mo ra is e fí -
si cos qua se que per ma nen tes em suas ví ti mas,
pro vo ca nas pes so as que os so frem um sen ti men -
to cons tan te de in se gu ran ça, que ne nhu ma me di -
da po li ci al pode mi ni mi zar. Este cri me, ti pi fi ca do
pe nal men te como con tinuado, na ver da de não ter -
mi na com o res ga te do se qües tra do, pois terá se -
qüe las per ma nen tes.

Em abril de 1992, o Se na do Fe de ral en vi ou à
Câ ma ra dos De pu ta dos, após apro va ção em de ci -
são ter mi na ti va na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia (CCJ), o Pro je to de Lei do Se na do 
nº 259/91, de au to ria do emi nen te Se na dor Ma u rí -
cio Cor rêa.

A pro po si ção re ce beu, no Se na do Fe de ral,
Pa re cer, pela apro va ção, do emi nen te Se na dor
Fran cis co Rol lem berg, após exa us ti va aná li se da
ma té ria.

Na Câ ma ra, a pro po si ção foi in qui na da de
in cons ti tu ci o nal, sob a ale ga ção de fe rir o art. 5º, 
in ci so XXII e LIV, da Car ta Mag na, em re la tó rio
fir ma do pela De pu ta da Zu la iê Co bra.

O ar gu men to de que a in dis po ni bi li da de de
bens pro pos ta fere o di re i to de pro pri e da de é,
com cer te za, im pro ce den te, ten do em vis ta que
não se tra ta de per da dos bens, ape nas de in dis -
po ni bi li da de dos mes mos por cer to tem po, sen -
do cla ro que a pro pri e da de con ti nua in to ca da.
Mu ta tis mu tan dis , há si mi la ri da de com ins ti tu tos
tais como pe nho ra, de po si tá rio fiel.

Em re la ção ao ale ga do de vi do pro ces so le gal,
a pro po si ção que ago ra apre sen to o pre vê, co lo can -
do na es fe ra ju di ci al as pro vi dên ci as ne ces sá ri as.

Assim, sa na das as ale ga das im per fe i ções e,
prin ci pal men te, ten do em vis ta a ocor rên cia cada
vez mais fre qüen te des te cri me he di on do, é que re -
pro du zo a pro po si ção, na cer te za de sua apro va ção
rá pi da e efi caz.

Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Luiz Este vão.

(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 163, DE 1999

Cria con tri bu i ção des ti na da a fi nan -
ci ar pro gra mas de tra ta men to de do en -
ças pro vo ca das pelo uso de be bi das al -
coó li cas, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica cri a da con tri bu i ção des ti na da a fi -

nan ci ar pro gra mas de sa ú de des ti na dos à pes qui sa,
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à pre ven ção e ao tra ta men to de do en ças pro vo ca -
das pelo uso de be bi das al coó li cas.

Parágrafo único. A contribuição de que trata o
caput será de 50% (cinqüenta por cento) sobre o
preço (FOB) de bebida alcoólica.

Art. 2º Os recursos arrecadados serão
repassados diretamente ao Ministério da Saúde,
que os destribuirá segundo critérios de incidência
das patologias pelas várias regiões do País.

Art. 3º Esta Lei será regulamentada em 90 dias 
a contar da data da publicação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da
publicação.

Justificação

A idéia do projeto é fazer com que a sociedade 
se desonere, pelo menos em parte, de encargos
referentes a gastos com patologias provocadas pelo
uso de bebidas alcoólicas, transferindo este ônus para 
o próprio usuário que, afinal, foi o agente que as
provocou, sendo, portanto, o principal responsável.

Determinou-se que o administrador de tais
recursos seja o Ministério da Saúde, que adotará
como critério de distribuição dos mesmos a própria
incidência das doenças, ou seja, recebem mais as
localidades que tenham maior incidência de
doenças provocadas pelo uso de bebidas
alcoólicas.

Adicionalmente o aumento do preço final dos
produtos poderá ter como conseqüência secundária
a reduçaõ do consumo, mormente nas camadas
mais jovens da população brasileira.

Sala das Sessões, 22 de março de 1999. –
Senador Luiz Estevão

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 164, DE 1999

Cria contribuição destinada a
financiar programas de tratamento de
doenças provocadas pelo fumo e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada contribuição destinada a

financiar programas de saúde destinados à
pesquisa, à prevenção e ao tratamento de doenças
provocadas pelo fumo.

Parágrafo único. A contribuição de que trata o
caput será de 50% (cinqüenta por cento) sobre o
preço (FOB) do fumo e produtos derivados.

Art. 2º Os re cur sos ar re ca da dos se rão re pas -
sa dos di re ta men te ao Mi nis té rio da Sa ú de, que os

dis tri bu i rá se gun do cri té ri os de in ci dên cia das pa to -
lo gi as pe las vá ri as re giões do País.

Art. 3º Esta lei será re gu la men ta da em 90 dias
a con tar da data da pu bli ca ção.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data da pu bli -
ca ção.

Jus ti fi ca ção

Não se tem no tí cia do mon tan te exa to do
gas to pú bli co com do en ças pro vo ca das pelo
fumo, mas sa be-se, com se gu ran ça, que o uso
do fumo é a ter ce i ra ca u sa de mor tes no Bra sil,
res pon sá vel por cer ca de 12 por cen to dos óbi -
tos re gis tra dos.

Cré di to deve ser dado às cam pa nhas na ci o -
na is e de âm bi to lo cal con tra o fumo e já se nota
uma pe que na di mi nu i ção no uso, mas mu i to há
ain da a se fa zer na luta con tra essa ter rí vel e ma -
lé fi ca dro ga.

Nos Esta dos Uni dos já se anun ci ou que o
pró prio Go ver no pre ten de aci o nar ju di ci al men te
a in dús tria de ci gar ros para re cu pe rar os re cur -
sos, ou par te de les, gas tos no tra ta men to das
do en ças pro vo ca das pelo fumo.

O pre sen te pro je to de lei re tra ta a idéia de
que o fu man te, que é ca u sa dor de sua pró pria
do en ça, seja o res pon sá vel fi nan ce i ro, pelo me -
nos em par te, de seu tra ta men to, ali vi an do o
Esta do des se ônus, para o qual não con cor reu.

Adi ci o nal men te, o au men to do pre ço fi nal
dos pro du tos po de rá ter como con se qüên cia se -
cun dá ria a re du ção do con su mo, prin ci pal men te
nas ca ma das mais jo vens da po pu la ção.

À con si de ra ção de V. Exªs
Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 1999. –

Se na dor Luiz Este vão.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 165, DE 1999

Dis põe so bre a pre ser va ção da con -
cep ção ur ba nís ti ca da Ca pi tal Fe de ral e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Para fins de pro te ção do Con jun to

Urba nís ti co de Bra sí lia, tom ba do nos ter mos do
Con se lho Con sul ti vo do Insti tu to do Pa tri mô nio
His tó ri co e Artís ti co Na ci o nal (IPHAN), fi cam pre -
ser va das as se guin tes áre as:

I – Se tor de Ha bi ta ções Indi vi du a is Nor te
(SHIN);

II – Se tor de Man sões do Lago Nor te (SMLN);
III – Setor de Mansões Dom Bosco (SMDB);
IV – Setor de Habitações Individuais Sul

(SHIS),
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Parágrafo único. Para efeito da preservação
das áreas de que trata o caput  deste artigo serão
mantidos os índices e critérios de ocupação e uso
do solo vigentes naquelas áreas em 31 de janeiro
de 1999.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo do Dis tri to Fe de -
ral ex pe di rá ins tru ções para o cum pri men to des -
ta lei.

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

Jus ti fi ca ção 

Imbu í dos do le gí ti mo de ver, con fe ri do pela
po pu la ção de Bra sí lia, de en vi ar to dos os es for -
ços no sen ti do de ze lar pela pre ser va ção de nos -
so bem cul tu ral mais im por tan te – a con cep ção
ur ba nís ti ca da Ca pi tal Fe de ral – en ca mi nha mos,
para apre ci a ção des ta Casa, o pre sen te Pro je to
de Lei.

Na con di ção cons ti tu ci o nal de ca pi tal de to -
dos os bra si le i ros, Bra sí lia tor na-se me re ce do ra
de tra ta men to di fe ren ci a do re la ti va men te às de -
ma is ca pi ta is, mes mo em re la ção àque las que
igual men te os ten tam o atri bu to de Pa tri mô nio
Na ci o nal e, mais ain da, de Pa tri mô nio Cul tu ral
da Hu ma ni da de.

É no tó ria a pre o cu pa ção de vá ri os se to res
da so ci e da de, seja pelo Go ver no, seja pela so ci -
e da de ci vil, em Bra sí lia e em todo o País, com
even tu a is in ter ven ções que ve nham a des ca rac -
te ri zar o pro je to ur ba nís ti co da Ca pi tal.

Se me di das como as que ora pro po mos to mar
não fo rem efe ti va men te im ple men ta das, es ta re mos
com pac tu an do com a inér cia que pode le var à de gra -
dação ir re pa rá vel des te bem cul tu ral, mun di al men te
re co nhe ci do pela sua con cep ção e ar qui te tu ra.

A re le vân cia e o re fle xo da si tu a ção pe cu li -
ar em que se en con tra este pa tri mô nio mun di al
im põem a con ve niên cia, e até mes mo a ur gên -
cia, de ele ger me i os com vis tas à sua in te gri da -
de, que hoje so fre pres sões mi gra tó ri as in com -
pa rá ve is em face de sua con di ção de eixo de
atra ção de mo vi men tos po pu la ci o na is, ad vin dos
de to das as re giões bra si le i ras. Esse pa tri mô nio
– per ten cen te a todo ci da dão bra si le i ro e não
ape nas aos que nele re si dem – teve seu nú cleo
tom ba do, mas ca re ce de uma ma i or área de pro -
te ção que per mi ta man ter sua con cep ção ur ba -
nís ti ca, nas es ca las pro pos tas no pro je to ori gi -
nal.

As áre as abran gi das na pro po si ção que ora 
apre sen ta mos, cons ti tu em com ple men to ex tre -
ma men te im por tan te e sig ni fi ca ti vo da es ca la bu -
có li ca de Bra sí lia, ca rac te ri zan do-se pelo fran co
pre do mí nio do ver de, idéia do ur ba nis ta Lú cio
Cos ta, que trou xe para a es ca la re si den ci al o
em brião de uma nova ma ne i ra de vi ver.

Embo ra seja evi den te a cres cen te cons ci en ti -

za ção da so ci e da de em re la ção à im por tân cia de
pre ser var nos sa ca pi tal, é fa tor in con tes te que a
apa ren te fra gi li da de do su por te le gal re la ti vo à
pre ser va ção de sua con cep ção ur ba nís ti ca tor na
me ri tó ria qual quer ini ci a ti va em fa vor de seu apri mo -
ra men to.

É este o âni mo que pre si de a apre sen ta ção
des te Pro je to de Lei para o qual so li ci ta mos a
aco lhi da dos ilus tres pa res.

Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 1999. –
Se na dor Luiz Este vão.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 1999

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº
6.001, de 19 de de zem bro de 1973, que
dis põe so bre o Esta tu to do Índio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen ta-se ao art. 18 da Lei nº

6.001, de 19 de de zem bro de 1973, o se guin te §
2E:

Art. 18. .................................................
§ 1º .......................................................
“§ 2º Será per mi ti do, na re ser va in -

dí ge na de mar ca da, ex plo rar em par ce ria,
para fins de pro du ção agro pe cuá ria, até
trin ta por cen to das suas ter ras apro ve i -
tá ve is, com pré via con cor dân cia da co -
mu ni da de lo cal e ma ni fes ta ção fa vo rá vel
dos ór gãos fe de ra is com pe ten tes, obe de -
ci dos os cri té ri os de pre ser va ção e con -
ser va ção am bi en tal e eco ló gi ca, sob a
con di ção de que cin qüen ta por cen to dos 
re cur sos en tão au fe ri dos se jam apli ca -
dos em as sis tên cia à sa ú de, edu ca ção e
bem-estar da que la co mu ni da de in dí ge na, res -
pe i ta dos seus cos tu mes e tra di ções, e os res -
tan tes cin qüen ta por cen to se jam usa dos com 
a mes ma fi na li da de em ou tras co mu ni da des
in dí ge nas des pro vi das de re ce i ta de cor ren tes
de ex plo ra ção em par ce ria, des de que locali -
za das no mes mo Esta do.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data da
sua apro va ção.

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções con trá ri -
as.

Jus ti fi ca ção

As co mu ni da des in dí ge nas dis põem de ex -
ten sas áre as de ter ras oci o sas, onde nada é ex -
plo ra do e cuja pos se não lhes as se gu ra os ne -
ces sá ri os be ne fí ci os para a so bre vi vên cia.

Os in dí ge nas têm di fi cul da des para ex plo rar as 
suas ter ras de modo lu cra ti vo, da das as li mi ta ções
de seus usos e cos tu mes. Entre tan to, não ex plo rar
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es sas ter ras para ge rar ri que za que pos sa fa vo -
re cer es sas mes mas co mu ni da des é ini bir o seu
de sen vol vi men to e o da que las re giões e man -
tê-las atra sa das.

Este Pro je to de Lei pro põe, en tão, vi a bi li zar 
a ex plo ra ção agro pe cuá ria em ter ras per ten cen -
tes a co mu ni da des in dí ge nas em par ce ria com a
co mu ni da de lo cal, des de que esta ex plo ra ção se 
faça com pré via e ex pres sa con cor dân cia da que -
la de ter mi na da co mu ni da de e ma ni fes ta ção fa vo -
rá vel dos ór gãos fe de ra is com pe ten tes, e ain da
sem pre sob a fiel obe diên cia dos cri té ri os de
pre ser va ção e con ser va ção am bi en tal e eco ló gi -
ca.

Além dis so, con di ci o na que os re cur sos au -
fe ri dos com essa ex plo ra ção em par ce ria se jam
con ver ti dos em ser vi ços de as sis tên cia à sa ú de, 
edu ca ção e bem-estar para aque la co mu ni da de,
res pe i ta dos seus cos tu mes e tra di ções, em per -
cen tu a is dis tri bu í dos en tre a co mu ni da de in dí ge -
na lo cal e ou tras tan tas des pro vi das de re ce i tas
des sa or dem, mas lo ca li za das no mes mo Esta -
do.

Des sa for ma, ex plo ran do-se as ter ras in dí -
ge nas em par ce ria, sob cri té ri os e prin cí pi os rí gi -
dos e li mi ta dos, e so men te para fins de pro du -
ção agro pe cuá ria, fi ca rá as se gu ra da àque las co -
mu ni da des uma fon te de ren da, que será re ver ti -
da em be ne fí cio dos pró pri os ín di os e das re -
giões que ha bi tam.

Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 1999. -
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre o Esta tu to do Índio

....................................................................................
Art. 18 As ter ras in dí ge nas não po de rão ser 

ob je to de ar ren da men to ou de qual quer ato ou
ne gó cio ju rí di co que res trin ja o ple no exer cí cio
da pos se di re ta pela co mu ni da de in dí ge na ou
pe los sil ví co las.

§ 1º Nes sas áre as, é ve da da a qual quer pes -
soa es tra nha aos gru pos tri ba is ou co mu ni da des 
in dí ge nas a prá ti ca da caça, pes ca ou co le ta de
fru tos, as sim como de ati vi da de agro pe cuá ria ou 
ex tra ti va.

§ 2º (Ve ta do).
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
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.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 19, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri -

men to nº 91, 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 19, 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 102, de
1999, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to), que au -
to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con -
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no jun to ao
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to – BIRD, no va lor equi va len te a
até cin co mi lhões de dó la res nor -
te-americanos, des ti na da a fi nan ci ar par ci al -
men te o Pro gra ma de Apo io à Re for ma de
Sis te mas Esta du a is de Pre vi dên cia –
PARSEP.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que po -
de rão ser ofe re ci das emen das até o tér mi no da
dis cus são.

Em dis cus são o pro je to.
Para dis cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na -

dor La u ro Cam pos.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa re ce-me que hoje
ha ve rá ape nas uma fa ca da na sa ú de do Bra sil. Ou -
tro dia, seis con tra tos de en di vi da men to ex ter no bra -
si le i ro fo ram apro va dos aqui. Na que le dia, tive cin co 
mi nu tos para cri ti car cada um de les; por tan to, con -
se gui fa lar trin ta mi nu tos. Hoje, nes se sen ti do, la -
men to que se jam ape nas cin co, mas me re go zi jo,
em nome da sa ú de do Bra sil, por que se tra ta ape -
nas de dois pro je tos de en di vi da men to ex ter no.

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo já acor dou e on tem, 
na sua co lu na Pa i nel, mos tra que tem cons ciên cia
do que está acon te cen do aqui faz mu i to tem po. 

Os em prés ti mos ex ter nos, como tudo mais
nes te País, são des vi a dos, são me nos pre za dos,
são ila que a dos, por que o que há de prin ci pal é o pa -
ga men to de ju ros ao sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal e
in ter na ci o nal. Tudo sai pelo ralo, de modo que nada
se faz pela sa ú de, pela edu ca ção, pe los fun ci o ná ri -
os pú bli cos, pe las obras es sen ci a is, por que tudo é
con su mi do no pa ga men to de ju ros da dí vi da.

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo no ti ci ou aqui lo que
dis se mos na úl ti ma opor tu ni da de que ti ve mos de lu -
tar, em vão, con tra o au men to do en di vi da men to ex -
ter no. Esses em prés ti mos vêm sem pre como a pí lu -
la co lo ri da, pin ta dos de des ti na ções es sen ci a is; na
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apa rên cia, vão to dos para o so ci al, para a sa ú de,
para obras ina diá ve is. A pró pria jus ti fi ca ti va do Go -
ver no para o úl ti mo que por aqui pas sou, afir ma va
que outros des ti nos, que não o so ci al, que não obras
es sen ci a is, po de ri am ser da dos àque le di nhe i ro pro ve -
ni en te de em prés ti mo ex ter no, ou seja, po de ria ser
usa do para pa ga men to da dí vi da ex ter na e de ju ros. O 
Bra sil, nes se mo men to, che gou a um pon to cru ci al e
crí ti co em que já não dis po mos de re cur sos nem de
re ser vas em dó lar tam pou co de en tra da de di nhe i ro
do sis te ma fi nan ce i ro pri va do in ter na ci o nal me di an te
em prés ti mos que nos per mi ti ri am im por tar cho co la te,
gra va ta Hermès e car ro de luxo. Não im por ta o que
seja; o que im por ta é im por tar e, as sim, acha tar os
pre ços nes se com ba te fa la ci o so ao ín di ce de pre -
ços.

Ago ra, aca bou: já não po de mos con ti nu ar
amas san do os pre ços in ter nos e le van do à fa lên cia
as nos sas in dús tri as, que não po dem con cor rer com 
as im por ta ções sub si di a das pelo pró prio Go ver no
bra si le i ro. Aque les que, di an te da des va lo ri za ção
cam bi al, não que rem au men tar seus pre ços têm de
fe char suas por tas. Co mer ci an tes e pe que nas em -
pre sas bra si le i ras vão à fa lên cia. Ape nas no se tor
de brin que dos fo ram 530 in dús tri as fa li ram, ví ti mas
des se pla no per ver so, ba se a do no au men to da dí vi -
da ex ter na, que pas sou de US$250 bi lhões.

Real men te, “não há bem que sem pre dure nem
mal que nun ca se aca be”. Ago ra, eis a es sên cia do
Pla no Real, com uma ân co ra en fi a da na fome do
povo.

Mas os bra si le i ros au men ta ram seu pa drão de
con su mo, di zem os téc ni cos do Go ver no. Ora, se au -
men ta ram o pa drão de con su mo, e o di ag nós ti co da
in fla ção era o ex ces so de con su mo, o ex ces so de de -
man da, en tão, o Go ver no con se guiu che gar a um ob -
je ti vo opos to ao por ele de cla ra do, qual seja, exa ta -
men te a re du ção da de man da, a re du ção do con su -
mo. E, se con se guiu ven cer a in fla ção e, mes mo as -
sim, o povo aumen tou o con su mo, ou o di ag nós ti co
es ta va er ra do, ou o Go ver no está equi vo ca do – ou
men tia an tes, ou está men tin do ago ra, fal tan do ago -
ra com a ver da de. O fato é que a ver da de um dia
che ga.

Hoje, não te mos mais re ser vas; não te mos
mais dó la res. A dí vi da ex ter na não pode au men tar
por que “fe cha ram a tor ne i ra” de novo, a tor ne i ra dos 
em prés ti mos ex ter nos. Enquan to isso, fi ca mos aqui, 
brin can do de apro var em prés ti mos numa si tu a ção
des tas; em prés ti mos es tes que são ago ra pla ce bos, 
re mé di os não des ti na dos ao mal ex pres so no ró tu lo: 
“em prés ti mo para a sa ú de”. Na re a li da de, este em -
prés ti mo não vai para a sa ú de nem para a edu ca -
ção, não; vai mes mo, como de cla ra do na úl ti ma jus -

ti fi ca ti va de em prés ti mos ex ter nos que apro va mos
aqui na se ma na pas sa da, para o pa ga men to dos ju -
ros, para ro lar esta dí vi da in con tro lá vel, des go ver na -
da, que pas sou ago ra a go ver nar o pró prio Go ver no, 
que pas sou ago ra a go ver nar o nos so Ban co Cen -
tral. Por onde ela pas sa, se trans for ma em re a is,
ala gan do a base mo ne tá ria, que tem que ser en xu ta 
com o au men to de dí vi da pú bli ca.

A dí vi da ex ter na gera o au men to da dí vi da pú -
bli ca tam bém – twin de bits –, como di zem os ame -
ri ca nos, ou seja, dí vi das gê me as. E, as sim, apro va -
mos o que sa be mos ser a pro xi mi da de e a pe ne tra -
ção no de sas tre.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Encer -

ra da a dis cus são. 

Em vo ta ção.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet

para en ca mi nhar a vo ta ção.
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, é ine gá vel a cri -
se da Fe de ra ção bra si le i ra. É ine gá vel que os mu ni -
cí pi os do nos so País es tão al ta men te sa cri fi ca dos;
jun ta men te com eles, as Uni da des da Fe de ra ção; e, 
jun ta men te com es tas, a União. Há uma cri se da Fe -
de ra ção bra si le i ra que pre ci sa ser so lu ci o na da.
Entre as ca u sas des ta cri se, mu i tos apon tam – la -
men to que seja as sim, como ca u sa, e não pen so
que seja essa a ca u sa –, a fo lha de pa ga men tos
dos ser vi do res pú bli cos no Bra sil, aí in clu í dos os
pen si o nis tas e os ina ti vos, isto é, aque les que de -
ram uma par te de suas vi das, que tra ba lha ram, que
con tri bu í ram e es pe ram ter um jus to des can so, uma
jus ta apo sen ta do ria, para sua ma nu ten ção e para
ma nu ten ção de sua fa mí lia, para aten di men to de
seus en car gos pri mor di a is e de suas ne ces si da des
bá si cas.

Ago ra mes mo, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se -
na do res, o que es ta mos dis cu tin do às vés pe ras do
dia 1º de maio? Se ha ve rá re po si ção do sa lá rio mí -
ni mo de acor do com a in fla ção ou se ha ve rá in de xa -
ção. Con tu do, de uma for ma ou de ou tra, a que se
atri bui a im pos si bi li da de de con ce der um ín di ce de
sa lá rio mí ni mo? É por que isso afe ta ria a Pre vi dên cia 
So ci al do País, que, se gun do di zem, não su por ta ar -
car com o peso da fo lha de pa ga men to dos ina ti vos, 
que está exa ge ra da men te gran de, não ha ven do re -
cur sos para cum pri-la. É pre ci so, en tão, sa cri fi car
aque les que um dia já tra ba lha ram, para po der dar
au men to àque les que es tão, hoje, tra ba lhan do. Pen -
so, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, que isso não é
jus to. Te mos de en con trar uma so lu ção.
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Alguns governadores, que estão reunidos aqui
com o Governo Federal – há até uma comissão para 
isso –, estão apontando, como uma fórmula para
solucionar os problemas das Unidades da
Federação, a criação dos Fundos de Previdência
Estaduais. Esses fundos, segundo os governadores, 
teriam condições de arcar com as despesas
oriundas do pagamento dos pensionistas e dos
inativos. E parece que há uma tendência no sentido
da criação desses Fundos de Previdência
Estaduais, os quais, segundo a exposição de
motivos que leio neste projeto, seriam custeados
pelos recursos oriundos desse empréstimos. Seria
esta uma primeira parte.

Há, na ver da de, a ne ces si da de de US$10 mi -
lhões. Ocor re que, nes se pri me i ro pe di do, es tá-se
fa lan do em US$5 mi lhões, para o que os Esta dos
fir ma ri am con vê nio com a União, por meio dos Mi -
nis té ri os da Fa zen da e do Pla ne ja men to, de tal or -
dem que re ce be ri am es ses re cur sos a fun do per di -
do.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
sou des ses que pen sam, re al men te, como o Se na -
dor La u ro Cam pos, que o Bra sil já está ex tre ma -
men te en di vi da do. To da via, como fa re mos para en -
con trar uma so lu ção para en fren tar a cri se bra si le i -
ra?

Esses US$5 mi lhões se rão des ti na dos às Uni da -
des Fe de ra ti vas da Re pú bli ca, que não têm re cur sos,
que não es tão com suas fo lhas de pa ga men to em dia. 
O meu Esta do, por exem plo, deve ain da três par ce las
– no vem bro, de zem bro e o 13º sa lá rio. Os pen si o nis -
tas es tão so fren do; tudo está sen do jo ga do nas cos tas 
dos ser vi do res, prin ci pal men te dos ina ti vos.

Assim, Sr. Pre si den te, te mos de en con trar
uma so lu ção na de fe sa des sas pes so as, da que les
que pres tam ou já pres ta ram ser vi ços ao Esta do, à
má qui na ad mi nis tra ti va do Esta do, ou que dela são
pen si o nis tas. Não vejo, pois, como não aten der mos
à so li ci ta ção des te em prés ti mo, cujo pro je to foi tão
bem re la ta do pelo Se na dor Pa u lo Sou to, um ho mem 
que go ver nou o Esta do da Ba hia e que, por tan to,
co nhe ce as di fi cul da des ine ren tes a cada Uni da de
da Fe de ra ção bra si le i ra.

Acre di to que este em prés ti mo fa vo re ce rá o
ser vi dor, que nos cum pre de fen der; não lhe po dem
ser, como vêm sen do, atri bu í das to das as des gra -
ças des te País. Pa re ce até que só es ta mos fa zen do 
eco no mia em cima do ser vi dor pú bli co, que está há
cin co anos sem ne nhum au men to sa la ri al. A pa ri da -
de en tre os ati vos e os ina ti vos, pre vis ta na Cons ti -
tu i ção da Re pú bli ca, não está sen do res pe i ta da
tam bém, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res. Por tan to,
urge aten der a um pe di do de em prés ti mo des sa na -
tu re za, qual seja, o pa ga men to de pes so al.

Há uma comissão de eminentes governadores
à frente disso, interessados na criação desses
Fundos de Previdência.

Sr. Presidente, estou justificando meu voto e
encaminhando a votação, e creio já ser o suficiente
pois a matéria tem conteúdo humano. É preciso
encontrar uma maneira de criar os Fundos de
Previdência nos Estados, para que eles dêem conta 
de pagar o que merecem aqueles que trabalharam
um dia para a máquina administrativa, seja
municipal, estadual ou federal.

É por isso que darei meu voto favorável ao
pedido de empréstimo.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a
pa la vra o Re la tor, Se na dor Pa u lo Sou to.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ouvi, com todo
res pe i to, a ma té ria a que se re fe riu da tri bu na o Se -
na dor La u ro Cam pos. Fi quei en tão me per gun tan do
se, ao re la tar fa vo ra vel men te o pro je to, eu ha via co -
me ti do algo que me do es se a cons ciên cia como Se -
na dor re pre sen tan te de meu Esta do. Cer ta men te
que não. Mu i to do que ia di zer fi cou pre ju di ca do
pela in ter ven ção pre ci sa do Se na dor Ra mez Te bet.
Afi nal de con tas, a que se des ti na o em prés ti mo?
São re cur sos mu i to pe que nos des ti na dos ape nas a
for ne cer as sis tên cia téc ni ca aos Esta dos que que i -
ram cri ar seus Fun dos de Pre vi dên cia em ba ses só -
li das, pois o País já se can sou de ter, prin ci pal men te 
no âm bi to dos Mu ni cí pi os, Fun dos de Pre vi dên cia
que se cons ti tu í ram em ver da de i ros con tos do vi gá -
rio, que de sa pa re ce ram e não trou xe ram ne nhum
be ne fí cio aos ser vi do res.

Ago ra, o Mi nis té rio da Pre vi dên cia pre ten de
for ne cer as sis tên cia téc ni ca para os Esta dos que
que i ram cri ar es ses fun dos. E o que é que es ses
fun dos pre ten dem? Jus ta men te cri ar con di ções para 
que os nos sos apo sen ta dos e pen si o nis tas, no fu tu -
ro, não ve nham a ter a pers pec ti va de os seus pro -
ven tos se rem ame a ça dos. Nada mais me ri tó rio. E
pos so fa lar isso com cer to co nhe ci men to por que tive 
a fe li ci da de de, no Go ver no do Esta do da Ba hia,
apro ve i tan do os re cur sos da pri va ti za ção da Co el ba, 
em pre sa de ener gia elé tri ca, ca pi ta li zar um fun do de 
R$400 mi lhões. Ti ra mos, no Esta do, R$400 mi lhões
cash para ini ci ar um fun do de pre vi dên cia, vi san do
ga ran tir, no fu tu ro, o pa ga men to dos pen si o nis tas e
apo sen ta dos. Isso é mu i to pou co, mas vai per mi tir
que nós, ape nas gra da ti va men te, ano a ano, pos sa -
mos cres cer 5% a 10%. A cri a ção des se fun do vai
evi tar que pos sa mos en fren tar o que já acon te ce na

469  ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



ma i o ria dos Esta dos bra si le i ros – e iria acon te cer
co nos co se não to más se mos essa pro vi dên cia: que
ina ti vos e pen si o nis tas pos sam con su mir, den tro de
pou co tem po, até mais de 50% da fo lha de pa ga -
men to do Esta do.

Tra ta-se de um re cur so mo des to des ti na do a
for ne cer ape nas as sis tên cia téc ni ca para Esta dos
que qui se rem se des fa zer de pa tri mô nio e des ti nar
re cur sos da pri va ti za ção para a for ma ção des se fun -
do; as sis tên cia téc ni ca que per mi ti rá que esse pro -
ces so seja fe i to em ba ses só li das. A meu ver, es ses 
re cur sos são a úni ca so lu ção para que mu i tos Esta -
dos pos sam sair da si tu a ção in su por tá vel em que se 
en con tram. Diz-se que al guns de les, da qui a pou cos 
anos, vão con su mir 100% dos re cur sos de sua re ce -
i ta tri bu tá ria ape nas com o pa ga men to de ina ti vos e
pen si o nis tas. Isso sig ni fi ca o caos.

Essa é ape nas uma mo des ta con tri bu i ção do
Go ver no Fe de ral, que está ati nan do para ou tras
pos si bi li da des, en tre elas a com pen sa ção. Ou seja,
os Esta dos que ado ta ram o Re gi me Úni co vão ter
re cur sos de vol vi dos do Go ver no Fe de ral para que
pos sam cri ar esse fun do e até mes mo uti li zar re cur -
sos da pri va ti za ção.

Por isso, pen so que esse em prés ti mo é mu i to
jus to para o fim a que se des ti na. É uma das for mas 
que os Esta dos te rão para ade quar cus to de pes so -
al à dis po ni bi li da de do Te sou ro.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ADEMIR ANDRADE  (Blo co/PSB – PA.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nada
es pe cí fi co con tra este pro je to, mas pre o cu pa-me
esse com pro mis so que não foi cum pri do pelo Go ver -
no. Nos Esta dos bra si le i ros que cri a ram o Re gi me Ju -
rí di co Úni co, mu i tos dos seus fun ci o ná ri os pa ga ram,
até de ter mi na do pe río do, o INSS e, ago ra, com essa
nova fór mu la do pro ces so de apo sen ta do ria, o Go ver -
no quer que o Esta do pa gue o to tal da apo sen ta do -
ria do fun ci o ná rio sem le var em con ta todo o pe río -
do que ele re co lheu ao sis te ma de pre vi dên cia pri -
va do.

Há cer ca de três me ses, as sis ti a di ri gen tes de 
ins ti tu tos de pre vi dên cia de mi lha res de mu ni cí pi os
es pa lha dos por este Bra sil in te i ro cor rer ao Con -
gres so Na ci o nal con tra as me di das to ma das pelo
Mi nis tro da Pre vi dên cia, que quis aca bar, de fi ni ti va -
men te, com seus ins ti tu tos. Então, é mu i to pre o cu -
pan te con fi ar no Go ver no, acre di tar nos seus com -
pro mis sos e nas suas pro mes sas não cum pri das.

Sr. Pre si den te, há duas pro pos tas de em prés ti -
mo para se rem vo ta das hoje, em se gui da a esta

vem ou tra – há algo de es tra nho. Então, em nome
do Blo co, co mu ni co que ire mos fa zer um pe di do de
ve ri fi ca ção no mo men to da vo ta ção des se em prés ti -
mo. Isso se dará mais quan do da apre ci a ção do se -
gun do em prés ti mo por que ele traz, como cus tos ad -
mi nis tra ti vos, 4,8%, o que con si de ra mos um va lor
ex tre ma men te alto. Para o de sen vol vi men to ins ti tu -
ci o nal, sem que sa i ba mos exa ta men te que tipo de
ações es tão pre vis tas para se rem re a li za das, es ta -
be le ce 15% do va lor to tal do em prés ti mo.

Além dis so, o Se na dor José Edu ar do Du tra fez 
um pe di do de in for ma ção, in de pen den te men te do
trâ mi te do pro ces so. O Pre si den te da Co mis são de
Eco no mia, Se na dor Fer nan do Be zer ra, e o pró prio
Re la tor, Se na dor Pe dro Piva, com pro me te ram-se
em man dar as in for ma ções an tes que a ma té ria fos -
se vo ta da no Ple ná rio do Se na do. Esse com pro mis -
so não foi cum pri do e, em fun ção dis so, em nome
do Blo co, ire mos pe dir ve ri fi ca ção de quo rum nas
duas ma té ri as, nes ta ses são.

Era essa a co mu ni ca ção que ti nha a fa zer a
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo.) – Con ce -
do a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao Sr. Se -
na dor Car los Be zer ra.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT.
Para enca 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, las ti mo a po -
si ção do Blo co por que esse pri me i ro em prés ti mo visa
a aten der os fun ci o ná ri os pú bli cos, que são tra ba lha -
do res.

Pedi a pa la vra para des ta car que, en fim, apa -
re ce nes ta Casa algo po si ti vo com re la ção ao ser vi -
dor pú bli co, que, nos úl ti mos anos, tem sido ata ca do 
vi o len ta men te como um dos fa to res da cri se bra si le i -
ra. Dis se mu i to bem o Se na dor Ra mez Te bet que o
ser vi dor pú bli co nada tem a ver com a cri se. E nada
tem mes mo! Sou be pe los jor na is de on tem que o
Go ver na dor do Espí ri to San to – um gran de Go ver -
na dor, meu ex-colega, a quem ad mi ro – é vis to
como um gran de he rói, pois está en xu gan do a má -
qui na es ta du al. Será que tal en xu ga men to está sen -
do fe i to em de tri men to da po pu la ção, do ser vi ço de
sa ú de pú bli ca, da edu ca ção? Ve mos es co las fun ci o -
nan do em três tur nos, alu nos sem es co las aos mi -
lha res. O que te mos fe i to para es ti mu lar o ser vi dor
pú bli co? A co i sa pú bli ca não anda pela mão do pre -
si den te, do go ver na dor ou do pre fe i to, mas pela
mão do ser vi dor pú bli co, é este que toca a má qui na
pú bli ca. Nos úl ti mos tem pos, os ser vi do res têm sido
co lo ca dos como os vi lões do Bra sil, de nos sa cri se.
A ques tão do ser vi dor pú bli co é de trans cen den tal
im por tân cia. Fa la-se mu i to em re for mas, mas uma
das co i sas que o Bra sil não pode se des cu i dar é da sua 
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má qui na pú bli ca, de ter fun ci o ná rio pú bli co sa tis fe i -
to, bem re mu ne ra do, bem am pa ra do para po der
pro du zir bem. 

Qu an do as su mi o Go ver no do meu Esta do os
sa lá ri os es ta vam atra sa dos em cin co me ses. Com
um ano co lo ca mos os sa lá ri os em dia. Fui o úni co
Go ver na dor do Bra sil a con ce der o ga ti lho: 30% de
in fla ção, 30% a mais no con tra che que no mês se -
guin te. Esta mos aí ago ra com qua tro anos sem re a -
jus te sa la ri al, não me lem bro no mo men to qual é a
de fa sa gem que a in fla ção pro vo cou nos sa lá ri os dos 
ser vi do res que con ti nu am sem ne nhum re a jus te. 

É ne ces sá rio que o Con gres so Na ci o nal co me -
ce a le van tar a ban de i ra do ser vi dor pú bli co, a es ti -
mu lar essa ca te go ria que é fun da men tal para que a
má qui na pú bli ca fun ci o ne bem, de i xar de jo gar pe -
dras e de co lo car a cul pa so bre um se tor que nada
tem a ver com a cri se bra si le i ra. A cri se bra si le i ra
tem mu i to a ver com ir res pon sa bi li da des co me ti das
no pas sa do, em prés ti mos ab sur dos, di nhe i ro jo ga do 
no es go to, ju ros ir re a is da po lí ti ca mo ne tá ria que faz 
com que a nos sa dí vi da nos sa do bre ra pi da men te.
Em ape nas um se mes tre, do fi nal do ano pas sa do
para cá, a dí vi da au men tou qua se R$50 bi lhões.
Isso sim, é res pon sá vel pela cri se bra si le i ra.

Vou vo tar fa vo ra vel men te a este pro je to e las ti -
mo a po si ção do Se na dor Ade mir Andra de e do Blo -
co de Opo si ção. Qu an to ao se gun do pro je to, não
digo nada. Mas pen so que de ve ría mos apro var pelo 
me nos o pri me i ro pro je to, como si nal de apo io do
Se na do aos ser vi do res pú bli cos do Bra sil, para de -
mons trar que es ta mos ao lado de les e que que re -
mos que o Bra sil te nha ser vi do res pú bli cos bem re -
mu ne ra dos e ca pa ci ta dos para fun ci o nar a má qui na
pú bli ca des te País.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a
pa la vra o Se na dor Osmar Dias para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. 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, ago ra fi quei per -
ple xo com a po si ção que vai as su mir o Blo co de
Opo si ção, pelo me nos pelo que dis se aqui o Se na -
dor Ade mir Andra de.

Há mais ou me nos dez dias, este Ple ná rio vo -
tou dois pro je tos do Rio de Ja ne i ro. Eu, que es tu dei
a Re so lu ção nº 78 e sou au tor da Re so lu ção nº 93,
vo ta da e apro va da pelo Se na do, que al te ra al gu mas 
re gras da Re so lu ção nº 78, aler tei os Se na do res
que aque les dois em prés ti mos que es ta vam sen do
so li ci ta dos pelo Esta do do Rio de Ja ne i ro não po de -
ri am ser apro va dos por esta Casa por que des cum -

pri am in te gral men te as Re so lu ções nºs 78 e 93.
Aliás, por um ar ti fí cio, es ses dois pro je tos fo ram
ana li sa dos à luz da Re so lu ção nº 69, que de i xou de
vi go rar em ju lho de 1998.

Por que, Sr. Presidente, o relator preferiu a
Resolução 69? Para analisar as Resoluções nºs 78
e 93 sequer aqueles processos poderiam estar aqui
no Senado, porque o Banco Central não poderia
tê-los enviado para cá, se analisados sob o ângulo
da Resolução nº 78.

Aqueles dois projetos foram prontamente
autorizados, inclusive, pelo Bloco de Oposição.
Lembro-me de que, na Comissão de Assuntos
Econômicos, houve apenas dois votos contrários ao 
empréstimo, o do Senador Paulo Souto e o meu.
Por isso estranho que, quanto a esse empréstimo
de 5 milhões, com as finalidades propostas, que vai, 
sim, auxiliar os Estados e os municípios, mas que,
sobretudo, dará oportunidade aos servidores
públicos de se aperfeiçoarem, não entendo o
porquê dessa proposta de verificação, como uma
manobra para impedir a votação, hoje, do projeto.

Quanto ao segundo empréstimo, relativo ao
Habitar Brasil, devo esclarecer que foi apresentado,
na Comissão de Assuntos Econômicos, pelo
Senador José Eduardo Dutra um requerimento. S.
Exª, contudo, deixou claro que o apresentava para
obter informações que considerava necessárias e
importantes, e não para impedir a votação da
matéria ou para sobrestá-la. Muito pelo contrário, S.
Exª entendia a importância do empréstimo para o
Brasil, sobretudo, Sr. Presidente, porque este
atenderá bairros, camadas menos favorecidas da
população e, portanto, atenderá trabalhadores.

O próprio Senador José Eduardo Dutra fez o
requerimento, que foi aprovado, mas jamais
pretendeu impedir a tramitação da matéria. Ao
contrário, defendeu S. Exª que a matéria fosse
votada de forma rápida.

Portanto, surpreso com essa posição declarada
há alguns minutos, por um representante do Bloco,
solicito aos Srs. Senadores que aprovem esses dois
projetos, porque há urgência nesse sentido, visto que
esses recursos serão muito importantes para o País. 

Te nho sido, Sr. Pre si den te, um crí ti co de con -
tra ta ção de no vos em prés ti mos. Te nho vo ta do con -
tra os em prés ti mos a Esta dos que não têm ca pa ci -
da de de pa ga men to e que não obe de cem aos re qui -
si tos bá si cos, mí ni mos das Re so lu ções nºs 78 e 93.
Estes em prés ti mos, po rém, Sr. Pre si den te, além de
aten de rem a to das as exi gên ci as das re so lu ções em 
vi gor do Se na do, são de ex tre ma im por tân cia para o 
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País nes te mo men to. Por tan to, en ca mi nho fa vo ra -
vel men te às suas apro va ções.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Concedo a palavra à eminente Senadora Heloisa
Helena, por cinco minutos, para encaminhar a
votação.

A SRA. HELOISA HELENA  (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Em pri me i ro lu gar, eu gos ta ria de elu ci dar a
po si ção do Se na dor Ade mir Andra de. Evi den te men -
te, na oca sião em que S. Ex.ª fa lou, sen ti-me pro -
fun da men te es cla re ci da. To da via, como fo ram fe i tos 
al guns co men tá ri os por ou tros Srs. Se na do res, con -
si de ro im por tan te, nes te mo men to, pres tar es tes es -
cla re ci men tos: Pri me i ro, em ne nhum mo men to, o
Se na dor Ade mir Andra de dis se que o Blo co se po si -
ci o na va con tra a apro va ção dos pro je tos. Os vo tos
con trá ri os são o meu e o do Se na dor La u ro Cam -
pos. A gi gan tes ca ma i o ria da ban ca da vota fa vo ra -
vel men te às pro po si ções. Se gun do, a úni ca co i sa
que o Se na dor Ade mir Andra de pe diu foi efe ti va -
men te a ve ri fi ca ção de quo rum. Isso não é uma
ma no bra, é um di re i to de qual quer Se na dor, à luz
do que es ta be le ce o Re gi men to, fa zê-lo.

Eu gos ta ria de co men tar um pou co so bre esse 
pro je to por que, pe los ar gu men tos que são co lo ca -
dos por al guns Se na do res, não ape nas pelo Re la -
tor, mas pe los Se na do res Osmar Dias, Ra mez Te -
bet e por vá ri os Se na do res que se po si ci o na ram fa -
vo rá ve is à ma té ria, é evi den te que qual quer pes soa
de bom sen so, até in de pen den te de fi li a ção par ti dá -
ria ou iden ti da de ide o ló gi ca, se ria fa vo rá vel. To dos
nós que re mos re al men te re sol ver um pro ble ma gra -
vís si mo que exis te nos Esta dos, que é a ques tão da 
Pre vi dên cia. O Go ver no Fe de ral não tem tido boa
von ta de para re sol ver isto. Con ve nha mos, esse em -
prés ti mo de US$5 mi lhões re sol ve rá o pro ble ma da
Pre vi dên cia dos Esta dos? Pen so que se de ve ria en -
trar com uma ação de cri me de res pon sa bi li da de
con tra o Pre si den te da Re pú bli ca, em fun ção da for -
ma como S. Exª tra ta Ala go as. E com re la ção a al -
guns pro je tos que vêm para a Casa, só indo ao Pro -
con por pro pa gan da en ga no sa. Lem bro-me que na -
que le in cên dio de Ro ra i ma, que foi mu i to di vul ga do
in ter na ci o nal men te, o Bra sil pe dia US$4,5 mi lhões
para apa gar o in cên dio. Isso foi uma de mons tra ção
in ter na ci o nal da mais ab so lu ta hu mi lha ção. Como o
Bra sil, um País de di men sões con ti nen ta is, com gi -
gan tes co po ten ci al para seu de sen vol vi men to eco -
nô mi co para en trar no ou tro sé cu lo como uma gran -
de na ção, pede US$4,5 mi lhões para re sol ver o pro -
ble ma do in cên dio em Ro ra i ma? Ima gi nem se US$5 
mi lhões re sol ve rá o pro ble ma da Pre vi dên cia? 

Se fi zer mos as con tas, para to dos os Esta dos,
ve ri fi ca re mos que não so bra rá nada se ti rar mos São 
Pa u lo. Des sa for ma, não fi ca rá nada para re sol ver o 
pro ble ma da Pre vi dên cia. O que são es ses 5 bi -

lhões di an te da dí vi da dos gran des so ne ga do res?. A 
pro pó si to, o Lí der do PMDB, Se na dor Ja der Bar ba -
lho, pre ten dia ins ta lar uma CPI para in ves ti gar a so -
ne ga ção quan do a Re ce i ta Fe de ral de nun ci ou à Na -
ção Bra si le i ra o es cân da lo da so ne ga ção.

E esse va lor é me nor que os ju ros que pa ga ria 
um úni co gran de so ne ga dor. A in ten ção pode ser
lou vá vel, mas o Bra sil tem me ca nis mos in ter nos que 
nos per mi tem tri lhar ou tros ca mi nhos que não essa
si tu a ção hu mi lhan te, esse “pi res na mão”. O Se na -
dor Osmar Dias, cor re ta men te, re fe riu-se ao fato de
que o Se na dor José Edu ar do Du tra, em ne nhum
mo men to, quis im pe dir a tra mi ta ção da ma té ria.
Exa ta men te! Não que re mos im pe dir a tra mi ta ção da 
ma té ria na dis cus são do re gi me de ur gên cia. O Go -
ver no Fe de ral – as sim como nós, pois so mos cul pa -
dos por não fis ca li zar – é res pon sá vel, pois mu i to e
mu i to di nhe i ro já en trou e não me lho rou a vida da
po pu la ção e não re sol veu o pro ble ma de abas te ci -
men to de água. Con for me bem dis se o Se na dor
Ber nar do Ca bral, re cur sos na tu ra is e tec no lo gia se -
rão a gran de dis pu ta do pró xi mo sé cu lo. Nós não in -
ves ti mos em tec no lo gia – nem mes mo em edu ca ção 
–, mu i to me nos em re cur sos na tu ra is. Esta mos en -
tre gan do tudo! A dis pu ta en tre as na ções no pró xi -
mo sé cu lo será tec no lo gia ver sus re cur sos na tu ra is.
Por que não in ves tir mos nes sas áre as? Se que re -
mos po lí ti cas de em prés ti mo, por que não in ves ti -
mos em tec no lo gia e re cur sos na tu ra is? Mas não
va mos di zer que, com US$5 mi lhões, te re mos a re -
so lu ção do pro ble ma. É até feio di zer isso. É pre fe rí -
vel ad mi tir que é para pa gar a dí vi da mes mo. Di zer
que é para re sol ver o pro ble ma da Pre vi dên cia é
mal tra tar de ma is o co ra ção já tão sa cri fi ca do dos
ser vi do res pú bli cos, dos apo sen ta dos, dos ina ti vos,
como bem dis se o Se na dor que me an te ce deu.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, V. Exª en ca mi nhou a vo ta ção,
mas es que ceu-se de di zer se vota con tra ou a fa vor
do pro je to.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, em bo ra den tro do Blo co dois Se na -
do res es te jam con tra a apro va ção dos em prés ti mos
em fun ção dos mo ti vos que já ex pus, a ma i o ria do
nos so Blo co, por tan to 12 dos 14 Se na do res, vo tam
fa vo ra vel men te à apro va ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Mas o
voto de V. Exª é con trá rio.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Exa ta men te.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Sr. Presidente, tendo sido citado nominalmente,
peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Um
momento, Senador Osmar Dias. Acredito que o
Senador Lauro Campos deseje encaminhar a
votação também.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Sim, Sr. Presidente.

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

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu havia pedido a palavra porque fui
citado várias vezes. Ficou parecendo que não sei
fazer contas. Peço, portanto, a palavra para uma
explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senador Lauro Campos, solicito a V. Exª que
permita que o Senador Osmar Dias ocupe a tribuna.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, por amor de Deus – como diz o Senador 
Pedro Simon –, eu jamais afirmaria que US$5
milhões resolveriam o problema dos funcionários
públicos do País. Eu não disse isso, não ouvi
ninguém dizer isso e não li isso em lugar algum.

Na minha opinião – e foi o que disse –, aprovar 
este empréstimo e o próximo é importante, mas eu
jamais disse que iria resolver o problema.

Da forma que foi colocado pela Senadora,
ficou parecendo o seguinte: “ou o Osmar ficou
louco, ou não sabe fazer conta”. US$5 milhões não
resolvem problema algum.

Eu só queria esclarecer, Sr. Presidente, para
que não passe a idéia de que aqui no Senado tem
gente que não sabe fazer conta.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mello) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos, para encaminhar a votação.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
estamos tratando de um assunto muito mais
importante do que a nossa verbalização tem sido
capaz de colocar.

As autoridades, os técnicos do Banco Central,
no parecer que encaminham ao Senado Federal
para justificar um pedido de endividamento externo,
declaram que o destino dado a esses empréstimos
poderá ser educação, saúde, o social, e agora a
Previdência, mas no próprio parecer confessam que
outro destino poderá ser dado, até mesmo o
pagamento dos juros da dívida externa. Quer dizer, o
Banco Central instituiu e declarou e confessou que
estava criando um empréstimo “placebo”. Parece que
é para..., mas não é para... aquele problema não. É
um placebo e vai ser usado para rolar a dívida
externa.

Não me cons ta que o Jor nal Fo lha de S.Pa u lo
seja pe tis ta, nem dos que vo tam con tra nem dos

que vo tam a fa vor da dí vi da ex ter na. Ve ja mos na
co lu na “Pa i nel”, pá gi na qua tro, de se gun da-feira, 22
de mar ço: “Des vio de fi na li da de”. Não es tou acu san -
do ou cri ti can do o pa re cer do no bre Re la tor nem de
ou tras pes so as que te nham dado pa re cer sem per -
ce ber que, de acor do com o Jor nal Fo lha de S.Pa u -
lo, exis te des vio de fi na li da de.

“O BID de ve rá co brar ex pli ca ções do
Go ver no...”.

Aten ção: o BID. Quem é o PT para co brar ex -
pli ca ções do Go ver no? Quem co bra ex pli ca ções do
Go ver no é o FMI, é o BID. Aque les que nos em pres -
tam di nhe i ro são os que têm po der de exi gir ex pli ca -
ções do Go ver no.

Nós, não; nós te mos di re i to ape nas aos ju ros.
E olhem lá!

“O BID de ve rá co brar ex pli ca ções do
Go ver no, se o em prés ti mo de US$2,2 bi lhões
que fez ao País ti ver o mes mo fim que um fi -
nan ci a men to do Ban co Mun di al. A ver ba, que
de ve ria ser usa da para ‘pro te ger gas tos so ci -
a is du ran te pos sí vel con tra ção eco nô mi ca’, foi 
pa rar no pa ga men to de ju ros.”

Isso quem dis se foi o BID; não fui eu.
O BID co bra rá do Go ver no bra si le i ro ex pli ca ções

por des vio de fi na li da de dos em prés ti mos con ce di dos.
Não in ven tei, não cri ei, não ad vo guei isso;

ape nas es tou len do aqui lo que a Fo lha de S.Pa u lo,
como o Bra sil in te i ro cons ci en te, está sa ben do há
mu i to tem po.

Mo des ta men te, nun ca vo tei a fa vor de qual -
quer em prés ti mo. Não acre di to que es ses em prés ti -
mos vão para o so ci al. Tam bém não gos ta ria de es -
cu tar o que es cu tei hoje, ou seja, que es ta mos des -
pre zan do os fun ci o ná ri os pú bli cos, que es ta mos me -
nos pre zan do os tra ba lha do res bra si le i ros.

Não!
São 68% de atra so sem re a jus te nos úl ti mos

qua tro anos, como te nho re i te ra das ve zes re cla ma -
do e cla ma do no Se na do Fe de ral. Na úl ti ma quar -
ta-feira, apre sen tei um pro je to de lei que cria o ga ti -
lho sa la ri al, que hoje, para sur pre sa mi nha, é de fen -
di do pela Drª Eli a na Anas ta sia Car do so. Qu an do es -
ta va na Uni ver si da de de Bra sí lia e era es po sa do
Sr. Edmar Ba cha, ela não ti nha essa po si ção tão
cla ra.

O meu pro je to é no sen ti do de que, cada vez
que a in fla ção atin gir 10%, o re a jus te sa la ri al se
faça. Já es ta mos com 68% iné di tos no mun do de
sa lá ri os re a jus ta dos.

O Go ver no, que tem uma dí vi da ex ter na de
US$250 bi lhões e uma dí vi da pú bli ca de apro xi ma da -
men te US$500 bi lhões, deve tam bém aos seus ser vi -
do res e aos tra ba lha do res bra si le i ros 68% de in fla ção
não re a jus ta da. A par tir de ago ra, cada vez que hou ver
10% de in fla ção, se esse meu pro je to de lei ob ti ver um
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des ti no mais cla ro e ilu mi na do que não seja a ga ve ta,
o re a jus te sa la ri al – es pe ro – será re a li za do.

Maurice Flammant, num livro chamado Theorie 
Economique et Impulsion Keynesienne, mostra que
o gatilho salarial é o suplício de Sísifo para os
trabalhadores, que têm a perda durante a inflação.
Nos índices de inflação, nunca consta o preço da
força de trabalho: o salário. Portanto, o trabalhador
jamais contribuiu para o aumento do índice da
inflação, no qual não está contido o salário nem a
força de trabalho e seu preço. Ele perde sempre.
Perderá 10% se o gatilho for de 10%. No dia em que
a araruta virar mingau, esse trabalhador terá a
reposição de 10% para começar a perder
novamente. É a referência feita por Maurice
Flammant ao suplício de Sísifo, carregando a pedra
e, quando chega lá, ela volta a cair. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com a
pa la vra o Se na dor Luiz Este vão, para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, vo ta rei a fa vor
do pre sen te pro je to de re so lu ção, e por ra zões ex -
tre ma men te sim ples. A pri me i ra de las é por que es -
ses re cur sos, US$5 mi lhões, não se des ti nam ao
equa ci o na men to das dis tor ções da Pre vi dên cia dos
Esta dos, e sim ao fi nan ci a men to dos es tu dos per ti -
nen tes a que os Esta dos, cada um à luz de sua si tu -
a ção, pos sam for ma li zar e for mu lar as pro pos tas
para que fi nal men te esta ques tão pos sa ser re sol vi -
da.

A se gun da ques tão que que ro lem brar aqui é
que, se é ver da de que os Esta dos têm um de ver de
casa a fa zer, por que se não o fi ze rem acon te ce rá
aqui lo que o ex-Governador e co le ga Se na dor Pa u lo 
Sou to dis se há pou cos mi nu tos, ou seja, den tro em
bre ve es ta rão com pro me ten do toda a sua re ce i ta
com o pa ga men to dos apo sen ta dos e pen si o nis tas,
se é bem ver da de que os Esta dos têm que fa zer esse 
de ver de casa, é bem ver da de que a União tam bém
tem com pro mis sos a sal dar, por que é pre ci so que se
diga que ela tem que de vol ver aos Esta dos e Mu ni cí -
pi os os va lo res re co lhi dos à Pre vi dên cia So ci al an tes
da ado ção por eles do Re gi me Ju rí di co Úni co. Se não
fica mu i to fá cil: os Esta dos e Mu ni cí pi os pa ga ram, os
ser vi do res pa ga ram, e na hora de pa gar a Pre vi dên -
cia, de pa gar a apo sen ta do ria, só quem fica com essa 
con ta é o Esta do, quan do, na ver da de, gran de par te
des sa re ce i ta fi cou com a União. Essa é uma ta re fa
de que a União tem que se de sin cum bir, por que é
ab so lu ta men te in jus to co brar a so lu ção úni ca e ex -
clu si va dos Esta dos e Mu ni cí pi os.

Mas há uma ter ce i ra ques tão, Sr. Pre si den te,
que eu gos ta ria de tra zer: nós, do Le gis la ti vo, tam -
bém te mos aper fe i ço a men tos a fa zer na Lei nº
9.717, que re gu la essa ma té ria, já que o que acon -
te ce hoje, to dos nós sa be mos, é que uma das ca u -

sas da que bra da Pre vi dên cia So ci al no nos so Bra sil 
foi quan do no iní cio de sua cons ti tu i ção, o ex ces so
de re cur sos apa ren tes, fez com que di ver sos pro je -
tos em nos so País fos sem fi nan ci a dos com re cur sos 
da Pre vi dên cia. Qu e ro lem brar o pro je to de cons tru -
ção de vá ri as su per qua dras e di ver sas obras quan -
do da cons tru ção de Bra sí lia. É pre ci so que se diga
que gran de par te da cons tru ção de Bra sí lia e do
Dis tri to Fe de ral fo ram fi nan ci a das com re cur sos do
IAPI, IAPC, IAPETEC, IAPB e ou tros ins ti tu tos que
ja ma is vi ram esse di nhe i ro de vol ta.

É pre ci so que aper fe i ço e mos a le gis la ção a fim 
de que tal fato não se re pi ta, se não o que te re mos é 
que, da qui a al guns anos, os ins ti tu tos de Pre vi dên -
cia dos Esta dos e Mu ni cí pi os, por te rem des vi a do
seus re cur sos para ou tras fi na li da des, te rão sim -
ples men te sua con ti nu i da de in vi a bi li za da. Por isso
pre ten do apre sen tar nes te Se na do um con jun to de
pro je tos vi san do a aper fe i ço ar a Lei nº 9.717, acres -
cen tan do ao seu art. 1º um in ci so VI, a fim de que o
co le gi a do da que les que con tri bu em para a Pre vi -
dên cia de Esta dos e Mu ni cí pi os te nham ple no e to -
tal aces so à ges tão e à ad mi nis tra ção des ses re cur -
sos. Pre ten do ain da acres cen tar o in ci so XI para
que es ses re cur sos se jam to tal men te afe ta dos, ou
seja, que seja im pos sí vel a de sa fe ta ção de les para
que não seja dada des ti na ção di fe ren te da que la
para a qual fo ram cons ti tu í dos es ses fun dos.

Re co nhe ço, por tan to, que os re cur sos são
pou cos, mas, se são pou cos, não me cabe vo tar
con tra a sua apro va ção; pelo con trá rio, ca be-me
apro vá-los e lu tar para que ve nham mais re cur sos, a 
fim de que a si tu a ção seja re sol vi da.

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

en ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao Sr. Se na dor José 
Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. 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, ape sar do pro tes to do
Se na dor Hugo Na po leão, não pre ten do alon gar-me.
Só que ro com ple men tar a in ter ven ção do Se na dor
Luiz Este vão. 

S. Exª tocou no ponto central e tecni ca men te
adequa do. Imagi nar que esse emprés ti mo de US$5
milhões era para finan ci ar aposen ta do ri as e fundos
de previ dên cia é um equívo co enorme. O objeti vo
deste emprés ti mo está estabe le ci do no Anexo II do
contra to: é meramen te para a forma ção de base técni -
ca de dados, para treina men to de pesso al, em nível
do Minis té rio da Previ dên cia, sob super vi são e fisca li -
za ção do Minis té rio da Fazenda; é para treina men to
geren ci al dos super vi so res, ou seja, é para o início do
início do início do início de um proces so que vai culmi -
nar, possi vel men te, se os planos assim se conso li da -
rem, a partir do ano 2001, como prevê aqui, na criação
dos Insti tu tos de Previ dên cia de cada Estado, dos
chama dos Fundos de Previ dên cia. Aqui é o projeto origi -
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nal, inici al, prima ci al, primi ti vo, consti tu í do pela forma -
ção de base de dados, toda a legis la ção que tem que
ser constru í da, elabo ra da, a contra ta ção de técni cos
especi a li za dos para prepa ra rem esses planos inici a is.
Portan to, isso aqui não visa a atingir, desde logo, o
finan ci a men to das previ dên ci as estadu a is. E a
opera ção não é de US$5 milhões, Sr. Presi den te; é
de US$10 milhões, sendo que a contra par ti da do
Gover no Federal será de cinco, cinco milhões é o
emprés ti mo exter no garan ti do pelo BIRD. 

Apesar disso, é realmente uma quantia muito
pequena, mas é grande, se considerado o objetivo.
E qual é o objetivo? É apenas a base inicial de
dados, treinamento gerencial, formação de pessoal
e mapeamento de todo o processo que vai
acontecer, se houver aceitação dos Estados. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para

encaminhar, concedo a palavra ao Senador Hugo
Napoleão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eis que
senão quando vejo-me na situação de usar da
palavra. É que fui chamado à colação pelo eminente 
Senador José Fogaça, que, – aliás, preciso dizer
que é sempre um deleite ouvi-lo, – mas é que
comentava antes que vou votar favoravelmente a
esta proposição. Comentei também com os
Senadores José Fogaça, Pedro Simon e Edison
Lobão que há ocasiões em que, quando um ou dois
discutem a matéria ou vão encaminhá-la, às vezes,
o Senado inteiro passa a tarde toda,
repetitivamente, a dizer a mesma coisa.

Não quero cercear ninguém. Sou talvez dos
Senadores aqui o mais cordato de todos. Sou até
uma pessoa que procura ser amena na maneira de
agir, mas é preciso que nós, não digo neste caso
especificamente, há muitos outros em que a sessão
se estende horas a fio, e repetitivamente ficamos
nós aqui a discutir.

Penso que, pela celeridade dos trabalhos, em
algum momento, devemos dar mais organicidade
aos debates desta Casa.

Era apenas uma opinião evidentemente sujeita 
a ser contrariada por quem quer que seja.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Serei
breve.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senador Ademir Andrade, V. Exª já falou.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Sr. Presidente, V. Exª concedeu a palavra ao
Senador Osmar Dias, que nem sequer foi citado. Eu 
fui citado várias vezes.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
ouça a Pre si dên cia an tes de con tes tar. V. Exª está

pe din do a pa la vra pela or dem, com base no pe di do
do Se na dor Osmar Dias, que foi ci ta do em opo si ção 
à po si ção dele. V. Exª teve ape nas o nome re fe ri do,
nin guém cri ti cou a po si ção de V. Exª. Por tan to, no
en ca mi nha men to de vo ta ção, não cabe, ab so lu ta -
men te, ré pli ca e tré pli ca.

Ape lo a V. Exª que aju de no an da men to dos
tra ba lhos.

Lou vo mu i to o bom hu mor do Se na dor Pe dro
Si mon, mas dis pen so a as ses so ria de V. Exª nes te
mo men to.

Eu que ria di zer, Se na dor Ade mir Andra de, que 
V. Exª não de ve ria vol tar à Mesa – e sabe dis so mu -
i to bem, so bre tu do sen do 2o Vi ce-Presidente da
Casa, mu i tas ve zes sen do co lo ca do na po si ção em
que me en con tro. No en tan to, a Mesa não pre ten de
cer ce ar a li ber da de de ex pres são, que é um di re i to
de V. Exª, e con ce de-lhe a pa la vra, mas fa zen do
sen tir que V. Exª já en ca mi nhou a ma té ria e não há
ne nhu ma ra zão para que vol te à tri bu na.

V. Exª pede a pa la vra pela or dem, e eu a con -
ce do a V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE  (Blo co/PSB – PA.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Agra de ço,
Sr. Pre si den te, mas con tes to V. Exª, em pri me i ro lu -
gar, por que con ce deu a pa la vra ao Se na dor Osmar
Dias sem que o nome dele se quer fos se ci ta do.
Aqui o Se na dor Ra mez Te bet e ou tro Se na dor – de
quem não es tou me lem bran do bem –, tal vez o Se -
na dor Pa u lo Sou to, fi ze ram ob ser va ções so bre o
nos so pen sa men to, que es tá va mos con tra os fun ci -
o ná ri os pú bli cos etc. Não hou ve ab so lu ta men te
nada dis so.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Não ci tei
V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– V. Exª ci tou o Blo co e meu nome, mas não que ro
dis cu tir com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Não
cabe apar te. V. Exª está com a pa la vra pela or dem,
e peço que con clua sua in ter ven ção, por fa vor.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA)
– Não sei por que tan tos se na do res se sen ti ram tão
in co mo da dos ape nas com a ve ri fi ca ção de quo rum. 
Não com pre en do. Estão com medo de quê? Os se -
na do res não es tão aqui pre sen tes?

Qu e ro di zer que o Blo co vota a fa vor dos dois
em prés ti mos. Esta é a nos sa po si ção. Não so mos
con trá ri os ao em prés ti mo, mas, como pe di re mos ve -
ri fi ca ção de quo rum, são mais vin te e qua tro ho ras,
se por aca so não hou ver nú me ro re gi men tal. O Go -
ver no tem uma base tão gran de nes ta Casa que
não tem ra zão para es tar pre o cu pa do.

Com re la ção ao pe di do de in for ma ção do Se -
na dor José Edu ar do Du tra, hou ve o com pro mis so...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na -
dor Ade mir Andra de, por fa vor, aju de a Mesa e con -
clua sua in ter ven ção.
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O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Vou concluir, Sr. Presidente. Houve o
compromisso do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos e do Relator da matéria de as 
informações chegarem antes da votação. Essa é a
razão do nosso pedido de verificação de quorum.
Não estou fazendo nada de mais. Não sei por que
tanto aborrecimento e tanta chateação apenas por
um adiamento de vinte e quatro horas da matéria,
se é que não há número na Casa. Se houver
número, não haverá problema nenhum. O Senador
Lauro Campos vota de forma contrária. E S. Exª não 
está mais solitário, pois conta agora a Senadora
Heloisa Helena, que tem a mesma posição. E quem
sabe formemos, daqui por diante, um trio contra os
empréstimos externos nesta Casa.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra, para encaminhar a votação.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, por uma questão de justiça, faço um breve
reparo: o Presidente da Mesa em exercício,
Senador Geraldo Melo, foi muito correto no
procedimento e na condução dos trabalhos nesta
tarde. Estou aqui a observar desde o início da
sessão, e S. Exª chegou a encerrar a discussão
para depois reabri-la, a fim de que o Senador Lauro
Campos discutisse a matéria. Temos que fazer
justiça ao Senador Geraldo Melo pela forma de
conduzir os trabalhos, dando oportunidade a todos
para uma discussão de alto nível, apesar de o Bloco 
de Oposição votar favoravelmente aos dois projetos.

Esses projetos apresentados pelo Senhor
Presidente da República estão bem claros desde o
início: os recursos serão destinados a financiamento 
parcial do Programa de Apoio à Reforma de
Sistemas Estaduais da Previdência. O nobre
Senador José Fogaça foi muito feliz quando
esclareceu que os recursos não são da ordem de
US$5 milhões, mas de US$10 milhões, com
contrapartida do Governo Federal dos US$5
milhões. Os empréstimos não resolvem a questão
definitivamente, mas criam alternativas para o grave 
e sério problema da Previdência, que atinge os
inativos e pensionistas de todos os Estados e até de 
pequenos Municípios, que com certeza são a
preocupação de todos nós, Senadores nesta Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Obrigado a V. Exª.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Concedo a palavra ao Senador Bello Parga para
encaminhar.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
fazer aqui um breve reparo. Foi dito que, na
tramitação desta matéria na Comissão de Assuntos
Econômicos, o Presidente da Comissão teria
assumido o compromisso de só encaminhá-la ao
plenário depois de satisfeito o pedido de
informações do Senador José Eduardo Dutra. Tal
não ocorreu, Sr. Presidente. Foi aprovado o pedido
de informações do Senador José Eduardo Dutra,
mas sem prejuízo da tramitação da matéria. Se hoje 
ela está sendo examinada por nós, é porque se
encontra em regime de urgência, ou seja, após ter
sido aprovada na Comissão, ela teria um
determinado prazo para ser incluída na Ordem do
Dia; no entanto, vários Líderes partidários
subscreveram um pedido de urgência para a
matéria, e, nesse caso, impunha-se sua inclusão na
Ordem do Dia e seu exame neste momento. É o
que estamos fazendo. E ao fazê-lo, Sr. Presidente,
confirmo meu voto dado na Comissão: voto
favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em
votação a matéria.

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

Aprovada, contra os votos do Senador Lauro
Campos e da Senadora Heloisa Helena.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Sr. Presidente, peço verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Solicito
a V. Exª que indique três Senadores apoiando seu
pedido de verificação. (Pausa)

Apóiam o pedido os Senadores Tião Viana e
Lauro Campos e a Senadora Heloisa Helena.

A Mesa vai proceder à verificação.
Solicito aos Srs. Senadores e Senadoras que

se encontram em outras dependências do Senado
que compareçam ao plenário, pois estamos em
processo de votação nominal para verificação de
quorum. (Pausa)

As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Votaram Sim 41 Srs. Senadores; e Não 1.

Não houve abstenções.
Total de votos: 42.
A matéria foi aprovada, e vai à Comissão

Diretora para redação final.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –

Sr. Presidente, meu voto não consta do painel.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Já

tendo sido proclamado o resultado, a Mesa
registrará em ata a intervenção de V. Exª, sem
computar seu voto, entretanto, para efeitos
numéricos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – 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 120, 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 19, de 1999 .

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal 
do Pro je to de Rrso lu ção nº 19, de 1999, que au to ri -
za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no jun to ao Ban co Inter na ci o -
nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to - BIRD,
no va lor equi va len te a até US$5,000,000.00 (cin co
mi lhões de dó la res nor te-americanos des ti na da a fi -
nan ci ar par ci al men te o Pro gra ma de Apo io à Re for -
ma dos Sis te mas Esta du a is de Pre vi dên cia –
PARSEP.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de mar ço
de 1999. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Ro nal do
Cu nha Lima, Re la tor – Car los Pa tro cí nio – Na bor
Jú ni or.

ANEXO AO PARECER Nº 120, DE 1999

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

RESOLUÇÃO Nº   , DE 1999

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no jun to ao Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no
va lor equi va len te a até US$5,000,000.00
(cin co mi lhões de dó la res nor te-americanos
des ti na da a fi nan ci ar par ci al men te o Pro gra -
ma de Apo io à Re for ma dos Sis te mas Esta -
du a is de Pre vi dên cia – PARSEP.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil

autorizada, nos temros da Resolução nº 96, de
1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992,
ambas do Senado Federal, a contratar operação de
crédito externo com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor
equivalente a até US$ 5,000,000.00 (cinco milhões
de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. A operação de crédito
autorizada neste artigo destina-se ao financiamento
parcial do Programa de Apoio à Reforma dos
Sistemas Estaduais de Previdência – PARSEP.

Art. 2º A operação de crédito externo
autorizada terá as seguintes características:

I – devedor: República Federativa do Brasil –
Ministério da Fazenda;

II – credor, Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD;

III – coordenador técnico: Ministério da
Previdência e Assistência Social;

IV – finalidade: financiar, parcialmente, o
Programa de Apoio à Reforma de Sistemas
Estaduais de Previdência – PARSEP;

V – valor: US$5,000,000.00 (cinco milhões de
dólares norte-americanos), de principal;

VI – juros: até 0,5% a.a., (cinco décimos por
cento ao ano) acima da Libor semestral para dólares 
norte-americanos, incidentes sobre o valor do
principal do empréstimo a partir de cada
desembolso;

VII – comissão de compromisso: 0,75% a.a.,
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre 
o saldo não desembolsado do financiamento,
contada a partir de sessenta dias após a data de
celebração do contrato;

VIII – prazo para desembolso: 31 de dezembro 
de 2001;

IX – condições de pagamento:
a) do principal: em vinte parcelas semestrais,

iguais e consecutivas, no valor de US$250,000,00
(duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) 
cada uma, vencíveis em 15 de março e 15 de
setembro, vencendo-se a primeira em 15 de março
de 2004 e a última em 15 de setembro de 2013;

b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15
de março e 15 de setembro de cada ano;

c) da comissão de crédito: semestralmente,
nas mesmas datas estipuladas para o pagamento
dos juros.

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
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qua ren ta dias con ta dos da data de pu bli ca ção des ta 
re so lu ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da
redação final.

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

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 1999
(Em regime de urgência, nos termos do

Requerimento nº 92, de 1999 – art. 336, inciso II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 21, 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 104, de
1999, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva), que au -
to ri za a União a con tra tar ope ra ção de cré -
di to ex ter no, no va lor equi va len te a até du -
zen tos e cin qüen ta 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.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en -
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da, com os vo tos con trá ri os do Se na dor 

La u ro Cam pos e da Se na do ra He lo i sa He le na.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – 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 121, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 21, 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 21, de 1999, que
au to ri za a União a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no, no va lor equi va len te a até
US$250,000,000.00 (du zen tos e cin qüen ta 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de mar -
ço de 1999. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Ro nal do 
Cu nha Lima, Re la tor – Car los Pa tro cí nio – Na bor
Jú ni or.

ANEXO AO PARECER Nº 121, DE 1999

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

RESOLUÇÃO Nº    , DE 1999

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no, no va lor equi va len te a até
US$250,000,000.00 (du zen tos e cin qüen ta 
mi lhões de dó la res nor te-americanos), de 
prin ci pal, com o Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to – BID.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au -

to ri za da, 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, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 17, de
1992, am bas do Se na do Fe de ral, a con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va len te a
até US$250,000,000.00 (du zen tos e cin qüen ta mi -
lhões de dó la res nor te-americanos), de prin ci pal,
com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to –
BID.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos nes -
te ar ti go se rão uti li za dos no fi nan ci a men to do
Pro gra ma Me lho ra men to de Ba ir ros – Ha bi -
tar-Brasil.

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$250,000,000.00 (du -
zen tos e cin qüen ta mi lhões de dó la res nor -
te-americanos);

II – ju ros: taxa anu al para cada se mes tre de ter -
mi na da pelo cus to dos em prés ti mos qua li fi ca dos to -
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ma dos pelo BID du ran te o semes tre an te ri or,
acres ci do de uma mar gem ex pres sa em ter mos
de uma por cen ta gem anu al, que o BID fi xa rá pe -
ri o di ca men te de acor do com sua po lí ti ca so bre a 
taxa de ju ros, sen do in ci den te so bre o va lor do
prin ci pal do em prés ti mo a par tir de cada de sem -
bol so;

III – prazo para desembolso: cinqüenta e
quatro meses, contado a partir da data da
vigência do contrato;

IV – re cur sos para ins pe ção e su per vi são
ge ral: li mi ta dos a até US$2,500,000.00 (dois mi -
lhões e qui nhen tos mil dó la res nor -
te-americanos);

V – vi gên cia do con tra to: a par tir da data de 
sua as si na tu ra;

VI – 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 sal do não de sem bol sa do, con ta do
a par tir de ses sen ta dias da as si na tu ra do con -
tra to;

VII – con di ções de pa ga men to:
a) do prin ci pal: em pres ta ções se mes tra is,

con se cu ti vas e tan to quan to pos sí vel igua is, ven -
cen do-se a pri me i ra par ce la seis me ses após a data 
pre vis ta para o de sem bol so fi nal do em prés ti mo, e a 
úl ti ma, o mais tar dar em 15 de mar ço de 2024, con -
si de ran do a data pre vis ta de 15 de mar ço de 1999
para a as si na tu ra do con tra to, es ti man do-se a amor -
ti za ção em qua ren ta par ce las se mes tra is, com ses -
sen ta e seis me ses de ca rên cia;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos em 15
de mar ço e 15 de se tem bro de cada ano;

c) da co mis são de com pro mis so: se mes tral -
men te ven ci da em 15 de mar ço e 15 de se tem bro
de cada ano;

d) dos re cur sos para ins pe ção e su per vi são
ge ral: de sem bol sa dos do va lor do fi nan ci a men to em 
pres ta ções tri mes tra is tan to quan to pos sí vel igua is,
in gres san do na con ta do BID in de pen den te men te
de so li ci ta ção do Mu tuá rio.

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 (Ge ral do Melo) – 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 havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.

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

Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a 

mesa, pa re ce res 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:

PARECER Nº 122, DE 1999

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 10,
de 1998, (nº 4.175/89, na casa de ori gem), 
e “dis põe so bre a gra tu i da de de trans -
por te de ido sos”.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são para exa me o Pro je to
de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 10, de 1998, que “dis põe 
so bre a gra tu i da de de trans por te de ido sos”. O PLC
nº 10, de 1998, no seu art. 1º, visa “as se gu rar aos
ma i o res de ses sen ta e cin co  anos gra tu i da de nos
trans por tes co le ti vos que tra fe gam den tro dos mu ni -
cí pi os ou en tre os mu ni cí pi os li mí tro fes que per ten -
çam a uma mes ma re gião me tro po li ta na, aglo me ra -
do ur ba no ou mi cror re gião”.

O au tor jus ti fi ca o pro je to ar gu men tan do que a
Cons ti tu i ção Fe de ral, me di an te seu art. 230, § 2º,
con ce de a esse seg men to da po pu la ção gra tu i da de
no trans por te co le ti vo ur ba no. Entre tan to, acres cen -
ta, “em mu i tos ca sos, áre as de ca rac te rís ti cas es -
sen ci al men te ur ba nas se es ten dem por mais de um
mu ni cí pio e dis tân cia re la ti va men te pe que na”. Os
ido sos, nes ses ca sos, não te ri am di re i to ao be ne fí -
cio, por se tra tar de li ga ções de âm bi to in ter mu ni ci -
pal ou in te res ta du al, não obs tan te se rem as áre as
“aten di as pelo mes mo ser vi ço de trans por te co le ti vo, 
os qua is são au to ri za dos pelo DNER a con du zir os
pas sa ge i ros em pé, jus ta men te por se tra tar de si tu -
a ção aná lo ga à do trans por te co le ti vo mu ni ci pal”.

Acre di ta, o au tor, que o pro je to res ga ta o es pí -
ri to que le vou o le gis la dor a in tro du zir na Car ta Mag -
na o art. 230, dis po si ti vo que per mi te ao ido so ma i or 
par ti ci pa ção na co mu ni da de.

Sub me ti do a esta Co mis são de Assun tos So ci -
a is, o PLC nº 10, de 1998, não re ce beu emen das no 
pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

É de ine gá vel mé ri to so ci al o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 10, de 1998, que visa es ten der aos trans -
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por tes co le ti vos in te res ta du a is e in ter mu ni ci pa is de
na tu re za ur ba na a gra tu i da de no trans por te para os
ido sos, as se gu ra da pela Cons ti tu i ção Fe de ral. Afi -
nal, em mu i tas ci da des do País, gran des con tin gen -
tes de po pu la ção, pre do mi nan te men te das clas ses
me nos fa vo re ci das, ha bi tam áre as re si den ci a is si tu -
a das em mu ni cí pi os pe ri fé ri cos aos gran des cen tros. 
Seus mo ra do res são obri ga dos a des lo ca men tos co -
ti di a nos para lo ca is de tra ba lho, pos tos de sa ú de e
ban cos, en tre ou tros, se gun do fre qüên cia pró pria da 
ati vi da de ur ba na, a qual trans cen de os li mi tes me ra -
men te ad mi nis tra ti vos do mu ni cí pio.

A pro po si ção re pre sen ta ria, em tese nada
mais do que a vi a bi li za ção da po lí ti ca de am pa ro às
pes so as ido sas, ex pres sa no art. 230 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, para os mo ra do res da pe ri fe ria das
gran des aglo me ra ções ur ba nas.

O PLC nº 10, de 1998, no en tan to, pro põe
isen ções ta ri fá ri as no trans por te en tre mu ni cí pi os li -
mí tro fes de uma mes ma re gião me tro po li ta na, aglo -
me ra do ur ba no ou mi cror re gião, o que não sig ni fi ca, 
ne ces sa ri a men te, ser vi ços de na tu re za ur ba na. As
mi cror re giões ge o grá fi cas fo ram cri a das como uma
sub di vi são re gi o nal, com base na es tru tu ra pro du ti -
va e nas ca rac te rís ti cas fí si co-espaciais, sem vin cu -
la ção com as sen ta men tos po pu la ci o na is. As re giões 
me tro po li ta nas, por sua vez, re ú nem mu ni cí pi os que 
não man têm en tre si re la ção de ca rá ter ur ba no, já
que sua ins ti tu i ção de ve-se à ne ces si da de de exe -
cu ção de ser vi ços co muns, en tre os qua is, sa ne a -
men to, abas te ci men to d’água e pre ser va ção de ma -
nan ci a is, que exi gem a agre ga ção de áre as ex ten -
sas, não obri ga to ri a men te ur ba nas.

Aten te-se, aqui, para o fato de que o be ne fí cio
cons ti tu ci o nal foi jus ti fi ca do ten do em vis ta a va lo ri -
za ção dos ido sos, para o que se fa zia im por tan te
me lhor aces si bi li da de a ati vi da des co mu ni tá ri as,
com fre qüên cia ti pi ca men te ur ba na. Entre tan to, des -
lo ca men tos de lon ga dis tân cia não es tão as so ci a -
dos à con se cu ção des sas ati vi da des co mu ni tá ri as,
es sen ci a is para re a li za ção dos in di ví du os como ci -
da dãos ou pro fis si o na is. A gra tu i da de nos trans por -
tes não-urbanos, por tan to, não con tri bu i ria de for ma
re le van te para a con se cu ção de tal ob je ti vo.

Além dis so, o art. 35 da Lei nº 9.074, de 7 de
ju lho de 1995, que es ta be le ce nor mas para as con -
ces sões de ser vi ços pú bli cos, de ter mi na que “a es ti -
pu la ção de no vos be ne fí ci os ta ri fá ri os pelo po der
con ce den te fica con di ci o na da à pre vi são, em lei, da
ori gem dos re cur sos ou da si mul tâ nea re vi são da
es tru tu ra ta ri fá ria do con ces si o ná rio ou per mis si o ná -
rio, de for ma a pre ser var o equi lí brio eco nô mi -
co-financeiro do con tra to”.

Con si de ran do a atu al op ção po lí ti ca, de re du -
ção de sub sí di os aos ser vi ços pú bli cos, em ge ral, o
res sar ci men to aos con ces si o ná ri os dos trans por tes
co le ti vos pe las per das de cor ren tes das isen ções
con ce di das se ria efe tu a do me di an te re vi são das ba -
ses ta ri fá ri as. A ri gor, sig ni fi ca ria que os de ma is
pas sa ge i ros de ôni bus pas sa ri am a pa gar ta ri fas
mais al tas pelo uso dos mes mos ser vi ços.

A isen ção da ta ri fa para seg men tos es pe cí fi -
cos de usuá ri os, por sua vez, tor na-se es pe ci al men -
te mais one ro sa no caso do trans por te não-urbano,
de vi do ao ba i xo vo lu me de pas sa ge i ros que o uti li -
za, o que di fi cul ta a di lu i ção dos cus tos en tre os
usuá ri os pa gan tes.

Assim, acre di ta-se que a ex ten são da gra tu i da -
de nos trans por tes co le ti vos ur ba nos as se gu ra da
pela Cons ti tu i ção Fe de ral aos ma i o res de ses sen ta
e cin co anos de ve ria ser li mi ta da, não em ter mos
das di vi sões ad mi nis tra ti vas for ma is, mas em fun ção 
da ca rac te rís ti ca ur ba na dos ser vi ços ofe re ci dos.

Adi ci o nal men te, su ge re-se a su pres são do dis -
po si ti vo revo ga tó rio, em aten di men to ao que de ter mi -
na a Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998, que tra ta da ela bo ra ção das leis e nor mas para
a re da ção de atos nor ma ti vos. Pre ce i tua, a men ci o -
nada lei, que a cláu su la de re vo ga ção será ado ta da
so men te se ne ces sá ria e de ve rá in di car ex pres sa -
men te as leis ou dis po si ções le ga is re vo ga das.

III – Voto

Pelo ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men -
te à apro va ção do PLC nº 1, de 1998, com as mo di -
fi ca ções cons tan tes das Emen das nº 1 e nº 2, que
apre sen ta mos a se guir.

EMENDA Nº 1 – CAS

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 10, de 1998, a se guin te re da ção:

“Art. 1º É as se gu ra da aos ma i o res de
ses sen ta e cin co anos gra tu i da de no trans -
por te se mi-urbano de pas sa ge i ros re a li za do
den tro do mu ni cí pio ou en tre mu ni cí pi os li -
mí tro fes que per ten çam a uma mes ma re -
gião me tro po li ta na, aglo me ra do ur ba no ou
mi cror re gião.”

EMENDA Nº 2 – CAS

Su pri ma-se o art. 3º do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 10, de 1998.

Sala da Co mis são, 17 de mar ço de 1999. –
Osmar Dias, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor – Mar lu ce Pin to – Pa u lo Har tung – Ge ral -
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do Althoff – Ma gui to Vi le la – Jo nas Pi nhe i ro –
Luiz Este vão – Ge ral do Cân di do – Bel lo Par ga –
Ante ro Paes de Bar ros – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – José Alen car – Tião Vi a na – Djal ma Bes sa .

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995

Esta be le ce nor mas para ou tor ga e
pror ro ga ções das con ces sões e per mis -
sões de ser vi ços pú bli cos, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 35. A es ti pu la ção de no vos be ne fí ci os

ta ri fá ri os pelo po der con ce den te, fica con di ci o -
na da à pre vi são, em lei, da ori gem dos re cur sos
ou da si mul tâ nea re vi são da es tru tu ra ta ri fá ria
do con ces si o ná rio ou per mis si o ná ro, de for ma a
pre ser var o equi lí brio eco nô mi co-financeiro do
con tra to.

Pa rá gra fo úni co. A con ces são de qual quer 
be ne fí cio ta ri fá rio so men te po de rá ser atri bu í -
da a uma clas se ou co le ti vi da de de usuá ri os
dos ser vi ços, ve da do, sob qual quer pre tex to, o 
be ne fí cio sin gu lar.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do ar ti go 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e es ta be le ce nor mas para a con so li da ção 
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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 Com ple men -
tar:
....................................................................................

PARECER Nº 123, DE 1999

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre a Emen da da Câ ma ra dos De pu ta -
dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº 307,
de 1995, de au to ria do Se na dor Car los
Be zer ra, que “al te ra a re da ção do art. 4º
do De cre to-Lei nº 972, de 17 de ou tu bro
de 1969, que dis põe so bre o exer cí cio da
pro fis são de jor na lis ta, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I –  Re la tó rio

Tra ta-se de pro je to de lei apro va do nes ta Casa
que, sub me ti do à apre ci a ção da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, re ce beu emen da me di an te a qual su pri miu-se a
nor ma que pre via a re gu la men ta ção da lei, pelo Po der 
Exe cu ti vo no pra zo má xi mo de 60 (ses sen ta) dias.

2. A apro va ção da emen da na Câ ma ra dos
De pu ta dos de cor reu de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa.
O re la tor, De pu ta do Aloy sio Nu nes Fer re i ra, jus ti fi -
cou a su pres são nos se guin tes ter mos: “Entre tan to,
ten do em vis ta en ten di men to fir ma do por esta dou ta 
Co mis são na ‘Sú mu la de Ju ris pru dên cia’ nº 01, e
que é in clu si ve do Excel so STF –  Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral, apre sen ta mos emen da a fim de su pri mir o
art. 2º  da pro po si ção, que co me te ao Po der Exe cu -
ti vo pro vi dên cia de sua com pe tên cia ex clu si va, tido
por in cons ti tu ci o nal”.

3. Por sua vez, tex to da ci ta da “Sú mu la de Ju -
ris pru dên cia” nº 01, ado ta da pela Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra, fir -
mou en ten di men to de que: “Pro je to de Lei, de au to -
ria de de pu ta do ou se na dor, que au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a to mar de ter mi na da pro vi dên cia, que é
de sua com pe tên cia ex clu si va, é in cons ti tu ci o nal”.

É o re la tó rio.

II –  Aná li se

4. Ape sar do en ten di men to es po sa do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, com re la ção à ma té ria o
Se na do ado ta ori en ta ção di a me tral men te opos ta, 
de cor ren te da apro va ção, em ple ná rio, do Pa re -
cer nº 527, de 1997. Na con clu são des se pa re cer, 
o qual re sul tou de con sul ta for mu la da pelo Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra e cujo re la tor foi o Se na -
dor Jo sap hat Ma ri nho, se de cla ra que “des ca be
a im pug na ção de toda e qual quer lei dita au to ri -
za ti va, em ge ral, sob a aná li se de sua cons ti tu ci -
o na li da de e ju ri di ci dade. As leis au to ri za ti vas
ad mi nis tra ti vas, or ça men tá ri as e tri bu tá ri as
têm apo io dou tri ná rio, ju rí di co e le gal, en con -
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trando con fir ma ção ju ris pru den ci al quan to à sua 
es sên cia, à sua for ma ção, mo ti vo pelo qual se
re co men da a sua ad mis si bi li da de”.

5. Em face da aprovação do referido
parecer pelo Plenário desta Casa, a
admissibilidade de normas autorizativas passou
a fazer parte de uma espécie de “jurisprudência” 
interna, ou entendimento comum.

6. Na re a li da de, o pa re cer não se re fe re ex -
pli ci ta men te às nor mas que pre vê em re gu la men -
ta ção de leis. Hou ve, na aná li se da Câ ma ra dos
De pu ta dos, uma in ter pre ta ção ana ló gi ca que es -
ten deu a apli ca ção da re fe ri da “sú mu la” ao caso. 
Da mes ma for ma, por ana lo gia, po de mos apli car
a con clu são do pa re cer aqui apro va do à hi pó te -
se em exa me. Ade ma is, a “nor ma re gu la men ta -
do ra” não é co er ci ti va, mas, sim, pa ra co er ci ti va,
para usar clas si fi ca ção ci ta da na fun da men ta ção 
à de ci são apro va da no Se na do. Sen do as sim, es -
ta mos tra tan do aqui de uma nor ma que de cla ra,
per mi te, es ta be le ce ou su pre. Nes se caso, não
iden ti fi ca mos in va são de com pe tên cia do Po der
Exe cu ti vo. E, den tro des sa li nha de ra ci o cí nio, a
de ci são mais ajus ta da ao en ten di men to fir ma do
nes ta Casa deve ser pela re je i ção da emen da su -
pres si va apro va da na Câ ma ra.

7. Duas cor re ções na re da ção, en tre tan to,
são ne ces sá ri as para adap tar o tex to do pro je to
aos dis po si ti vos da Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela -
bo ra ção das leis. Em pri me i ro lu gar, para cum -
prir com o dis pos to no art. 9º, de ve mos re ti rar
do tex to a nor ma ge né ri ca de re vo ga ção, ten do
em vis ta que, no pre sen te caso, essa é des ne -
ces sá ria. Em se gun do lu gar, tor na-se in dis pen -
sá vel o acrés ci mo das le tras ma i ús cu las NR
após o tex to do ar ti go mo di fi ca do pelo pro je to,
em obe diên cia aos ter mos da alí nea d, do in ci so
III, do art. 12, da mes ma lei, que reza “o dis po si ti vo
que so frer mo di fi ca ção de re da ção de ve rá ser iden ti -
fi ca do, ao seu fi nal, com a le tras NR ma i ús cu las, en -
tre pa rên te ses”.

III – Voto do Re la tor

Com base nas ra zões ju rí di cas e re gi men ta is
ex pos tas, opi na mos pela re je i ção da emen da apro -
va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, pro pon do ao mes -
mo tem po que, na re da ção fi nal, se jam acres ci das
as ini ci a is NR ao fi nal do ar ti go al te ra do pelo pro je to, 
bem como a su pres são do art. 4º do Pro je to de Lei
do Se na do nº 307, de 1995.

Sala da Co mis são, 17 de mar ço de 1999. –
Osmar Dias , Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor –
Car los Be zer ra – Ge ral do Cân di do – Jo nas Pi -

nhe i ro – Luiz Este vão – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Mo re i ra Men des – Ma gui to Vi le la – Le o mar
Qu i ta ni lha – Ge ral do Althoff – Djal ma Bes sa –
Ante ro Paes de Bar ros – José Alen car – Mar lu ce
Pin to – Pa u lo Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 10, de 1998 (nº 4.175/89, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre gra tu i da de de trans por te
de ido sos, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá
pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re -
ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do Re -
gi men to Inter no, do Se na do Fe de ral.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, re gis tro com al gu ma sa tis fa -
ção – evi den te men te não ple na, já que in fe liz men te
tra tou-se de um fato ocor ri do de po is de cir cuns tân ci -
as ex tre ma men te dra má ti cas – que on tem o País
com mu i ta ale gria re gis trou a li ber ta ção do Sr.
Wel lington, após 95 dias em mãos dos seus se -
qües tra do res.

Em vi si ta fe i ta a este Se na do, na úl ti ma quin -
ta-feira, seus ir mãos, os ar tis tas Zezé di Ca mar go e
Lu ci a no, in da ga ram a al guns Se na do res e De pu ta -
dos acer ca das pro vi dên ci as que o Le gis la ti vo bra si -
le i ro po de ria to mar a fim de mi no rar o pro ble ma,
cada dia mais in ten so, do cres ci men to do nú me ro
de se qües tros em nos so País. O se qües tro, cri me
he di on do, abo mi ná vel, tal vez o mais co var de que
pos sa ser co me ti do con tra uma fa mí lia, in fe liz men te, 
es tá-se tor nan do, para um gru po de cri mi no sos, um
meio de vida cada vez mais fre qüen te.

Por es tar esta Casa sem pre dis cu tin do o que
pode o Con gres so Na ci o nal fa zer para re sol ver de -
ter mi na do pro ble ma, apre sen tei hoje ao Se na do da
Re pú bli ca um pro je to de lei que tor na in dis po ní ve is
os bens de to dos os fa mi li a res, até ter ce i ro grau,
que fo rem ví ti mas de se qües tros. Lem bro que esse
proje to já foi apre sen ta do no Se na do pelo en tão
Senador Ma u rí cio Cor rêa, hoje Mi nis tro do Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral. Embo ra te nha pas sa do por di ver -
sas co mis sões, ao che gar à Câ ma ra dos De pu ta dos 
a ma té ria foi re je i ta da por ale ga da in cons ti tu ci o na li -
da de, vis to que não pre via en vol vi men to do Po der
Ju di ciá rio na apre ci a ção da per ti nên cia ou não da
in dis po ni bi li da de de bens.

Por isso, reexaminando esse projeto desde a
última quinta-feira, procuramos corrigir esse senão,
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fazendo com que, no momento em que haja o fato
criminoso, o juiz seja imediatamente comunicado,
cabendo-lhe a decisão sobre determinar ou não a
indisponibilidade de bens da família do seqüestrado.

Cha mo a aten ção para esse pro je to, já que, na 
Itá lia, país que há quin ze anos era re cor dis ta nes se
tipo de ação cri mi no sa no mun do, a apre sen ta ção e
apro va ção de pro je to se me lhan te in vi a bi li zou a in -
dús tria de se qües tro. Hoje, a Itá lia, ape sar de, la -
men ta vel men te, re gis trar esse pe río do es cu ro e tris -
te da sua his tó ria, fe liz men te, não apre sen ta mais
com tan ta fre qüên cia esse tipo de prá ti ca cri mi no sa
em seu ter ri tó rio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, exis te
uma in fi ni da de de pes so as que po dem ser ví ti mas,
a qual quer mo men to, des se tipo de cri me. A so ci e -
da de sem pre es pe ra dos que cons ti tu em a eli te da
clas se po lí ti ca bra si le i ra as so lu ções para os pro ble -
mas que a afli gem.

Por isso, peço uma aten ção es pe ci al dos co le -
gas Se na do res. Tal vez por ter sido eu ví ti ma des se
he di on do cri me há pou co mais de um ano e meio,
in for mo-lhes que a ex pe riên cia do se qües tro é mu i to 
dura, por que o so fri men to aca ba no mo men to em
que se tem a de vo lu ção do ente que ri do, que re tor -
na a nos sa casa. Mas se o so fri men to aca ba, não
aca ba ja ma is a dor do ter so fri do.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Este -
vão, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá -
rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Este -
vão, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, acom pa nha mos com a de vi -
da aten ção e o má xi mo de in te res se, os es for ços
em pre en di dos pelo Bra sil nos úl ti mos anos para su -
pe rar as his tó ri cas ma ze las do seu sis te ma edu ca ci -
o nal. Hoje, po de mos afir mar, com bas tan te se gu ran -
ça, que os re sul ta dos ob ti dos são ani ma do res.

Mes mo ten do a ple na cons ciên cia de es tar mos 
lon ge do ide al, re co nhe ce mos os acer tos de uma
po lí ti ca edu ca ci o nal que pri vi le gia a edu ca ção bá si -
ca, des cen tra li za a ges tão do sis te ma, exa mi na cri -

te ri o sa men te os li vros di dá ti cos a se rem ad qui ri dos
com re cur sos pú bli cos e dis tri bu í dos no mo men to
cer to às es co las, de fen de a ado ção de pa râ me tros
cur ri cu la res in te li gen tes e ade qua dos às cir cuns tân -
ci as his tó ri cas do mo men to em que vi ve mos 

Não há como não se ale grar com a cri a ção de
um fun do fi nan ce i ro es pe cí fi co para o en si no fun da -
men tal. De igual modo, apla u di mos a pre o cu pa ção do
Mi nis té rio da Edu ca ção de, por in ter mé dio da TV
Esco la e de pro gra mas de edu ca ção a dis tân cia, ofe -
re cer aos pro fes so res de todo o País a opor tu ni da de
de acom pa nhar a evo lu ção do co nhe ci men to em to -
das as áre as do sa ber, de ter aces so à in for ma ção
que di na mi za seu tra ba lho em sala de aula, de, per -
ma nen temente, po der re ci clar-se e aper fe i ço ar-se.

Uma nova Lei de Di re tri zes e Ba ses foi apro va -
da, abrin do ca mi nho para ex pe riên ci as pe da gó gi -
cas, con fe rin do au to no mia à es co la e li ber tan do o
sis te ma edu ca ci o nal do ex ces so de nor mas que tra -
di ci o nal men te o atra pa lha ram. São ações e ati tu des, 
como as que es ta mos des ta can do, que tor na ram
pos sí ve is al gu mas vi tó ri as da edu ca ção bra si le i ra,
mu i to em bo ra te nha mos cons ciên cia de que mu i to
há de ser fe i to. 

Entre tan to, Sr. Pre si den te e no bres Co le gas,
no âm bi to da edu ca ção su pe ri or o ce ná rio per ma ne -
ce ex tre ma men te pro ble má ti co. As tra di ci o na is ins ti -
tu i ções pú bli cas, es pe ci al men te as uni ver si da des fe -
de ra is, lu tam para su pe rar a fal ta de re cur sos que,
como elas pró pri as não se can sam de di zer, di fi cul -
ta-as de cum prir seu pa pel de for ma do ras de pes so -
al al ta men te qua li fi ca do, in dis pen sá vel ao de sen vol -
vi men to do País. 

Exa ta men te por isso, des de a dé ca da de 70, a
ini ci a ti va pri va da vem ocu pan do um es pa ço cada
vez mais ex pres si vo na ofer ta de va gas em cur sos
su pe ri o res. Com pre en der esse fe nô me no não é ta -
re fa di fí cil. Afi nal, ante a con cre ta im pos si bi li da de de 
o po der pú bli co aten der à cres cen te de man da pela
ma trí cu la em um cur so de gra du a ção, nada mais
na tu ral que ins ti tu i ções par ti cu la res o fa çam. A gra -
vi da de da ques tão ma te ri a li za-se, a ri gor, na ou tra
face da mo e da: a gran de ma i o ria dos bra si le i ros que 
não têm aces so ao en si no su pe ri or pú bli co e gra tu i -
to é com pos ta por pes so as que não dis põem de re -
cur sos su fi ci en tes para ar car com os cus tos de sua
for ma ção uni ver si tá ria. 

Esta mos, pois, di an te de um pro ble ma de agu -
da re per cus são so ci al. De um lado, há um ris co real
de mi lha res de jo vens ve rem seus mais le gí ti mos
so nhos de fre qüen tar um cur so su pe ri or se rem im pi -
e do sa men te aba ti dos pela cru el fal ta de con di ções

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 484



ma te ri a is; de ou tro, é o pró prio País que vê des per -
di çar-se a opor tu ni da de de, me di an te a ade qua da
pre pa ra ção in te lec tu al e pro fis si o nal de seus fi lhos,
su pe rar o atra so e pro mo ver o tão ne ces sá rio de -
sen vol vi men to.

O mais dramático, Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, é que, embora existente a conhecida
solução para o problema, os sucessivos governos
da União teimam em não implementá-la, pelo
menos de forma coerente, consistente e
permanente. Refiro-me ao Programa de Crédito
Educativo, o Creduc, esboçado ainda nos anos 70,
transformado ao longo do tempo e que, por volta de
1993, chegou a conhecer um fugaz momento de
êxito.

Tan to as ins ti tu i ções cre den ci a das, quan to
prin ci pal men te os mi lha res de es tu dan tes se le ci o na -
dos pelo Pro gra ma, não me re cem e não po dem fi car 
su je i tos à in cons tân cia do Cre duc, que se ma ni fes ta 
na in cer te za do lan ça men to de seu edi tal a cada se -
mes tre, no atra so do re pas se dos re cur sos, no nú -
me ro de va gas ofe re ci das. Esse tipo de pro ce di men -
to – que, des gra ça da men te, tem sido uma cons tan te 
– de sor ga ni za a vida do es tu dan te, fa zen do-o vi ver
em per ma nen te es ta do de ten sa ex pec ta ti va, além
de des mo ra li zar qual quer ten ta ti va sé ria de pla ne ja -
men to por par te da ins ti tu i ção de en si no.

O que a Na ção exi ge é um bas ta a essa si tu a -
ção que não su pre as ne ces si da des dos es tu dan tes, 
pune as ins ti tu i ções que ace i tam par ti ci par do Pro -
gra ma e des gas ta pro fun da e des ne ces sa ri a men te
o Go ver no Fe de ral. Para tan to, al gu mas me di das
pre ci sam ser ado ta das com a má xi ma ur gên cia. Em
pri me i ro lu gar, a efe ti va ins ti tu ci o na li za ção do Pro -
gra ma, a qual so men te será pos sí vel se ele for as -
su mi do como um “Pro gra ma de Go ver no”. Assim,
mu i to mais que uma ação se to ri al, o Cre duc de ve rá
en vol ver tan to o Mi nis té rio da Edu ca ção quan to a
área eco nô mi ca: Fa zen da, Se plan, Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral, por exem plo.

Em se gui da, de ve rá ser ga ran ti da a re gu la ri da -
de do Pro gra ma. Isso sig ni fi ca di zer que os edi ta is
de vem ser pu bli ca dos com a de vi da an te ce dên cia,
os pra zos para a se le ção e a as si na tu ra dos con tra -
tos fi xa dos, e de fi ni do o cro no gra ma de re pas se dos 
re cur sos para as ins ti tu i ções de en si no cre den ci a -
das. Em sín te se, o que se pede é o fim da im pro vi -
sa ção e do caos que se ins ta la a cada se mes tre,
fru to da in cons tân cia e da in cer te za.

Não menos importante, Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, é o inadiável reexame da forma de
pagamento dos empréstimos contraídos. Se são
aceitáveis as atuais taxas de inadimplência, mais

incompreensível ainda é a rigidez de uma norma
que pressupõe a capacidade de pagamento de um
recém-formado, claramente egresso das camadas
humildes da população, independentemente de ter ou
não conseguido inserir-se no mercado de trabalho.
Meu apelo, neste momento, é no sentido de que esse
critério – inserção no mercado de trabalho – seja
privilegiado na cobrança da dívida do estudante.

Ao en cer rar es sas pon de ra ções, Sr. Pre si den -
te e no bres co le gas, es pe ro sen si bi li zar o Po der
Exe cu ti vo para o ele va do al can ce so ci al das me di -
das aqui pro pos tas, de for ma que exa mi ne com cu i -
da do a ques tão do Cré di to Edu ca ti vo e pro mo va as
ne ces sá ri as al te ra ções em seu fun ci o na men to. O
Bra sil não pode ser le ni en te com a qua li fi ca ção de
sua ju ven tu de de for ma a tor ná-la mais apta e ca paz 
de con tri bu ir com o de sen vol vi men to na ci o nal e para 
a cons tru ção de uma Pá tria me lhor para to dos nós.

Sr. Pre si den te e meus no bres co le gas, acre di -
to que não só o Esta do de San ta Ca ta ri na seja atin -
gi do pelo pro ble ma. Lá, che gam de ze nas de car tas
de es tu dan tes que pas sa ram no ves ti bu lar, mas não 
de uma uni ver si da de gra tu i ta. São obri ga dos a fre -
qüen tar fun da ções ou uni ver si da des par ti cu la res,
sem que seus pais, seus pa ren tes te nham con di -
ções. Co nhe ço de ze nas de es tu dan tes do meu
Esta do nes sa si tu a ção. Os pais ape lam, cri am mo vi -
men tos para que não can ce lem as ma trí cu las, para
que seus fi lhos te nham con di ção de es tu dar, bus car 
co nhe ci men tos. 

É nes se sen ti do que o Cré di to Edu ca ti vo é tido 
como ga ran tia des se gran de con tin gen te de es tu -
dan tes bra si le i ros que não con se gui ram fre qüen tar
uma es co la pú bli ca, fe de ral ou es ta du al, para que
pos sam bus car o aper fe i ço a men to em áre as mu i tas
ve zes es sen ci a is para o Bra sil. Pre ci sa mos ofe re cer 
con di ções, o Go ver no pre ci sa en con trar so lu ções e
o Cré di to Edu ca ti vo é o ins tru men to ca paz de ga -
ran tir a fre qüên cia do es tu dan te nas uni ver si da des.

Con tu do, sur ge ou tro pro ble ma quan do da for -
ma tu ra. Sa be mos que a ina dim plên cia é ele va da,
uma vez que, num pri me i ro mo men to, os que sa í -
ram da uni ver si da de não en con tram tra ba lho. O es -
tu dan te pre ci sa de tem po para se aper fe i ço ar, fa zer
es tá gio e en con trar em pre go. Mas o Go ver no pre ci -
sa con tro lar o in gres so des ses no vos pro fis si o na is
no mer ca do, para que seja ga ran ti do o pa ga men to
dos re cur sos ob ti dos na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
que, com eles, fi nan ci a rá ou tros es tu dan tes. Co brar
da que le que saiu da uni ver si da de e ain da não con -
se guiu em pre go é do lo ro so. 

Sr. Presidente, nobres Colegas, essas são as
ponderações que trago nesta tarde, até porque é o
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início, praticamente, do ano letivo no Brasil inteiro.
Esta é a situação na qual se encontram milhares e
milhares de jovens deste País. Espero que se
encontre um caminho que restabeleça uma linha de
recursos aos que não conseguiram freqüentar uma
escola pública e que estão hoje numa faculdade
particular.

Des sa for ma, es pe ra-se que es ses jo vens aju -
da rão o Bra sil no seu de sen vol vi men to, e de po is, na 
exe cu ção ou na co bran ça des ses ha ve res, aque les
que con se gui ram em pre go co me cem a de vol ver a
quan tia em pres ta da em tro ca dos co nhe ci men tos
ad qui ri dos. Te nho cer te za de que ne nhum de les se
ne ga rá a de vol ver os va lo res em pres ta dos pelo fun -
do da Ca i xa Eco nô mi ca, re pi to, no mo men to em que 
con se gui rem um em pre go, a fim de que haja a ro ta -
ção dos re cur sos que aju da rão os no vos es tu dan -
tes.

Acre di to que o Mi nis tro da Edu ca ção deva en -
fren tar isso com se ri e da de, en vol ven do, como dis se
an tes, a área eco nô mi ca do Go ver no Fe de ral, para
que pos sa mos dar um alen to aos mi lha res e mi lha -
res de jo vens que es tão nes sa ex pec ta ti va hoje pelo 
Bra sil in te i ro.

Essas são as con si de ra ções que faço nes ta
tar de.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta
tri bu na vol tan do a um tema que me tem apa i xo na -
do: a omis são atu al, a ação fu tu ra ne ces sá ria do
Con gres so Na ci o nal no de ba te so bre os me i os de
co mu ni ca ção.

Não há dú vi da al gu ma de que o Bra sil tem em
seu rá dio e ba si ca men te em sua te le vi são um dos
se to res mais mo der nos e res pe i ta dos – in clu si ve,
tec ni ca men te, é um dos mais avan ça dos do mun do. 
No que se re fe re à TV Glo bo, por exem plo, suas no -
ve las e mi nis sé ri es são de pri me i rís si ma gran de za.
É di fí cil en con trar algo re al men te su pe ri or no que
tan ge à téc ni ca, à qua li da de e ao sig ni fi ca do.

Mas a tese que de fen do é a de que este Con -
gres so Na ci o nal deve en ten der o seu pa pel. De pre -
en de mos que, tal como está ins cri to na Cons ti tu i -
ção, o Cons ti tu in te bra si le i ro com pre en deu a im por -
tân cia do sig ni fi ca do do rá dio e da te le vi são, de ter -
mi nan do aos se to res de co mu ni ca ção, con ces si o ná -
ri os de ser vi ço pú bli co, a res pon sa bi li da de no que
tan ge a uma sé rie de fa to res na for ma ção da so ci e -
da de, da per so na li da de da gen te bra si le i ra. Isso me
pa re ce ab so lu ta men te ló gi co. O Con gres so Na ci o nal 
de ba te per ma nen te men te a fa mí lia, a so ci e da de, a

edu ca ção, a sa ú de, a Igre ja. Dis cu te-se a fa mí lia
por que a cri an ça se for ma no meio da fa mí lia, por -
que a per so na li da de do in di ví duo co me ça na fa mí -
lia. Dis cu te-se a es co la, por que a es co la é que ins -
trui, é que for ma a cri an ça, o ci da dão.

Já está pro va do que, mu i to mais do que a fa mí -
lia, mu i to mais do que a Igre ja e do que a es co la, a
ca be ça da cri an ça é fe i ta ba si ca men te pela te le vi são.
É mu i to ma i or o nú me ro de ho ras que uma cri an ça
pas sa na fren te da te le vi são do que no con ví vio da
casa, da es co la, da Igre ja. Então, se es ta mos aqui, na 
Câ ma ra e no Se na do, de ba ten do e dis cu tin do nor mal -
men te a ques tão da edu ca ção como pri o ri tá ria; se dis -
cu ti mos cons tan te men te re gras, leis e pro je tos que
ori en tam e es ti mu lam a edu ca ção, a es co la; se es ta -
mos aqui per ma nen te men te dis cu tin do a for ma ção da
fa mí lia, do lar, a for ma ção de la res que exis tem ou
não de di re i to, ape nas de fato; se es ta mos pre o cu pa -
dos com uma in fi ni da des de ques tões que en vol vem a 
nos sa mo ci da de, como po de mos pen sar e não olhar,
não aten tar àque la que se cha ma rá dio e te le vi são
no que tan ge a nos sa res pon sa bi li da de?

Pa re ce-me que é uma ques tão da mais ab so -
lu ta pri o ri da de no Bra sil. Não vejo fór mu la pela qual
pos sa mos al can çar gran des pro pos tas, gran des
idéi as, apro fun dar, me lho rar o co nhe ci men to do
nos so povo, a não ser uti li zan do o rá dio e a te le vi -
são. Algu mas cam pa nhas de ori en ta ção de sa ú de,
uma sim ples pu bli ci da de, que é água com açú car e
que pode evi tar o mais sé rio, tem um sig ni fi ca do
mu i to sé rio e mu i to im por tan te na vida de uma cri an -
ça.

De fen do isso com gar ra. Vejo até que há por
par te dos pro pri e tá ri os, dos di ri gen tes de rá dio e te -
le vi são um de se jo em acer tar. Mas vejo tam bém
uma ir res pon sa bi li da de da clas se po lí ti ca em cum -
prir a sua par te. Não há a pre o cu pa ção em bus car
um ca mi nho, em re la ção ao qual te nha mos a co ra -
gem de man ter uma atu a ção per ma nen te e cons tan -
te nes se se tor.

Há dois anos, pre si di, aqui na Casa, uma Co -
mis são Espe ci al que de ba teu lon ga men te a ques tão 
da te le vi são, in clu si ve pu bli can do um li vro de cer ca
de 800 pá gi nas. Esse li vro foi mais para ori en tar e
es cla re cer, uma es pé cie de vade me cum para as
pes so as que se in te res sam pela ma té ria. Nele, elas
po dem co nhe cer a lei, o es tu do, e po dem lo ca li zar,
na bi bli o te ca ou em qual quer lo cal, o com pên dio em 
que a ma té ria é tra ta da.

Mas a pri me i ra pro pos ta da Co mis são que pre -
si di mos foi a de cri ar aqui na Casa - não digo uma
Co mis são Per ma nen te, por que são tão pou cos os
Se na do res e tan tos os as sun tos, que se ria di fí cil –,
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na Co mis são de Edu ca ção, uma sub co mis são per -
ma nen te com a res pon sa bi li da de de, ro ti ne i ra men te, 
não de for ma ex tra or di ná ria, não por um de ter mi na -
do pe río do, mas per ma nen te men te, tra tar do de ba te 
e da dis cus são do rá dio e da te le vi são.

Enu me rei, ao apre sen tar a pro pos ta, al gu mas
das fi na li da des da Co mis são: pro pi ci ar o de ba te
acer ca do pa pel dos me i os de co mu ni ca ção ele trô ni -
cos no País, po den do para tan to re a li zar au diên ci as
pú bli cas com en ti da des da so ci e da de, bem como
so li ci tar de po i men tos de qual quer au to ri da de, ci da -
dão, nos ter mos dos in ci sos tais; pro mo ver a in te ra -
ção do Se na do Fe de ral com ór gãos do Po der Exe -
cu ti vo e en ti da des da so ci e da de ci vil que, pela na tu -
re za de suas ati vi da des, pos sam con tri bu ir para o
de ba te so bre a co mu ni ca ção de mas sas do nos so
País; pro mo ver a in te ra ção do Se na do Fe de ral com
as en ti da des re pre sen ta ti vas das emis so ras de rá dio 
e te le vi são, de modo a es ta be le cer cons tan te diá lo -
go en tre pro du to res e con su mi do res nas pro gra ma -
ções ve i cu la das; apre ci ar pro gra mas, pla nos e po lí ti -
cas go ver na men ta is ins ti tu í dos para o se tor de co -
mu ni ca ção de mas sas no País; re ce ber re cla ma -
ções e ava li ar su ges tões da so ci e da de quan to à
pro gra ma ção de rá dio e te le vi são, es pe ci al men te no 
que diz res pe i to ao aten di men to no dis pos to do art.
221 da Cons ti tu i ção Fe de ral; re a li zar e dar pu bli ci -
da de a es tu dos e pes qui sas que ver sem so bre os
as sun tos com pre en di dos da Cons ti tu i ção Fe de ral;
pro por ao Ple ná rio da Co mis são de Edu ca ção me di -
das le gis la ti vas re sul tan tes do es tu do de ava li a ção
nos ter mos des sas atri bu i ções.

Sr. Pre si den te, es ta re mos dan do um pas so
tre men da men te im por tan te para sa ne ar uma la cu na
ab so lu ta men te in com pre en sí vel, qual seja, a au sên -
cia to tal do Po der Le gis la ti vo no que tan ge às co mu -
ni ca ções.

Dis cur sos, de ba tes, co mis sões es pe ci a is, leis,
pro postas, te mos per ma nen te men te. É evi den te que
essa ma té ria, a cada dia, é de ba ti da na Casa do Con -
gres so, mas as sim como as Co mis sões de Sa ú de, do
Tra ba lho, da Agri cul tu ra, de Edu ca ção, de Assun tos
So ci a is, etc., de ve ría mos ter um ór gão com a mis são
es pe cí fi ca de tra tar do pro ble ma da co mu ni ca ção, da
pro gra ma ção, no que diz res pe i to à for ma ção da so ci -
e da de e do in di ví duo. Isso, a meu ver, é ne ces sá rio
em um país do ta ma nho do Bra sil, de di men sões
con ti nen ta is, com tan tas di fe ren ças re gi o na is e com
as gran des di fe ren ças so ci a is e eco nô mi cas na sua
po pu la ção. Ante ve jo o ama nhã, Sr. Pre si den te.

O que o Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za fez no
ano re tra sa do foi o iní cio – e não sei até que pon to o 
seu pro je to foi ou não apro va do am pla men te na prá -

ti ca. Po rém, no mo men to em que S. Exª en vi ou um
apa re lho de te le vi são, en vi ou tam bém a pos si bi li da -
de da trans mis são de au las para todo o Bra sil, com
os me lho res pro fes so res ori en tan do os alu nos por
in ter mé dio do vi de o cas se te. Ima gi no que, da qui a
um par de anos, com a te le vi são a cabo e uma pe -
que na an te na con se gui re mos sin to ni zar um ca nal
de te le vi são no meio da Flo res ta Ama zô ni ca. Estou
a ima gi nar da qui a quan to tem po as sis ti re mos au las
pela te le vi são, via sa té li te, da das pe los me lho res
pro fes so res e ins tru to res do Bra sil em to dos os co lé -
gi os e es co las bra si le i ras. Não te nho ne nhu ma dú vi -
da de que pro ble mas como edu ca ção, sa ú de, pro -
ble mas bá si cos de nos sa so ci e da de, atra vés da te -
le vi são in te ra ti va se rão be ne fi ci a dos. Ha ve rá a pos -
si bi li da de de am pli ar ao in fi ni to a ca pa ci da de de
avan çar rumo às zo nas ge o gra fi ca men te mais in sí -
pi das, mais di fí ce is, mais com pli ca das e eco no mi ca -
men te mais atra sa das. Cre io que tal in te ra ção terá
um sig ni fi ca do mu i to im por tan te. 

Não en tro no de ba te por que não é o mo men to
de sa ber como deve ou não ser fe i to e qua is os me -
lho res pro gra mas, mas tam bém não pas sa pela mi -
nha ca be ça fa zer cen su ra ou qual quer co i sa se me -
lhan te. Não pas sa pela mi nha ca be ça cen su rar ou
fa zer qual quer co i sa se me lhan te. Deus me li vre. Pa -
gou-se um pre ço mu i to caro por isso. Não me pas sa 
pela ca be ça ter uma de ter mi na ção no sen ti do de di -
zer qual vai ser, como vai ser e o que vai ser a pro -
gra ma ção des sa ou da que la emis so ra de te le vi são.
Não se faz isso nos co lé gi os; na es co la, da mos ori -
en ta ção, mas cada uni ver si da de tem o seu cur rí cu -
lo; cada es co la tem a sua ma ne i ra de ori en tar.
Como não se faz isso na re li gião; cada re li gião tem
o seu cul to e tem a sua ma ne i ra de de fen der a sua
es pi ri tu a li da de. Mas de fen do a pos si bi li da de de nos
apro fun dar mos na qui lo que para mim é fun da men -
tal: uma cri an ça que às ve zes não tem nada que lhe 
ga ran ta no lar – por que mu i tas ve zes o lar já não é
mais lar, é um pon to de en con tro. Em pri me i ro lu gar, 
quan tos são aque les que não co nhe cem os pró pri os 
pais? Qu an tos são aque les que co nhe cem a mãe,
mas não co nhe cem o pai? Qu an tos são aque les
que co nhe cem o pai e a mãe, mas os dois saem de
ma dru ga da, en quan to a cri an ça está dor min do, e
vol tam de ma dru ga da, en quan to a cri an ça está dor -
min do, por que uma é do més ti ca e o ou tro é ope rá -
rio, e, lá no Rio de Ja ne i ro, por exem plo, mo ram
num su búr bio e le vam duas ho ras para che gar em
casa? Qu an tos são aque les que po dem se ins tru ir
na es co la mas pou ca é a edu ca ção que re ce bem?
Mes mo jun to à clas se po bre: mu i tas ve zes, ve mos
que não têm água, não têm ab so lu ta men te nada,
mas lá está o apa re lhi nho de rá dio e, qua se sem pre, 
a te le vi são.

Por isso, Sr. Presi den te, defen der essa maté -
ria, discu ti-la, apro fun dá-la e escla re cê-la, parece-
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me uma respon sa bi li da de, uma obri ga ção do
Congres so Naci o nal. Mas é natu ral que o propri e tá -
rio de uma rádio ou de uma tele vi são busque o
melhor, como é também natu ral, na lei de merca do,
que se busque também o lucro e a audiên cia. E
muitas vezes a audiên cia forne ci da pelo Ibope é a
que deter mi na os progra mas que ficam ou saem do
ar. Pergun tei para os espe ci a lis tas: por que não há
mais progra mas como o “Sítio do Pica-Pau Amare -
lo”, que infor ma e educa? Prati ca men te era o que
mais educa va uma crian ça. Havia ali a velhi nha, o
Pedri nho, a Emília e o Sítio do Pica-Pau Amare lo. A
respos ta foi singe la: trata va-se de um progra ma
muito caro. Aos poucos, o concor ren te colo cou um
progra ma de dese nhos, de canto ri as, etc. e ficou
prova do que aque le outro progra ma de custo 2
ganha va em audiên cia desse progra ma de custo 98. 
Então, saiu o progra ma Sítio do Pica-Pau Amare lo e 
entrou um progra ma com uma meni na boni ti nha
brin can do com as crian ças e apre sen tan do os dese -
nhos, diga-se de passa gem, de maior signi fi ca do e
de maior forma ção, subs ti tu in do aque le progra ma.

Ora, Sr. Pre si den te, não pode ser ape nas o
Ibo pe que ori en ta a de ter mi na ção de um pro gra ma.
Entre tan to, se eu fos se dono de uma te le vi são, se
qui ses se anun ci an tes e se ti ves se con cor ren tes, é
cla ro que me ori en ta ria pelo Ibo pe. Assim, se não
for es ta be le ci da uma ori en ta ção que deve ser se gui -
da por to das as te le vi sões, o pro pri e tá rio se gui a rá
pela lei de mer ca do e, gui an do-se por ela, terá de
ver qual o ren di men to que pode ter, qual a res pos ta
do pú bli co, qual a au diên cia que está ten do, por que, 
de acor do com ela, po de rá co brar mais ou me nos
pela pu bli ci da de.

Sen do as sim, não há que acu sar os pro pri e tá -
ri os de te le vi são, por que es tão bus can do o me lhor
Ibo pe. É pre ci so que haja uma ori en ta ção, que to -
dos te nham de se guir de ter mi na das nor mas.

Pa re ce que me lho rou, mas hou ve um mo men -
to em que o Ibo pe foi co lo ca do em se gun do lu gar,
por que em pri me i ro es ta va o 0900. As li ga ções para 
o 0900, para par ti ci par dos sor te i os de au to mó ve is e 
de ou tros prê mi os, eram mais im por tan tes que o
pró prio Ibo pe. Às ve zes, o lu cro dos te le fo ne mas
era ma i or que o lu cro da pu bli ci da de.

Em um pro gra ma de 45 mi nu tos, ga nha va-se
mais nos te le fo ne mas para o sor te io do car ro do
que na pu bli ci da de ine ren te ao pro gra ma. Essas co -
i sas ocor rem en quan to es ta mos aqui dis cu tin do se
de ve mos ou não li be rar os cas si nos. De re pen te, li -
ga mos a te le vi são e um cas si no en tra em sua casa.
Essas ques tões têm de ser dis cu ti das com se re ni da -
de, com tran qüi li da de, com co ra gem, mas sem ou -

sa dia, sem pro vo ca ção. Nin guém tem o mí ni mo in te -
res se de fa zer uma pro vo ca ção des ne ces sá ria, não
re co nhe cen do a im por tân cia, o sig ni fi ca do, o peso
dos pro pri e tá ri os de rá dio e de te le vi são. De ve mos
res pe i tá-los, mas não de ve mos ter medo de di zer o
que pre ci sa ser dito. Não po de mos des res pe i tar
nos sa cons ciên cia a pon to de de i xar mos de de ba ter 
o que deve ser de ba ti do. Se não ti ves se um fi lho de
qua tro anos, ape sar da mi nha ida de, tal vez não
pen sas se so bre tais co i sas. Meu fi lho mais ve lho
hoje já está for ma do. Qu an do mais jo vem, vivi em
uma épo ca di fí cil. Du ran te o re gi me mi li tar, cor ria
todo o tem po e não ti nha o tem po de que dis po nho
atu al men te para ver de ter mi na das co i sas que acon -
te cem. Ven do isso, dou-me con ta da im por tân cia
que te mos na cons ci en ti za ção da nos sa gen te, do
nos so povo.

Qu an do vejo o aban do no a que se re le ga a
imen si dão da so ci e da de bra si le i ra, quan do vejo a des -
pre o cu pa ção com que se fala de co lé gi os que têm tur -
nos de uma ou duas ho ras, quan do vejo a des pre o cu -
pa ção com a for ma ção das cons ciên ci as, pen so em
nos sa res pon sa bi li da de. Se ana li sar mos os equí vo cos 
que nos sa so ci e da de co me teu ao lon go dos 500 anos 
que va mos fes te jar, se ana li sar mos a nos sa so ci e da -
de e com pa rá-la com ou tras, ve ri fi ca re mos que a
gran de ver da de, a ver da de ab so lu ta é que fal tou ao
Bra sil as gran des de ci sões nas ho ras exa tas.

Te nho tido uma luta mu i to gran de no Con gres -
so con tra o que cha mo de im pu ni da de. Há vin te
anos ve nho di zen do nes ta Casa que nes te país só
vão para a ca de ia os la drões de ga li nha. As eli tes
bra si le i ras não se pre o cu pam com a res pon sa bi li da -
de que têm.

Qu an do vejo o Pre si den te des ta Casa afir mar
que vai di vul gar uma sé rie de fa tos re la ci o na dos a
um Po der, per gun to: e daí? Po de mos ci tar a mes ma 
quan ti da de de fa tos se me lhan tes a es ses, ou até
mais, que ocor rem no Po der Le gis la ti vo ou no Po der 
Exe cu ti vo. O mes mo po de mos fa zer em re la ção à
clas se di ri gen te, aos in dus tri a is, aos em pre sá ri os,
ou a qual quer pes soa im por tan te nes te País. E não
acon te ce nada, Sr. Pre si den te! 

Não po de mos de re pen te ape nas le van tar a
voz e apon tar os er ros de A, B ou C. Na mi nha opi -
nião, te mos que atu ar em dois ân gu los: pri me i ro, é
pre ci so for mar a per so na li da de do jo vem, mos tran -
do-lhe os va lo res éti cos, so ci a is e mo ra is dig nos da
so ci e da de; se gun do, é pre ci so pu nir quem er rou, seja
Se na dor, Pre si den te da Re pú bli ca, mem bro do Ju di -
ciá rio ou Go ver na dor. De ve mos pu nir quem deve ser
pu ni do. No mo men to em que isso acon te cer, as
pesso as vão ve ri fi car que as leis são para va ler.
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Sr. Presidente, logo que o novo Código de
Trânsito entrou em vigor – parecia que as punições
seriam maiores –, em Porto Alegre as infrações
diminuíram em 90%. Não sei como está agora,
porque não se sabe se a lei é para valer ou se é
para não ser aplicada.

O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – V. Exª
concede-me um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não, Senador.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – No bre Co -
le ga, Se na dor Pe dro Si mon, pedi a V. Exª a opor tu -
ni da de de apar teá-lo por re co nhe cer, mais uma vez, 
em seu pro nun ci a men to imen sa per ti nên cia com re -
la ção a um pro ble ma fun da men tal do mun do de
hoje. Re al men te, com a ace le ra ção do pro ces so de
co mu ni ca ção, es ta mos vi ven do em um mun do em
trans for ma ção, que V. Exª di ag nos ti ca com gran de
pre ci são. Cada vez mais os me i os de co mu ni ca ção,
no ta da men te a te le vi são e o rá dio, exer cem pa pel
fun da men tal na for ma ção dos nos sos jo vens não só 
no Bra sil, mas em todo o mun do. Por tan to, a dis cus -
são que V. Exª traz a este ple ná rio é mu i to opor tu -
na. Em ou tros pa í ses, essa ques tão é de ba ti da não
ape nas pelo Po der Le gis la ti vo, mas prin ci pal men te
pela so ci e da de. As so ci e da des fa zem um con tro le
efe ti vo da pro gra ma ção de te le vi são, rá dio e até de
ci ne ma. Essas so ci e da des es tão acos tu ma das a
uma par ti ci pa ção ma i or, par ti ci pa ção essa que in fe -
liz men te o povo bra si le i ro, por ter vi vi do vin te e um
anos à mar gem do pro ces so de mo crá ti co, de cer ta
for ma, de sa pren deu como fa zer. É mu i to im por tan te
que ou ça mos o cha ma men to de V. Exª e par ta mos
para essa par ti ci pa ção efe ti va por meio do Po der
Le gis la ti vo e, prin ci pal men te, de to dos os ci da dãos
bra si le i ros. Não po de mos per mi tir que o mais ex tra -
or di ná rio avan ço do nos so sé cu lo, que ofe re ce a
pos si bi li da de de edu car pes so as à dis tân cia, de in -
for mar, de fa zer dos me i os de co mu ni ca ção um mo -
de lo de aper fe i ço a men to da so ci e da de, seja des vir -
tu a do e, em vez de aper fe i ço ar, des vir tue a for ma -
ção dos nos sos jo vens. Pa ra béns a V. Exª. Qu e ro
di zer que mo des ta men te, no meu tra ba lho como Se -
na dor que se ini cia com este man da to, pre ten do
cer rar fi le i ras com V. Exª, para que pos sa mos di re ci -
o nar os me i os de co mu ni ca ção para a for ma ção da
nos sa ju ven tu de. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – Agra -
de ço a V. Exª. Digo que V. Exª tem ra zão quan do in -
sis te que essa res pon sa bi li da de não é ape nas do
Con gres so, e sim de toda a so ci e da de. V. Exª está
ab so lu ta men te cer to.

É evi den te que a so ci e da de deve de ba ter,
deve dis cu tir. Há al guns dias par ti ci pei da TV Co mu -
ni tá ria de Bra sí lia e fi quei im pres si o na do com as
pes so as, com o seu ca ri nho e afe to. Não sei se eles 
têm au diên cia, mas es tão ten tan do fa zer uma te le vi -
são vol ta da para Bra sí lia. Evi den te men te, a so ci e -
da de tem de par ti ci par, tem de es tar pre sen te. Para
tan to, é pre ci so um ca mi nho. Fa la mos, por exem plo, 
na pos si bi li da de de in se rir um om buds man  na te le -
vi são, como já o tem a Fo lha de S. Pa u lo, en car re -
ga do de re ce ber e dar res pos tas aos pe di dos de in -
for ma ção, às in ter ro ga ção fe i tas.

No mo men to em que a so ci e da de ti ver um ca -
nal por meio do qual pos sa de ba ter, dis cu tir, fa -
zer-se pre sen te, va mos en ten der que esse é o ca mi -
nho. Qu an do a so ci e da de com pre en der que tem
chan ce de re al men te mo di fi car, vai par ti ci par.

Mu i tos têm se sur pre en di do. A pri me i ra vez
que se le vou a Orques tra Sin fô ni ca de Por to Ale gre
a uma zona de gen te hu mil de, os mú si cos re la ta ram 
que nun ca to ca ram com tan ta emo ção, pois era es -
pon tâ nea a ale gria da que las pes so as, que, pas ma -
das, es ta vam tal vez ou vin do mú si ca clás si ca pela
pri me i ra vez, ob vi a men te uma mú si ca clás si ca
adap ta da. Con tu do, não hou ve quem se le van tas se. 
Dis se ram-me que nun ca, em ne nhum lu gar da que la
vila, nem mes mo na igre ja, ti nha ha vi do tan to si lên -
cio quan to na que le mo men to em que ou vi am a
Orques tra Sin fô ni ca. 

Di zer que só pro mo ve mos o pro gra ma por que
é o que quer a so ci e da de, é o que quer a nos sa
gen te, ou por que é o que o pú bli co D e E que rem,
não é bem as sim. Eles de vem ter a chan ce de me -
lho rar. É cla ro que, se fo rem le va dos ao ar fil mes
por nô ou as se me lha dos, ter mi na-se le van do essa
gen te pela ma ne i ra de ser. Mas, com al gu ma opor -
tu ni da de de se rem ori en ta dos, es cla re ci dos, de fa -
zer as co i sas de ma ne i ra di fe ren te, as co i sas se rão
di fe ren tes.

Já dis se al guém que a gran de ra zão do êxi to
das no ve las bra si le i ras é que o ci da dão sai de casa
de ma dru ga da, tra ba lha, leva uma vida hu mil de, sa cri -
fi ca da, uma vida que não vale nada e, quan do che ga
em casa, por vol ta das 20h30min, as sis te à no ve la e
se in se re em uma se gun da re a li da de, onde ele cons -
trói uma du pla per so na li da de, indo dor mir com a que
está ven do, não com aque la do dia que pas sou. Na
hora em que as sis te à te le vi são, quan do vê aque le
am bi en te mais tran qüi lo, mais se re no, fica com o per -
so na gem que está ali e dor me vi ven do essa se gun da
re a li da de. Isto dá a ele um sono mais tran qüi lo.

Por outro lado, há outro tipo de programas,
como o nosso Ratinho – e não o conheço, diga-se
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de passagem –, que coloca no ar as coisas mais
estranhas, os fatos mais pitorescos, aquilo que é
mais bizarro. Assim, ao invés de aquela pessoa ver
a novela, aquele mundo bacana, e dormir com
aquela realidade, ela vê o marido que cortou a
garganta da mulher, o outro que esbofeteou, as
pessoas que se bateram, e pensa: “Eu apanho, mas 
facadas ainda não levei.” Assim, ela observa que há 
uma realidade mais dura que a vivida por ela.

Não sei se é assim. Quem me revelou esse
aspecto foi um psicólogo de massas. Sei apenas
que uma coisa ou outra não se torna um bom valor
para tal atitude.

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

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – Ouço o 
aparte da nobre Senadora Heloisa Helena.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Pe dro Si mon, que ro fe li ci tá-lo pelo pro nun ci a -
men to. Infe liz men te, so mos pou cos nes ta ses são
de li be ra ti va de se gun da-feira; con tu do, não ape nas
como Se na do ra, mas como mãe e como ci da dã bra -
si le i ra, de se jo agra de cer-lhe pela per sis tên cia no
tra to des te as sun to. Não te nho dú vi da quan to à im -
por tân cia dos ad ven tos tec no ló gi cos na área da co -
mu ni ca ção para a for ma ção das pes so as. Da mes -
ma for ma, não ig no ro que só atra vés do co nhe ci -
men to é que po de re mos ser se nho res ou se nho ras
do nos so pró prio des ti no. Ao co nhe cer o mun do, po -
de mos cri ar op ções para o re la ci o na men to com este 
mes mo mun do. Infe liz men te, os me i os de co mu ni ca -
ção – com ra rís si mas ex ce ções em uma ou ou tra
pro gra ma ção –, em fun ção da nos sa omis são en -
quan to le gis la do res, não se pre o cu pam com esse
as sun to. To da via, há de ba tes, mes mo que pe que -
nos, no seio da so ci e da de. Exis tem vá ri os fó runs
cons ti tu í dos, pela pró pria so ci e da de, em prol da De -
mo cra ti za ção dos Me i os de Co mu ni ca ção, para que
se pos sa ga ran tir que es tes per ma ne çam a ser vi ço
da so ci e da de. O que fal ta é efe ti va men te o que V.
Exª traz a esta Casa nes ta tar de. Assim, da mes ma
for ma como o Se na dor Luiz Este vão, co mun go de
suas opi niões e me co lo co à dis po si ção, como vo -
lun tá ria, para que pos sa mos apre sen tar os re sul ta -
dos des ses de ba tes nes ta Casa, que tão pou co tem
fe i to para cum prir o seu pa pel. Assim, apre sen ta re -
mos me ca nis mos con cre tos e efi ca zes para que
esse ad ven to tec no ló gi co nos pro por ci o ne co nhe ci -
men tos e va lo res no vos à so ci e da de, já que os atu -
al men te apre sen ta dos – cada vez di tos mais mo der -
nos – são de plo rá ve is para as nor mas es ta be le ci das 
na vida em co le ti vi da de. Isso deve ser fe i to com a
ou sa dia e com a co ra gem que o tema exi ge. Se na -

dor Pe dro Si mon, não acres cen to nada ao seu pro -
nun ci a men to, ape nas o fe li ci to como ci da dã bra si le i -
ra.

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, quan do V. Exª se pro nun cia
como mãe, a par da vida pú bli ca, deve in ter pre tar,
ana li sar e sen tir os dra mas que vi ve mos com os
nos sos fi lhos nes tes dias. O mun do pas sa por uma
tran si ção ge ral. Há dro gas e vi o lên cia; as li ber da des 
es tão em um mo men to de con so li da ção; os cos tu -
mes mais li be ra is; a au to-afirmação da mu lher; etc.
São tan tas co i sas mis tu ra das que tra zem an gús tia
aos pais em re la ção ao fu tu ro de seus fi lhos.

Qu an to a sa ber hoje do dra ma de um jo vem
que bus ca en trar na fa cul da de, pos so di zer-lhe que,
ou tro dia, es ta va ven do que, no Pa ra guai, cer ca de
500 jo vens atra ves sam a fron te i ra para es tu dar
onde não se exi ge a apro va ção no exa me ves ti bu -
lar, o que não ocor re aqui.

Se, de um lado, há o dra ma da pes soa para
en trar na fa cul da de; de ou tro, há o dra ma da que le
que de pen de da bol sa de es tu do – e saiu da qui ago -
ra o no bre Se na dor por San ta Ca ta ri na que nos
trou xe o caso dos que se for mam como bol sis tas e
que não têm como pa gar ime di a ta men te a bol sa,
por que o di plo ma de ba i xo do bra ço tem pou co sig ni -
fi ca do di an te do fu tu ro e das pers pec ti vas que ele
en con tra rá pela fren te.

Se isso já é uma re a li da de hoje, digo a V. Exªs 
com toda a sin ce ri da de: a meu ju í zo, te mos de co -
me çar pelo iní cio da for ma ção da per so na li da de do
ci da dão.

Vejo ago ra, na Pre si dên cia dos tra ba lhos, V.
Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Apro ve i to a opor tu -
ni da de para di zer-lhe do ca ri nho, do res pe i to e da
ad mi ra ção que te nho por V. Exª. Qu an do che guei a
esta Casa, V. Exª já era Se na dor, uma gran de voz
que apren di a res pe i tar como De pu ta do Fe de ral
pelo meu Esta do. É V. Exª um ho mem de co ra gem,
um ho mem de bra vu ra. Nun ca me es que ço de que
V. Exª saiu ma go a do do meu par ti do, que co me teu
er ros enor mes e um de les, que eu nun ca con se gui
en ten der, foi como de i xou ir em bo ra um ho mem
como V. Exª, que saiu ma go a do por que o Par ti do
não cor res pon dia aos seus de se jos, que eram cor re -
tos; vol tou para casa, desi lu di do com a vida pú bli ca.
De po is, quan do lhe fi ze ram um de sa fio, V. Exª ace i tou.
Nun ca me esqueço do que V. Exª dis se: “Eu ace i to,
por que pen so que ir para casa sem pro tes tar não está
cer to. Saí para pro tes tar”. Co me çan do nas pes qui sas
com 2%, ter mi nou se re e le gen do Se na dor pelo Rio de
Ja ne i ro com uma vo ta ção ex tra or di ná ria. Depois de ter
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sido pre fe i to e ve re a dor, V. Exª de mons trou que o es -
pí ri to pú bli co, o co nhe ci men to e a fór mu la de ser vir à
ca u sa pú bli ca in de pen de do car go, pois com a mes ma 
gran de za com que bri lhou no Se na do, V. Exª foi da
ve re an ça e vol ta ago ra a esta Casa. Com mu i to pra -
zer e para mi nha ale gria, vejo V. Exª na Pre si dên cia
e di go-lhe, com toda sin ce ri da de, que fica mu i to
bem nes ta ca de i ra e ela as sen ta a sua per so na li da -
de, a sua com pe tên cia e a sua dig ni da de.

Que bom seria se conseguíssemos
estabelecer aqui um grande debate em torno dessa
matéria, que, como disse bem a nobre Senadora, já
existe na sociedade! Eu estaria sendo injusto se não 
dissesse que vejo que os homens da televisão se
preocupam mais com essa matéria do que nós. Não 
tivemos ainda a conscientização de debater com
seriedade, não buscando a manchete, dizendo que
esse ou aquele fato foi descoberto. Vejamos tudo
com a seriedade que o assunto merece.

Se ti ver mos chan ces de cri ar essa sub co mis são
na Co mis são de Edu ca ção, com a res pon sa bi li da de
ro ti ne i ra de de ba ter essa ma té ria, tal vez es te ja mos
lan çan do a se men te de uma gran de pers pec ti va de
co lhe i ta éti ca e mo ral para a nos sa so ci e da de.

Mu i to obri ga do.
A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per -

mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – Ouço

V. Exª com pra zer.
A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -

dor Pe dro Si mon, não po de ria de i xar V. Exª sair da
tri bu na sem pa ra be ni zar a sua mo ção ao nos so Pre -
si den te da Casa. Esses mo men tos do Con gres so
são mu i to im por tan tes a se rem re gis tra dos, es pe ci -
al men te o de dois ho mens pú bli cos que acom pa -
nha va, como no va ta hoje, mas a dis tân cia. Como
ser ta ne ja que sou, já ad mi ra va a ca pa ci da de de V.
Exªs de di ze rem não, de pro tes ta rem, de não res -
mun ga rem em casa e de es ta rem nos es pa ços pú -
bli cos fa zen do o be lís si mo e bom com ba te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si -
mon, 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. Ro ber to Sa tur ni -
no.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Sa tur ni no) –
No bre Se na dor Pe dro Si mon, não pos so de i xar de
ma ni fes tar o meu or gu lho por ou vir as pa la vras de
es tí mu lo de V. Exª, as qua is to cam o meu co ra ção
de modo mu i to es pe ci al, dada a nos sa re la ção não
só de ad mi ra ção, mas de ami za de mu i to pro fun da e
de con vi vên cia mu i to an ti ga. Essa ca ma ra da gem se

for mou nas trin che i ras, por que per ten ce mos à mes -
ma trin che i ra, em pe río dos di fí ce is da vida po lí ti ca
des te País, du ran te mu i to tem po. Não pos so de i xar
de re gis trar o meu re co nhe ci men to, as sim como o
apar te e a ma ni fes ta ção da Se na do ra He lo í sa He le -
na. Não sei se é re gi men tal, mas é do co ra ção. 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio
Alcântara. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo
Cavalcanti. (Pausa)

Concedo a palavra ao Senador Carlos
Patrocínio. (Pausa)

Concedo a palavra ao Senador Eduardo
Siqueira Campos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do Orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
primeiramente, como membro da Comissão de
Educação, associo-me, desta tribuna, às
preocupações manifestadas pelo eminente Senador 
Pedro Simon. Fico verdadeiramente empolgado e
motivado, neste início do meu mandato, por poder
participar desse debate quiçá na Comissão de
Educação, criada essa subcomissão,

Sou certamente bem mais novo e com muito
menos experiência, mas sou pai de uma filha de 18
anos e outra de cinco anos, Senador Pedro Simon,
e desejo, como brasileiro, rever todas essas
condições das nossas comunicações. Esse é um
assunto fundamental, que V. Exª trouxe com muita
propriedade para a tribuna desta Casa.

Sr. Presidente, no último dia 18 de março,
comemorou-se o Dia da Autonomia do Tocantins,
data auspiciosa para toda a população
tocantinense. Historicamente, a região norte do
Estado de Goiás, onde hoje está instalado o
Tocantins, permaneceu esquecida por séculos, num 
estado de letargia que só se rompeu efetivamente
com a autonomia determinada pela Carta Política de 
1988, na Assembléia Nacional Constituinte. A partir
daí, o povo tocantinense teve a oportunidade de se
organizar em Estado, podendo trazer boas notícias
para cooperar e ajudar o desenvolvimento deste
País. Antes disso, somente a construção de Brasília 
e o início das obras da rodovia Belém – Brasília
deram algum alento a nossa região. 

É im por tan te re gis trar, Sr. Pre si den te, que a
luta pela cons ti tu i ção do Esta do do To can tins, pela
eman ci pação da re gião co nhe ci da en tão como Nor te
de Go iás, remonta aos idos de se tem bro de 1821,
quan do o De sem bar ga dor Jo a quim Te o tô nio Se gurado,
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o nos so pa tri ar ca, o lí der ma i or da li ber ta ção do povo 
to cantinen se, pro cla mou a cri a ção do Go ver no au tô no -
mo con tra a Co roa de Por tu gal. Obvi a men te, o mo vi -
men to não vin gou, foi aba fa do, mas ali foi lan ça da a
gran de se men te de um mo vi men to que per ma ne ceu
du ran te mu i tos anos ape nas no seio da nos sa so ci e da -
de. Em 1970, com a ele i ção do en tão De pu ta do Si que i -
ra Cam pos, a luta foi re to ma da. Le vou de zo i to anos –
en tre 1970 e 1988 – para a Assem bléia Na ci o nal
Consti tu in te cri ar o Esta do do To can tins.

Desde a sua instalação, em 1.º de janeiro de
1989, a região onde está o Tocantins passou por
uma grande transformação, com a abertura e
asfaltamento de rodovias, instalação de usinas
geradoras de energia elétrica, implantação de
eletrificação rural, estímulo à agropecuária, criação
da nossa Universidade Estadual do Tocantins – a
Unitins, a reestruturação completa do ensino básico, 
a criação e aparelhamento da rede de saúde
pública. Enfim, partimos da estaca zero.

Gos ta ria de tra zer o agra de ci men to e o re co -
nhe ci men to a esta Casa, aos Srs. Cons ti tu in tes que
ti ve ram a ini ci a ti va de cri ar o Esta do do To can tins.
Con gra tu lo-me com a po pu la ção pe los re sul ta dos
que es ta mos atin gin do nes te ano de co me mo ra ção
do dé ci mo ano da cri a ção do nos so Esta do.

A mais nova ca pi tal des te País, Pal mas, da
qual tive a hon ra de ser o pri me i ro pre fe i to ele i to,
está de fi ni ti va men te con so li da da, com mais de cen -
to e vin te mil ha bi tan tes, cres cen do uma mé dia de
29% ao ano, sem que te nha mos o ad ven to da do a -
ção de lo tes, lo te a men tos ir re gu la res, in va são de
áre as pú bli cas, afa ve la men to. Nada dis so faz par te
da re a li da de de Pal mas. É uma ci da de que se cons -
trói or ga ni za da men te, que tem en tre as ca pi ta is bra -
si le i ras os ma i o res ín di ces de sa ne a men to bá si co,
ener gia elé tri ca. A to ta li da de das ca sas – veja o
peso e a res pon sa bi li da de des sa in for ma ção – dis -
põe de abas te ci men to de água tra ta da.

Pal mas é um or gu lho para este País, e nada
me lhor do que tra zer ao Con gres so Na ci o nal, o ver -
da de i ro pai, o au tor da cri a ção do Esta do de To can -
tins, o re co nhe ci men to e agra de ci men to que faço
em nome da que la po pu la ção.

Em 1989, pri me i ro ano da im plan ta ção do nos -
so Esta do, foi lan ça da a pe dra fun da men tal da nos -
sa ca pi tal. Por tan to, tam bém es ta rá com ple tan do
dez anos do iní cio de suas obras dia 20 de maio. A
mé dia na ci o nal de cres ci men to do PIB é de 2,87%.
O nos so Esta do atin ge a mar ca de 7,82% do cres ci -
men to de seu PIB, o que de mons tra o quan to foi fe -
liz a ini ci a ti va da cri a ção do Esta do de To can tins.

Qu an do vejo ou tros Esta dos, quan do vejo re -
tra ta do, nos prin ci pa is jor na is des te País, no tí ci as
de que mais de 12 Esta dos bra si le i ros es tão atra sa -
dos com sua fo lha de pa ga men to, gran de par te de -

les ul tra pas sa mais de 60% de gas tos com pes so al
com re la ção a suas re ce i tas lí qui das, de que são
gran des as pre o cu pa ções com a de sor ga ni za ção, o
em po bre ci men to, o en di vi da men to des ses Esta dos,
é que digo a esta Casa que o nos so Esta do, Sr.
Pre si den te, gas ta, na data de hoje, 43% da sua ar -
re ca da ção com fo lha de pa ga men to. Pa ga mos o dé -
ci mo ter ce i ro, es ta mos ri go ro sa men te em dia e so -
mos cre do res da União em mais de um bi lhão de re -
a is. Por tan to, lá não exis te ban co es ta du al que bra -
do. Os ser vi ços que nós, re pre sen tan tes da que le
Esta do, prin ci pal men te o Go ver na dor do Esta do, en -
ten de mos que eram pas sí ve is de pri va ti za ção fo ram 
pri va ti za dos há exa tos 10 anos, ain da no ano de
1989.

Por tan to, o Esta do de To can tins vem dan do
um gran de exem plo, é uma es pe ran ça, por que, afi -
nal de con tas, te mos fe i to na que le Esta do um ver -
da de i ro la bo ra tó rio de ex pe riên ci as po si ti vas, po -
den do evi tar aqui lo que já se con fi gu rou em pro ble -
mas ana crô ni cos nos de ma is Esta dos bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, que ro aqui me so li da ri zar com
to dos aque les bra si le i ros que aten de ram a um cha -
ma men to da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te e fo -
ram para lá cons tru ir o Esta do de To can tins. Qu e ro
pa ra be ni zar a nos sa po pu la ção. Qu e ro em pres tar
aqui mi nha so li da ri e da de, meu or gu lho, tan to de fi -
lho quan to de re pre sen tan te da que le Esta do aqui no 
Se na do Fe de ral, ao Go ver na dor Si que i ra Cam pos,
ao Pre si den te da Assem bléia, e to dos os Po de res,
pelo trans cur so des ta data que nós co me mo ra mos
como a Data da Au to no mia do Esta do de To can tins. 
Qu e ro de i xar aqui o meu re co nhe ci men to a to dos
aque les que par ti ci pa ram da Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te, que de ram a li ber da de a esse se cu lar
an se io da nos sa po pu la ção, com a cri a ção do nos so 
Esta do.

Digo tam bém, Sr. Pre si den te, que temo, sim,
quan do vejo o povo bra si le i ro pre o cu pa do com a
ques tão dos re cur sos hí dri cos. Dis se, em um dis cur -
so re cen te men te nes ta tri bu na, que, das pró xi mas
dez hi dre lé tri cas a se rem cons tru í das nes te País,
cin co se rão no rio To can tins.

De po is de Tu cu ruí, de po is de Ser ra da Mesa,
de po is da Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, que está
com 30% das suas obras, em um ano de cons tru -
ção, já exe cu ta das, po de mos ob ser var que To can -
tins é, sem dú vi da al gu ma, um Esta do que tem mu i -
to a ofe re cer a este País, em fun ção da sua ca pa ci -
da de, da sua co lo ca ção es tra té gi ca nes te imen so
ter ri tó rio bra si le i ro, com um gran de po ten ci al de re -
cur sos hí dri cos. Eli mi na re mos daí uma pre o cu pa ção 
que é a ques tão da ener gia elé tri ca.

Te mos lá dois mi lhões de hec ta res de vár ze as
to tal men te ir ri gá ve is por inun da ção, e um des ses
exem plos é o pro je to do Rio For mo so, é o pro je to do 
Ja va és, que se anun cia, e o Pro de cer que está tra -
zen do um re sul ta do aus pi ci o so nes te País, mes mo
com a fal ta de uma po lí ti ca agrí co la, que vem, sem
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dú vi da al gu ma, de i xan do cada vez mais em po bre ci -
do o tra ba lha dor ru ral, que vem cada vez mais pre -
ju di can do o agri cul tor bra si le i ro.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, o
Estado do Tocantins é uma esperança.

Quero, para finalizar, transmitir os meus
cumprimentos a toda a população do Estado do
Tocantins e o nosso mais profundo reconhecimento
ao Congresso Nacional, que, reunido em
Assembléia Nacional Constituinte, criou o nosso
Estado.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Sa tur ni no) –

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 no bre Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos. 
(Pa u sa.)

Os Se na do res Ge ral do Cân di do, Ernan des
Amo rim, Le o mar Qu in ta ni lha e Lú cio Alcân ta ra en vi -
a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di das.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ)

– Sr. Presi den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Dia Inter -
na ci o nal pela Eli mi na ção da Dis cri mi na ção Ra ci al, co -
me mo ra do no dia 21 de mar ço, foi ins ti tu í do pela
Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) em si nal de
pro tes to e como mar co do as sas si na to de ses sen ta e
nove (69) pes so as ne gras, em 1960, pela po lí cia da
Áfri ca do Sul, quan do ma ni fes ta vam-se pa ci fi ca men te
con tra a obri ga to ri e da de do pas sa por te in ter no, exi gi -
do, àque la épo ca, à po pu la ção ne gra para lo co mo ção
den tro de seus pró pri os ter ri tó ri os, no que fi cou
conheci do como o “Mas sa cre de Shar pe vil le”, mu ni -
cí pio ao sul da ci da de sul-africana de Jo a nes bur go.

Pois bem. Pas sa dos vá ri as dé ca das des ta ini -
ci a ti va da ONU, cons ta ta mos, cons tran gi dos, que o
ra cis mo, a dis cri mi na ção ra ci al está lon ge de trans -
for mar-se em pá gi na vi ra da da his tó ria mun di al. Ra -
cis mo é um ter mo que tem sido mu i to usa do para
des cre ver os mais va ri a dos con fli tos hu ma nos: seja
o apart he id que exis tiu na Áfri ca do Sul até 1994, os 
pro ble mas dos ne gros, as re la ções en tre pa les ti nos
e ju de us, o ge no cí dio dos po vos in dí ge nas nas
Amé ri cas, as ati tu des hos tis em re la ção aos tra ba -
lha do res imi gran tes, as re la ções en tre co lo ni za do res 
e co lo ni za dos.

Antes de tudo, é pre ci so de fi nir três con ce i tos
bá si cos re fe ren tes ao tema: 

Ra cis mo, con ce i to sem va li da de ci en tí fi ca em
que se ba se ia um gru po hu ma no e/ou pes so as para 
in fe ri o ri zar ou tro gru po hu ma no ou pes soa, atri bu in -
do-lhes qua li da des mo ra is em fun ção de suas ca -
rac te rís ti cas fí si cas.

Pre con ce i to: a pró pria pa la vra re ve la seu sig ni fi -

ca do. Qu an do se es ta be le ce um jul ga men to a pri o ri das
pes so as, ou um pré-julgamento (pré-conceito).

Dis cri mi na ção é a ação de gru pos ou pes soa
con tra de ter mi na das pes so as em fun ção de sua
raça, sexo, ida de, con di ção so ci al. Como exem plo,
dis cri mi na ção con tra a mu lher, dis cri mi na ção no tra -
ba lho, dis cri mi na ção con tra ido sos.

Por tan to, o ra cis mo é algo mais que a dis cri mi -
na ção. É um fe nô me no com ple xo que tem por base
a su pe ri o ri da de de al gu mas ra ças em re la ção a ou -
tras, con si de ra das como in fe ri o res. Estes po vos, di -
tos “in fe ri o res”, de vem, por tan to, su bor di nar-se aos
su pe ri o res.

Ape sar de com pro va da a fa lá cia das te o ri as
ra cis tas, é grande sua in fluên cia na his tó ria do pen sa -
men to hu ma no. Tem sua ex pres são mais cru el no ge -
no cí dio de po vos in te i ros, ge no cí dio jus ti fi ca do pela
su pos ta pe ri cu lo si da de do povo ex ter mi na do. Os ju de -
us fo ram ex ter mi na dos pe los na zis tas por que, se gun -
do es tes, eram “raça in de se já vel”. Os ne gros e ín di os
fo ram per se gui dos e ex ter mi na dos (quan do não ace i -
ta ram sub me ter-se ao co lo ni za dor) por que eram bár -
ba ros, pa gãos, des pro vi dos de hu ma ni da de, con si de -
ra dos um perigo para o Esta do co lo ni al. 

As ale ga ções para o ge no cí dio de ne gros, ín di -
os e ju de us fo ram se me lhan tes: ra ças in fe ri o res,
per ni ci o sas, um pe ri go para a ci vi li za ção cris tã;
eram pa gãs que re a li za ram ri tos bár ba ros, de mo nía -
cos, que aten tam con tra a hu ma ni da de.

O ra cis mo, mais que uma ati tu de de re cha çar
qual quer ser hu ma no, é um fato que tem ra í zes eco -
nô mi cas e, por tan to, con ver te-se em fato po lí ti co.
Não é por aca so que a po pu la ção ne gra está en tre
os gru pos so ci a is mais po bres do pla ne ta. Qu a tro -
cen tos anos de es cra vi dão de i xa ram suas mar cas.
A li ber da de ju rí di ca não as se gu rou ao ne gro a li ber -
da de de fato, li ber da de real. Não li ber tou o povo ne -
gro dos pre con ce i tos que o es tig ma ti zam como ser
in fe ri or. Não lhes deu opor tu ni da des e par ti ci pa ção
de for ma igua li tá ria na so ci e da de.

Fe liz men te, não exis te mais en tre nós o ra cis -
mo ins ti tu ci o na li za do como exis tiu na Áfri ca do Sul.
Os go ver nan tes de to dos os pa í ses afir mam res pe i -
tar a de cla ra ção de di re i tos hu ma nos, da ONU, que
con de na a dis cri mi na ção por mo ti vo de raça. Mas
está aí uma con tra di ção das cha ma das de mo cra ci as 
atu a is, pois se afir mam hu ma nis tas e igua li tá ri as,
mas co lo cam em prá ti ca po lí ti cas que vão con tra es -
ses prin cí pi os, dis cri mi nan do gru pos so ci a is tra di ci o -
nal men te po bres. Ne gros e in dí ge nas são os gru pos 
mais pre ju di ca dos, por que são, ao mes mo tem po,
po bres e não-brancos.

De ve mos lem brar, tam bém, do ra cis mo pra ti -
ca do con tra imi gran tes – a xe no fo bia – que está em
alta, prin ci pal men te na Eu ro pa. Em nome do na ci o -
na lis mo, cri ou-se um pode ro so ini mi go na fi gu ra de
ju de us, la ti no-americanos, afri ca nos, asiá ti cos, tur -
cos, pa les ti nos, trans for man do o imi gran te, prin ci pal -
men te de pa í ses po bres, em in tru so in de se jado para
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os qua is de se ja-se a de por ta ção, a pri são e até a
mor te. A co mu ni da de eu ro péia cor re o sé rio ris co de 
con vi ver com duas clas ses de ci da dãos: os que têm
di re i tos e os mar gi na li za dos. Isto nos leva à tris te
cons ta ta ção de que caiu o mito da Eu ro pa como ter -
ra de asi lo.

Na Ale ma nha, na Su é cia exis tem jo gos ele trô -
ni cos onde o jo ga dor con se gue mar car pon tos “ma -
tan do” ju de us, tur cos, ho mos se xu a is. Na Fran ça e na
Ingla ter ra o ra cis mo e a xe no fo bia se mos tram de for -
ma mais vi o len ta. Nos úl ti mos anos, a Fran ça re gis -
trou vários as sas si na tos ra cis tas, cu jas ví ti mas eram 
afri ca nos. Os mo ti vos, às ve zes, eram, sim ples men -
te, te rem “fe i to ba ru lho”. Jo vens de ca be ças ras pa -
das ma tam imi gran tes ape nas para “di ver tir-se”.

Sr. Pre si den te, Áfri ca do Sul, cuja luta pela li -
ber ta ção mo ti vou a cri a ção des te dia pela ONU, em
1960, re a li zou uma ver da de i ra re vo lu ção em sua
his tó ria, li vran do-se do apart he id após mais de 40
anos de sua ins ti tu i ção e após sé cu los de do mi na -
ção pela mi no ria bran ca. Em ou tros tem pos, no dia
21 de mar ço, as ma ni fes ta ções con tra o apart he id
re pre sen ta vam o cen tro da luta no Dia Inter na ci o nal
con tra a Dis cri mi na ção Ra ci al. Hoje, ape sar dos
tem pos se rem ou tros e des te país ter ele i to o pri me i -
ro pre si den te ne gro de sua his tó ria, mes mo com
toda essa mu dan ça, o ra cis mo per ma ne ce vi o len to.
Mas há es pe ran ças de que exis ti rá um tem po em
que a cor da pele não vai mais de fi nir o des ti no das
pes so as.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, os te -
mas abor da dos pelo Dia Inter na ci o nal de Luta pela
Eli mi na ção da Dis cri mi na ção Ra ci al tem pro fun da li -
ga ção com a his tó ria do povo bra si le i ro.

No Bra sil, a se gun da na ção ne gra do mun do,
pos su in do uma po pu la ção com pos ta em tor no de
50% de ori gem afri ca na, se gun do da dos ofi ci a is, a
si tu a ção de ve ria ser mais po si ti va. Cos tu ma mos di -
zer que em nos so país não exis te pre con ce i to, que
vi ve mos na ma i or “de mo cra cia ra ci al” do mun do.
Mas a prá ti ca co ti di a na nos mos tra exa ta men te o
con trá rio. 

O Bra sil é um país de com po nen te ra ci al va ri a -
do, que de ve ria ser mo ti vo de or gu lho na ci o nal. Qu -
e ro aqui res sal tar ou tra raça igual men te ví ti ma do
pre con ce i to ra ci al: os ín di os. Nós, ne gros e ín di os,
so mos ra ças con si de ra das des tru í das pelo po der
que se ins ta lou nes te País. Lem bre mos que os vá ri -
os po vos in dí ge nas, so bre vi ven tes das ex pe di ções
es cra vis tas e das guer ras, fo ram al de a dos sem ne -
nhum cri té rio, se não o de cri ar es pa ços va zi os para
a pe ne tra ção co lo ni al. A cul tu ra in dí ge na foi es que -
ci da e ri di cu la ri za da, for çan do os pri me i ros ha bi tan -
tes des sa ter ra a per der sua iden ti da de cul tu ral. O
ín dio tor nou-se, en tão, si nô ni mo de sel va gem, an -
tro pó fa go, pre gui ço so. Di an te de um pas sa do his tó -
ri co, onde so freu apro xi ma da men te cin co sé cu los de 
do mi na ção, que con tri bu iu para o qua se ex ter mí nio

de sua raça – na épo ca do des co bri men to do Bra sil, 
con ta vam cer ca de cin co mi lhões de pes so as e,
hoje, pos su em cer ca de du zen tos mil – o ín dio bra si -
le i ro con ti nua lu tan do, como tam bém o ne gro, por
re i vin di ca ções bá si cas, como di re i to à ter ra.

Por fim, nes te dia, gos ta ria de lem brar: a úni ca 
raça é a raça hu ma na. Va mos vi ver em har mo nia, va -
mos di mi nu ir a dis tân cia en tre ra ças e et ni as para vi -
ver mos um mun do me lhor, para cons tru ir mos uma so -
ci e da de jus ta, de mo crá ti ca e par ti ci pa ti va, que res pe i -
te os di re i tos das vá ri as et ni as exis ten tes, bem como a 
dig ni da de e a vida de mi lhões de ha bi tan tes des se
pla ne ta. Só as sim o Dia Inter na ci o nal pela Eli mi na -
ção da Dis cri mi na ção Ra ci al per de rá seu sen ti do. 

Era o que ti nha a di zer.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a Con fe rên -
cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB, atra vés
da cam pa nha da fra ter ni da de, pro põe um tema de
de ba te, re fle xão e ação de cris tãos na so ci e da de
bra si le i ra, não ape nas atu a lís si mo, como ur gen te.

As co mu ni da des cris tãs são con vo ca das a co -
nhe cer o pro ble ma, nas suas múl ti plas re la ções de
ca u sa li da des e efe i tos, jul gá-los, se gun do a éti ca da 
so li da ri e da de evan gé li ca e da dig ni da de hu ma na e
agir so bre a re a li da de his tó ri ca no sen ti do de al te rar
ra di cal men te as con du tas po lí ti cas, cul tu ra is, so ci a -
is, eco nô mi cas que o pro du zem e man têm.

Não po de ria ser mais opor tu no o lan ça men to
da Cam pa nha da Fra ter ni da de no mo men to em que
se des ven dam o ta ma nho e a in ten si da de da cri se
eco nô mi ca bra si le i ra.

Con tu do, há ne ces si da de de ir mais fun do,
para além do di ag nós ti co.

Nes te par ti cu lar, a afir ma ção mais ca te gó ri ca
dos bis pos do Bra sil guar da co e rên cia ab so lu ta: no
atu al mo de lo, man ti do os pa ra dig mas po lí ti -
co-econômico-culturais, não há so lu ção para o em -
pre go.

O mo de lo que aí está, é de sem pre ga dor por
ex ce lên cia, ex clu den te por sua na tu re za com pe ti ti va 
e pre da dor por sua vo ra ci da de con su mis ta, quan do
se quer se re sol ve ram as ne ces si da des bá si cas para 
a so bre vi vên cia da ma i o ria.

Do pon to de vis ta for mal, es va zi am-se as Leis
de de fe sa do em pre go.

Res tan do ape nas al guns em pre sá ri os te i mo -
sos, en tre os qua is me in cluo, que te i mam em re mar 
con tra a maré, in ves tin do na pro du ção e na ge ra ção 
de em pre gos, en quan to o go ver no so men te pri vi le -
gia o es pe cu la dor fi nan ce i ro, que além de tra zer a
mi sé ria e a fome, des trói as fon tes de ge ra ção de
em pre gos.

Esta mos no meio da mais gra ve cri se so ci al.
Há muito poucas possibilidades de se evitar

uma desorganização da economia brasileira, graças 
aos modelos econômicos inventados pelos
economistas “PHDeuses” do Governo Federal.
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Há claros sinais de mais sofrimento e mais
privação para amplos setores da classe produtiva e
trabalhadora.

A continuidade de aplicação das receitas do
Fundo Monetário Internacional, que já levou vários
países à bancarrota, e a manutenção de seus
agentes acríticos na condução da economia
produzem cada vez mais uma perspectiva sombria,
de dependência externa acentuada e sem solução à 
vista.

O ano de 1999 será o ano de ajus tes das con -
tas não re ve la das pe los eco no mis tas do go ver no ao 
nos so povo.

As con tas que to dos her da mos não fe cha rão
com os cha ma dos “ajus tes” que caem so la pan do di -
re i tos e es va zi an do de re cur sos po lí ti cos-sociais in -
dis pen sá ve is para ter mos ver da de i ra men te uma Na -
ção, e não um amon to a do de de sem pre ga dos, cri -
an ças e ve lhos aban do na dos e fa min tos.

Os pla nos eco nô mi cos se tor na ram mons tru o -
si da des re pri mi das por qua tro anos de câm bio ar ti fi -
ci al a fa vor do real.

Au men to das im por ta ções, que das das ex por -
ta ções, au men to da dí vi da em dó lar, pú bli ca e pri va -
da pul ve ri za da, aber tu ra a in ves ti men to es tran ge i ros 
sem re gu la ção, a exem plo do se tor elé tri co e de te -
le co mu ni ca ções.

Com os pla nos eco nô mi cos des ses in com pe -
ten tes eco no mis tas, ex por ta mos em pre gos e im por -
ta mos fa lên ci as de se to res in te i ros.

Fa la-se mu i to de fa lên cia do se tor pú bli co, mas 
não se di vul ga a si tu a ção da nos sa agro pe cuá ria,
agro in dus tri a li za ção, in dús tria têx til , de vi dros, má -
qui nas e im ple men tos, de brin que dos, de cal ça dos e 
ar te fa tos de cou ro, além dos mi lha res de mi cro e pe -
que nas em pre sas que não su pe ram 24 me ses de
so bre vi vên cia.

Con tu do, Se nhor Pre si den te, o que mais me
as sus ta é a fal ta de ini ci a ti vas que re sol vam as con -
tas que eles mes mos in sis tem em fa zer e apre sen -
tar ao povo.

To me mos como exem plo: em 1998, so ma mos
35 bi lhões de dó la res em dé fi cit: 6 bi lhões na ba lan -
ça co mer ci al, 4 bi lhões no tu ris mo, 4 bi lhões em fre -
tes, 21 bi lhões de re mes sas de ju ros e lu cros.

As nos sas re ser vas des pen ca ram de mais de
70 bi lhões de dó la res em se tem bro para 25 bi lhões
em ja ne i ro.

O FMI em pres tou, re cen te men te, 9,5 bi lhões
de dó la res para con ge lar as re ser vas “bra si le i ras”
em 34,5 bi lhões.

E aí os eco no mis tas do go ver no que fa -
zem-nos acre di tar que mais um pa co te que re duz
pro ven tos de apo sen ta dos ci vil e mi li tar, au men te
im pos tos e con tri bu i ções, con tra gas tos so ci a is e
pro mo ve ju ros al tís si mos, con cen tran do ren da, fe -
chan do em pre sas e pos tos de em pre gos, pri vi le gi -

an do es pe cu la do res, vai as se gu rar es ta bi li da de,
pro te ger a clas se pro du ti va e a nos sa mo e da.

Enten do que a des va lo ri za ção cam bi al aju da
nas ex por ta ções, re duz os gas tos com tu ris mo no
es tran ge i ro e pode der ru bar o nos so dé fi cit para 22
bi lhões de dó la res, que é a nota go ver na men tal.

Por ou tro lado, ven cem mais de 40 bi lhões da
dí vi da, co lo can do as sim es sas con tas em 40 + 22 é
igual a 62 bi lhões de dó la res.

O FMI “aju da” com 30 bi lhões em no vos em -
prés ti mos.

Ain da so bram 32 bi lhões. O FMI man da ace le -
rar as pri va ti za ções em ple na cri se para “ren der” ou -
tros 20 bi lhões dos qua is 10 são pro ve ni en tes de
em prés ti mos ex ter nos.

E daí per gun to ? Fi cam fal tan do ain da 22 bi -
lhões de dó la res para fe char a san gria, qual será o
novo pas se de má gi ca, com mais sa cri fí cio para o
nos so mas sa cra do povo.

O in te res se es tran ge i ro é vol ta do para a es pe -
cu la ção fi nan ce i ra, para a con cen tra ção dos mer ca -
dos re gi o na is – con tra a con so li da ção do Mer co sul – e 
para a de sor ga ni za ção da eco no mia na ci o nal que ain -
da conta com um par que in dus tri al res ga tá vel, com
ca pa ci da de de ini ci a ti va e cri a ti vi da de com pe ti ti vas.

Esta mos vi ven do um mo men to de tes tes mu i to 
duro e so fri do para o Bra sil e todo o nos so povo.

Su bir ju ros com pen sa rá a in fla ção ? Li be rar a
va ri a ção cam bi al com ba te a es pe cu la ção ? De bi tar
o fra cas so no atra so das cha ma das re for mas não
se ria es con der a pri ma zia que a re e le i ção teve so -
bre os le gí ti mos in te res ses da Na ção ?

Mais do que nun ca é ne ces sá rio o de ba te, o
bom sen so e res ga tar-mos o or gu lho que já ti ve mos
de ser bra si le i ros.

A pro po si ção da CNBB ul tra pas sa os li mi tes
da pro fis são re li gi o sa, da fi li a ção par ti dá ria e da po -
si ção so ci al.

Os ris cos de que bra de or dem ins ti tu ci o nal e
pro li fe ra ção de re vol tas es pon tâ ne as, e um cer to in -
te res se cons pi ra tó rio con tra os di re i tos so ci a is em
nome da or dem do mer ca do apon tam para or ga ni -
za ção de fren tes de re sis tên ci as.

Re gis tro ain da a re u nião do Fó rum Na ci o nal
de Luta, ocor ri da há pou cos dias, onde cen tra is sin -
di ca is, pas to ra is so ci a is, mo vi men to es tu dan til, or ga -
nis mos não go ver na men ta is, mo vi men tos po pu la res, 
en tre ou tros, para atu ar na re sis tên cia e na pro po si -
ção de al ter na ti vas.

Arti cu lar uma ali an ça po pu lar ex pres si va, unir
se to res pro du ti vos acha ta dos, pro mo ver a re for ma
agrá ria, re to ma da de in ves ti men tos pú bli cos em sa -
ne a men to, ha bi ta ção po pu lar e trans por te.

Apo i ar ati vi da des co o pe ra ti vas, ins ti tu ir o Ban -
co do Povo e pro mo ver a mi cro e pe que na em pre sa
são ações que de vem com por a or dem do dia do
go ver no.
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A não implementação dessas ações, portanto,
implica a alteração da política econômica e de seus
condutores, o restabelecimento do pacto federativo
em favor dos Estados e Municípios, que estão cada
vez mais pobres e desamparados, assim como o
nosso povo no seu todo.

Muito Obrigado.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) – 

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ocu po hoje a 
tri bu na des ta Casa para des ta car a atu a ção da Fun -
da ção Na ci o nal de Sa ú de, en ti da de vin cu la da ao
Mi nis té rio da Sa ú de, pelo im por tan te tra ba lho so ci al
de sen vol vi do no meu Esta do, o To can tins, so bre tu -
do nos mu ni cí pi os mais ca ren tes.

Tal vez não seja do co nhe ci men to de al guns
dos se na do res aqui pre sen tes, que re pre sen tam
uni da des fe de ra ti vas de sen vol vi das das re giões Su -
des te e Sul do País, mas no To can tins ain da con vi -
ve mos com pro ble mas que há mu i to já de ve ri am ter
sido so lu ci o na dos. Se, por um lado, a ciên cia re ve la
avan ços tec no ló gi cos ex tra or di ná ri os, de ou tro, ma -
les de so lu ção apa ren te men te sim ples ain da re pre -
sen tam uma gra ve ame a ça para as po pu la ções das
ci da des mais po bres do Bra sil. 

Vou dar um exem plo des sa cons ta ta ção: 
No meu Esta do, mi lha res de pes so as es tão

ex pos tas à con ta mi na ção da do en ça de Cha gas,
mal que as so la as re giões me nos fa vo re ci das do
País des de o iní cio do sé cu lo sen do que até hoje,
às por tas do ter ce i ro mi lê nio, ain da não foi pos sí vel
er ra di cá-lo com ple ta men te. 

É exa ta men te por isso que res sal to o tra ba lho
da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, a qual, mes mo
sub me ti da a su ces si vas li mi ta ções or ça men tá ri as
tem con se gui do de sen vol ver ações da ma i or im por -
tân cia.

No com ba te ao mos qui to trans mis sor des sa
ter rí vel do en ça. No ano de 1998, di ver sas pre fe i tu -
ras do meu Esta do fir ma ram con vê ni os com a fun -
da ção para a Cons tru ção de Me lho ri as Ha bi ta ci o na -
is Ru ra is vi san do ao con tro le da Do en ça de Cha gas. 
Os pre fe i tos des ses mu ni cí pi os agi ram com em pe -
nho na bus ca de re cur sos fe de ra is para equa ci o nar
o pro ble ma. Con ta ram, como não po de ria ser di fe -
ren te, com o nos so in te gral apo io nes sa ta re fa. 

Assim, con se gui mos vi a bi li zar re cur sos da or -
dem de R$ 2.350.000,00 (dois mi lhões tre zen tos e
cin quen ta mil re a is), dos qua is já fo ram li be ra dos cer -
ca de R$ 2.100.000,00 (dois mi lhões e cem mil re a is).
Os re cur sos be ne fi ci a ram os mu ni cí pi os de Ali an ça do 
To can tins, Arra i as, Com bi na do, Na ti vi da de, Novo Ale -
gre, Novo Jar dim, Pal me i ró po lis, Pa ra nã, Pe i xe, Por to

Na ci o nal e São Va lé rio da Na ti vi da de. Fo ram apli ca -
dos na re cons tru ção e res ta u ra ção de ca sas em do mi -
cí li os ru ra is e be ne fi ci a ram cer ca de 600 fa mí li as.

A op ção por in ves ti men tos na me lho ria das
con di ções ha bi ta ci o na is tem a du pla van ta gem de
con tri bu ir de ci si va men te para o con tro le de ve to res
na tu ra is da do en ça de Cha gas – já que im pe de fi si -
ca men te o abri go e a re pro du ção do mos qui to bar -
be i ro nos do mi cí li os – e de me lho rar subs tan ci al -
men te a qua li da de de vida da po pu la ção. Em mu i tos 
ca sos, as fa mí li as re si dem em con di ções su bu ma -
nas, mo ran do em ca sas de ta i pa com co ber tu ra de
pa lha ou mes mo em bar ra cas de lona, sem a me nor 
in fra-estrutura em sa ne a men to. Re si dir nes sas con -
di ções ofen de a dig ni da de do ser hu ma no e o ex põe 
com ple ta men te ao ris co de con ta mi na ção por do en -
ças en dê mi cas.

A atu a ção do po der pú bli co cons ti tu í do para re -
ver ter ma ze las so ci a is como es sas deve pri o ri zar in -
ves ti men tos nas áre as de ha bi ta ção, sa ú de e sa ne a -
men to. Pres ti gi ar, por tan to, o tra ba lho da Fun da ção
Na ci o nal de Sa ú de é pres tar um jus to re co nhe ci men to 
pelo re le van te pa pel so ci al que ela de sem pe nha.

Gos ta ria, ain da, de apro ve i tar a opor tu ni da de
para elo gi ar a de ter mi na ção dos pre fe i tos mu ni ci pa -
is, que não me dem es for ços para bus car os re cur -
sos tão neces sá ri os para re a li zar in ves ti men tos na
área so ci al. Os con vê ni os fir ma dos di re ta men te com
as pre fe i tu ras ti ve ram os seus ob je ti vos ple na men te
atin gi dos, evi tan do-se os des per dí ci os pro vo ca dos
pela má ges tão dos re cur sos. Mu ni ci pa lis ta por con -
vic ção, re a fir mo a cer te za de que o for ta le ci men to das 
ad mi nis tra ções lo ca is gera ma i or eco no mia na ad mi -
nis tra ção dos par cos re cur sos or ça men tá ri os e con -
tem pla, den tro da hierar quia de pri o ri da des, as ações 
que de fato são mais ur gen tes para a po pu la ção.

Era o que ti nha di zer.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, re ce bi, no fi -
nal do ano pas sa do, um alen ta do tra ba lho de in ves -
ti ga ção le va do a efe i to pela pes qui sa do ra Ce les te
Cor de i ro, so bre os Con se lhos de De sen vol vi men to
Sus ten tá vel no Ce a rá, do qual vou ex tra ir in for ma -
ções, da dos e co men tá ri os que jul go opor tu no e
con ve ni en te tra zer ao co nhe ci men to des ta Casa. 

O in te res se da pes qui sa do ra não foi ava li ar o
Go ver no, ou mes mo a so ci e da de, vis ta como an ta -
gô ni ca àque le. O tra ba lho teve como ob je ti vo:

ana li sar como pes so as e gru pos, do go ver no e
da so ci e da de, têm bus ca do apro ve i tar no vos es pa ços
de con vi vên cia de mo crá ti ca, inclu si ve pre ci san do en -
fren tar po de ro sas in ves ti das de nú cle os de poder  de
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den tro e de fora do Go ver no  ame a ça dos pe las emer -
gen tes es tru tu ras de par ti ci pa ção po pu lar. E tam bém
lan çar al gu mas re fle xões ao de ba te na es pe ran ça de
que pos sa mos con tri bu ir, de al gum modo, na cri a ção
de nova men ta li da de e nova prá ti ca po lí ti ca.

O Ce a rá está vi ven ci an do, nos úl ti mos anos,
uma ex pe riên cia ino va do ra em ter mos de ges tão
par ti ci pa ti va, con cre ti za da de modo par ti cu lar na or -
ga ni za ção de con se lhos de fe i ção va ri a da. Com a
vi tó ria da cam pa nha de Re for ma Sa ni tá ria, em me a -
dos da dé ca da de oi ten ta, o Esta do do Ce a rá pas -
sou a ser ex pres si va van guar da de gran de par te do
mo vi men to de am pli a ção de ato res so ci a is na to ma -
da de de ci sões de ge rên cia pú bli ca. Mu i tos con se -
lhos fo ram en tão ins ta la dos e co lo ca dos em fun ci o -
na men to, até como exi gên cia de le gis la ção es pe cí fi -
ca, como o Con se lho da Cri an ça e do Ado les cen te.
Tal fe nô me no ge rou um di na mis mo par ti ci pa ti vo pe -
cu li ar, pois a so ci e da de ce a ren se pas sou a dis por
de ca mi nhos con cre tos para efe ti var uma par ti ci pa -
ção so ci al mais abran gen te nas ações do go ver no,
ao me nos em ter mos se to ri a is. 

É pos sí vel ava li ar a mag ni tu de do im pac to
tra zi do por mu dan ças como es sas num es ta do
como o Ce a rá, sa bi da men te do mi na do há sé cu -
los por oli gar qui as po lí ti cas que ain da hoje, no
li mi ar de um novo sé cu lo, têm a ou sa dia de se
va le rem do “voto de ca bres to” e do as sis ten ci a -
lis mo mais ras te i ro para exer cer a co er ção po lí ti -
ca.

Em con se qüên cia des sa ma ne i ra tor ta e en -
vi e sa da de fa zer po lí ti ca, cres ce a idéia er rô nea
e ul tra pas sa da de que in cum be ao Esta do pro ver 
tudo de que pre ci sa sua po pu la ção para so bre vi -
ver. Sob tal óti ca, o pre fe i to deve ser um cons -
tan te Do a dor, o go ver na dor deve ser um eter no
Da di vo so, e nes sa li nha de pen sa men to, o pre si -
den te da Re pú bli ca deve ser o Sal va dor da Pá -
tria.

Em pa la vras pou cas e cer te i ras, a pes qui -
sa do ra Ce les te Cor de i ro faz uma ava li a ção do
ce ná rio so ci al e po lí ti co do es ta do do Ce a rá,
que, em li nhas ge ra is, pode ser trans pos ta para
gran de par te dos es ta dos bra si le i ros. Ela diz o
se guin te, em ci ta ção tex tu al:

Os pro ble mas cli má ti cos, a po bre za eco nô -
mi ca, a fal ta de in for ma ção da po pu la ção e a ino -
pe rân cia das eli tes para a so lu ção de pro ble mas
co le ti vos, ao lado de ten dên ci as an ces tra is da
na ção em di re ção ao pa ter na lis mo, for ma ram um 
cal do de cul tu ra em que se des ta ca a cren ça no
Go ver no como en ti da de sal va ci o nis ta, e a bus ca
de so lu ções pes so a is sem pre que pos sí vel.

Po de-se, com base nes se ce ná rio, ava li ar a

pro fun da mo di fi ca ção que se ope rou na so ci e da -
de ce a ren se a par tir das ino va ções ad mi nis tra ti -
vas in tro du zi das pelo as sim cha ma do “Go ver no
das Mu dan ças”, cuja ori gem re mon ta ao ad ven to 
da Nova Re pú bli ca. Foi nes sa épo ca que um gru -
po de em pre sá ri os, li ga dos ao an ti go PMDB, or -
ga ni zou-se para cons tru ir um novo tipo de in ter -
lo cu ção en tre Esta do e So ci e da de, des mon tan do 
os “anéis bu ro crá ti cos” das tra di ci o na is prá ti cas 
cli en te lis tas e cri an do um mo de lo di ver so de po -
lí ti cas pú bli cas. Entre ou tros obs tá cu los, o Go -
ver no teve de en fren tar a inér cia re si du al da so -
ci e da de ce a ren se, es pe ci al men te a do in te ri or,
des pro vi da de qual quer tra di ção as so ci a ti vis ta
ou par ti ci pa ti va no cam po po lí ti co.

O Ce a rá foi um dos pri me i ros es ta dos a cri -
ar seu Con se lho de Sa ú de. Tal ini ci a ti va se deve
à po lí ti ca de des cen tra li za ção e mu ni ci pa li za ção
pa tro ci na da pelo pri me i ro Go ver no das Mu dan -
ças, na ges tão de Tas so Je re is sa ti, de 1986 a
1990. Apo i a do por um am plo se tor pro gres sis ta
da so ci e da de, o Go ver no Tas so im ple men tou po -
lí ti cas mais des cen tra li za das, no in tu i to de cri ar
no vos ca na is de in ter lo cu ção com a so ci e da de
que en fra que ces sem as re des de po der dos ve -
lhos “co ro néis”.

A ex pe riên cia de mu ni ci pa li za ção na Sa ú de
foi re for ça da com o Pro gra ma Agen tes de Sa ú -
de, im plan ta do a par tir de 1987, e veio se con so -
li dan do com o tra ba lho cons ci en te dos su ces si -
vos go ver nos. Se gun do da dos do Con se lho
Esta du al de Sa ú de, o Esta do do Ce a rá já con ta -
va, em 1997, com 149 mu ni cí pi os com a sa ú de
mu ni ci pa li za da; 176 com con se lhos for ma li za -
dos, es tan do 14 em pro ces so de im ple men ta ção.

Res pal da das no su ces so do pro gra ma de
des centra li za ção da área de sa ú de, co me ça ram a
sur gir ini ci a ti vas se me lhan tes em ou tras áre as, como
edu ca ção e re cur sos hí dri cos. Mais tar de, vi ri am a ser
im plan ta dos os con sór ci os in ter mu ni ci pa is, como re -
sul ta do da evi dên cia de que a so lu ção de mu i tos pro -
ble mas mu ni ci pa is ul tra pas sa as fron te i ras e con di -
ções de cada mu ni cí pio iso la do, obri gan do ao aper fe i -
ço a men to das es tra té gi as de pla ne ja men to re gi o nal. 

É ain da no se gun do go ver no Tas so Je re is -
sa ti que sur ge a pro pos ta de or ga ni za ção de
con se lhos de cu nho mais ge ral, mu ni ci pa is e re -
gi o na is, para tra tar não mais a po lí ti ca de um se -
tor es pe cí fi co, mas os pro ble mas ge ra is do mu -
ni cí pio ou re gião. Os Con se lhos Re gi o na is de
De sen vol vi men to Sus ten tá vel co me çam a ga -
nhar cor po nes se mo men to, ocu pan do lu gar de
des ta que num com ple xo mo de lo de ges tão po lí -
ti ca que vai in cen ti var e mo bi li zar a so ci e da de
para tra ba lhar jun to com o go ver no

497  ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



Com base nesse modelo, o Estado foi
dividido em 20 regiões administrativas, e em
cada qual foi instalado um Conselho Regional de 
Desenvolvimento Sustentável, com participação
de prefeitos da região, deputados estaduais
mais votados e um representante dos Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento Sustentável. 

Mas não pára aí a in trin ca da par ce ria en tre
go ver no e so ci e da de im plan ta da no Ce a rá. Tam -
bém fa zem par te des se com ple xo es que ma os
Con se lhos de Par ti ci pa ção da So ci e da de: Con -
se lho da Fa mí lia e da Ci da da nia, Con se lho de
De sen vol vi men to da Cul tu ra e Con se lho de De -
sen vol vi men to Sus ten tá vel, cu jos mem bros fo -
ram es co lhi dos pelo Go ver na dor en tre per so na li -
da des de des ta que e es pe ci a lis tas de re no me.

A pes qui sa do ra Ce les te Cor de i ro co men ta
o es que ma de ges tão par ti ci pa ti va im plan ta do
no Ce a rá com as se guin tes pa la vras:

Essa en ge nha ria de par ti ci pa ção era co e -
ren te com os prin cí pi os nor te a do res do Pla no de 
Go ver no, en tre os qua is des ta ca mos: a sus ten ta -
bi li da de do de sen vol vi men to, a des cen tra li za ção 
e a par ce ria. Os CMDS e CRDS [es sas si glas re -
fe rem-se aos Con se lhos Mu ni ci pa is e Re gi o na is
de De sen vol vi men to Sus ten tá vel] cons ti tu em
par te fun da men tal da es tru tu ra par ti ci pa ti va, ten -
do em vis ta o pa pel cru ci al das re giões ad mi nis -
tra ti vas e dos mu ni cí pi os, con si de ra dos pela
Cons ti tu i ção Fe de ral como a ins tân cia da es fe ra
es ta tal mais apro pri a da para a ela bo ra ção e exe -
cu ção das po lí ti cas pú bli cas.

Não se pen se, po rém, que tudo fo ram ro sas 
no pro ces so de re no va ção das prá ti cas de ges -
tão pú bli ca no Ce a rá. A par tir de sua pró pria
aná li se, e co lhen do ava li a ção de pes so as que
con tri bu í ram efe ti va men te para a im plan ta ção
des se novo mo de lo, a pes qui sa do ra Ce les te Cor -
de i ro apon ta, em seu subs tan ci o so tra ba lho de
in ves ti ga ção, os as pec tos que mais de i xa ram a
de se jar e que di fi cul ta ram, de uma for ma ou de
ou tra, o su ces so da ini ci a ti va.

Um dos pon tos sa li en ta dos pela pes qui sa -
do ra é o se guin te, em suas pró pri as pa la vras:

Não te mos tra dição de pla ne ja men to na área
pú bli ca, o que im pli ca ria em con ti nu i da de ad mi nis tra ti -
va, em fo ca li zar mais as ações do que as pes so as,
etc., exa ta men te o con trá rio do que te mos vi vi do em
pra ti ca men te toda a his tó ria na ci o nal. Mu i to me nos te -
mos o há bi to do pla ne ja men to par ti ci pa ti vo, o qual exi -
ge tra to de mo crá ti co das ques tões pú bli cas, que
tam bém tem es cas se a do em nos so per cur so his tó ri -
co. 

É com pre en sí vel que não se pos sa da no i te 

para o dia im plan tar algo de novo numa cul tu ra
tra di ci o nal men te con ser va do ra. Prin ci pal men te
quan do esse novo que se traz vai no sen ti do
con trá rio da maré do mi nan te. O per cur so da de -
mo cra cia e da par ti ci pa ção re quer, com cer te za,
um pro ces so de apren di za do, um pe río do de ab -
sor ção, um tem po para ser as si mi la do e pos to
em prá ti ca. Qu an do esse per cur so é, no en tan to, 
pal mi lha do com êxi to, os ga nhos que traz com -
pen sam todo o es for ço em pe nha do e todo o
tem po des pen di do.

A pes qui sa do ra Ce les te Cor de i ro ana li sa a
fun do, numa par te de seu tra ba lho, os li mi tes e
as pos si bi li da des de par ti ci pa ção so ci al em po lí -
ti cas pú bli cas no Ce a rá. Num de ter mi na do pon -
to, ela diz:

O prin ci pal ga nho, no pro ces so de im ple -
men ta ção de ges tões pú bli cas par ti ci pa ti vas no
Ce a rá, diz res pe i to ao avan ço da so ci e da de ci vil, 
à mu dan ça de men ta li da de do ho mem co mum,
que co me ça a per ce ber que seu ma i or es pa ço de 
ci da da nia é dis cu tir os pro ble mas co le ti vos de
seu mu ni cí pio, de sua re gião, num fó rum ade -
qua do. A rup tu ra com a tra di ci o nal po lí ti ca au to -
ri tá ria e cli en te lis ta está se dan do mu i to mais
por con ta da so ci e da de, e da afir ma ção de sua
ci da da nia, do que do pró prio Go ver no.

Re co nhe ce a es tu di o sa que mu i to do que
pode ser cri ti ca do nes ses mo de los de de mo cra -
cia se mi-direta “é fru to da fra gi li da de das or ga ni -
za ções, mes mo de ins ti tu i ções mais só li das
como par ti dos e sin di ca tos, que não pos su em
pes so as ca pa ci ta das para re pre sen tá-las jun to à
so ci e da de ma i or.” 

A se guir, a pes qui sa do ra apre sen ta su ges -
tões de aper fe i ço a men to ao sis te ma de ges tão
par ti ci pa ti va, en tre as qua is, des ta co as se guin -
tes:

• ca pa ci ta ção do fun ci o na lis mo pú bli co para li -
dar me lhor com a ges tão par ti ci pa ti va;

• ca pa ci ta ção dos con se lhe i ros para me lhor
de sem pe nha rem seu pa pel;

• en vol vi men to das uni ver si da des no pro -
ces so de fun ci o na men to dos Con se lhos;

• me lho ria na co mu ni ca ção en tre mu ni cí pi os e
re giões;

• ins ti tu ci o na li za ção do sis te ma de ges tão par -
ti ci pa ti va.

O tra ba lho da pro fes so ra Ce les te Cor de i ro não
in te res sa ape nas a nós, ce a ren ses. Dada a am pli tu de
com que abar ca a pa i sa gem da go ver na bi li da de no Bra -
sil nas duas últimas dé ca das, é le i tu ra obri ga tó ria para
to dos que se in te res sam por ad mi nis tra ção e ges tão
da co i sa pú blica. Aci ma de tudo, por ana li sar e ava li ar 
uma nova for ma de se fa zer a ge rên cia pú bli ca, é
referên cia atu al e ne ces sá ria para tan tos novos ad-
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minis tra do res que es tão as su min do, nes te mo men to,
diferen tes pos tos na ad mi nis tra ção pú bli ca.

Vejo principalmente, no trabalho de
pesquisa da professora Celeste Cordeiro, não
apenas o esforço de compreender e analisar as
experiências de descentralização política no
Ceará, com maior e efetiva participação da
sociedade no processo de gerência pública,
mas, fundamentalmente, o empenho honesto e
sincero de quem quer contribuir para a criação
de uma nova mentalidade política no País. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs. e Srs.
Senadores, que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 21, DE 1997

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 21, de
1997, que re vo ga o in ci so V do art. 163 e o art. 192
da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como o art. 52 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as (Sis te -
ma Fi nan ce i ro Na ci o nal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 859/97-CCJ,  Re la tor: 
Se na dor Jef fer son Pe res, nos ter mos de subs ti tu ti vo 
que ofe re ce, com voto con trá rio do Se na dor Jo sap -
hat Ma ri nho e, em se pa ra do, do Se na dor José Edu -
ar do Du tra.

– 2 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 36, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 36, de 1998 (nº 492/97, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ci da de
Esté reo Show Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na Ci da de de São José
do Rio Pre to, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 601/98-CE, Re la tor 

ad hoc: Se na dor João Fran ça.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 38, DE 1998
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 38, de 1998 (nº 495/97, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão deferida à Sociedade Rádio
Cultura São Vicente Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de São Vicente, Estado de São Paulo,
tendo

Parecer favorável, sob nº 602/98-CE, Relator 
ad hoc: Senador Edison Lobão.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 47, DE 1998
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 47, de 1998 (nº 505/97, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Leme
Stereosom Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Leme, Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 603/98-CE, Relator 
ad hoc: Senador Lúcio Alcântara.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 50, DE 1998
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 50, de 1998 (nº 508/97, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Sociedade de Juiz
de Fora S.A. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade
de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, tendo

Parecer favorável, sob nº 468/98-CE,
Relator: Senador Francelino Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 16 
minutos.)
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Ata da 20ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 23 de mar ço de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães
Geraldo Melo, Ademir Andrade e Roberto Freire

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 – Anto nio Car los Va -
la da res – Arlin do Por to – Bel lo Par ga – Ber nar do 
Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro ci nio – Ca -
sil do Mal da ner – Djal ma Bes sa – Djal ma Fal cão – 
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 Melo – 
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – 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 Sar ney – Ju -
vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar
Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho –
Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Lu zia
To le do – Ma gui to Vi le la – Ma 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 – Pe dro Si -
mon – 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 – Te o to nio Vi le la Fi lho
– Tião Vi a na – Wel ling ton Ro ber to

 O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 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 tem po des ti na do aos ora do res da Hora do
Expe di en te da ses são de hoje será de di ca do a ho -
me na ge ar Dom Hél der Câ ma ra, Arce bis po de Olin -
da, Per nam bu co, pelo trans cur so dos seus 90 anos, 
nos ter mos do Re que ri men to nº 89, de 1999, de au -
to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra e ou tros Srs. Se -
na do res. 

Na im pos si bi li da de de Dom Hél der Câ ma ra
com pa re cer a esta ses são, está pre sen te, como seu 

re pre sen tan te, Dom Mar ce lo Car va lhe i ra, Arce bis po
de João Pes soa e Vi ce-Presidente da CNBB, a
quem, par ti cu lar men te, tive a ale gria de re en con trar, 
de po is de mu i tos anos, na tar de de hoje. Te nho,
ago ra, a ale gria de con vi dá-lo para que se jun te a
nós, par ti ci pan do da Mesa dos tra ba lhos.

Ini ci al men te, a Mesa de se ja dar co nhe ci men to
à Casa dos ter mos da men sa gem que re ce beu de
Dom Hél der Câ ma ra.

O pro ce di men to re gi men tal ade qua do se ria a
le i tu ra des sa men sa gem pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro nal do Cu nha Lima. Entre tan to, com a con -
cor dân cia de S. Exª e como par te da ma ni fes ta ção
de ca ri nho do Se na do Fe de ral por Dom Hél der Câ -
ma ra, peço per mis são à Casa para so li ci tar a Dom
Mar ce lo Car va lhe i ra que faça a le i tu ra da men sa -
gem de Dom Hél der Câ ma ra, po den do acres cen tar
a ela as ob ser va ções e co men tá ri os que de se jar.

V. Exª Revmª tem a pa la vra.
O SR. MARCELO CARVALHEIRA – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, é a se guin te a men sa -
gem de Dom Hél der Câ ma ra, que pas so a ler: 

“La men to não es tar pre sen te para
agra de cer de viva voz esta ho me na gem,
que tan to me sen si bi li za, que o Se na do me
pres ta na pas sa gem dos meus 90 anos.

Em pri me i ro lu gar, mi nha ale gria de -
cor re de vir esta ho me na gem do Se na do da
Re pú bli ca, cuja his tó ria se con fun de com a
pró pria his tó ria do nos so País. Em se gun do
lu gar, por ter sido ini ci a ti va do Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, mu i to dig no re pre sen tan te do
meu povo ce a ren se. Per mi ta-me, Sr. Se na -
dor, in cluí-lo en tre os mu i tos ami gos que for -
mam co mi go o que cha mo a fa mí lia me ce ja -
nen se.

De se jo que esta ho me na gem, tão sig -
ni fi ca ti va, não seja pres ta da a mim, mas à
Igre ja do Bra sil, à qual pro cu ro ser vir des de
que me tor nei sa cer do te. Se al gu ma co i sa
fiz du ran te mi nha lon ga exis tên cia foi pro cu -
rar ele var, cada vez mais, essa Igre ja ser vi -
do ra e po bre na luta pela jus ti ça so ci al, por
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uma so ci e da de mais hu ma na e mais cris tã,
onde haja um nú me ro cada vez me nor de
pri vi le gi a dos, onde os po bres não se jam mi -
se rá ve is e pos sam par ti ci par das de ci sões
so ci a is; que te nham, en fim, vez e voz. 

Permito-me, Srs. Senadores,
aproveitando o lema da Campanha de
Fraternidade deste ano, fazer um apelo aos
representantes do povo nesta Casa: olhem
pelos desempregados, ajam, adotem
medidas, criem leis, exerçam pressão sobre 
o Poder Executivo para que nossos
governantes tenham mais sensibilidade
para o social e criem mecanismos que
possam gerar empregos e absorver esses
milhões de brasileiros alijados das fábricas,
dos bancos, dos escritórios, enfim, de todos
os ambientes de trabalho.

Lembrem-se, Srs. Senadores, que
atrás de cada desempregado há pelo
menos quatro pessoas. A estatística do
desemprego, para ser verdadeira, deve
fazer a simples conta: multiplicar por quatro
o número de desempregados. Só assim se
poderá avaliar corretamente o drama social
que se vive hoje no Brasil.

Meu apelo é para que haja mais
prioridades sociais e menos prioridades
econômicas. Mais autonomia e menos
dependência. Nosso povo não tem saúde,
não tem emprego, não tem habitação e não
tem escola. Menos economia, Srs.
Senadores, e mais humanidade. Nunca é
demais lembrar que o homem é criado à
imagem e semelhança de Deus, filho do
Deus Criador de todas as coisas.

Aproxima-se o novo milênio. Como
desejo, do fundo do meu coração, que essa
nova era corrija a globalização da economia 
e faça surgir a globalização do humano, a
globalização da solidariedade, como nos
tem pedido o Papa João Paulo II. O futuro já 
não me pertence, mas pertence aos
senhores, que têm em mãos a
responsabilidade de um mandato popular. O 
povo os olha com inquietação, perplexidade
e esperança. Não o decepcionem, Srs.
Senadores. Muito obrigado.

Dom Hélder Câmara" 

(Palmas.)
Sen do eu, por ori gem, do cle ro do Re ci fe,

onde nas ci, e ten do acom pa nha do, pes so al men te,

du ran te tan tos anos, Dom Hél der Câ ma ra na sua
atu a ção, quer no Esta do de Per nam bu co, es pe ci al -
men te em Olin da e Re ci fe, quer nas suas an dan ças
pelo mun do afo ra, sin to-me à von ta de para di zer
tam bém, em nome da CNBB, como seu Vi -
ce-Presidente, mu i to obri ga do a esta Casa, onde es -
tão os Pa res da Pá tria. 

Lem bro-me que Dom Hél der, não só no Bra sil,
mas alhu res, anun ci ou um mun do com jus ti ça e, ao
mes mo tem po, com de sen vol vi men to hu ma no. Lem -
bro-me como ele re pe tia pa la vras, por exem plo, do
seu ami go pes so al, Pa u lo VI, da po pu lo rum pro gres -
sio: “De sen vol vi men to para o ho mem todo e para 
to dos os ho mens”. Ou, en tão, quan do ele di zia
tam bém uma fra se cu nha da pelo Papa Pa u lo VI:
“O de sen vol vi men to é o novo nome da paz”. Ele
sa bia mu i to bem que é im por tan te o de sen vol vi -
men to eco nô mi co, mas o de sen vol vi men to com
jus ti ça so ci al, com a me lhor dis tri bu i ção das ri -
que zas des te País, com a me lhor dis tri bu i ção de
ren das. 

Foi as sim que ele se in se riu, so bre tu do no
tem po de pro gres so, de de sen vol vi men to, no tem po
de Jus ce li no Ku bits chek, de quem se tor nou ami go,
e inspi rou, com ou tros bis pos, a Ope ra ção Nor des te,
que veio de sem bo car, em 1959, na cri a ção da Su de -
ne. Em um dis cur so da que la épo ca, Jus ce li no Ku -
bits chek diz, tex tu al men te, que agra de ce o apo io e
a ins pi ra ção do Epis co pa do bra si le i ro. 

O cu ri o so é que Dom Hél der não pode ser
ava li a do como um so ció lo go ou um po lí ti co. Não!
Ele se apre sen ta e se com por ta sem pre como um
pas tor, como al guém que quer ga ran tir a pre sen ça
de fer men to, de luz, de sal na so ci e da de de modo
ge ral. É tão im por tan te essa ati tu de dele!

Ele me con ta va, às ve zes, com mu i ta gra ça,
com mu i ta ges ti cu la ção, que o Pre si den te Jus ce li no, 
de quem se tor na ra ami go, o con vi da ra a ocu par um 
car go pú bli co, por exem plo, no Mi nis té rio da Edu ca -
ção, mais como téc ni co do que como po lí ti co. Ele,
en tão, in sis tia di zen do que não era essa a sua mis -
são, que que ria es tar per to, que que ria sig ni fi car a
pre sen ça pú bli ca da Igre ja na vida do País. Cu ri o so! 
E, mais ain da, o que não é mu i to pú bli co, de uma
ma ne i ra vi bran te, in te res san te, ges ti cu lan do qua se
como um ator. Ele me con ta va que, um dia, Jus ce li -
no o con vi da ra para com pa re cer ao Ca te te, ao seu
apar ta men to par ti cu lar, di zen do que es ta va en fer -
mo. Dom Hél der foi às pres sas, pen san do que ele
pre ci sa va de al gum aten di men to es pi ri tu al. To cou a
cam pa i nha do apar ta men to, ele abriu a por ta – se -
gun do Dom Hél der, com um ex ce len te cham bre – e
dis se que não es ta va do en te co i sa al gu ma. Fe chou a 
por ta e con ti nu ou:" Dom Hél der, sen te-se aí. Quero
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con vi dá-lo para ser pre fe i to da Ca pi tal Fe de ral, que,
den tro em bre ve, vou ina u gu rar." Dom Hél der se es -
pan tou com aqui lo. O Pre si den te o ha via co lo ca do
em uma pol tro na e se ins ta la do em uma ca de i ra.
Dis se Dom Hél der: “Pre si den te, es tou em uma si tu a -
ção de in fe ri o ri da de, en ter ra do aqui, e o se nhor me
fa lan do...” O Pre si den te fa zia tudo para con ven -
cê-lo, di zen do que ele não era um ho mem de Par ti -
do, que unia to dos os gru pos, que Isra el Pi nhe i ro
es ta va de acor do e por aí foi. Dom Hél der dis se que 
gas ta va todo o seu la tim, como di ze mos, para con -
ven cê-lo de que sua ação era ou tra. Jul ga va que o
car go era im por tan te, que era in te res san te para o
País, mas não que ria ser do gru po da po lí ti ca, na tu -
ral men te com suas in jun ções jus tas, do Pre si den te
da Re pú bli ca. E não ha via je i to. Até que Dom Hél -
der, um dia, disse: “Sr. Pre si den te, hoje es tou aqui
de fron te de V. Exª, ho mem di an te de ou tro ho mem,
de ca be ça er gui da. No dia em que for do seu gru po, 
te nho que es tar hu mil de men te ba lan çan do a ca be ça 
e di zen do sem pre sim”. Era um ho mem ques ti o na -
dor. Jus ce li no, en tão, se le van tou, deu uma da que -
las suas be las gar ga lha das, e, vol tan do-se para
Dom Hél der, dis se: “Ven ces te, Ga li leu”. 

Para vermos que ele cumpriu sua função,
presença pública da Igreja, como pastor, como
homem do Evangelho, nas grandes causas
humanas, pois as causas legítimas coincidem com
as causas de Deus, Criador e Pai, nos seus
desígnios de amor com toda a Humanidade.

Então, está aqui esta palavra, concessão
desta Casa, que também agradeço. Agradeço, de
coração, em nome de Dom Hélder Câmara e da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.

Nosso desejo é que não sucateemos obras
que forem empreendidas. Fala-se agora do DNOCS. 
De certo modo, a Sudene está sucateada. Para que
servem os órgãos de financiamento como o Finor e
outros? Falam até de verbas que são desviadas. O
que estão fazendo com projetos que já foram
aprovados, como o da transposição das águas do
São Francisco para atender aos Estados do
Nordeste?

Vi, há pouco tempo, uma pesquisa que dizia
que os brasileiros estão espantados com as
diferenças regionais, sobretudo com a situação do
Nordeste, que tem sido praticamente subestimado
dentro da Nação brasileira. Ora, são 38 milhões de
brasileiros, e não haverá desenvolvimento justo e
civilizado neste País se o Nordeste, como os demais 
Estados, não for totalmente integrado à Nação
brasileira. Digo isso como uma palavra ainda
inquietante do nosso Dom Hélder Câmara. 

Mas que a mi nha pa la vra não seja de de sen -
can to, em bo ra re a lis ta, mas de con fi an ça, de es pe -
ran ça.

Mu i to bem diz Dom Hél der Câ ma ra: “Qu an do a 
no i te é es cu ra...Ah!, a ma dru ga da já traz a pro mes -
sa da au ro ra e o dia novo”.

Te nho dito. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Co mu -

ni ca va a Dom Mar ce lo Car va lhe i ra que es tá va mos
sen do im pre ci sos na re fe rên cia a Dom Hél der Câ -
ma ra, que es ta va sen do ci ta do em toda do cu men ta -
ção do Se na do Fe de ral como Arce bis po de Olin da,
quan do, na ver da de, S. Exª Remª é Arce bis po emé -
ri to de Olin da e Re ci fe.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio
Alcân ta ra. V. Exª dis põe de 20mi 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.)
– Exmº Sr. Se na dor Ge ral do Melo, Vi ce-Presidente
do Se na do Fe de ral, que pre si de esta ses são; Remº
Dom Mar ce lo Car va lhe i ra, Arce bis po da Pa ra í ba –
como me en si na va há pou co; Exmº Sr. Se na dor Ro -
nal do Cu nha Lima, 1º Se cre tá rio da Casa; Exmºs
Srªs e Srs. Se na do res; se nho res con vi da dos:

De se jo agra de cer aos Se na do res que subs cre -
ve ram, para efe i to re gi men tal, o meu re que ri men to,
para que re a li zás se mos esta ses são em ho me na -
gem a Dom Hél der Câ ma ra pela pas sa gem dos
seus 90 anos.

É com gran de hon ra que ve nho, hoje, à tri bu na 
des ta Casa, em ses são es pe ci al, para ho me na ge ar
os 90 anos de vida de um dos ho mens mais dig nos
e mais fas ci nan tes des te País, Dom Hél der Câ ma ra, 
após to lo de Deus, pas tor e pro fe ta, Arce bis po emé -
ri to de Olin da e Re ci fe, nas ci do na ca pi tal do meu
Esta do, For ta le za, no dia 7 de fe ve re i ro de 1909, de
fa mí lia po bre e nu me ro sa, com 13 ir mãos. 

Dom Hél der Câ ma ra ini cia a sua tra je tó ria pas -
to ral em 1923, no Se mi ná rio Di o ce sa no de For ta le -
za. A par tir des sa data e até hoje, são 76 anos de
vida de di ca dos à Igre ja, à de vo ção, às pre ga ções, à 
paz, à de mo cra cia, às lu tas con tra as in jus ti ças
sociais em toda a Amé ri ca La ti na, à de fe sa dos opri -
mi dos e da re for ma agrá ria nos la ti fún di os im pro du ti -
vos. 

“Aqui den tro do Bra sil, o gran de pro -
ble ma é que, de po is que aca bou a es cra vi -
dão afri ca na, co me çou a es cra vi dão bra si le -
i ra. E só ter mi na rá quan do ti ver mos co ra -
gem de re a li zar uma au tên ti ca re for ma agrá ria. 
Este é ain da um dos so nhos da mi nha ve lhi -
ce.”

Qu an do pro nun ci ou es sas pa la vras, Dom Hél -
der Câ ma ra aca ba va de ini ci ar uma grande cru za da

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    503



pa cí fi ca na área ru ral de Per nam bu co para que os
cam po ne ses não tra ba lhas sem mais nas ter ras dos
gran des pro pri e tá ri os e sim em suas pró pri as ter ras. 

Du ran te 28 anos, es te ve no Rio de Ja ne i ro e
in te grou, por ata vis mo e des ti no his tó ri co, aque la
diás po ra de ce a ren ses, que se es pa lham pelo Bra sil 
todo. Alguns, no exer cí cio de la bo res hu mil des; ou -
tros, que se des ta cam, como Dom Hél der, pelo seu
ta len to, pela sua per so na li da de; mas to dos, à sua
ma ne i ra, aju dan do na cons tru ção de um País e de
uma Na ção mais jus ta.

Em 12 de mar ço de 1964, pou cos dias an tes
do gol pe mi li tar, che gou ao Nor des te para as su mir a 
Arqui di o ce se de Olin da e Re ci fe e de lá não saiu
mais. 

Cer to dia, já de ma las pron tas para se fi xar no
Nor des te, per gun ta ram-lhe como de fi nia o seu tra -
ba lho ca te qué ti co du ran te 28 anos no Rio de Ja ne i -
ro. Res pon deu, di zen do: “O Ce a rá me pre pa rou
para o Rio, e o Rio me pre pa rou para Re ci fe, por que 
foi ao che gar em Re ci fe que eu tive a vi são mais
com ple ta do Nor des te, den tro do Bra sil, den tro da
Amé ri ca, den tro do Ter ce i ro Mun do, den tro do mun -
do”. 

É de sa li en tar que, na sua pas sa gem pelo Rio
de Ja ne i ro, bem como no pou co tem po em que per -
ma ne ceu em For ta le za após a sua or de na ção, teve
sem pre um ati vo tra ba lho so ci al, sen do que, no Ce -
a rá, ain da che gou a exer cer, por al gum tem po, a di -
re to ria da Instru ção Pú bli ca e fi li ou-se a vá ri os mo vi -
men tos de pro mo ção do ope ra ri a do, numa ati tu de
pi o ne i ra que não pode ser es que ci da. E, no Rio de
Ja ne i ro, en tre ou tros tra ba lhos de gran de al can ce,
cri ou o Ban co da Pro vi dên cia, que pri me i ro vem em
so cor ro dos po bres, dos hu mil des, que não ti nham
aces so aos ins tru men tos de cré di to, e a Cru za da
São Se bas tião, para fi car mos ape nas nes ses dois
exem plos. Há, por tan to, em toda a sua ação pas to -
ral, um fio con du tor, que é jus ta men te essa iden ti da -
de com o mais po bre, o hu mil de, o ne ces si ta do.

Em Re ci fe, já em ple no pe río do mi li tar, suas
ações co me ça ram a se tor nar cada vez mais po lí ti -
cas e so ci a is. Indis cu ti vel men te, pas sa ram a re ve lar
uma nova Igre ja Ca tó li ca, com pro me ti da, vol ta da
para os ex plo ra dos e para os per se gui dos, sen sí vel
ao dra ma da mi sé ria se cu lar do Nor des te, in de pen -
den te do con tro le dos po de ro sos, que es ta va bro -
tan do nos mor ros, nos ala ga dos e nos mo cam bos
de Re ci fe e Olin da. 

Essa nova Igre ja, sob a li de ran ça de um ho -
men zi nho fran zi no, de apa rên cia frá gil – e aqui in ter -
rom po o tre cho es cri to para evo car uma cena que
tive a opor tu ni da de de pre sen ci ar e que dá uma

idéia da di men são uni ver sal de Dom Hél der Câ ma -
ra. Em 1993, es ta va na Eu ro pa e fui vi si tar um gran -
de me mo ri al de di ca do à Se gun da Gu er ra Mun di al,
re cém-inaugurado, na ci da de de Can nes, na Fran -
ça. O me mo ri al, cons tru í do pe los fran ce ses, traz
tam bém nas suas ex po si ções, no ma te ri al au di o vi -
su al que é pro je ta do, a am bi va lên cia do povo fran -
cês du ran te a Se gun da Gu er ra, com o re gi me de
Pé ta in, o re gi me fa cis ta, com os co la bo ra ci o nis tas e
com a Re sis tên cia. De po is de per cor rer mos aque le
me mo ri al, ex tre ma men te bem cons tru í do, de mu i to
bom gos to e mu i to im por tan te, no en cer ra men to da
vi si ta, che ga mos a um gran de au di tó rio, onde as
pes so as as sis tem à uma pro je ção. Ali é exi bi do um
fil me, que é um ver da de i ro hino à paz, à de mo cra cia 
e à fra ter ni da de. Pois bem, sur pre sos, vi mos que as
pes so as apla u di am de pé a con clu são do fil me, que
con ta va com a pa la vra de Dom Hél der Câ ma ra. Ele
es ta va ali, pre gan do e le van do a men sa gem de fra -
ter ni da de e de amor e de di fu são das idéi as que ele
tem de fen di do ao lon go de sua vida.

Para que pos sa mos me lhor aqui la tar os seus
pro pó si tos ao che gar à Arqui di o ce se de Olin da e
Re ci fe, é con ve ni en te que eu leia tre chos do dis cur -
so que pro fe riu por oca sião da sua pos se:

“Ace le re mos, sem per da de tem po,
como obra cris tã, a evan ge li za ção, o es for -
ço do de sen vol vi men to. De nada adi an ta rá
ve ne rar mos be las ima gens de Cris to, digo
mais, nem bas ta rá que pa re mos di an te do
po bre e nele re co nhe ça mos a face des fi gu -
ra da do Sal va dor, se não iden ti fi car mos o
Cris to na cri a tu ra hu ma na a ser ar ran ca da
do sub de sen vol vi men to.

Por es tra nho que a al guns pa re ça, afir -
mo que, no Nor des te, Cris to se cha ma Zé,
Antô nio, Se ve ri no... Ecce Homo : eis o Cris -
to, eis o ho mem! Ele é o ho mem que pre ci -
sa de jus ti ça, que tem o di re i to à jus ti ça, que 
me re ce jus ti ça."

Em ou tro tre cho igual men te es cla re ce dor,
trans cri to em ar ti go que o Emba i xa dor Ru bens Ri cu -
pe ro es cre veu para a Fo lha de S.Pa u lo, há uma de -
cla ra ção tex tu al de Dom Hél der Câ ma ra:

“Como João XXIII di zen do ”to dos, ba ti -
za dos ou não, per ten cem por di re i to a Je sus 
Cris to", Dom Hél der vai de cla rar na pos se
em 1964, como Arce bis po de Olin da e Re ci -
fe: “Nin guém se es can da li ze quan do me vir
fre qüen tan do cri a tu ras ti das como in dig nas e 
pe ca do ras. Quem não é pe ca dor? (...) Nin -
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guém se es pan te me ven do com cri a tu ras ti -
das como en vol ven tes e pe ri go sas, da es -
quer da ou da di re i ta, da si tu a ção ou da opo -
si ção, an ti-reformistas ou re for mis tas, an -
ti-revolucionárias ou re vo lu ci o ná ri as (...)
Nin guém pre ten da pren der-me a um gru po,
li gar-me a um par ti do, ten do como ami gos
os seus ami gos e que ren do que eu ado te
suas ini mi za des. Mi nha por ta e meu co ra -
ção es ta rão aber tos a to dos, ab so lu ta men te
a to dos. Cris to mor reu para to dos os ho -
mens; a nin guém devo ex clu ir do diá lo go
fra ter no”.

Suas ma ni fes ta ções pú bli cas con tra o po der
au to ri tá rio e dis cri mi na dor do Esta do, suas crí ti cas
di re tas ao in di vi du a lis mo das eli tes, sua cons ciên cia
so ci al agu ça da, in clu si ve nos mo men tos mais crí ti -
cos da vida de mo crá ti ca em nos so País, são as pro -
vas mais vi vas e mais co ra jo sas des se en ga ja men to 
em de fe sa dos de ser da dos da sor te.

Dom Hél der Câ ma ra, ain da mu i to jo vem, fez
sua op ção pe los po bres, ado tan to o lema In Ma nus
tuas, “em tuas mãos”, como que se aban do nan do a
Deus e pro cu ran do ali a re a li za ção do seu ma gis té -
rio, da sua pre ga ção.

Vol to ao ar ti go que já men ci o nei de Ru bens 
Ri cu pe ro:

“De ci diu ser sa cer do te ape sar dos
te mo res do pai; que di zia: ”Meu fi lho,
você sabe o que é ser pa dre? Pa dre e
ego ís mo nun ca po dem an dar jun tos. O
pa dre tem que se gas tar, se de i xar de vo -
rar". Ao ser sa gra do bis po, es co lheu
como lema In Ma nus tuas. São as pa la -
vras do Sal mo que Je sus mes mo es co lheu
di zer na hora da mor te: “Em Tuas mãos, Se -
nhor, en tre go o meu es pí ri to”. Lem bro o so -
ne to da ve lhi ce de Gu er ra Jun que i ro: “Na
mão de Deus, na sua mão di re i ta, des can -
sou afi nal meu co ra ção”. Ain da não che gou
a hora de des can sar.

Dom Hél der Câ ma ra sa bia mu i to bem que a
evo lu ção his tó ri ca do nos so País foi ba se a da no
au to ri ta ris mo, na ex clu são, no pa ter na lis mo e na 
gri tan te ex plo ra ção de uma mi no ria de pri vi le gi a -
dos so bre o res to da po pu la ção. Ele sa bia igual -
men te que nun ca ti ve mos de mo cra cia só li da, e,
nos cur tos mo men tos his tó ri cos em que isso
acon te ceu, o pro ces so ins ti tu ci o nal e po lí ti co foi 
brus ca men te in ter rom pi do pela for ça das ar mas
ou por um sim ples gol pe de Esta do. Aliás, no úl -
ti mo epi só dio de in ter rup ção au to ri tá ria da vida
de mo crá ti ca em nos so País, fo mos for ça dos a fi -
car pri va dos dos di re i tos du ran te 25 anos, ou

seja, um quar to de sé cu lo, en tre 1964 e 1989,
quan do fi nal men te o povo bra si le i ro, nas ruas,
re con quis tou o di re i to de ou tra vez es co lher pelo 
voto di re to e se cre to o Pre si den te da Re pú bli ca.

Um dos he róis des sa luta foi Dom Hél der
Câ ma ra, que fi cou en trin che i ra do du ran te os 21
anos de efe ti vo re gi me mi li tar na Arqui di o ce se
de Olin da e Re ci fe, de onde or ga ni zou a re sis tên -
cia até o ju í zo fi nal dos cha ma dos anos de
chum bo. De lá, nas ruas, nos púl pi tos e nos ca -
na vi a is de Per nam bu co, ele com ba teu e de nun ci -
ou a tor tu ra e os as sas si na tos co me ti dos con tra
pre sos po lí ti cos, con tra cam po ne ses e con tra
tra ba lha do res in de fe sos. Nas pri sões ma ca bras
do De par ta men to de Ordem Po lí ti ca e So ci al –
DOPS, às mar gens do rio Ca pi ba ri be, em Re ci fe,
mu i tos es tu dan tes fo ram sal vos dos cas ti gos da
re pres são gra ças à sua in ter fe rên cia co ra jo sa,
que nun ca te meu a per se gui ção do re gi me.

Dom Hél der or ga ni zou e li de rou pas se a tas
e pro cis sões de pro tes to para de nun ci ar a vi o -
lên cia pra ti ca da con tra mi li tan tes e re li gi o sos
por po li ci a is tor tu ra do res. Uma das mais im por tan -
tes mo bi li za ções ocor reu em 1969, nas ruas do Re ci -
fe, no pe río do mais duro da re pres são, quan do
acon te ceu o bru tal as sas si na to do Pa dre Antô nio
Hen ri que Pe re i ra Neto, tru ci da do bar ba ra men te em
um ma ta gal na ci da de uni ver si tá ria de Re ci fe. O Pa -
dre Hen ri que era um dos re li gi o sos mais ati vos da
Ação Ca tó li ca, mo vi men to cri a do por Dom Hél der
para le var a Igre ja aos mor ros e aos ala ga dos do
Re ci fe e do Gran de Re ci fe. O as sas si na to da que le
sa cer do te co mo veu a po pu la ção do Esta do e do
País in te i ro.

Com ple ta men te lú ci do, de há bi tos mu i to sim -
ples e pre ci san do de mu i to pou co para vi ver, ele
re ce be os que o vi si tam em sua pe que na e mo des -
ta casa si tu a da na Rua das Fron te i ras, em Re ci fe.
Pas sa os dias com os seus li vros, com os seus
dis cos, com os seus pen sa men tos, com as suas
me di ta ções e, so bre tu do, com a sua fé ina ba lá vel
no Cris to e ain da com a gran de es pe ran ça de ver
o fim da opres são, da fome e do la ti fún dio que
mas sa cra o ser hu ma no.

Sua in ten sa vida mis si o ná ria ain da lhe re -
ser vou tem po para es cre ver cer ca de vin te li -
vros, cen te nas de ar ti gos e do cu men tos, pro fe rir 
pa les tras e con fe rên ci as no mun do in te i ro, con -
ce der en tre vis tas, re ce ber prê mi os e tí tu los de
Dou tor Ho no ris Ca u sa de vá ri as uni ver si da des
mun di a is e par ti ci par de mu i tos en con tros re li gi -
o sos pelo mun do afo ra.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Concedo o aparte a V. Exª.
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O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Con gra tu lo-me 
com V. Exª pela ini ci a ti va de, no Se na do, re a li zar
esta ho me na gem a Dom Hél der Câ ma ra,
ex-Arcebispo de Olin da e Re ci fe, nos sa ci da de. Ele,
cer ta men te, foi um dos ho mens mais im por tan tes do 
Bra sil nes te sé cu lo, não só pelo tra ba lho re li gi o so,
como tam bém pe los tra ba lhos po lí ti co e so ci al que
re a li zou. Nós, per nam bu ca nos, du ran te qua se 30
anos, ti ve mos a hon ra de o ter como ar ce bis po das
nos sas prin ci pa is ci da des, Olin da e Re ci fe. Sen ti -
mo-nos hon ra dos tam bém por, ain da hoje, S. Exª
Revmª vi ver em nos sa ci da de, atu an do como gran -
de ori en ta dor, como uma bús so la para to dos aque -
les que são ho mens pú bli cos, que se de di cam à
vida pú bli ca, à vida re li gi o sa ou mes mo aos tra ba -
lhos so ci a is. Não po de ría mos de i xar pas sar es ses
90 anos des sa exis tên cia tão rica sem que Dom Hél -
der Câ ma ra fos se ho me na ge a do nes ta Casa. Espe -
ra mos que pos sa mos con ti nu ar, cada um na sua
trin che i ra, aque le gran de tra ba lho que ele re a li zou.
Meus pa ra béns a V. Exª e ao Bis po Mar ce lo por
suas pa la vras. Nós, per nam bu ca nos, es ta mos mu i to 
fe li zes por es ses 90 anos de Dom Hél der es ta rem
sen do co me mo ra dos em todo o Bra sil. Mu i to obri ga -
do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Mu i to obri ga do, Se na dor José Jor ge, pelo apar te
que, com mu i ta ale gria, in te gro ao meu dis cur so,
uma vez que V. Exª é um dos re pre sen tan tes do
Esta do do Per nam bu co nes ta Casa.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Peço li cen ça a V. Exª para adi an tar um pou co mais
o meu dis cur so.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) –
Peço que V. Exª in te gre logo o meu apar te como um 
ou tro re pre sen tan te de Per nam bu co.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Pois não, Se na dor.

O Sr. Ro ber to Fre i re  (Blo co/PPS – PE) – Cre -
io que V. Exª, por to dos os tí tu los e, in clu si ve, por
ser ce a ren se, como Dom Hél der Câ ma ra, teve essa
fe liz lem bran ça. Esta não é uma ho me na gem do
mun do ca tó li co, nem mes mo do mun do cris tão. É
uma ho me na gem que todo e qual quer ci da dão que
te nha uma vi são hu ma nis ta do mun do deve pres tar.
É esse o meu sen ti men to, a mi nha pa la vra, as so ci -
an do-me a essa co me mo ra ção.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA  (PSDB – CE) – O 
apar te de V. Exª tem um sa bor es pe ci al jus ta men te
pela ma ne i ra como ma ni fes ta o seu apla u so, a sua
ale gria, a sua sa tis fa ção com re la ção a Dom Hél der

Câ ma ra, até por que va mos vê-lo mais adi an te como 
profeta do Ter ce i ro Mun do. Tal vez te nha sido mais
ou vi do e ad mi ra do pe los não-católicos do que pe los
ca tó li cos. Essa uni ver sa li da de de Dom Hél der é um
dos tra ços mais mar can tes de sua per so na li da de. O
apar te de V. Exª me faz lem brar o que foi trans mi ti do
por Dom Hél der em suas men sa gens de con te ú do e
na tu re za hu ma nis ta, pela sua pre o cu pa ção com os
po bres.

Vou ler um tre cho es cri to por um dos seus bió -
gra fos, jus ta men te fa lan do des se ca rá ter pro fé ti co,
mis si o ná rio, evan ge li za dor dele:

“Não adi an ta es tu dar a ‘dou tri na’ Hél -
der Câ ma ra” – so mos sem pre ten den tes a
com par ti men ta li zar, a seg men tar, a que rer
ins ti tu ir dou tri nas, a que rer ins ti tu ir re gras, a
que rer ins ti tu ir pro ce di men tos. “Não exis te
uma dou tri na de São Fran cis co de Assis,
nem de São Fran cis co Xa vi er, nem dos mis -
si o ná ri os do sé cu lo XVI. O que im por ta é o
Evan ge lho, a men sa gem sem pre re pe ti da
com mu i tas va ri a ções, mas sem pre a mes -
ma, as sim como os dis cí pu los de São João
di zi am do seu mes tre.” 

E, mais ain da, quan do se fala so bre Dom Hél -
der como pro fe ta do Ter ce i ro Mun do:

“Uma das ca rac te rís ti cas da pre ga ção
de Dom Hél der como pro fe ta do Ter ce i ro
Mun do foi a sua uni ver sa li da de. Nun ca apa -
re ceu como pre ga dor para os ca tó li cos. A
sua pa la vra, os seus ges tos, a sua pes soa
susci ta ram en tu si as mo igual en tre os não ca -
tó li cos e os ca tó li cos, às ve zes mais en tre os
não ca tó li cos. Po de-se di zer que ele foi, e é, o 
úni co bis po ca tó li co que al can çou ver da de i ra
au diên cia no mun do não ca tó li co. Para mu i -
tos, ele é a ima gem do bis po ca tó li co, pois
não co nhe cem ou tro. Os ou tros são tão dis -
cre tos que não che gam a ser co nhe ci dos,
nem se quer pelo nome. O tes te mu nho de Ro -
ger Ga ra udy nos seus li vros é elo qüen te.”

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço o Se na dor Ber nar do Ca bral, com mu i to pra -
zer.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor 
Lú cio Alcân ta ra, V. Exª tem o pri vi lé gio de ter nas ci -
do no Ce a rá, por tan to, sua ho me na gem traz o sig no 
da na tu ra li da de. Devo di zer que só in ter rom pi o dis -
cur so de V. Exª para que fi cas se re gis tra do um ges -
to de Dom Hél der Câ ma ra num mo men to ter rí vel na
vida de al guns mo ços, há trin ta anos, quan do o Ato
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Insti tu ci o nal nº 5 foi edi ta do e eu tive o meu man da -
to de De pu ta do Fe de ral cas sa do. Per di dez anos de 
di re i tos po lí ti cos e meu lu gar de pro fes sor na Fa cul -
da de de Di re i to. O pri me i ro abra ço de so li da ri e da de
que re ce bi foi de Dom Hél der Câ ma ra. Mais tar de,
quan do Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos – lá
se vão qua se vin te anos –, ali es ta va ele. Ve jam, há
trin ta anos – ele, com ses sen ta – ti nha a mes ma cir -
cuns tân cia de ago ra, aos no ven ta: a de quem olha
para trás e não tem medo de ir para fren te. Se eu ti -
ves se, ao in ter rom per o seu dis cur so, de pe dir-lhe
des cul pas, di ria que Dom Hél der Câ ma ra tem uma
au diên cia mar ca da com a pos te ri da de. Meus cum -
pri men tos a V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
V. Exª traz à tona mais um aspecto da vida de Dom
Hélder: a solidariedade e essa luta permanente
contra o arbítrio, contra a violência. Durante a sua
vida como pastor, como arcebispo, fez tentativas de
estimular esse movimento de não-violência,
movimento que se consolida como um dos traços
humanísticos mais respeitáveis da sociedade.

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

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Senador Sérgio Machado, como um dos integrantes 
da Bancada do Ceará, concedo a V. Exª um aparte,
com todo o prazer.

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) – O
prazer é nosso, Senador Lúcio Alcântara. Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Dom Marcelo
Carvalheira, como cearense, Dom Hélder
representa um orgulho para o nosso povo. Foi o
pastor do Brasil, o pastor que dedicou sua vida à
conscientização, à defesa dos humildes, à pregação 
da não-violência, a não ter medo dos poderosos. O
que estava atrás daquela figura franzina, mas
corajosa, inteligente, era a defesa dos humildes. Por 
isso, está sendo realizada essa homenagem dos
noventa anos, que V. Exª propôs ao Senado. Nada
mais justo. Como Líder do PSDB e sobretudo como
cearense, participo dessa homenagem. Dom Hélder
representa para nós, do Brasil, um exemplo de
pessoa que dedicou a sua vida à luta pelos
humildes, pelos menos favorecidos. Quis implantar
no Brasil aquela democracia com a qual todos
sonhamos, aquela democracia com justiça social,
onde cada brasileiro tem assegurado o seu direito
social.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Sér gio Ma cha do, pela pa la vra 
de V. Exª, re pre sen tan do o Esta do do Ce a rá no mo -
men to em que ho me na ge a mos um ce a ren se, aliás,

um ci da dão do mun do, que a nos sa ter ra teve a fe li -
ci da de de ser vir-lhe de ber ço. 

O que de fi ne Dom Hél der? Como ele pen sa?
Qu a is são as suas idéi as? Qu a is são as suas pro -
pos tas? No va men te vou a esse ar ti go es cri to pelo
Emba i xa dor Ru bens Ri cu pe ro. 

“Dom Hél der, mi ú do, fran zi no, como Be ti nho,...” -
Jus ta men te uma das ca rac te rís ti cas de Dom

Hél der, um ho mem pe que no, fran zi no, são os ges -
tos lar gos, a ca pa ci da de de em pol gar mul ti dões, os
gran des ce ná ri os, as gran des mas sas na sua con di -
ção de pre ga dor, de ho mem do ta do de um dom, de
um ta len to pró prio para a ati vi da de de evan ge li za -
ção, de pro pa ga ção da fé, de de fe sa dos po bres,
dos hu mil des, dos ex clu í dos -

“... fi lho da mes ma ter ra onde nas ceu o 
pa dre Cí ce ro, atra ves sa pra ti ca men te o arco 
com ple to do sé cu lo XX bra si le i ro. O que em
pri me i ro lu gar o de fi ne é ser ele um cris tão
subs tan ti vo, de sa com pa nha do de atri bu to.
Cris tão. No sen ti do da his tó ria nar ra da por
Han nah Arendt – Roma, ju nho de 1963 –
João XXIII ago ni za no Va ti ca no. A ca ma re i -
ra do ho tel per gun ta à es cri to ra: – Se nho ra,
esse papa era um ver da de i ro cris tão; como
foi pos sí vel en tão que ele con se guis se sen -
tar na cá te dra de São Pe dro? Ele não ti nha
pri me i ro que ser no me a do bis po, ar ce bis po,
car de al? Será que eles não per ce be ram o
que ele era?” No caso de Dom Hél der, eles
se de ram con ta em tem po: foi ar ce bis po,
mas não che gou a car de al.

Pe ter Heb bleth wa i te, o bió gra fo de
gran des pon tí fi ces des te sé cu lo, dis se que
João XXIII foi o pri me i ro papa cris tão. e Pa -
u lo VI, o pri me i ro papa mo der no. Dom Hél -
der foi, ao mes mo tem po, mo der no e cris -
tão. Ele é re al men te o pri me i ro gran de pre -
la do bra si le i ro a rom per o mol de tra di ci o nal
de alto fun ci o ná rio ecle siás ti co, de pi lar da
or dem es ta be le ci da. Sua cul tu ra le i ga ou re -
li gi o sa é con tem po râ nea, nu tri da nos au to -
res fran ce ses das dé ca das de 30 e 40,
como a de Pa u lo VI. Será pi o ne i ro em com -
pre en der o va lor dos me i os de co mu ni ca ção 
de mas sa."

O Sr. Edi son Lo bão (PFL-MA) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA  (PSDB-CE) –
Ouço V. Exª com prazer, Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão  (PFL-MA) – Senador
Lúcio Alcântara, menino ainda, conheci Dom Hélder
Câmara Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e passei a
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admirá-lo pela sua luta, sua vocação da
solidariedade. Depois, lendo a vida de São Paulo,
passei a meditar sobre uma vida e a outra. Saulo,
desde cedo, irredento, revoltado com as iniqüidades 
do mundo, tornou-se o grande pregador da doutrina
de Cristo, nunca deixou de ser solidário com aqueles
que mais sofriam. Assim me pareceu sempre a vida
de Dom Hélder Câmara, a solidariedade é a sua
marca, a sua revolta com as injustiças é também outra 
marca. Uma vida e outra, a meu ver, assemelham-se
muito. Esse é um homem da Igreja, é um
representante de Cristo, é uma figura extraordinária
que merece estas homenagens e todas quantas
possam ser a ele tributadas aqui e alhures.
Parabéns a V. Exª pela iniciativa.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Edi son Lo bão, pela con tri bu i -
ção que V. Exª dá, não ao meu dis cur so, mas a esta 
ses são que está se re a li zan do para exal tar, me re ci -
da men te, a fi gu ra de Dom Hél der Câ ma ra.

Se es que ces sem de di zer que Dom Hél der foi
um dos ide a li za do res da Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos do Bra sil, CNBB, e do Con se lho Epis co pal
La ti no-Americano, Ce lam, dois bra ços for tes da
Igre ja Ca tó li ca no Bra sil e na Amé ri ca La ti na, nos sa
ho me na gem es ta ria in com ple ta.

Cor ria o ano de 1950 e lá es ta va Dom Hél der
em Roma, no Va ti ca no, sen do re ce bi do pelo Mon se -
nhor Mon ti ni, fu tu ro Papa Pa u lo VI, que ou viu aten -
ta men te a sua ex pla na ção so bre a ne ces si da de de
se cri ar no Bra sil a CNBB. 

Um ano mais tar de, em novo en con tro com o
Mon se nhor Mon ti ni, Dom Hél der o con ven ceu tam bém 
de que a Amé ri ca La ti na ne ces si ta va da cri a ção de
um Con se lho que re u nis se to dos os bis pos do con ti -
nen te, no sen ti do de co or de nar as te ses da Igre ja e as 
ações pas to ra is em to dos os pa í ses. Des sa ma ne i ra,
es ta va plan ta da a se men te do Ce lam. Em 1955, no
Rio de Ja ne i ro, a 1ª Con fe rên cia Ge ral do Epis co pa do 
La ti no-Americano, em re u nião pre pa ra tó ria, de cla ra va
aber to o pro ces so de fun da ção da en ti da de.

Aqui um ou tro tra ço da per so na li da de de Dom
Hél der en quan to ad mi nis tra dor da igre ja: a sua sim -
pa tia pela co le gi a li da de, quer di zer, pelo go ver no
co le gi a do, di vi din do com os ir mãos, as ses so res, le i -
gos, pa dres e bis pos o go ver no da Igre ja.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Dom
Hél der Câ ma ra é um dos ho mens mais no tá ve is da
nos sa era e já ocu pou há mu i to tem po os es pa ços
na luta pela paz, li ber da de e dig ni da de hu ma na. Ao
lado de Ma hat ma Gand hi, Mar tin Lut her King, Ma dre 
Te re sa de Cal cu tá e Nel son Man de la, Dom Hél der
já es cre veu o seu nome na ga le ria dos mi tos que

este sé cu lo pro du ziu. Ele con ti nua ten do uma gran -
de alma – como Gand hi teve – e um gran de so nho – 
como Lut her King. Ao nos so “Ma hat ma” só fal ta
ago ra o No bel da Paz que ha ve rá de vir.

É um or gu lho mu i to gran de para a Na ção bra -
si le i ra tê-lo como um de seus fi lhos mais ilus tres.
Gos ta ria que o Se na do pu des se, da qui a dez anos,
em uma ses são como esta, ho me na geá-lo pela pas -
sa gem do seu cen te ná rio. Que Deus o con ti nue pro te -
gen do, ilu mi nan do-lhe o ca mi nho e dan do-lhe mu i ta
sa ú de.

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

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) –
Gos ta ria de ou vi-lo, mas an tes pre ci so sa ber da
Mesa se isso será pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Cla ro
que a Mesa não vai im pe dir a ma ni fes ta ção do Se -
na dor Edu ar do Su plicy; lem bra ria ape nas a S. Exª
que está ins cri to para fa lar nes ta ses são em ho me -
na gem a Dom Hél der Câ ma ra. 

A Casa ou vi rá, com pra zer, a in ter ven ção de S.
Exª.

O Sr. Edu ardo Su plicy  (Bloco/PT-SP) – Faço
este aparte como forma sim pli fi cada de par ti cipar
desta ho me nagem do Se nado à ex tra or di nária fi -
gura da Igreja e do povo bra si leiro que tem sido
Dom Hélder Câ mara. Pre feri apar teá-lo, Se nador
Lúcio Alcân tara, porque V. Exª aqui talvez seja um
dos que mais tem com pre en dido a ba talha de D.
Hélder. Em 1991, Dom Hélder Câ mara, em uma de
suas par ti ci pa ções no pro grama “Roda Viva” –
foram di versas -, su geriu que o Brasil se com pro me -
tesse a chegar ao ano 2000 com o ob je tivo de
acabar com a po breza. Ele disse – es tá vamos em
1991 – que o Brasil pre ci sava criar os ins tru mentos
para chegar ao ano 2000 sem que hou vesse mi séria 
em nosso País. Lem bro-me disso, Se nador Lúcio
Alcân tara, porque este foi um dos ar gu mentos que
eu pró prio apre sentei para jus ti ficar o pro jeto que
ins ti tuía o Pro grama de Ga rantia de Renda Mí nima
– pro grama que Dom Hélder apoiou e, numa men -
sagem ao Se nado Fe deral, pediu a sua apro vação.
Ele havia com preendido per fe i ta mente o sen tido de 
se ga rantir a cada bra si leiro a pos si bi li dade de
par ti cipar da ri queza; ele en tendia, como nós, que
a nin guém de veria ser ne gada, pelo menos, renda 
su fi ci ente para poder so bre viver com dig ni dade,
viver com a pos si bi li dade de es tudar, ali men tar-se
e morar dig na mente. Esta ba talha ainda tem de
ser le vada adi ante, pois já es tamos em 1999 e
faltam apenas nove meses para ten tarmos ins ti tuir 
no Brasil al guns ins trumentos que possam nos
apro ximar do ob je tivo de Dom Hélder Câ mara.
Cabe ao Go verno Fer nando Hen rique Car doso en -
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frentar esse de safio, já que Sua Exce lência é  o
Pre si dente que vai fazer o Brasil cruzar o li miar do
sé culo. O início desse seu se gundo man dato está
sendo ca rac te ri zado por es ta tís ticas que re velam re -
cordes de de sem prego e o au mento da vi o lência,
como re sul tado, in clu sive, de uma po breza que au -
menta e de de si gual dades que se tornam mais in -
tensas. Ainda está nas mãos do Go verno e do Con -
gresso ins ti tuir essas me didas – me didas que se
tornam ainda mais ur gentes quando ob ser vamos o
con traste entre taxas ele va dís simas de de sem prego e
lu cros re cordes de ins ti tu i ções fi nan ce iras. Em ou tros
pa íses, há lu cros ex tra or di ná rios para al guns se tores
como re sul tado de uma po lí tica eco nô mica ado tada –
nor mal mente os go vernos es ta be lecem com pen sa -
ções para que aqueles que tanto foram be ne fi ci ados
co la borem com os que não ti veram tanta sorte. Assim
pro cedem para atingir ob je tivos como os co lo cados
tão cla ra mente por Dom Hélder Câ mara, ao longo de
toda a sua vida: jus tiça e dig ni dade – sempre pro cu -
rando com pa ti bi li zá-las com a li ber dade do ser hu -
mano, li ber dade na fé e na pa lavra. Por tanto, quero
me ir manar na ho me nagem que V. Exª presta a Dom
Hélder Câ mara para atrair mais aten ções para os
seus ob je tivos, so bre tudo para aquele que tem em
vista, no ano 2000, um Brasil sem uma pessoa se quer 
em con di ções de mi séria.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, sabe V. Exª a ad mi ra ção
que te nho pelo seu tra ba lho e pela sua pes soa. Ao
modo de Dom Hél der, V. Exª é um Após to lo da Ren -
da Mí ni ma: está sem pre pre gan do, tra zen do essa
dis cus são, sus ci tan do esse de ba te. Tan to quan to
pos sí vel, te nho-me ali a do a V. EXª em al gu mas cir -
cuns tân ci as que cer ta men te vão con tri bu ir para mi -
no rar esse qua dro de de si gual da de que, in fe liz men -
te, ain da há, hoje, em nos so País.

O que é pre ci so se pa rar bem, dis tin guir, é  a
ação de fi gu ras, de per so na li da des como Dom Hél -
der Câ ma ra, que não têm ou tro com pro mis so se não 
com a evan ge li za ção, com a pre ga ção, com a sen si -
bi li za ção do povo, da so ci e da de para essa si tu a ção
de ab so lu ta in jus ti ça so ci al. Os mais or to do xos, os
que re zam mais pelo cre do dos eco no mis tas, cos tu -
mam di zer – di an te de te mas como o da Cam pa nha
da Fra ter ni da de Sem Tra ba lho.... Por Quê? – que a
Igre ja não tem uma pro pos ta, não tem uma so lu ção. 

Pri me i ro, a Igre ja não é Go ver no; se gun do, a
sua fun ção é um pou co a fun ção de sal da ter ra:
des per tar as pes so as, sen si bi li zá-las para en con -
trar mos so lu ções para es ses pro ble mas.

Qu an do fa ze mos uma re u nião como essa, em

tor no do nome de Dom Hél der Câ ma ra, es ta mos cum -
prin do esse pa pel de mos trar o quan to há por ser fe i -
to, o quan to há por re a li zar nes se cam po do de sen vol -
vi men to so ci al. Não so mos pes so as que não co nhe -
cem as li mi ta ções de re cur sos, as li mi ta ções or ça men -
tá ri as, as di fi cul da des de ge rir, ao mes mo tem po, tan -
tos pro ble mas, so lu ci o nar tan tas di fi cul da des, al gu mas
de las acu mu la das ao lon go des ses 500 anos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – (Fa zen do soar a cam pa i nha.)

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Já con cluo, Sr. Pre si den te.

No en tan to, de ve mos co brar de ter mi na ção e
em pe nho dos nos sos go ver nan tes, para que es sas
ques tões se jam abor da das com a ca pa ci da de que o 
Go ver no ti ver para fa zê-lo.

Por fim, digo a S. Exª. que há, hoje, uma as so -
ci a ção in ter na ci o nal, pro cu ran do sen si bi li zar para o
im pos to so bre trans fe rên ci as in ter na ci o na is, Attac,
se não me en ga no no nome. Va mos, por tan to, S.
Exª. e eu, fi li ar-nos e fa zer esse tra ba lho de pre ga -
ção, que um dia ha ve rá de fru ti fi car no co ra ção dos
ho mens e dos go ver nan tes.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vice Pre si den te, 
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) – Cha mo a aten ção dos Srs. Se na do res que
vão se pro nun ci ar so bre a fi gu ra de Dom Hél der,
que tan to me re ce essa ho me na gem do Con gres so,
para, na me di da do pos sí vel, sin te ti zar seus pro nun -
ci a men tos, por que vá ri os Se na do res es tão ins cri tos
– e to dos, cer ta men te, vão que rer fa lar. Logo mais,
en tra re mos na Ordem do Dia, e não que ro in ter rom -
per para fa zer de po is a ses são. Por tan to, va mos
pros se guir mais um pou co, di ga mos trin ta mi nu tos,
mas que os ora do res sin te ti zem – sei que é di fí cil,
dada a gran de za da fi gu ra de Dom Hél der -, fa zen -
do um es for ço nes se sen ti do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. 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, pre za do Dom
Mar ce lo, pode pa re cer es tra nho, mas gos ta ria de
ini ci ar esse pro nun ci a men to so bre Dom Hél der –
que com ple tou 90 anos no dia 7 de fe ve re i ro – com
um nú me ro, um nú me ro mu i to sig ni fi ca ti vo é ver da -
de.

Segundo re por ta gem da pu bli ca da pela re vis ta
Veja, duran te 20 anos, en tre 1964 e 1984, Dom Hél -
der fez 800 vi a gens ao ex te ri or, duas por mês. To dos 
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aque les que vi ve ram os hor ro res do re gi me pas sa do
sa bem que fo ram nes sas vi a gens, du ran te as qua is
con ce deu cen te nas de en tre vis tas e mi nis trou in con tá -
ve is pa les tras, que Dom Hél der Câ ma ra aca bou se
cons ti tu in do o ho mem que mais da nos ca u sou à ima -
gem ex ter na do re gi me ar bi trá rio aqui ins ta la do.

Lá fora, sem medo, ele mostrava ao mundo o
que estava acontecendo realmente dentro do nosso
Brasil. De outro lado, internamente, aqui no Brasil,
Dom Hélder foi o cidadão brasileiro que mais sofreu
o rigor da censura.

Ve ja mos o que diz so bre a si tu a ção de Dom
Hél der Câ ma ra, du ran te o re gi me mi li tar, um ar ti go
pu bli ca do em se tem bro de 1981, na re vis ta Cul tu ra
Vo zes : “Os me i os de co mu ni ca ção do Bra sil, pe los
anos de cen su ra e re pres são, ba ni ram a ima gem e
o seu nome foi pres cri to. Pres cri ção por de cre to.
Úni co ar gu men to do ar bí trio. Foi cen su ra do em sua
pró pria rá dio di o ce sa na. O nome Hél der Câ ma ra só
apa re cia nas co lu nas es por ti vas, com o seu ho mô ni -
mo ”Cam peão de Xa drez" – Dom Hél der Câ ma ra,
cam peão de xa drez, apa re cia nas co lu nas es por ti -
vas. Mas Dom Hél der Câ ma ra sem pre es te ve pre -
sen te en tre o povo sim ples e na opi nião pú bli ca
mun di al, onde foi-se tor nan do um ver da de i ro mito.

A mu ra lha de si lên cio que o ar bí trio ten tou er -
guer em tor no de Dom Hél der Câ ma ra só o for ta le ceu. 
Por tudo que fez nos anos mais ne gros, quan do o
medo im pos to pelo ter ror pa ra li sa va a ma i o ria, Dom
Hél der Câ ma ra foi um dos prin ci pa is ini mi gos do re gi -
me que in fe li ci tou este País por cer ca 20 anos.

Além de de ze nas de im por tan tes prê mi os que
re ce beu em todo o mun do, por seu tra ba lho em fa -
vor da dig ni da de hu ma na, em de fe sa dos di re i tos
hu ma nos e re li gi o sos, o re li gi o so nor des ti no che gou
a ser in di ca do, em 1970, para re ce ber o Prê mio No -
bel da Paz. E o Go ver no bra si le i ro fez che gar aos
dis tri bu i do res do prê mio que se ria con si de ra do uma
afron ta ao Bra sil se ele re ce bes se o prê mio. Te nho
a hon ra de di zer que, quan do De pu ta do Esta du al, a
Assem bléia do Rio Gran de do Sul apro vou uma Mo -
ção de So li da ri e da de pe din do que o prê mio fos se
en tre gue a Dom Hél der Câ ma ra.

Dono de um cur rí cu lo res pe i tá vel, par ti ci pan te
des ta ca do do pro ces so que le vou à re a ber tu ra de -
mo crá ti ca em nos so País, Dom Hél der Câ ma ra foi
um dos cri a do res da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis -
pos do Bra sil e, de po is, da Cam pa nha da Fra ter ni -
da de. Pre o cu pa do com a mi sé ria, com a fome e
com o des ca la bro dos re gi mes em que vi vía mos e
que in fe li ci ta vam o nos so povo e o nos so con ti nen -
te, Dom Hél der Câ ma ra par ti ci pou do mo vi men to
que le va ria à cri a ção do Con se lho Epis co pal para a

Amé ri ca La ti na – Ce lam.
Pro fun do co nhe ce dor da re a li da de nor des ti na,

ho mem an gus ti a do com o so fri men to do seu povo,
Dom Hél der Câ ma ra es te ve ali nha do en tre os bis -
pos – e dis se mu i to bem V. Exª – que in flu en ci a ram
Jus ce li no Ku bits chek a cri ar a Su de ne, vol ta da para
o Nor des te e, como dis se mu i to bem V. Exª Revmª,
o pró prio Jus ce li no fez ques tão de sa li en tar que a
ins pi ra ção da Su de ne es ta va na pes soa e nas pro -
pos tas de Dom Hél der.

Re cen te men te, re fe rin do-se a Dom Hél der Câ -
ma ra, im por tan te teó lo go dis se à re vis ta Épo ca: “Ele 
é o ver da de i ro pai da Te o ria da Li ber ta ção. Foi o pri -
me i ro a pra ti cá-la”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se ti -
ves se tem po e se V. Exª, com jus ta ra zão, não ti ves -
se de ter mi na do que ele seja li mi ta do – e é cor re to
que as sim o faça – gos ta ria de fa lar imen sa men te
so bre mu i tos as pec tos de Dom Hél der. Ele é in dis -
cu ti vel men te, que me per do em, o mais im por tan te lí -
der re li gi o so do Bra sil nes te sé cu lo. Já ci tei al gu mas 
das suas re a li za ções, mas te ria mu i tas ou tras a
acres cen tar. Se ti ves se tem po, po de ria lem brar o
tra ba lho fan tás ti co de Dom Hél der como bis po au xi -
li ar do Rio de Ja ne i ro na Cru za da de São Se bas tião, 
ten tan do com ba ter a mi sé ria e as des gra ças da fa -
ve la do Rio de Ja ne i ro. Se ti ves se tem po, po de ria
re la ci o nar, aqui, inú me ros epi só di os da his tó ria re -
cen te do Bra sil que ti ve ram a par ti ci pa ção de Dom
Hél der. Mas que ro, nes te tre cho, des ta car as qua li -
da des es pi ri tu a is des se san to ho mem.

É pre ci so ter em men te que a meta ma i or da -
que le que che gou a ser cha ma do de “bis po ver me lho”
– em bo ra sem pre se sou bes se que nun ca foi co mu -
nis ta -, ten do em vis ta o aten di men to aos po bres e
aos mi lha res de in jus ti ça dos. Como o Papa João Pa u -
lo II, Dom Hél der é fiel fer vo ro so de Nos sa Se nho ra.
Ago ra, que está apo sen ta do, de di ca a ma i or par te dos 
seus dias à ora ção e à me di ta ção. E es cre ve po e mas.

Ao lon go de sua vida, Dom Hél der foi sem pre,
aci ma de tudo, mo vi do por um pro fun do sen ti men to
re li gi o so, cuja face mais vi sí vel era a so li da ri e da de
para com os mais fra cos. Pra ti cou hu mil da de.
Embo ra sen do um ho mem de pro je ção in ter na ci o -
nal, ja ma is ace i tou os si na is vi sí ve is do seu po der
como bis po de uma gran de di o ce se. Nun ca en ver -
gou as ri cas ves tes, os pa ra men tos bor da dos e os
ca ja dos a que têm di re i to os ar ce bis pos. 

Aliás, ve ja mos o que re la ta a an te ri or men te ci -
ta da re por ta gem da re vis ta Cul tu ra Vo zes so bre
sua mo ra dia: 

510   ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



“Deixou o Palácio Episcopal de São
José de Manguinhos e foi morar nos fundos
de uma velha igreja, em dois cômodos,
sozinho e sem proteção.”

E acrescenta o articulista: 
“Lá o iria ver, numa no i te es cu ra, um rude ser -

ta ne jo, que lhe en tre gou cho ran do a faca com que
ti nham en co men da do a sua mor te.”

Sr. Pre si den te, Srs. Par la men ta res, bus co con -
clu ir, len do o tre cho de dois ca pí tu los do mais co nhe -
ci do li vro de Dom Hél der, que tem um tí tu lo su ges ti vo:
O De ser to é Fér til. Co me ço por pa rá gra fos do ca pí tu -
lo cin co, in ti tu la do “A Voz de Deus, ago ra”. Escre veu
Dom Hél der e, de cer ta for ma, V. Exª Revmª, foi a voz 
de Deus que fa lou pela voz de V. Exª Revmª, na sua
men sa gem e, des pre o cu pa do com as nos sas ho me -
na gens e com os lou vo res des ta ses são, dá a esta
Casa uma or dem, atra vés da le i tu ra que fez, da nos sa 
res pon sa bi li da de, da nos sa obri ga ção, da qui lo que o
Bra sil es pe ra de nós e do que so mos obri ga dos a fa -
zer. Des pre o cu pa do está Dom Hél der des ta ho me na -
gem, que me re ce mas que, com ela, não se pre o cu -
pa; en tre tan to, apro ve i tou a chan ce, mais uma, não
po de ria de i xar de pas sar, para cha mar a nos sa aten -
ção so bre a res pon sa bi li da de que te mos. 

Co me ço por pa rá gra fos do ca pí tu lo cin co, in ti tu -
la do “A Voz de Deus, ago ra”. Escre veu Dom Hél der: 

“Quem vive em áre as onde mi lhões de 
cri a tu ras hu ma nas vi vem de modo su bu ma -
no, pra ti ca men te em con di ções de es cra vi -
dão, se não ti ver sur dez de alma, ou vi rá o
cla mor dos opri mi dos. E o cla mor dos opri -
mi dos é a voz de Deus. 

Quem vive em pa í ses de sen vol vi dos e
ri cos, onde exis tem zo nas cin zen tas de sub -
de sen vol vi men to e de mi sé ria, se ti ve rem
an te nas es pi ri tu a is, ou vi rá o cla mor si len ci o -
so dos sem-voz e dos sem-terra, e o cla mor
dos sem-vez, sem-voz e sem-terra, será a
voz de Deus. 

Quem é des per ta do para as in jus ti ças
ge ra das pela má dis tri bu i ção da ri que za, se
tive gran de za d’alma, cap ta rá os pro tes tos
si len ci o sos ou vi o len tos dos po bres. E o
pro tes to dos po bres é a voz de Deus. 

Quem acor da para as in jus ti ças nas
re la ções en tre pa í ses po bres e im pé ri os ca -
pi ta lis tas ou so ci a lis tas nota que, em nos sos 
tem pos, as in jus ti ças já não ocor rem ape nas 
en tre in di ví du os e in di ví du os ou en tre gru -
pos e gru pos, mas en tre pa í ses e pa í ses. E
a voz dos in jus ti ça dos é a voz de Deus." 

No capítulo sete, intitulado “O deserto
Inevitável”, diz Dom Hélder:

“É bom que nin guém se ilu da, nin guém 
aja de ma ne i ra in gê nua: quem es cu ta a voz
de Deus e faz sua op ção in te ri or e ar ran -
ca-se de si pró prio e par te para lu tar pa ci fi -
ca men te por um mun do mais jus to e mais
hu ma no, não pen se que vai en con trar ca mi -
nho fá cil, pé ta las de rosa de ba i xo dos pés,
mul ti dões à es cu ta, apla u sos por toda par te
e, per ma nen te men te, como pro te ção de ci si -
va, a voz e a mão de Deus. Quem se ar ran -
ca de si e par te como pe re gri no da jus ti ça e
da paz pre pa ra-se para en fren tar os de ser -
tos”, por que de ser tos terá pela fren te. 

E con clu iu o ca pí tu lo:
“Quem não con fia na pró pria for ça, quem 

se pro te ge con tra toda e qual quer amar gu ra,
quem se man tém hu mil de, quem se sabe nas
mãos de Deus, quem não de se ja se não par ti -
ci par de um mun do mais jus to e mais fra ter no,
não de sa ni ma, não per de a es pe ran ça. E sen -
te, in vi sí vel ,a som bra pro te to ra do Pai.”

Sr. Pre si den te, já dis se des ta tri bu na que a mi -
nha for ma ção so ci o ló gi ca e po lí ti ca devo a Alber to
Pas qua li ni, mas con fes so a V. Exª que a ma ne i ra de 
eu co nhe cer a so ci e da de, a fi gu ra que na vida mais
me im pres si o nou, ao lon go de toda a mi nha exis tên -
cia, foi Dom Hél der Câ ma ra. Qu an do es ta va na pre -
si dên cia da jun ta go ver na ti va da UNE, em um de ter -
mi na do mo men to em que es tá va mos num tre men do 
en tre ve ro, num gran de de ba te, bus can do o en ten di -
men to, fo mos a Dom Hél der, bis po au xi li ar do Rio
de Ja ne i ro. Impres si o nou-me a sua fi gu ra, acho que
não pe sa va 45 qui los, ba i xi nho, ma gri nho. Era di fí cil
ima gi nar que algo re al men te tão pro fun do vi es se da -
que la fi gu ra. Um riso fan tás ti co no ros to, um ca ri nho
es pe ta cu lar. Fo mos pe dir a sua aju da: que par ti ci pas -
se da luta da UNE, a luta uni ver si tá ria do gran de de -
ba te em tor no das re for mas uni ver si tá ri as no Bra sil.
Dom Hél der olhou para nós, sor riu: Meus fi lhos, é im -
por tan te o tra ba lho de vo cês, mas é mu i to im por tan te
que en ten dam que ao lado da luta ao qual está nos
con cla man do há um ou tro Bra sil. Vo cês têm que vir
aqui olhá-lo; olhar os que têm a sua ida de e não têm
tra ba lho, não sa bem es cre ver, não sa bem nada, que
não têm con di ções de ter exis tên cia; que vo cês e o
Bra sil não sa bem que exis tem. Foi quan do co nhe ci o
tra ba lho que es ta va fa zen do na fa ve la de São Se bas -
tião.

Nun ca es que ci da que le con se lho. Nun ca saiu
dos meus ou vi dos aque la ori en ta ção: vão adi an te
meus fi lhos, cada um tem que se guir a sua pro fis -
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são, ser dou tor, ser mé di co, ser ad vo ga do. Isso é
mu i to im por tan te, o Bra sil pre ci sa dis so. Mas en ten -
dam sem pre que vo cês são uma eli te, que não têm
o di re i to de não olhar para trás e aju dar os que não
con se guem isso, por que vo cês tam bém têm que lu -
tar por eles, para que exis tam e te nham a vez que
vo cês es tão ten do ago ra.

Lem bro-me da ou tra vez, em 1964, quan do
Dom Hél der foi trans fe ri do logo de po is da Re vo lu -
ção. Antes da Re vo lu ção – eu De pu ta do Esta du al -,
ví nha mos com Li de ran ças do PTB do Rio Gran de
do Sul fa lar com o Jan go aqui em Bra sí lia, sa ben do
que a si tu a ção es ta va dra má ti ca, di fí cil. Pas sei pelo
Rio de Ja ne i ro e fui a Dom Hél der, que me dis se: a
si tu a ção está mu i to an gus ti o sa. Eu e o Car de al do
Rio de Ja ne i ro fo mos ao Dr. João Gou lart, no Pa lá -
cio das La ran je i ras. Fa la mos com ele que a hora era 
mu i to di fí cil, que ele de ve ria es tar pre pa ra do para
po der mos sair de mo cra ti ca men te da que la ques tão.
Cin co dias de po is do Gol pe, os jor na is no ti ci a vam
que ele ha via ido le var so li da ri e da de ao Sr. João
Gou lart pe las re for mas e, dez dias de po is, ele era
trans fe ri do: pri me i ro, para São Luís do Ma ra nhão,
que era o Bis pa do vago. Mas, quan do se pre pa ra va
para as su mir em São Luís, mor reu o ar ce bis po de
Olin da e Re ci fe e, en tão, ele foi para lá. 

Foi car de al na Ba hia, com mu i to mé ri to; car de -
al no Rio Gran de do Sul, com mu i to mé ri to; car de al
em Belo Ho ri zon te, com mu i to mé ri to; car de al em
For ta le za, com mu i to mé ri to. Não tem car de al em
Re ci fe, por que Dom Hél der não po dia ser car de al.
Não tem im por tân cia. Não tem im por tân cia que não
ti ves se sido ar ce bis po do Rio de Ja ne i ro, que se ria
seu lu gar nor mal, de bis po-auxiliar pas sa ria a car de -
al do Rio de Ja ne i ro. Não tem im por tân cia. Foi para
Re ci fe e lá ini ci ou o tra ba lho mais fan tás ti co do que
o do Rio de Ja ne i ro, pois nin guém le vou mais alto a
voz, o gri to, o pro tes to, o cha ma do da in jus ti ça so ci -
al nes te País no que tan ge ao Nor des te.

Aí tam bém foi a von ta de de Deus, foi a voz de
Deus: “Tem mu i ta gen te cu i dan do do Rio de Ja ne i -
ro. Vai lá, Dom Hél der, vai para o teu Nor des te, cu i -
dar do Nor des te.” E ele ace i tou com hu mil da de.
Com hu mil da de ele es te ve lá. Com hu mil da de ele fi -
cou em Re ci fe. Com hu mil da de ele viu os car gos e
as hon ra ri as pas sa rem di an te de si. Por isso, o que
mais me emo ci o nou, o que me le vou às lá gri mas, na 
vin da do Papa ao Rio de Ja ne i ro, trans mi ti da pela
Rede Viva, foi quan do o Papa, ao en trar na ca te dral,
viu no meio da mul ti dão, lon ge, a fi gu ra de Dom Hél -
der e pa rou. Dom Hé der teve que pas sar por de ze nas 
de bis pos para que o Papa, ca ri nho sa men te, be i jas se
a sua face. Foi um ges to re al men te co mo ven te para

um ho mem que não teve res pos tas des se mun do,
mas, na ver da de, foi um gran de pre ga dor. 

E na Igrejinha, aonde vou aos domingos, a
primeira construída por D. Sarah Kubitschek, leio
alguns versos do Semanário Litúrgico da Missa do
5º Domingo da Quaresma, que posso dizer é como
Dom Hélder queria a sua Igreja:

“Somos povo de Deus que caminha ao
convite que o Pai hoje faz:/ ”Venham todos,
trabalhem na Vinha, do meu Reino de vida e de
paz!"

Na es pe ran ça de um tem po me lhor,/
“sem tra ba lho não fi que nin guém,/ Com Je -
sus, nos so Mes tre e Se nhor, rumo ao novo
mi lê nio que vem!”

Na ale gria lan ça mos se men tes,/ mes mo 
em lu tas, tra ba lho e dor, / Espe ran do que bro -
te a jus ti ça,/ na par ti lha fra ter na do amor!

Con ver tei-nos, ó Pai, do pe ca do,/ do
ego ís mo, de toda a am bi ção!/ O tra ba lho, di -
re i to sa gra do,/ dê a to dos a casa e o pão!

Nas fa mí li as e na so ci e da de,/ com Je -
sus, com Ma ria e José/ fes te je mos a fra ter -
ni da de,/ no tra ba lho, na vida, na fé!"

É a tua Igre ja, Dom Hél der, que pre ga a tua
pa la vra.

Mu i to obri ga do. (Pal mas)
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o no bre Se na dor Ade mir
Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, Dom Mar ce lo Car va lhe i ra, Srs. Bis pos,
se nho res in te gran tes da Igre ja Ca tó li ca, Srªs e Srs.
Se na do res, meu dis cur so de ho me na gem a Dom
Hél der tal vez seja um dis cur so mais for mal. 

Sou po lí ti co hoje gra ças ao tra ba lho dos seus
dis cí pu los. Apren di a fa zer po lí ti ca e en trei na vida
po lí ti ca no Esta do do Pará, apren den do com o Pa -
dre Pa u lo, com a Irmã Do rothy, com tan tas pes so as
da que le Esta do que se jun ta vam ao povo mais po -
bre, mais so fri do na luta pela ter ra, na luta con tra os 
des man dos da Eletro nor te, con tra as pes so as que lá
mo ra vam. Eu era en ge nhe i ro da Ele tro nor te e tra ba -
lha va na cons tru ção de Tu cu ruí e com a Igre ja e os
dis cí pu los de Dom Hél der en trei na po lí ti ca e fi li ei-me
ao úni co par ti do de opo si ção que exis tia na épo ca, o
MDB. Hoje per ten ço ao Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro,
em nome do qual faço esta bre ve ho me na gem. 

Primeiramente, parabenizo o Senador Lúcio
Alcântara pela iniciativa da homenagem.
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O Arcebispo Emérito de Olinda e Recife, Dom
Hélder Câmara, tendo completado 90 anos de vida
profícua no dia 9 do mês passado, recebe,
finalmente, nesta Casa Legislativa, uma
homenagem que há muito lhe era devida; mais do
que uma homenagem qualquer, o reconhecimento
por tudo que fez em 67 anos de sacerdócio, pela
Igreja Católica e pela sociedade brasileira; mais do
que um mero reconhecimento, é um apoio, que
redime, ainda que tardiamente, os erros e os
preconceitos de que foi vítima no exercício do seu
apostolado. 

Dom Hél der sou be, como pou cos, exer cer sua
ca te que se em fa vor dos opri mi dos e, aliás, en si nou a
mu i tos ou tros com os qua is eu apren di. Com ba teu as
ar bi tra ri e da des sem pre gar a vi o lên cia; de fen deu os
po bres; fez de sua pre ga ção um li be lo con tra as de si -
gual da des, sem ja ma is es cor re gar para o ra di ca lis mo. 

Foi ví ti ma da in com pre en são e do pre con ce i to, 
mas nun ca se es mo re ceu em suas con vic ções re li -
gi o sas e em sua ação ecle siás ti ca. Apo sen ta do em
1985, Dom Hél der não de i xou a mi li tân cia da pre ga -
ção, con ti nua oran do, me di tan do e ce le bran do mis -
sa di a ri a men te.

Ora ção é um ca mi nho re vo lu ci o ná rio de res ta -
u ra ção da nos sa exis tên cia pes so al. Ora ção não é 
fi car recitan do pre ces e mais pre ces, ajo e lha do
numa igre ja. Vi ver em es ta do de ora ção é vi ver em
es ta do de aber tu ra à pos si bi li da de do amor. Insis to:
ora ção é a ver são pes so al do pro je to re vo lu ci o ná rio
para as ques tões so ci a is. Mu da-se o mun do fa -
zendo-se re vo lu ção, mu da-se a pes soa pela via da ora -
ção. 

Srs. Se na do res, pela de fe sa de Dom Hél der
aos opri mi dos, ali a da à se re ni da de e à bon da de pe -
cu li a res, en qua dra-se, como dis se o pró prio Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, no se le to rol em que se en con -
tram gran des fi gu ras, como Ghan di, Mar tin Lut her
King, Be ti nho e Ma dre Te re sa de Cal cu tá e tan tos
ou tros.

Hoje, Srªs e Srs. Se na do res, Dom Hél der re -
pre sen ta qua se uma una ni mi da de na ci o nal. Entre -
tan to, no mo men to em que to dos nós o sa u da mos é 
for ço so lem brar que nem sem pre foi as sim. O mes -
mo sa cer do te que hoje ho me na ge a mos foi ape li da -
do nos tem pos obs cu ros do au to ri ta ris mo – com o
aval dos go ver nan tes, da mí dia e de par ce la da
clas se po lí ti ca – de “bis po ver me lho”. 

Isso sim ples men te por que Dom Hél der ja ma is
com pac tu ou com o ar bí trio. Por que, mes mo não
sen do co mu nis ta, como sa li en tou em di ver sas oca -
siões, não se ca la va ante as tor tu ras nos po rões do
re gi me mi li tar, não se en tre ga va na luta em fa vor

dos opri mi dos, não fe cha va os olhos às atro ci da des
de um sis te ma eco nô mi co que se re ve la va, a cada
dia, mais de su ma no e mais ex clu den te.

A op ção de Dom Hél der, ao lon go de sua car re i -
ra re li gi o sa, bem cedo se re ve la ria. Nas ci do em 1909,
em For ta le za, se or de na ria pa dre em 1931. Na que le
mes mo ano de mons tra ria a sua vo ca ção para a mi li -
tân cia, or ga ni zan do a Ju ven tu de Ope rá ria Cris tã. 

Nos anos se guin tes, se en vol ve ria com a
Le gião Ce a rense do Tra ba lho, que, por sua vez, se 
vin cu la ria à Ação Inte gra lis ta Bra si le i ra, or ga ni za ção 
emi nen te men te di re i tis ta. Anos mais tar de, Dom Hélder 
con si de rou tal en vol vi men to um “erro de ju ven tu de’,
indu zi do que fora a acre di tar que o mun do se di vi di ria
entre ca pi ta lis mo e co mu nis mo, e que, nes sas con di -
ções, o ca pi ta lis mo era ”o mal me nor". Nes sa épo -
ca, já se trans fe ri ra para o Rio de Ja ne i ro, onde tra -
ba lha ria su bor di na do ao car de al Dom Se bas tião
Leme e, em se gui da, ao car de al Dom Ja i me Câ ma -
ra. 

Em 1947, or ga ni zou em ní vel na ci o nal a Ação
Ca tó li ca Bra si le i ra, que ha via sido fun da da em
1935, para in te grar le i gos e re li gi o sos. Em 1952 se
des ta ca ria na cri a ção da Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos do Bra sil, por en ten der que a Igre ja pre ci sa -
va ter um bra ço que se iden ti fi cas se mais di re ta -
men te com o povo. Já, en tão, sa gra do bis po, foi ele -
i to se cre tá rio-geral des ta ins ti tu i ção e to dos sa be -
mos dos gran des ser vi ços que tem pres ta do a
CNBB ao povo mais po bre do nos so País.

Dom Hél der teve efe ti va par ti ci pa ção, tam bém, 
na cri a ção do Con se lho Epis co pal La ti no-Americano 
– CELAM, du ran te a 1ª Con fe rên cia Ge ral do Epis -
co pa do La ti no-Americano, em 1955. Foi um pe río do 
dos mais pro fí cu os para um re li gi o so que pu nha sua 
cri a ti vi da de a ser vi ço da ação so ci al. No ano se guin -
te, or ga ni za ria a Cru za da de São Se bas tião, para
ur ba ni zar e hu ma ni zar as fa ve las ca ri o cas; em
1958, fun dou o Ban co da Pro vi dên cia, que vi ria a
aten der às pes so as mais ca ren tes com mi -
cro-empréstimos e do a ções de re mé di os, ali men tos
e aga sa lhos, e que da ria ori gem à tão co nhe ci da
Fe i ra da Pro vi dên cia – ba zar des ti na do a an ga ri ar
fun dos para o ban co. Quem sabe o ban co cri a do
por Dom Hél der não te nha ins pi ra do, hoje, tan tos
ban cos po pu la res e ban cos do povo, cri a dos por ad -
mi nis tra ções de Go ver nos po pu la res e de mo crá ti cos 
nes te nos so País.

Em 1960, foi ele i to se gun do Vi ce-Presidente
do CELAM, ins ti tu i ção que aju dou a cri ar, como sa li -
en tei, e que se tor na ria im por tan te re fe rên cia para
qual quer ação re li gi o sa vol ta da para as clas ses opri -
mi das. Con vo ca do pelo Papa João XXIII, in te grou a
Co mis são para Dis ci pli na do Cle ro, pre pa ra tó ria ao
Con cí lio Va ti ca no II.
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Anos de chum bo: em mar ço de 1964, pe diu
para ser trans fe ri do da Arqui di o ce se do Rio de Ja -
ne i ro por di ver gir da ori en ta ção dada às ques tões
so ci a is. No me a do pelo Papa Pa u lo VI Arce bis po de
Olin da e Re ci fe, onze dias após o Mo vi men to de 64, 
vi ve ria pe río dos con tur ba dos e gra ves de sen ten di -
men tos com o re gi me mi li tar, que o acu sa va de pro -
te ger sub ver si vos e até de in cen ti var a sub ver são.
Os de sen ten di men tos com o re gi me mi li tar agra -
var-se-iam dois anos de po is, quan do, he ro i ca men te, 
se re cu sou a ce le brar a mis sa co me mo ra ti va do se -
gun do ani ver sá rio do Mo vi men to de 64. 

Acu sa do por lí de res mi li ta res de ser es quer dis ta
e vin cu la do à Ação Po pu lar, re ce beu a so li da ri e da de
de am plos se to res da Igre ja. Em 1968, as su miu a pre -
si dên cia da Re gi o nal Nor des te II. Nes se pe río do, as
pres sões con ser va do ras se exa cer ba ram, até cul mi -
na rem com o as sas si na to, em maio do ano se guin te,
do Pa dre Hen ri que Neto, aqui já tão co men ta do.

Dom Hél der ja ma is se in ti mi dou, ja ma is es mo -
re ceu. Em 1970, após de nun ci ar no ex te ri or a fal ta
de li ber da de po lí ti ca e a tor tu ra a pre sos po lí ti cos no 
Bra sil, foi im pe di do de fa lar no rá dio e na te le vi são.
Tor nou-se pros cri to.

O re gi me mi li tar, ao de i xar Dom Hél der pros cri to, 
como todo re gi me de for ça, atu ou com pre po tên cia. E
de ter mi na a pre po tên cia que as flo res de vem vi ce jar
fú ne bres, sem pé ta las e co ro las, exa lan do o che i ro fé -
ti do da mor te para en ve ne nar abe lhas. A fé, por sua
vez, res plan de ce e ori en ta o ca mi nho dos po bres,
cons ti tu in do-se na flor de al fa ze ma, que re fle te cor e
per fu ma os cam pos, não mais usa dos para a guer ra,
ame a çan do a au to ri da de, que, en cas te la da em sua
tor re, vi gia e cons pi ra con tra essa vir tu de. Em tem po
de es cu ri dão, pu ne-se quem procla ma o per fu me do
cam po, a li ber da de, e pre ten de, com isso, re ver ter a 
His tó ria. Pu niu-se, por tan to, Dom Hél der.

To da via, en quan to seu nome vi ra va tabu no
nosso ter ri tó rio, era con vi da do a fa zer con fe rên ci as no 
ex te ri or, onde de nun ci a va, além da re pres são po lí ti ca
e o re gi me de ar bí trio, as con di ções so ci a is e eco nô -
mi cas im pos tas ao Ter ce i ro Mun do. Seus ata ques ao
ca pi ta lis mo de sen fre a do po dem ser vis tos como pre -
nún cio, hoje, do ne o li be ra lis mo e da glo ba li za ção eco -
nô mi ca, que em po bre cem os pa í ses pe ri fé ri cos e con -
cen tram ain da mais a ri que za nos pa í ses já ri cos. 

Nos anos se guin tes, e até sua apo sen ta do ria,
em 1985, con ti nu a ria de fen den do a re dis tri bu i ção da 
ren da e das opor tu ni da des, e de nun ci an do os ma les 
do ca pi ta lis mo “que so bre põe o lu cro ao ho mem, es -
ma gan do-o”.

Ao apo sen tar-se, Srªs e Srs. Se na do res, por li -

mi te de ida de, Dom Hél der Câ ma ra de i xou o co man do 
da Arqui di o ce se, em bo ra seja re co nhe ci do mun di al -
men te como uma das mais ex pres si vas fi gu ras re li gi o -
sas do Sé cu lo XX. A Igre ja de ve ria fa zê-lo car de al, à
se me lhan ça da ho me na gem pres ta da ao gran de teó -
lo go do mi ni ca no Yves Con gar. Seu exem plo, no en -
tan to, de luta, de dig ni da de, de op ção pre fe ren ci al pe -
los po bres con ti nua vivo, como exem plo aos opres so -
res e como poço de in cen ti vo aos que como ele lu tam
pela dig ni da de do ho mem. Dom Hél der, aos no ven ta
anos, é um mo nu men to vivo à fra ter ni da de hu ma na!

A his tó ria da de mo cra cia e da ci da da nia no
Bra sil deve, e mu i to, à pre sen ça de Dom Hél der.
Sua fir me za de ca rá ter tem mu i to a ins pi rar os ho -
mens pú bli cos, que mu i tas ve zes pre sos em seus
co ti di a nos tor nam-se in sen sí ve is à vi o la ção da mi sé -
ria hu ma na.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 

– Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/ PT-AC. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve
em mi nhas pa la vras, di zen do que a ho me na gem que
é fe i ta a Dom Hél der é jus ta e que tal vez seja uma es -
pé cie de res ga te de um tri bu to pago por tudo aqui lo
que fez pelo Bra sil, co lo can do-se como um re fe ren ci al 
de es pe ran ça e de dig ni da de para to dos nós. 

Quem é Dom Hél der? Fica di fí cil fa zer mos
uma de fi ni ção, por que exis tem aque las pes so as que 
têm a ca pa ci da de de trans por a bar re i ra da re a li da -
de pes so al. Elas pas sam a fa zer par te das inú me ras 
re a li da des, das cons ciên ci as que acom pa nham o
seu tra ba lho e a sua tra je tó ria. Como Fran cis co de
Assis, Chi co Men des e tan tos ou tros, cer ta men te
Dom Hél der é uma pes soa na qual pro je ta mos mu i -
tos dos nos sos so nhos, das nos sas es pe ran ças, da -
que le lado bom que te mos e que gos ta ría mos de
ver ma te ri a li za do na ação con cre ta das pes so as.
Com cer te za, Dom Hél der faz par te des sas nos sas
pro je ções. Mas, numa ten ta ti va de de fi ni ção, po de ría -
mos di zer que Dom Hél der é o eter no lu ta dor da de -
mo cra cia, da li ber da de, da jus ti ça so ci al. É um da que -
les que bus cam par ce i ros para a cons tru ção de pro je -
tos que pos sam ser re ver ti dos no bem co mum, a fim
de mi no rar o so fri men to da ma i o ria, ca u sa do tan to pe -
las con di ções so ci a is, como pe las con di ções de fal ta
de li ber da de, de di reito de ex pres são e de or ga ni za -
ção.

Dom Hél der é, com cer te za, um ho mem res pe i -
ta do na ci o nal e in ter na ci o nal men te e mesmo quan do 
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qui se ram fa zê-lo pas sar ape nas por um ar ce bis po
emé ri to, sua for ça, sua co ra gem e sua dig ni da de o
fi ze ram ser tra ta do como o eter no ar ce bis po de Olin -
da e do Re ci fe, numa de mons tra ção con cre ta de
que os ho mens são, pe los seus fe i tos, ma i o res do
que qual quer tipo de for ça bru ta que que i ra im pe dir
a sua me mó ria de flo rir para a His tó ria. 

Co nhe ce-se tam bém a gran de za de um ho mem
pela ca pa ci da de de re co nhe cer os seus er ros. Qu an -
do fa la mos dos seus inú me ros fe i tos e qua li da des,
não po de mos nos es que cer de uma de las, tal vez uma 
das mais im por tan tes: Dom Hél der tam bém é um ho -
mem ca paz de re co nhe cer seus pró pri os er ros, que
cha mou de “pe ca dos da ju ven tu de”. Esses pe ca dos,
com cer te za, fo ram ab sol vi dos pela sua san ti da de na
ma tu ri da de, quan do tor nou-se um exem plo con cre to,
para esta Na ção, da qui lo que deve ser, da qui lo que é. 
Há uma mú si ca que diz: “O não é o que não deve ser, 
o que não é”. Dom Hél der é o que deve ser, é o que
é, é o que é pela sua his tó ria, pela sua gar ra, pela sua 
luta.

Umas das co i sas mais bo ni tas que pos so ob -
ser var na vida de Dom Hél der Câ ma ra é o que deve 
ser. É o que é. É o que é pela sua his tó ria, pela sua
gar ra, pela sua luta.

Uma das co i sas mais bo ni tas que pos so ob -
ser var na vida de Dom Hél der é o seu exem plo de
amor. Foi por amor que, com cer te za, en fren tou a
fal ta de de mo cra cia. Com sua voz fez eco a mi lha -
res e mi lha res de bra si le i ros que es ta vam si len ci a -
dos. Foi por amor que mul ti pli cou a sua ca pa ci da de, 
em inú me ras con fe rên ci as, de ba tes, pro gra mas de
rá dio, nas suas com po si ções, na sua po e sia. Foi por 
amor que se de di cou, com tan ta ên fa se, aos mais
po bres, aos des fa vo re ci dos, àque les pe los qua is a
Igre ja fez a sua op ção.

Quero di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que o exem plo de Dom Hél der é para to dos nós
um re fe ren ci al de luta e, aci ma de tudo, de es pe ran ça
em um País onde os pro ble mas so ci a is se agi gan tam,
onde as exi gên ci as para que fa ça mos fren te à in can sá -
vel sede de lu cro da que les que es pe cu lam com di nhe -
i ro ao in vés de ge rar pro du to, da que les que es pe cu -
lam com di nhe i ro ao in vés de ge rar pos tos de em pre -
go, cres cem. Em um País como este é que pre ci sa -
mos de ho mens com a for ça e a co ra gem de Dom
Hél der. Foi por amor, tam bém, que Dom Hél der foi ca -
paz de ser ecu mê ni co, de ul tra pas sar as bar re i ras de
sua pró pria Igre ja e ser aque le que se cons ti tu iu em
um re fe ren ci al para mu i tos cre dos. Afi nal de con tas,
ele con se guiu vi ver na prá ti ca a má xi ma bí bli ca, dita
pelo pró prio Je sus, de que “Na Casa de Meu Pai há
mu i tas mo ra das”. E se há mu i tas mo ra das, com cer te -

za exis tem mu i tos con vi da dos, e com di fe ren tes for -
mas de agir e pen sar, do pon to de vis ta da es pi ri tu a li -
da de.

Foi com esse es pí ri to ecu mê ni co que S. Exª
Revmª con se guiu ser o pro fe ta, como al guém já fa -
lou an te ri or men te, até mes mo da que les que não
acre di tam em Deus.

Sr. Pre si den te, após o ape lo que me foi fe i to
em fun ção do adi an ta do da hora, que ro di zer que
tal vez a me lhor ho me na gem à fi gu ra de Dom Hél der 
se en con tre na pri me i ra Car ta do Após to lo Pa u lo
aos Co rín ti os, cap.13, vv.1º a 7º, em que le mos a
se guin te po e sia – para mim uma das mais be las -,
que gos ta ria de de di car a Dom Hél der:

A su pre ma ex ce lên cia do amor  – em al guns
tex tos bí bli cos está es cri ta a pa la vra “ca ri da de”; pre -
fi ro a pa la vra “amor”. 

Diz o Após to lo Pa u lo:
Ain da que eu fa las se as lín guas dos ho -

mens e dos an jos e não ti ves se amor, se ria
como o me tal que soa ou como o sino que
tine.

E ain da que ti ves se o dom de pro fe cia, 
e co nhe ces se to dos os mis té ri os e toda a
ciên cia, e ain da que ti ves se toda a fé, de
ma ne i ra tal que trans por tas se os mon tes, e
não ti ves se amor, nada se ria.

E ain da que dis tri bu ís se toda a mi nha
for tu na para sus ten to dos po bres, e ain da que 
en tre gas se o meu cor po para ser que i ma do, e 
não ti ves se amor, nada dis so me apro ve i ta ria.

O amor é so fre dor, é be nig no; o amor
não é in ve jo so; o amor não tra ta com le vi an -
da de, não se en so ber be ce, não se por ta
com in de cên cia, não bus ca os seus in te res -
ses, não se ir ri ta, não sus pe i ta mal; 

não fol ga com a in jus ti ça, mas fol ga
com a ver da de;

tudo so fre, tudo crê, tudo es pe ra, tudo
su por ta.

O amor nun ca fa lha;
Com es tas pa la vras do Após to lo Pa u lo gos ta -

ria de de di car a Dom Hél der todo o ca ri nho que nós, 
bra si le i ros, da Ama zô nia ao Rio Gran de do Sul, te -
mos por ele, além da gra ti dão pelo exem plo de vida
que ele é. É mu i to bom ter pes so as re a is, pes so as
con cre tas que fa zem da sua prá ti ca de vida aqui lo
que pro fes sam com pa la vras. É des sas pes so as
que ex tra í mos a for ça e a co ra gem para ten tar imi -
tá-las, se não no todo, pelo me nos em par te.

Que, nes ta ho me na gem, o Con gres so Na ci o -
nal comece a re fle tir so bre o di zer e o fa zer, o pen sar 
e o agir. Só as sim po de re mos trans for mar a re a li da -
de des te Bra sil, como ele foi ca paz de trans for mar
men ta li da des, não ape nas da Igre ja Ca tó li ca, mas de to -
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das aque las pes so as que de ram opor tu ni da de aos
seus co ra ções de vi ver uma ou tra ex pe riên cia: a ex -
pe riên cia do amor.

O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR) – A
Senadora me concede um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT-AC) –
Concedo o aparte ao ilustre Senador Roberto
Requião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB-PR) – Se na -
do ra Ma ri na Sil va, o fun da men tal para nós, bra si le i -
ros, na exis tên cia e na pre sen ça de Dom Hél der Câ -
ma ra na nos sa es tru tu ra so ci al, é que as so ci e da -
des, a meu ver, com por tam-se mais ou me nos num
es que ma fre u di a no. Qu an do não exis te uma re fe -
rên cia for te de pai ou de mãe, a fa mí lia se dis per sa
com exem plos alhe i os à sua es tru tu ra. E nes te pe -
río do em que eu e tan tos Se na do res aqui pre sen tes, 
tan tas pes so as aqui pre sen tes fa ze mos po lí ti ca,
sem pre que nos veio o de sâ ni mo, sem pre que va ci -
la mos e ti tu be a mos en con trá va mos pela fren te a re -
fe rên cia for te e co ra jo sa de Dom Hél der Câ ma ra.
Dom Hél der Câ ma ra foi um es tí mu lo para os que
va ci la vam, um sím bo lo de co ra gem para os que lu -
ta vam e uma fi gu ra ri go ro sa e ab so lu ta men te in dis -
pen sá vel numa so ci e da de onde fal tam tan tos va lo -
res, onde fal ta tan ta fir me za na es tru tu ra po lí ti ca,
nos es ta men tos so ci a is. Eu não sei se Dom Hél der
Câ ma ra é um san to. Mas ele é, sem a me nor som -
bra de dú vi da, um das re fe rên ci as éti cas e mo ra is
mais for tes do nos so País nos úl ti mos 100 anos.
Obri ga do, Se na do ra.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT-AC) –
Agra de ço e in cor po ro o apar te de V. Exª.

San tos são aque les ho mens que fo ram, aci ma
de tudo, ca pa zes de en fren tar os seus pe ca dos e os 
pe ca dos da so ci e da de em que vi ve ram. E um dos
ma i o res pe ca dos da nos sa so ci e da de tem sido a in -
jus ti ça so ci al, e foi, du ran te um lon go pe río do, a di -
ta du ra, pela fal ta de de mo cra cia, e ele en fren tou
isso com mu i ta gran de za.

Mu i to obri ga da. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o no bre Se na dor Tião Vi a -
na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT-AC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ad mi rá vel Dom
Mar ce lo, a mi nha ge ra ção tam bém tem o de ver de
pres tar uma ho me na gem sin ge la a Dom Hél der,
que, para nós, é o ve tor do cris ti a nis mo. É ele al -
guém a quem eu não po de ria de i xar de tra zer uma
ho me na gem que, na ver da de, é o tes te mu nho ocu -
lar de uma cris tã e com pa nhe i ra cha ma da Su e li Be -
la to.

Tuca, Te a tro da PUC de São Pa u lo, que fa vo -
re ceu o en con tro de mu i tos bra si le i ros que lu ta ram
con tra a di ta du ra mi li tar. Foi num des ses mo men tos
ines que cí ve is da vida bra si le i ra que, no ano de
1982, o te a tro pa u lis ta aco lheu uma gran de mul ti -
dão, com pos ta de es tu dan tes, pro fes so res, in te lec -
tu a is, ope rá ri os, do més ti cas, alu nos, re li gi o sas, pa -
dres, que, como que de sa fi an do a no i te, fo ram tes -
te mu nhar a ou tor ga do tí tu lo de Dou tor Ho no ris Ca -
u sa, pelo Grão Chan ce ler D. Pa u lo Eva ris to Arns, ao 
Pro fe ta Hél der Câ ma ra. Os can tos, as fa i xas e
aque la rosa bran ca de i xa da no pal co ex pres sa vam
a re ve rên cia ao ho me na ge a do e o pro tes to con tra
os que per se gui ram cru el men te D. Hél der. Era no i te
de mu i tos sím bo los, em que os ges tos fa la vam por
si.

De vi da men te jus ti fi ca da a con ces são do tí tu lo,
foi, afi nal, dada a pa la vra ao pro fe ta, que, não de ve -
mos ol vi dar, é tam bém um gran de po e ta. Sim, D.
Hél der po dia fa lar, pois, afi nal, na que la no i te nin -
guém ou sa ria no va men te ca lar a sua voz, como ha -
vi am fe i to por dez lon gos anos. 

Quem não vi su a li za rá esta cena? De pe que na
es ta tu ra, D. Hél der não fala so men te com pa la vras.
Fala com os bra ços, que dan çam em mo vi men tos
de sa li nha dos, como quem ten ta al can çar a paz; fala 
como os olhos cla ros e lím pi dos, pró pri os de quem
vê o fu tu ro; fala com o co ra ção puro, sem ran cor,
pró prio ao que ir ra dia o amor de Deus.

E pros se gue, após um rá pi do e não tão so le ne 
agra de ci men to: Este prê mio Dou tor ho no ris ca u sa
é im por tan te, mas – ad ver tiu – não se tra ta do mais
e, tam pou co, do pri me i ro.

O pú bli co en tão ten ta va des co brir que ou tra
gran de uni ver si da de te ria agra ci a do Dom Hél der
com um prê mio. Tal vez al gu ma dos Esta dos Uni dos, 
da Fran ça, da Ingla ter ra, da Itá lia? Não, não era ne -
nhu ma des sas.

Cer ta oca sião, Dom Hél der foi con vi da do por
um pa dre ami go seu para pre gar numa igre ja de
Enge nho Novo, na ci da de do Rio de Ja ne i ro. Admi -
ra do com a pa i xão e a ve e mên cia das pa la vras de
Dom Hél der, um lí der co mu ni tá rio de gran de es ta tu -
ra, ne gro, re fe ria-se a Dou tor Hél der, len do uma pe -
que na apre sen ta ção onde es ta vam es cri tas as ini ci a -
is do tra ta men to “Dom”. Ao ou vir o tra ta men to “Dou -
tor”, Hél der, o pá ro co, ten tou cor ri gi-lo di zen do não
se tra tar de Dou tor e sim de Dom Hél der. Mais uma
vez, o lí der co mu ni tá rio re pe tiu a ex pres são “Dou tor
Hél der”. Ou tra vez, o ou tro lí der so prou no seu ou vi -
do: “Não é Dou tor, é Dom”. À ter ce i ra ten ta ti va de
cor re ção, o ho mem alto, ne gro e for te, com três so -
cos so bre a mesa, bra dou: “É dou tor, dou tor, dou tor”. 
Foi as sim, por tan to, que Dom Hél der recebeu seu
pri me i ro prê mio de Dou tor ho no ris ca u sa.
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Aque le prê mio, vin do dos mo ra do res da fa ve la,
cer ta men te en con tra-se en tre os mais apre ci a dos por
Dom Hél der, pois, em toda sua vida, no Ce a rá, no Rio 
de Ja ne i ro, no Ma ra nhão e, por fim, na sua que ri da
Re ci fe, ele es te ve a ser vi ço dos mais po bres.

Esse prê mio e tan tos ou tros não se pres ta ram
para sim ples con ta bi li da de, mas, cer ta men te, para
apo i ar as di fí ce is ho ras que Dom Hél der co ra jo sa men -
te vi veu de fen den do os di re i tos hu ma nos. Per se gui do, 
foi por vá ri as ve zes atin gi do no seu sen ti men to, no
seu di re i to de ir-e-vir, na sua in te gri da de mo ral e psi -
co ló gi ca. Con tu do, ne nhu ma dor se com pa ra rá àque la 
que o atin giu no ano de 1969, com o co var de as sas si -
na to do seu au xi li ar, Pa dre Hen ri que Neto, de 27
anos.

O amor aos po bres, aos jo vens e à Igre ja per -
mi ti ram a Dom Hél der, no ano de 1952, com o apo io 
do en tão Car de al Mon ti ni, fu tu ro Pa u lo VI, sus ci tar
no seio da Igre ja Ca tó li ca no Bra sil uma or ga ni za ção 
que dá vi si bi li da de à co le gi a li da de dos Bis pos do
Bra sil, a Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil,
à qual, na pes soa de Dom Mar ce lo Car va lhe i ra,
que ro pres tar mi nha pro fun da ho me na gem.

Dom Mar ce lo, quan do ve mos a CNBB, de for -
ma co ra jo sa e evan gé li ca, con vo car a so ci e da de
para de ba ter as ca u sas do de sem pre go e pro cu rar,
como exi gên cia do se gui men to ao Evan ge lho de Je -
sus Cris to, so lu ções que dig ni fi quem os fi lhos de
Deus, vi su a li zo a vo ca ção de jus ti ça a que a Igre ja é 
cha ma da, e a vida de Dom Hél der nos com pro me te
na luta do bom com ba te.

Dom Hél der amou pro fun da men te as cri an ças, 
os jo vens e os ido sos. Cri ou as so ci a ções para tra -
ba lhar com fa ve la dos. Abra çou a luta dos cam po ne -
ses e cam po ne sas, ope rá ri as e ope rá ri os.

Na po e sia de D. Hél der, fi gu ras como as la va -
de i ras, cuja vida Dom Hél der tão bem co nhe cia, en -
con tram-se em lu gar pri vi le gi a do, pois são elas que
la vam a su je i ra do mun do e que têm na pes soa de
Ma ria, nos sa Mãe, sua pro te to ra.

Dom Hél der foi tam bém res pon sá vel pela cri a -
ção do Ce lam – Con fe rên cia Epis co pal da Amé ri ca
La ti na – e teve par ti ci pa ção im por tan tís si ma no Con -
cí lio Va ti ca no II, em Pu e bla e Me de lim (con fe rên ci as 
la ti no-americanas que adap ta ram o Con cí lio Va ti ca -
no II para a re a li da de la ti no-americana).

Ao co me mo rar mos os 90 anos de vida de Dom
Hél der, ne nhu ma ho me na gem po de ria ser mais agra -
dá vel ao gran de Pas tor que o com pro mis so de se guir -
mos os seus pas sos no ca mi nho da paz e da jus ti ça.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – A Srª Senadora Maria do Carmo

Alves e o Sr. Senador Ney Suassuna enviaram
discursos à Mesa para serem publicados na forma
do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL-SE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na do
da Re pú bli ca de di ca os seus tra ba lhos ini ci a is des ta 
tar de para ho me na ge ar uma das per so na li da des
mais ex tra or di ná ri as des te sé cu lo, Dom Hél der Câ -
ma ra, pelo trans cur so dos seus 90 anos, uma vida
de di ca da aos seus se me lhan tes, à bus ca da ver da de
e à re i vin di ca ção de res pe i to e so li da ri e da de à pes soa 
hu ma na, es pe ci al men te aos des va li dos, aos re je i ta -
dos, aos mar gi na li za dos do pro gres so ma te ri al.

A exem plo da Câ ma ra dos De pu ta dos, que já
re ve ren ci ou Dom Hél der Câ ma ra pe los seus 80
anos, o Se na do, hoje, como re pre sen tan te da Fe de -
ra ção, do Esta do bra si le i ro, tam bém re co nhe ce e
lou va a vida e a obra des te gran de bra si le i ro, já dis -
tin gui do como ci da dão do mun do, pe los inú me ros tí -
tu los de dou tor ho no ris ca u sa  e ou tros com que foi
agra ci a do pe los fo ros de vá ri os con ti nen tes.

Au tor de vá ri os li vros, tam bém é per so na gem
bi o gra fa do por vá ri os au to res, en tre eles Abe lar do
Bal tar da Ro cha, em seu “Um Fu ra cão Var re a
Espe ran ça, O Caso D. Hél der”, Mar cos Ci ra no, com
sua obra “Os Ca mi nhos de D. Hél der”, e um ou tro
de ho me na gem da Câ ma ra dos De pu ta dos, in ti tu la -
do “O Dom do Amor: Dom Hél der.” 

Orde na do em 1931, aos 22 anos, sua vida sa -
cer do tal tem sido pon ti lha da de re a li za ções im por -
tan tís si mas na vida da Igre ja em nos so País. Foi um 
dos prin ci pa is fun da do res da CNBB; cri ou a Ação
Ca tó li ca que mar cou tão pro fun da men te a for ma ção 
cris tã e cí vi ca da ju ven tu de bra si le i ra em vá ri as dé -
ca das a par tir de 1950, in cu tin do-lhe, de for ma pi o ne i -
ra, os fun da men tos da dou tri na so ci al da Igre ja, em
sua op ção pre fe ren ci al pe los po bres, pro cla ma da no
Con cí lio Va ti ca no II, na dé ca da de 60; fun dou o Ban co 
e a Fe i ra da Pro vi dên cia, que tan to re a li zou em be ne -
fí cio dos mais ca ren tes. Tam bém foi cri a da por ele a
pri me i ra Co mis são de Jus ti ça e Paz do Bra sil.

Entre tan to, mais do que as suas obras ins ti tu -
ci o na is, o que a Na ção, o que os bra si le i ros ad mi -
ram em Dom Hél der é o his tó ri co de sua pos tu ra co -
ra jo sa, fir me e se re na di an te das ad ver si da des.
Nun ca se aba teu nem se in ti mi dou.

Nos tem pos do si lên cio, dos me dos e das per -
ple xi da des, quan do até al guns tem plos ca la ram, ele, 
mo vi do pela pu re za ori gi nal dos Evan ge lhos, foi a
voz que se fa zia ou vir e até te mer nos pa lá ci os, por -
que era a voz da ver da de, des ta ver da de uni ver sal
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de eter na bus ca que é o fun da men to da Igre ja, em
seu ide al de li ber da de e jus ti ça., por que a His tó ria
da Igre ja é a His tó ria da Ver da de.

Quando fez 50 anos de sacerdócio, em
pronunciamento solene, confirmou sua vocação:

“Se eu tivesse de nascer cem vezes, e cem
vezes tivesse a liberdade de escolher um ofício,
pediria cem vezes para ser padre”.

Arce bis po de Olin da, in com pre en di do por sua
atu a ção em de fe sa das li ber da des e dos di re i tos hu -
ma nos, per se gui do por pre pos tos do re gi me mi li tar,
quan do vá ri os re li gi o sos de sua di o ce se fo ram pre -
sos e um de les as sas si na do, per gun ta ram-lhe se
não te mia mor rer: ele res pon deu que isto não fa ri am 
com ele por que o Papa vi ria ao seu en ter ro.

E foi João Pa u lo II que o in ti tu lou de “Irmão
dos Po bres”.

O Bra sil se ale gra pelo trans cur so dos 90 anos
de D. Hél der Câ ma ra, nós bra si le i ros nos enal te ce mos 
com o seu exem plo vir tu o so de fé e dig ni da de cris tãs.

São pes so as ilu mi na das como ele, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ze lo sos das ver -
da des su pre mas e eter nas do Evan ge lho, têm fe i to
a Igre ja for ta le ci da atra ves sar os sé cu los como ho ri -
zon te de es pe ran ça para a hu ma ni da de.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mo men to em
que esta Casa Le gis la ti va ho me na ge ia Dom Hél der
Câ ma ra, nos seus 90 anos de vida pro fí cua e de di -
ca da ao pró xi mo, é mis ter sa li en tar a co e rên cia de
sua tra je tó ria re li gi o sa e de sua ação po lí ti ca. Dom
Hél der en car nou, na Igre ja bra si le i ra, a luta con tra a
do mi na ção dos po bres e opri mi dos, a au dá cia de
apro xi mar a Igre ja do povo, a mo der ni da de de tra -
ba lhar es tre i ta men te com os le i gos, a ou sa dia de se 
fa zer pro ta go nis ta da his tó ria. 

Bem cedo re ve la ria seu pen dor para efe ti va
uma ação pas to ral que mu das se as es tru tu ras ar ca i -
cas da so ci e da de, as qua is per mi ti am a do mi na ção
do ho mem pelo ho mem. Ain da cri an ça, so nha va em
tor nar-se pa dre. Seu pai, pro cu ran do ad ver ti-lo, sem 
sa ber va ti ci na va: “Você sa bia, meu fi lho, que onde
exis ta um pa dre au tên ti co o ego ís mo ja ma is exis ti rá, 
por que re ci pro ca men te se ex clu em? Um pa dre ja -
ma is per ten ce rá a si pró prio, pois sua úni ca ra zão
de vi ver é, pre ci sa men te, vi ver para os ou tros”. 

“Tal no ção – ana li sa ria, mu i to tem po de po is, o
pró prio Dom Hél der – cor res pon dia ple na men te
àqui lo que o Se nhor já se me a ra em mi nha cons ciên -
cia e no meu co ra ção, pois sem pre tive o de se jo de
for mar uma uni da de com ple ta com o Cris to para aju -
dar meus ir mãos na luta con tra o ego ís mo”. 

Assim, não ad mi ra que, sa gra do pa dre, em
1931, sua ati vi da de ecle siás ti ca, já en tão, ti ves se

co no ta ção po lí ti ca. Sua ida para o Rio de Ja ne i ro,
al guns anos de po is, ba li za ria em de fi ni ti vo sua ação 
pas to ral. O con ta to que teve com as fa ve las ca ri o -
cas, a per cep ção da co e xis tên cia de dois mun dos
tão pró xi mos fi si ca men te e tão dis tan tes so ci al men -
te, agu çou sua sen si bi li da de de pas tor in con for ma -
do com a opres são e a in jus ti ça so ci al.

Sua in con for mi da de e sua ca pa ci da de de ou sar
tor na ram-se ca rac te rís ti ca de sua ação evan gé li ca.
Dom Hél der se no ta bi li za ria, ao lon go de sua vida re li -
gi o sa, com a or ga ni za ção do se cre ta ri a do na ci o nal da
Ação Ca tó li ca Bra si le i ra, mo vi men to que se di fun di ra
mun di al men te, com au to ri za ção do Papa Pio XI. Mais
tar de, se ria um dos fun da do res da Con fe rên cia Na ci o -
nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB, e seu pri me i ro se -
cre tá rio-geral. Da mes ma for ma, en vol veu-se na cri a -
ção do Con se lho Epis co pal La ti no-Americano –
CELAM, cuja im por tân cia não se pode des co nhe cer. 

To dos es ses en vol vi men tos, Srªs e Srs. Se na -
do res, são bas tan te co nhe ci dos. O que im por ta ob -
ser var, ao re la ci o ná-los, é a co e rên cia de uma vida
sa cer do tal de vo ta da aos hu mil des, que tam bém se
re ve la ria em ações como a fun da ção do Ban co da
Pro vi dên cia, para aten di men to da po pu la ção mi se -
rá vel, e da Fe i ra da Pro vi dên cia, even to que se tor -
na ria uma tra di ção ca ri o ca, des ti na do a su prir o ban -
co com re cur sos fi nan ce i ros.

A ação de Dom Hél der, po rém, na sua “op ção
pre fe ren ci al pe los po bres”, re a fir ma da em Me de lin,
não se es tan cou no pa ta mar do as sis ten ci a lis mo. Seu
apos to la do ia mu i to além, pois ali a va, à sen si bi li da de,
a per fe i ta com pre en são do fun ci o na men to das es tru tu -
ras so ci a is e eco nô mi cas, as qua is per pe tu a vam o do -
mí nio de umas clas ses so bre as de ma is, da mes ma
for ma que, no pla no in ter na ci o nal, ga ran ti am a ex plo -
ra ção dos pa í ses pe ri fé ri cos pe las eco no mi as cen tra is.

Nes se as pec to, foi con tem pla do com a in com -
pre en são, e não ra ra men te com a re pul sa, dos se to -
res mais con ser va do res da so ci e da de bra si le i ra. Dom
Hél der, no en tan to, se guia avan te com seus pro je tos,
eqüi dis tan te das ide o lo gi as po lí ti cas. Sim ples men te,
pu nha-se em fa vor de um Bra sil e de uma Amé ri ca
La ti na li vres no pla no po lí ti co, mas li vres, tam bém, da
es po li a ção eco nô mi ca que sem pre ca rac te ri za ra as
re la ções do con ti nen te com os pa í ses de sen vol vi dos. 

Foi acu sa do de ser sub ver si vo, ao as su mir a
Arqui di o ce se de Olin da e Re ci fe, por de fen der seus
au xi li a res, Dom José La mar ti ne e os pa dres Sena e
Alme ri; foi jul ga do so ci a lis ta ao con de nar as re la -
ções fe u da is que per sis ti am em nos so País. No en -
tan to, ele pró prio ex pli cou sua con vic ção so ci a lis ta:
a mís ti ca da fra ter ni da de uni ver sal, “in com pa ra vel -
men te su pe ri or à mís ti ca do ma te ri a lis mo his tó ri co”. 
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Tam bém se no ta bi li zou pela co ra gem e pela
obs ti na ção, que pre va le ce ram mes mo nos mo men -
tos mais di fí ce is, como o do as sas si na to, em 1969,
do pa dre Hen ri que Neto, seu co la bo ra dor; ou quan -
do teve sua casa me tra lha da; ou ain da nas inú me -
ras oca siões em que foi ju ra do de mor te. 

Ja ma is tran si giu em suas con vic ções re li gi o sas,
em sua ação pas to ral, em sua luta con tra a opres são.
Ja ma is pre gou a vi o lên cia, da mes ma for ma que nun ca 
ace i ta ria a do mi na ção do ho mem pelo ho mem. “Não é
nor mal – afir ma va -, que num País que se afir ma cris -
tão, haja 1% de mu i to ri cos, 5% de bas tan te ri cos, 10% 
de ri cos e de po is ape nas a mas sa de po bres e dos
mu i to po bres”. Ace i ta va a po bre za, mas não a ex tre ma
mi sé ria, que con si de ra va “um in sul to ao Cri a dor”.

Hoje, aos 90 anos de ida de e 67 de sa cer dó -
cio, afas ta do há 14 anos do co man do da ar qui di o ce -
se, em fun ção da apo sen ta do ria, mas ain da ati vo na 
re li gi o si da de co ti di a na, Dom Hél der é um mar co da
Igre ja Ca tó li ca. Trans cen den do a es fe ra da agre mi a -
ção re li gi o sa, é um sím bo lo ca tó li co no seu sen ti do
ori gi nal, ou seja, uni ver sal. 

O re co nhe ci men to de sua ati vi da de pas to ral
lhe va leu qua tro in di ca ções para o prê mio No bel da
Paz, o qual, se não lhe foi con fe ri do ofi ci al men te,
ren deu-lhe ou tor ga equi va len te, em mais de uma
oca sião, por or ga ni za ções po pu la res. Foi con tem -
pla do, igual men te, com 25 prê mi os in ter na ci o na is. 

Sua ação evan ge li za do ra se es par giu mun do
afo ra, em mais de 800 vi a gens para con fe rên ci as,
se mi ná ri os e de ba tes; sua ação pas to ral se fru ti fi cou 
em ins ti tu i ções que per ma ne cem ati vas; sua op ção
pe los po bres, sem qual quer an ta go nis mo com as
ca te go ri as mais abas ta das, vis lum brou uma nova
eta pa na his tó ria do povo bra si le i ro. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Srªs e Srs. Se na do res, Dom Mar ce lo, re li gi -
o sas e re li gi o sos aqui pre sen tes, o Se na do da Re -
pú bli ca, nes ta ho me na gem a Dom Hél der Câ ma ra,
tra duz um ato de jus ti ça do povo bra si le i ro ao Arce -
bis po de Olin da e Re ci fe, ao com ple tar os seus 90
anos.

Dom Hél der, tal vez uma das fi gu ras mais ca ris -
má ti cas do Bra sil em to dos os tem pos, tem o seu lu -
gar na His tó ria re li gi o sa e na His tó ria po lí ti ca do Bra sil. 
Ele tra çou ru mos que nem sem pre fo ram se gui dos,
mas que, na re a li da de, re pre sen ta vam sem pre o seu
acer to em de fen der os mais hu mil des – por que os ou -
tros têm a de fe sa, mas os mais hu mil des têm que en -
con trar nos re li gi o sos, como Dom Hél der, quem os de -
fen da. Era esse, tal vez, o lema ma i or da sua vida.

Convivi algumas vezes com Dom Hélder e dizia
a Dom Marcelo que, na aparência de temperamentos
diferentes, havia uma profunda amizade e um respeito 

mútuo muito grande entre o Cardeal Dom Eugênio
Salles e Dom Hélder. Quando Dom Hélder enfrentava
qualquer problema em Recife, a primeira pessoa a
chegar ali era Dom Eugênio Salles, para lhe
emprestar solidariedade e para lhe mostrar que ele
jamais estaria só enquanto Dom Eugênio vivesse.

Convivi com Dom Hélder e também com Dom
Eugênio no Retiro de São Francisco. Posso dizer,
pelas conversas que com ele mantive e por suas
atitudes, que se tratava verdadeiramente de um
homem de Deus. Esta homenagem que estamos
fazendo hoje vale para Dom Hélder e para os seus
amigos religiosos, que têm a mesma conduta que
ele. 

Ví ti ma de al gu mas – tal vez de mu i tas – in jus ti ças, 
o tem po não fez de Dom Hél der um ho mem amar go.
Ao con trá rio, ele com pre en dia as in jus ti ças; o tem po o
tor na va ain da mais lú ci do nas suas pre ga ções.

Este Se na do, que re pre sen ta o povo bra si le i ro, 
ape sar das di ver gên ci as ide o ló gi cas que pos sa ter,
à una ni mi da de ho me na ge ia a fi gu ra de Dom Hél der, 
pe din do a Deus – que, in fe liz men te, não pode eter -
ni zar Dom Hél der – que ele viva mu i tos anos e pos -
sa ain da ser o pas tor do seu re ba nho. Com ele,
seus se gui do res te rão a mes ma li nha em de fe sa
dos mais hu mil des, dos mais ca ren tes, da que les
que re al men te pre ci sam da fé para vi ver.

Nes te ins tan te, in ter pre to não ape nas o sen ti -
men to dos Se na do res, mas tam bém o de todo o
povo bra si le i ro, nes ta gran de ho me na gem que pres -
ta mos à fi gu ra in vul gar de Dom Hél der Câ ma ra.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães)  –  So bre a mesa Expe di en te que será lido pelo 
Sr. Pri me i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor
Jú ni or.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 94, DE 1999
(Nº 333/99, na ori gem)

Exce len tís si mos Se nho res Mem bros do Se -
na do Fe de ral.

Nos ter mos do § 1º, “in fine”, do art. 111 da
Cons ti tu i ção, te nho a hon ra de sub me ter à apro -
va ção de Vos sas Exce lên ci as o nome de JOSÉ
ROBERTO TADROS, para com por o Tri bu nal Su pe -
ri or do Tra ba lho, no car go de Su plen te de Mi nis tro
Clas sis ta, re pre sen tan te dos em pre ga do res, para o
triê nio de 1999 a 2002.

Os mé ri tos do in di ca do, que me in du zi ram a
es co lhê-lo para o de sem pe nho des se ele va do car -
go, cons tam do ane xo “cur ri cu lum vi tae”.

Bra sí lia, 11 de mar ço de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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PARECER

PARECER Nº 128, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado, nº 137, de
1992, de autoria do Senador Almir
Gabriel, que fixa normas de formação de
recursos humanos na área de saúde,
regulamentando o inciso III do art. 200 da 
Constituição Federal, em audiência (RQS 
917/95)

Relator: Senador Joel de Hollanda

I – Relatório

O Pro je to de Lei do Se na do nº 137, de 1992,
de au to ria do Se na dor Almir Ga bri el, fixa nor mas
para a for ma ção de re cur sos hu ma nos na área de
sa ú de, re gu la men tan do o in ci so III do art. 200 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Apre ci a do no âm bi to da Co mis são de Assun -
tos So ci a is, o Pro je to em ques tão foi apro va do  com 
emen da  apre sen ta da pelo au tor do pro je to, vi san do 
a ade quar seu art. 2º à no men cla tu ra cons tan te do
tex to cons ti tu ci o nal.

Nos ter mos do Re que ri men to nº 917, de 1995,
subs cri to pelo Se na dor Espe ri dião Amin, a pro po si -
ção é ago ra sub me ti da a esta Co mis são de Edu ca -
ção, onde aguar da apre ci a ção des de ju nho de
1995.

O in ci so III do art. 200 da Cons ti tu i ção Fe de ral
con fe re ao Sis te ma Úni co de Sa ú de a com pe tên cia
de “or de nar a for ma ção de re cur sos hu ma nos na
área de sa ú de”.

Na re gu la men ta ção des se dis po si ti vo, o Pro je -
to de Lei nº 137, de 1992, dis põe que:

– a for ma ção e a atu a li za ção dos re cur sos hu -
ma nos na área de sa ú de se rão ori en ta das para o
aten di men to das prin ci pa is ne ces si da des de sa ú de
da po pu la ção, iden ti fi ca das pe los ór gãos que cons ti -
tu em o Sis te ma Úni co de Sa ú de (art. 1º)

– o en si no dos pro fis si o na is (ní vel su pe ri or),
dos téc ni cos e dos au xi li a res (ní vel mé dio) in clu i rão
ati vi da des prá ti cas que se rão re a li za das, em sua
ma i or par te, em ser vi ços pú bli cos de sa ú de (art. 2º);

– os pro fis si o na is e au xi li a res vin cu la dos ao
Sis te ma Úni co de Sa ú de par ti ci pa rão de um pro ces so 
de atu a li za ção con tí nua de co nhe ci men tos ci en tí fi cos e 
de aper fe i ço a men to de ha bi li da des téc ni cas, sen do res -
pon sa bi li da de dos ór gãos de di re ção do Sis te ma Úni co
de Sa ú de, em cada es fe ra de go ver no, a pro mo ção
des sas ativi da des, em ar ti cu la ção com os ór gãos in te -
gran tes do sis te ma edu ca ci o nal (art. 3º e pa rá gra fo
úni co);

– a or de na ção da for ma ção e atu a li za ção dos

re cur sos hu ma nos na área de sa ú de “se rão pla ne ja -
dos e co or de na dos” (sic) por co mis sões in te rins ti tu -
ci o na is vin cu la das, em cada es fe ra de go ver no, aos
con se lhos Na ci o nal, es ta du a is, do Dis tri to Fe de ral e
mu ni ci pa is de sa ú de (art. 4º).

Du ran te o pe río do em que o Pro je to tra mi ta va
nes ta Co mis são de Edu ca ção, fo ram a ela en vi a dos 
dois pa re ce res so bre a ma té ria: um, da Asses so ria
Ju rí di ca da Se cre ta ria de Ensi no Su pe ri or do Mi nis -
té rio da Edu ca ção, da ta do de 12 de no vem bro de
1992, e ou tro, do Ple ná rio do Con se lho Na ci o nal de
Sa ú de, da ta do de 9 de abril de 1996, bem como
uma mo ção apro va da por esse Ple ná rio. Esses do -
cu men tos es tão ane xa dos ao pro ces sa do.

O pa re cer do Mi nis té rio da Edu ca ção con clui
que “não tem fun da men to a apro va ção do pre sen te
Pro je to de Lei na for ma como se en con tra re di gi do,
eis que va za do em ter mos que vi o lam com pe tên ci as
bem de fi ni das na Car ta Mag na e atri bu í das ao Mi nis -
té rio da Edu ca ção e Des por to e aos ór gãos a ele vin -
cu lados”, pro pon do “re for mu la ções con du cen tes a
sua ade qua ção aos prin cí pi os que re gem a es pé -
cie”.

O pa re cer do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de,
por ou tro lado, con si de ra o Pro je to “ne ces sá rio e
opor tu no”, re co men dan do que sua tra mi ta ção seja
ace le ra da e, tam bém, su ge rin do-se aper fe i ço a men -
to atra vés de emen das que ofe re ce.

A prin ci pal dis cor dân cia en tre os dois pa re ce -
res – uma vez que am bos con cor dam com a ne ces -
si da de de pre ve nir a pre pa ra ção ina de qua da dos
tra ba lha do res de sa ú de fren te às ne ces si da des de
aten di men to dos prin ci pa is pro ble mas de sa ú de da
po pu la ção bra si le i ra – é o con ce i to de “or de nar”,
pre sen te no tex to cons ti tu ci o nal e no art. 4º do Pro -
je to de Lei em aná li se.

O Mi nis té rio da Edu ca ção en ten de “or de nar”
como “pre pa rar-se, apa re lhar-se, en trar em or dem”
O Con se lho Na ci o nal de Sa ú de en ten de que a ex -
pres são “or de nar” tem o sig ni fi ca do “in so fis má vel”
de “dar or dem, man dar que se faça, de ter mi nar”.

Nes te sen ti do, o Mi nis té rio da Edu ca ção en -
ten de “que aque la fu na ção (or de nar) é pre ci pu a -
men te dos ór gãos de edu ca ção, ca ben do ao Sis te -
ma Úni co de Sa ú de a con di ção de au xi li ar, de co ad -
ju van te no pro ces so de for ma ção dos re cur sos hu -
ma nos, con di ção que se ex trai da aná li se gra ma ti cal 
que fi ze mos do ver bo or de nar”.

O Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, no en tan to,
tem ou tro pon to de vis ta, in ter pre tan do que “fica es -
ta be le ci do o ca rá ter epi de mi o ló gi co como fa tor de -
ter mi nan te na for ma ção de pro fis siona is de sa ú de e, 
ba se a dos nes se as pec to, os cam pos e os pro ces sos
de atu a ção das di fe ren tes pro fis sões e dos pro fis si o -
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nais de sa ú de fi cam or de na dos pelo cli en te ma i or do 
apa re lho for ma dor. Este, por sua vez, atua como
for ne ce dor de re cur sos hu ma nos para o Sis te ma
Úni co de Sa ú de. E é nes se con ce i to do bi nô mio cli -
en te-consumidor que deve ser en ten di do o es pí ri to
da lei. O cli en te é de ten tor do co nhe ci men to de suas 
ne ces si da des, nes te caso con subs tan ci a do em ra -
zões epi de mi o ló gi cas e de mer ca do de atu a ção pro -
fis si o nal, que aca bam por ca rac te ri zar a ne ces si da -
de so ci al de for ma ção dos pro fis si o na is da área”.

Esta po si ção é co e ren te com as dis po si ções
da Lei Orgâ ni ca da Sa ú de (Lei nº 8.080, de 19 de
se tem bro de 1990, ar ti gos 12 a 14) que cri am, jun to
ao Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, co mis sões in ter se -
to ri a is de âm bi to na ci o nal – en tre elas uma de “re -
cur sos hu ma nos” – com “a fi na li da de de ar ti cu lar po -
lí ti cas e pro gra mas de in te res se para a sa ú de, cuja
exe cu ção en vol va áre as não com pre en di das no âm -
bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de”.

Ambos os pa re ce res apre sen tam su ges tões de 
apri mo ra men to do Pro je to, cada um – é cla ro – no
sen ti do de seus res pec ti vos pon tos de vis ta e opi -
niões.

Da que le tem po para cá, fa tos no vos re co lo cam 
a ques tão na or dem do dia: por um lado, agra vou-se 
a si tu a ção de ina de qua ção da for ma ção de re cur sos 
hu ma nos para a sa ú de, com a cri a ção de no vas es -
co las mé di cas e de odon to lo gia em re giões com ple -
to ra de pro fis si o na is no mer ca do e com a não im -
plan ta ção de ou tros cur sos, como de en fer ma gem – 
uma gran de ca rên cia na ci o nal – ou mes mo de me di -
ci na, em re giões ca ren tes da que les pro fis si o na is.

Tal si tu a ção é de nun ci a da como “ab sur da”
pelo Con se lho Fe de ral de Me di ci na em edi to ri al de
seu Jor nal de abril de 1997, no qual aler ta para os
re fle xos da no sos des sa po lí ti ca so bre a cri a ção de
de man das ar ti fi ci a is de ins ta la ções e pro ce di men -
tos, com con se qüen te ele va ção dos cus tos da as -
sis tên cia mé di ca, além do avil ta men to do mer ca do
de tra ba lho dos mé di cos. É idên ti ca a po si ção do
Con se lho Fe de ral de Odon to lo gia, em re la ção aos
re fle xos si tu a ção para a as sis tên cia odon to ló gi ca e
a prá ti ca da Odon to lo gia, em nos so País.

Por ou tro lado, ti ve mos pro mul ga da a Nova Lei
de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal (Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996), que, em seu ar ti -
go 53, in ci so I, atri bui às uni ver si da des, “no exer cí cio
de sua au to no mia”, o po der de “cri ar, or ga ni zar e ex tin -
guir, em sua sede, cur sos e pro gra mas de edu ca ção
su perior (...), obe de ci das as nor mas ge ra is da
União”.

Como for ma de con tra por-se a essa au to no mia 
as se gu ra da pela LDB e, de al gu ma for ma, man ter o
con tro le so bre os cur sos su pe ri o res, o Mi nis té rio da

Edu ca ção, en tre ou tras ações, ex pe diu o De cre to nº 
2.207, de 15 de abril de 1997, logo de po is su ce di do
pelo De cre to nº 2.306, de 19 de agos to de 1997, tra -
tan do de re gu la men tar al guns de seus ar ti gos.

Este úl ti mo de cre to dis põe que a cri a ção de
cur sos su pe ri o res de gra du a ção, fora de sua sede,
por uni ver si da des in te gran tes do Sis te ma Fe de ral
de Ensi no, de pen de de au to ri za ção pré via do Mi nis -
tro da Edu ca ção, ou vi do o Con se lho Na ci o nal de
Edu ca ção (art. 11).

Dis põe, ain da, que – “em qual quer caso” – a
cri a ção de cur sos de gra du a ção em Me di ci na, em
Odon to lo gia e em Psi co lo gia, por uni ver si da des e
de ma is ins ti tu i ções de en si no su pe ri or, de ve rá ser
sub me ti da à pré via ava li a ção do Con se lho Na ci o nal
de Sa ú de (art. 16, ca put e §§ 1º e 2º). No caso de
ma ni fes ta ção des fa vo rá vel des se Con se lho ou inob -
ser vân cia dos pra zos, os pro ces sos de ve rão ser en -
ca mi nha dos ao Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção,
ou vi da a Se cre ta ria de Edu ca ção Su pe ri or, “que
emi ti rá pa re cer con clu si vo” (art. 16, § 3º), de pen den -
do esse, no en tan to, de ho mo lo ga ção pelo Mi nis tro
da Edu ca ção “para que sur ta seus efe i tos le ga is”
(art. 16, § 5º).

No caso de ma ni fes ta ção fa vo rá vel do Con se -
lho Na ci o nal de Sa ú de, será dis pen sa da a aná li se
do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção art. 16, § 4º).

À cri a ção e ao re co nhe ci men to de cur sos ju rí -
di cos foi dada so lu ção si mi lar, de pen den do de “pré -
via ma ni fes ta ção do Con se lho Fe de ral da Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil” (art. 17).

Os dis po si ti vos em aná li se, do De cre to nº
2.306/97, cons ti tu em-se, as sim, em par te das “nor -
mas ge ra is da União”, a que se re fe re a LDB, com
com pe tên cia para re gu la men tar o po der de cri a ção
de cur sos pe las uni ver si da des.

II – Aná li se

É nos sa opi nião que o fato de o pro du to do
pro ces so for ma dor – no caso os tra ba lha do res
de sa ú de – ter seu per fil e suas quan ti da des de fi -
ni das pe las ne ces si da des iden ti fi ca das pelo sis -
te ma onde es ses tra ba lha do res irão atu ar não in -
te fe re na exe cu ção do pro ce so de for ma ção e,
as sim, não co li de com as com pe tên ci as cons ti -
tu ci o nal men te de fi ni das para o sis te ma edu ca ci -
o nal.

A atu a ção dos ór gãos do sis te ma for ma dor
não é afe ta da pelo re fe ri do or de na men to da for ma -
ção pelo se tor sa ú de, uma vez que o de se nho dos
cur rí cu los, a me to do lo gia, os insu mos, a con du ção
das ex pe riên ci as de en si no-aprendi za gem e a ava li a -
ção da apren di za gem são – ine qui vo ca men te – com pe -
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tên ci as do se tor edu ca ci o nal, onde pre va le ce
sua au to no mia.

Essa au to no mia, no en tan to, não ex clui a
re le vân cia do aten di men to de cri té ri os de ava li a -
ção da ne ces si a de so ci al dos no vos cur sos, a
car go do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, fe i ta em
co mis são per ma nen te in te rins ti tu ci o nal com pos -
ta pe los mi nis té ri os das áre as da sa ú de, da edu -
ca ção e do tra ba lho e por re pre sen tan tes da so -
ci e da de ci vil, na for ma da lei.

Sem som bra de dú vi da, tra ta-se aqui de
uma ques tão de ca rá ter ni ti da men te in te rins ti tu -
ci o nal, ca ben do im ple men tar as for mas de tor nar 
seu equa ci o na men to viá vel e efi ci en te.

O pla ne ja men to es tra té gi co e tá ti co da for -
ma ção e atu a li za ção dos re cur sos hu ma nos na
área de sa ú de, ela bo ra do de modo in te rins ti tu ci -
o nal, vai per mi tir a in te gra ção efe ti va de es for -
ços para a for ma ção de tra ba lha do res mais ade -
qua dos. Além dis so, vai cor ri gir ou mi ni mi zar os
pro ble mas – tão fre qüen tes hoje em dia – de pro -
du ção de pes so al em quan ti da de di fe ren te da
ne ces sá ria ao mer ca do, em de ter mi na das re -
giões; de des vio de fun ção, em ra zão de ca rên -
cia ou de fi ciên cia de for ma ção em de ter mi na das
áre as; e de for ma ção de tra ba lha do res com per -
fis ina de qua dos à re a li da de epi de mi o ló gi ca e às
ne ces si da des dos ser vi ços.

A for ma de fi ni da em lei para ob ter essa de -
se ja da in te gra ção en tre os sis te mas de sa ú de,
edu ca ção e tra ba lho – as co mis sões in te rins ti tu -
ci o na is per ma nen tes, com pos tas jun to aos con -
se lhos de sa ú de _, por re u ni rem re pre sen ta ções
das di fe ren tes ins ti tu i ções in te res sa das no as -
sun to, de ve rão cons ti tu ir-se em lo ca is ade qua -
dos para isso.

Tra ta-se, sem dú vi da, de dar ba li za men to
le gal ao de sa fio de se ob ter in te gra ção in te rins ti -
tu ci o nal na for mu la ção de po lí ti cos so ci a is, a co -
me çar por dois se to res que, se es pe ra, atu em de 
for ma co o pe ra ti va e har mô ni ca.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, so mos pela Apro va -
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 137, de 1992, 
com as se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1– CE

De-se ao ar ti go 4º do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 137, de 1992, a se guin te re da ção:

“Art. 4º A ordenação da formação e
atualização dos recursos humanos na área de 
saúde se fará por comissões
interinstitucionais criadas nos termos dos

artigos 12 a 14 da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990.”

EMENDA Nº 2 – CE

Acres cen te-se o se guin te art. 5º ao do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 137, de 1992, re nu me -
ran do-se os de ma is:

“Art. 5º Acres cen te-se ao ar ti go 53
da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de
1996 – lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu -
ca ção Na ci o nal -, o se guin te pa rá gra fo
2º:

“§ 2º Em qual quer caso, a cri a ção e
im plan ta ção de cur sos de Edu ca ção Fí si -
ca, Enfer ma gem, Far má cia, Fi si o te ra pia,
Fo no a u di o lo gia, Me di ci na, Nu tri ção,
Odon to lo gia, Psi co lo gia e Te ra pia Ocu -
pa ci o nal, por uni ver si da des e de ma is
ins ti tu i ções de en si no su pe ri or, de ve rão
ser pre ce di das de au diên cia do Con se lho 
Na ci o nal de Sa ú de.

Sala das Co mis sões, 24 de no ven bro de
1998. –  Na bor Jú ni or, Pre si den te Even tu al –  Joel
de Ho lan da, Re la tor – Djal ma Bes sa – Jo nas Pi -
nhe i ro – Jef fer son Pe res – Be ne di ta da Sil va –
Ro me ro Jucá – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa i -
va – Levy Dias – Pe dro Piva – Hugo Na po leão –
Ney Su as su na – José Fo ga ça – Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da
sa ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to
dos ser vi ços cor res pon den tes, e dá ou -
tras pro vi dên ci as

..............................................................
Art. 12. Se rão cri a das Co mis sões Inter se to -

ri a is de âm bi to na ci o nal, su bor di na das ao Con -
se lho Na ci o nal de Sa ú de, in te gra das pe los Mi -
nis té ri os e ór gãos com pe ten tes e por en ti da des
re pre sen ta ti vas da so ci e da de ci vil.

Pa rá gra fo úni co. As Co mis sões Inter se to ri -
a is te rão a fi na li da de de ar ti cu lar po lí ti cas e pro -
gra mas de in te res se para a sa ú de, cuja exe cu -
ção en vol va áre as não com pre en di das no âm bi to 
do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS.

Art. 13. A ar ti cu la ção das po lí ti cas e pro gra -
mas, a car go das Co mis sões Inter se to ri a is,
abran ge rá, em es pe ci al, as se guin tes ati vi da des:

I – alimentação e nutrição;
II – saneamento e meio ambiente;

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    531



III – vigilância sanitária e
farmacoepidemiologia;

IV – re cur sos hu ma nos;
V – ciên cia e tec no lo gia; e
VI – sa ú de do tra ba lha dor.
Art. 14. De ve rão ser cri a das Co mis sões

Per ma nen tes de in te gra ção en tre os ser vi ços de
sa ú de e as ins ti tu i ções de en si no pro fis si o nal e
su pe ri or.

Pa rá gra fo úni co. Cada uma des sas Co mis -
sões terá por fi na li da de pro por pri o ri da des, mé -
to dos e es tra té gi as para a for ma ção e edu ca ção
con ti nu a da dos re cur sos hu ma nos do Sis te ma
Úni co de Sa ú de – SUS, na es fe ra cor res pon den -
te, as sim como em re la ção à pes qui sa e à co o pe -
ra ção téc ni ca en tre es sas ins ti tu i ções.
....................................................................................

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. 53. No exer cí cio de sua au to no mia, são

as se gu ra das às uni ver si da des, sem pre ju í zo de
ou tras, as se guin tes atri bu i ções:

I – cri ar, or ga ni zar e ex tin guir, em sua sede, 
cur sos e pro gra mas de edu ca ção su pe ri or pre -
vis tos nes ta lei, obe de cen do às nor mas ge ra is
da União e, quan do for o caso, do res pec ti vo sis -
te ma de en si no;
....................................................................................

DECRETO Nº 2.207,  DE 15 DE ABRIL DE 1997

Re gu la men ta, para o Sis te ma Fe de -
ral de Ensi no, as dis po si ções con ti das
nos ar ti gos 19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, pa rá -
gra fo úni co, 54 e 88 da Lei nº 9.394(1), de
20 de de zem bro de 1996, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
REGIMENTO INTERNO.

REQUERIMENTO Nº 917, DE 1995

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 255, in ci so II, le -

tra c, nº 12, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral, que o PLS nº 137/92, que “Fixa nor mas de for -
ma ção de re cur sos hu ma nos na área de sa ú de, re -
gu la men tan do o in ci so III do art. 200 da Cons ti tu i ção 
Fe de ral”, além do des pa cho ini ci al, seja tam bém
apre ci a do pela Co mis são de Edu ca ção.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1995 – 

DECRETO Nº 2.306
 DE 19 DE AGOSTO DE 1997

Re gu la men ta, para o Sis te ma Fe de -
ral de Ensi no, as dis po si ções con ti das
no ar ti go 10 da Me di da Pro vi só ria nº
1.477-391, de 8 de agos to de 1997, e nos
ar ti gos 16, 19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, pa rá -
gra fo úni co, 54 e 88 da Lei nº 9.394², de
20 de de zem bro de 1996, e dá ou tras pro -
vi dên ci as

..............................................................
Art. 11. A cri a ção de cur sos su pe ri o res de

gra du a ção ou a in cor po ra ção de cur sos já exis -
ten tes e em fun ci o na men to, fora de sede, ou
seja, em lo ca li da des dis tin tas das de fi ni das no
ato de seu cre den ci a men to, por uni ver si da des
in te gran tes do Sis te ma Fe de ral de Ensi no, de -
pen de de au to ri za ção pré via do Mi nis té rio da
Edu ca ção e Des por to, ou vi do o Con se lho Na ci o -
nal de Eu ca ção, nos ter mos de nor ma a ser ex -
pe di da pelo Mi nis tro de Esta do, á qual in clu i rá a
com pro va ção da efe ti va in te gra ção aca de mi ca e
ad mi nis tra ti va en tre a nova uni da de e a sede da
uni ver si da de.

§ 1º Os cur sos cri a dos ou in cor po ra dos na
for ma des te ar ti go cons ti tu i rão novo “cam pus” e 
in te gra rão a uni ver si da de, de ven do o con jun to
as sim for ma do ob ser var o dis pos to no ar ti go 52
da Lei nº 9.394, de 1996.

§ 2º A trans fe rên cia de ins ti tu i ção de en si no 
su pe ri or de uma para ou tra man te ne do ra deve
ser con va li da da pelo Mi nis té rio da Edu ca ção e
do Des por to, ou vi do o Con se lho Na ci o nal de
Edu ca ção.

.........................................................................
Art. 16. Em qual quer caso, a cri a ção de cur -

sos de gra du a ção em Me di ci na, em Odon to lo gia e
em Psi co lo gia, por uni ver si da des e de ma is ins ti tu -
i ções de en si no su pe ri or, de ve rá ser sub me ti da à
pré via ava li a ção do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de. 

§ 1º Os pe di dos de cri a ção e im plan ta ção
dos cur sos a que se re fe re o ca put  des te ar ti go,
por ins ti tu i ções de en si no su pe ri or cre den ci a das como 
uni ver si da de ou por aque las que de te nham a atri bu i ção 
de au to no mia pre vis ta no § 1º do ar tigo 12 des te De -
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cre to, se rão sub me ti dos di re ta men te ao Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de, que de ve rá ma ni fes tar-se, no
pra zo má xi mo de 120 dias.

§ 2º As instituições de ensino superior não
credenciadas como universidade ou que ainda não
detenham as atribuições de autonomia universitária
estendidas pelo Poder Público nos termos do § 2º
do artigo 54 da Lei nº 9.394, de 1996, e do § 1º do
artigo 12 deste Decreto deverão submeter os
pedidos de criação dos cursos, a que se refere o
caput deste artigo, ao Ministério da Educação e do
Desporto que os encaminhará ao Conselho
Nacional de Saúde, para análise prévia, observado
o prazo máximo de 120 dias para manifestação.

§ 3º Sempre que houver manifestação
desfavorável do Conselho Nacional de Saúde, ou
inobservância do prazo estabelecido no § 1º deste
artigo, os processos de criação e implantação dos
cursos de que trata este artigo, apresentados por
instituições credenciadas como universidade ou por
aqueles que detenham as atribuições de
auntonomia previstas no § 1º do artigo 12 deste
Decreto, deverão ser encaminhados ao Conselho
Nacional de Educação, ouvida a Secretaria de
Educação Superior do Ministério da educação e do
Desporto, que emitirá parecer conclusivo.

§ 4º Será dispensada a análise do Conselho
Nacional de Educação, no caso de manifestação
favorável do Conselho Nacional de Saúde, nos
pedidos formulados por instituições credenciadas
como universidade ou por  aquelas que detenham
as atribuições de autonomia previstas no § 1º do
artigo 12 deste Decreto.

§ 5º O parecer do Conselho Nacional de
Educação de que trata o § 3º deste artigo depende
de homologação pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, para que surta seus
efeitos legais.

Art. 17. A criação e o reconhecimento de
cursos jurídicos em instituições de ensino superior,
inclusive universidades, dependerá de prévia
manifestação do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.

§ 1º As instituições credenciadas como
universidade e aquelas que detenham as
atribuições de autonomia previstas no § 1º do artigo
12 deste Decreto submeterão diretamente ao
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil os pedidos de criação e reconhecimento de
cursos jurídicos.

§ 2º No caso das demais instituições de ensino 
superior, os pedidos de criação e reconhecimento
de cursos, a que se refere este artigo, deverão ser

submetidos ao Ministério da Educação e do
Desporto que os encaminhará ao Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 3º O Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, após o recebimento dos
pedidos de criação e reconhecimento de cursos
jurídicos de instituições de ensino superior,
manifestar-se-á, no prazo máximo de 120 dias,
sobre a viabilidade ou não do pleito.

§ 4º Será dis pen sa da a aná li se do Con se lho
Na ci o nal de Edu ca ção no caso de ma ni fes ta ção fa -
vo rá vel do Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga -
dos do Bra sil nos pe di dos de cri a ção de cur sos ju rí -
di cos for ma li za dos por ins ti tu i ções cre den ci a das
como uni ver si da de ou por aque las que de te nham as 
atri bu i ções de au to no mia pre vis tas no § 1º do ar ti go
12 des te De cre to.

§ 5º Sem pre que hou ver ma ni fes ta ção des fa -
vo rá vel do Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga -
dos do Bra sil, ou inob ser vân cia do pra zo es ta be le ci -
do no § 3º des te ar ti go, os pe di dos de cri a ção e a
im plan ta ção de cur sos ju rí di cos apre sen ta dos por
ins ti tu i ções cre den ci a das como uni ver si da de ou por
aque las que de te nham as atri bu i ções de au to no mia
pre vis tas no § 1º do ar ti go 12 des te De cre to, de ve -
rão ser sub me ti dos ao Con se lho Na ci o nal de Edu ca -
ção, ou vi da a Se cre ta ria de Edu ca ção Su pe ri or do
Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por to, que de ve rá
emi tir pa re cer con clu si vo.

§ 6º O pa re cer do Con se lho Na ci o nal de Edu -
ca ção a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or de pen de
de ho mo lo ga ção do Mi nis tro de Edu ca ção e do Des -
por to para sua ple na efi cá cia.

§ 7º A ho mo lo ga ção do pa re cer do Con se lho
Na ci o nal de Edu ca ção, de que tra ta o § 5º des te ar -
ti go, pelo Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção e do Des -
por to, fa vo rá vel à cri a ção de cur sos ju rí di cos, dis -
pen sa a edi ção de de cre to pre si den ci al au to ri za ti vo,
quan do se tra tar de pe di do for mu la dos por ins ti tu i -
ções cre den ci a das como uni ver si da de ou por aque -
las que de te nham as atri bu i ções de au to no mia pre -
vis tas no § 1º do ar ti go 12 des te De cre to, fi can do,
po rém, os cur sos su je i tos a re co nhe ci men to a pos -
te ri o ri nos ter mos da le gis la ção pró pria.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O Expe di en te lido vai á pu bli ca ção.

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 Jú ni or.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 166, DE 1999

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código
Brasileiro de Trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O in ci so V, do art. 143, da Lei nº 9.503,

de 23 de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção, acres cen tan do-se, ao mes mo ar ti -
go, o § 3º:

“Art. 143. ..............................................
V – Ca te go ria E – con du tor de com bi -

na ção de ve í cu los em que a uni da de tra to ra
se en qua dre nas ca te go ri as B, C ou D e
cuja uni da de aco pla da, re bo que, se -
mi-reboque ou ar ti cu la da, te nha seis mil qui -
lo gra mas ou mais de peso bru to to tal, ou
cuja lo ta ção ex ce da a oito lu ga res.

..............................................................
§ 3º Fi cam os con du to res dos ve í cu los 

de fin idos na ca te go ria mo tor-casa, nos ter -
mos do Ane xo I, des ti na dos a alo ja men to ou
fi na li da des aná lo gas, in de pen den te men te dos 
li mi tes de peso e lo ta ção, en qua dra dos na ca -
te go ria B pre vis ta no in ci so II des se ar ti go.

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

Jus ti fi ca ção

Este pro je to de lei, que ora te nho a hon ra
de apre sen tar à con si de ra ção dos meus ilus tres
Pa res, é uma as pi ra ção da Asso ci a ção Bra si le i ra 
de Cam pis mo – ABRACAMPING, dos fa bri can tes 
de “tra i lers” e “mo tor-homes” e das in dús tri as
de equi pa men tos de cam pis mo, con tan do, tam -
bém, com o apo io da Embra tur vez que se cons -
ti tui em in cen ti vo ao de sen vol vi men to do eco tu -
ris mo in ter no.

Aliás, é re le van te fri sar que pro po si ção
com o mes mo ob je ti vo, de au to ria do
ex-Deputado Vâ nio dos San tos, tra mi tou na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, sob o nº 4.240/98, ten do
sido ar qui va da, no fi nal da le gis la tu ra pas sa da,
mal gra do ter re ce bi do pa re cer fa vo rá vel da Co -
mis são de Vi a ção e Trans por tes, nos ter mos do
Subs ti tu ti vo ofe re ci do pelo Re la tor.

A Lei nº 9.503, que ins ti tui o novo Có di go
de Trân si to Bra si le i ro, não obs tan te os ele va dos
be ne fí ci os ao dis ci pli na men to do trân si to em
nos so País, pro vo ca sé ri os en tra ves ao de sen -
vol vi men to do tu ris mo ro do viá rio, ao cri ar li mi ta -
ções para os mo to ris tas de mo tor-casas (mo -
tor-homes) e ve í cu los que tra ci o nam tra i lers.

Os in ci sos IV e V, do art. 143, do CTB, ao dis -
ci pli nar as ca te go ri as de ha bi li ta ção, im põem que
o mo to ris ta, para con du zir, mo tor-homes e tra i lers, 
deve ser ha bi li ta do na ca te go ria D ou E, res pec ti -
va men te.

De acor do com es sas de ter mi na ções, para
di ri gir mo tor-homes o mo to ris ta de ve rá ter a
mes ma ha bi li ta ção da que les que di ri gem pro fis -
si o nal men te ôni bus em li nhas ur ba nas ou in te -
res ta du a is.

Re fe ri das res tri ções do novo ins ti tu to le gal
de ter mi nam ver da de i ro com pro me ti men to à in dús -
tria de mo tor-casas, in vi a bi li zam, de fi ni ti va men te,
a pos si bi li da de de lo ca ção des ses ve í cu los e, cer -
ta men te, le va rão ao fe cha men to de fá bri cas e lo ca -
do ras de tra i lers.

Tra ta-se de con tra-senso, pois mo tor-home
é ve í cu lo com fi na li da de tu rís ti ca, que trans por -
ta, ge ral men te, os mem bros de uma fa mí lia. Não
se ca rac te ri za como trans por te co le ti vo. Sen do
de di ca do ao la zer, seu mo to ris ta não está su je i to 
às pres sões e ten sões de pro fis si o nal obri ga do
a cum prir jor na da de tra ba lho e ho rá ri os de ter -
mi na dos.

Nos Esta dos Uni dos, tem sido o ve í cu lo
mais usa do por pes so as ido sas e apo sen ta dos,
que di ri gem car ros de 11m até 15m de cum pri -
men to, sem que exis ta qual quer exi gên cia de ha -
bi li ta ção es pe ci al para con du zi-los. A car te i ra de
“ama dor” é vá li da, tan to para di ri gir mo -
tor-homes, como ve í cu los que tra ci o nam tra i lers. 
É im por tan te con si de rar que isso ocor re em um
país co nhe ci do pelo ri gor de sua le gis la ção e se -
gu ran ça de trân si to.

A lo ca ção de tra i lers e mo tor-homes é um
dos ne gó ci os de gran de su ces so na área de tu -
ris mo e im pul si o na a ven da des ses ve í cu los. Tu -
ris tas ame ri ca nos e eu ro pe us, acos tu ma dos
com esse es ti lo de vi a gem, têm for te in te res se
em alu gá-los para vi a jar pelo Bra sil, mas não os
en con tram dis po ní ve is, em fun ção das res tri -
ções im pos tas a essa ati vi da de pelo novo Có di -
go de Trân si to.

Qu an to aos tra i lers, a si tu a ção nos pa re ce
ain da mais ab sur da. O an te ri or Có di go Na ci o nal
de Trân si to não pre via qual quer exi gên cia di fe -
ren ci a da para mo to ris tas de ve í cu los que os tra -
ci o nas sem.

Embo ra o peso de um tra i ler de tu ris mo não
seja su pe ri or a 3.000kg, a nova lei exi ge que o res -
pec ti vo mo to ris ta te nha a mes ma ha bi li ta ção de
um pro fis si o nal que di ri ge car re tas de 40 to ne la -
das, ou mais.

Ve ri fi ca-se, no in ci so V, do art. 143, fla gran te
con tra di ção. Tal dis po si ti vo per mi te, ex pres sa men -
te, que re bo ques com até 6.000kg de peso bru to to -
tal se jam tra ci o na dos por ve í cu los di ri gi dos por
mo to ris tas ha bi li ta dos em ou tras ca te go ri as, en tre
as qua is a B “ve í cu los de uti li za ção tu rís ti ca”, e que 
têm peso in fe ri or.
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Invi a bi li za-se, com isso, a fa bri ca ção, a co -
mer ci a li za ção e a lo ca ção de tra i lers no Bra sil,
além de li mi tar seu uso para mais de 10.000 pro -
pri e tá ri os de tra i lers, ago ra obri ga dos a se trans -
for mar em mo to ris tas pro fis si o na is, se de se ja -
rem con ti nu ar a fa zer tu ris mo com suas fa mí li as
pelo país. Des de a pro mul ga ção do Có di go Bra -
si le i ro de Trân si to, es ses pro pri e tá ri os es tão im -
pe di dos de tra fe gar.

Vi a jan do pela Eu ro pa, Esta dos Uni dos e
Ca na dá, po de-se cons ta tar que tra i lers e mo -
tor-homes são pre sen ças mar can tes e sig ni fi ca ti vas 
no tu ris mo ro do viá rio, não ha ven do qual quer ne ces -
si da de de ha bi li ta ção di fe ren ci a da para con du zi-los.

O pro je to dá nova re da ção ao in ci so V, do art.
143, re ti ran do-se do tex to que de fi ne a ca te go ria E
para a ha bi li ta ção de mo to ris tas, os ve í cu los en qua -
dra dos como tra i lers. De ou tro lado, bus ca-se exe -
cu tar das mes mas exi gên ci as pre vis tas para os ve í -
cu los de gran de por te, aque les de fi ni dos como mo -
tor-casa, na ca te go ria D, con for me es ta be le ce a Lei
nº 9.503, mas, sim, na ca te go ria B.

Na cer te za de que a pro po si ção cons ti tui-se
em im por tan te in cen ti vo ao de sen vol vi men to do tu -
ris mo in ter no, sem pro vo car qual quer di fi cul da de ao
cum pri men to dos re le van tes e me ri tó ri os ob je ti vos
do novo Có di go de Trân si to Bra si le i ro, ex pres so a
con vic ção de que me re ce rá aco lhi da por par te dos
meus no bres co le gas.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Ro me ro Jucá, (PSDB – RR.)

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro

..............................................................
Art. 143. Os can di da tos po de rão ha bi li tar-se

nas ca te go ri as A a E, obe de ci da a se guin te gra da -
ção:

I – Ca te go ria A – con du tor de ve í cu lo mo to -
ri za do de duas a três ro das, com ou sem car ro
la te ral;

II – Ca te go ria B – con du tor de ve í cu lo mo to -
ri za do, não abran gi do pela ca te go ria A, cujo
peso bru to to tal não ex ce da a três mil e qui nhen -
tos qui lo gra mas e cuja lo ta ção não ex ce da a oito 
lu ga res, ex clu í do o do mo to ris ta;

III – Ca te go ria C – con du tor de ve í cu lo mo -
to ri za do uti li za do no trans por te de car ga, cujo
peso bru to to tal ex ce da a três mil e qui nhen tos
qui lo gra mas;

IV – Categoria D – condutor de veículo
motorizado utilizado no transporte de

passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares,
excluído o do motorista;

V – Ca te go ria E – con du tor de com bi na ção
de ve í cu los em que a uni da de tra to ra se en qua -
dre nas Ca te go ri as B, C ou D e cuja uni da de aco -
pla da, re bo que, se mi-reboque ou ar ti cu la da, te -
nha seis mil qui lo gra mas ou mais de peso bru to
to tal, ou cuja lo ta ção ex ce da a oito lu ga res, ou,
ain da, seja en qua dra do na ca te go ria “tra i ler”.

§ 1º Para ha bi li tar-se na Ca te go ria C, o con -
du tor de ve rá es tar ha bi li ta do no mí ni mo há 1
(um) ano na Ca te go ria B e não ter co me ti do ne -
nhu ma in fra ção gra ve ou gra vís si ma, ou re in ci -
den te em in fra ções mé di as, du ran te os úl ti mos
doze me ses.

§ 2º – Apli ca-se o dis pos to no in ci so V ao
con du tor da com bi na ção de ve í cu los com mais
de uma uni da de tra ci o na da, in de pen den te ment
da ca pa ci da de de tra ção ou de peso bru to to tal.
....................................................................................
....................................................................................

(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 167, DE 1999

Dis põe so bre al te ra ções de alí quo -
tas do im pos to de im por ta ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A al te ra ção de alí quo tas do im pos to de

im por ta ção, para mais ou para me nos, pelo Po der
Exe cu ti vo, sem pre ju í zo de sua vi gên cia, será sub -
me ti da ao Se na do Fe de ral, que a apro va rá ou re je i -
ta rá, den tro de ses sen ta dias de sua pu bli ca ção,
sen do con si de ra da apro va da se não hou ver de li be -
ra ção nes se pra zo.

Pa rá gra fo úni co. A re gra des te ar ti go não se
apli ca às al te ra ções de alí quo tas de cor ren tes de acor -
dos de in te gra ção eco nô mi ca com ou tros pa í ses.

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

Jus ti fi ca ção

Em 25 de se tem bro de 1991, o Con gres so Na -
ci o nal apro vou, atra vés do De cre to Le gis la ti vo nº
197, o Tra ta do para a Cons ti tu i ção de um Mer ca do
Co mum en tre o Bra sil, a Argen ti na, o Pa ra guai e o
Uru guai, fir ma do em Assun ção, em 26 de mar ço de
1991. Este mer ca do co mum im pli ca, se gun do dis -
põe o art. 1º, o es ta be le ci men to de uma ta ri fa ex ter -
na co mum – TEC e a ado ção de uma po lí ti ca co -
mer ci al co mum em re la ção a ter ce i ros Esta dos ou
agru pa men tos de Esta dos.

Con for me pre vis to, em 1º de ja ne i ro de 1995,
após o pe río do de tran si ção de qua tro anos, en trou
em vi gor, si mul ta ne a men te, nos qua tro pa í ses, a
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TEC. Esta, por de fi ni ção, es ta be le ce alí quo tas do
im pos to de im por ta ção idên ti cas para os qua tro pa í -
ses re la ti va men te aos pro du tos cons tan tes da No -
men cla tu ra Co mum do Mer co sul. Os ní ve is ta ri fá ri os 
fo ram fi xa dos em pa ta ma res re la ti va men te ba i xos,
para aten der à po lí ti ca de aber tu ra co mer ci al e pro -
mo ver a ma i or com pe ti ti vi da de das eco no mi as.
Cada país pôde es ta be le cer a sua lis ta de ex ce -
ções, cu jos pro du tos de vem con ver gir, de for ma as -
cen den te ou des cen den te, para o ní vel co mum até,
no mais tar dar, 1º de ja ne i ro de 2006.

O Bra sil, con tu do, tem-se ca rac te ri za do por ser 
um par ce i ro ins tá vel no que res pe i ta a esta re gra
bá si ca da união adu a ne i ra, pois a todo mo men to
pro mo ve al te ra ções na sua lis ta de ex ce ções, o
mais das ve zes para au men tar as alí quo tas, sob o
pre tex to de pre ve nir cri se no ba lan ço de pa ga men -
tos ou sal va guar dar se to res con tra a con cor rên cia
des le al de pro du tos es tran ge i ros. Tal se deu, su ces -
si va men te, em fa vor dos se to res au to mo bi lís ti co,
têx til e de brin que dos, além de ou tros pro du tos iso -
la dos. Mu i tas ve zes, o novo pa ta mar fi xa do é ab sur -
da men te ele va do, da or dem de 70%, res sus ci tan do
o pro te ci o nis mo vi gen te nas dé ca das an te ri o res, em 
que pre va le cia o ar ca i co mo de lo de subs ti tu i ção de
im por ta ção. O mais gra ve, con tu do, é que tais au -
men tos de im pos tos fa vo re cem, jus ta men te, a se to -
res pri vi le gi a dos, com for te ca pa ci da de de lobby,
que sem pre se pa u ta ram por pre ços abu si vos, em
de tri men to dos con su mi do res, dos de ma is se to res
da eco no mia e dos seg men tos im por ta do res.

É ver da de que o Po der Exe cu ti vo dis põe de
com pe tên cia cons ti tu ci o nal e le gal para ele var o im -
pos to de im por ta ção, nos ter mos da Cons ti tu i ção
(art. 153, § 1º), da Lei nº 8.085, de 23 de ou tu bro de 
1990, com bi na da com a Lei nº 3.244, de 14 de
agos to de 1957 (arts. 2º e 3º), al te ra da pe los De cre -
tos-Leis nº 63 de 21 de no vem bro de 1966 (art.
5º), nº 2.162,  de 19 de se tem bro de 1984 (art. 1º) 
e nº 2.434, de 19 de maio de 1988 (art. 9º). Entre -
tan to a fa i xa de au men to per mi ti da – ses sen ta pon -
tos per cen tu a is –, a fre qüên cia e a de sen vol tu ra
com que as au to ri da des do Exe cu ti vo mul ti pli cam as 
alí quo tas são cla ra men te ina de qua das para a fase
de aber tu ra eco nô mi ca e po lí ti ca que vive o País. A
ele va ção fre qüen te e des pro por ci o nal das ta ri fas
adu a ne i ras têm pro vo ca do re a ções dos nos sos prin -
ci pa is par ce i ros, jun to à Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio.

Inver sa men te, o Po der Exe cu ti vo tem, com fre -
qüên cia, re du zi do e até ze ra do as ta ri fas adu a ne i ras 
in ci den tes so bre pro du tos es tran ge i ros, agrí co las ou 
in dus tri a li za dos, como par te da po lí ti ca de com ba te

à in fla ção, a fim de re fre ar au men tos abu si vos de
pre ços. No en tan to, mu i tas ve zes, tais re du ções im -
pli cam um es can ca ra men to de por tas, que atin ge
mor tal men te em pre sas in dus tri a is e pro du to res agrí -
co las, com gra ves con se qüên ci as para as re giões
afe ta das ou mes mo para toda a eco no mia do País.
Não pa re ce con ve ni en te que pro vi dên cia de tal
mag ni tu de con ti nue a ser to ma da uni la te ral men te
pelo Exe cu ti vo sem par ti ci pa ção do Con gres so.

Por es tas ra zões, es ta mos pro pon do Pro je to
de Lei, que sub me te ao cri vo do Se na do as al te ra ções
de alí quo tas do im pos to de im por ta ção, sal vo as de -
cor ren tes de acor dos in ter na ci o na is, como o Mer co -
sul. A nos sa pro po si ção é per fe i ta men te com pa tí vel
com a prer ro ga ti va cons ti tu ci o nal de fe ri da ao Exe cu -
ti vo (153, § 1º) de al te rar as alí quo tas do im pos to
adu a ne i ro. Com efe i to, tal fa cul da de deve ser exer -
ci da, den tro das “con di ções dos li mi tes es ta be le ci -
dos em lei”. Uma das con di ções que, a nos so ver,
se im põe, é a au diên cia do Se na do, que não par ti ci -
pa ria da de ci são, mas que po de ria in fir má-la pos te ri -
or men te, den tro de ses sen ta dias, se a jul gar ina de -
qua da para o País. Com a apro va ção des te pro je to,
es ta ria o Po der Le gis la ti vo bra si le i ro re cu pe ran do,
na era de mo crá ti ca, uma de suas prer ro ga ti vas – o
con tro le da cri a ção e do au men to dos tri bu tos – que
está na ori gem mes ma da ins ti tu i ção le gis la ti va.

Aguar da mos, con fi an te, o apo io de nos sos
Pa res.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Jef fer son Pé res.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 197, DE 1991

Apro va o tex to do Tra ta do para a
Cons ti tu i ção de um Mer ca do Co mum en tre 
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re pú -
bli ca Argen ti na, a Re pú bli ca do Pa ra guai e
a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, fir ma do
em Assun ção, em 26 de mar ço de 1991.

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

Tí tu lo VI – Da Tri bu ta ção e do Orça men to
Ca pí tu lo I –  Do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal

Se ção III – Dos Impos tos da União
(Art. 153)

Art.153. Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos
so bre:

I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos 

na ci o na is ou na ci o na li za dos;
III – renda e proventos de qualquer

natureza;
IV – produtos industrializados;
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V – operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral;
VII – gran des for tu nas, nos ter mos de lei

com ple men tar.
§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di -

das as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em
lei, al te rar as alí quo tas dos im pos tos enu me ra -
dos nos in ci sos I, II, IV e V.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so III:
I – será in for ma do pe los cri té ri os da ge ne -

ra li da de, da uni ver sa li da de e da pro gres si vi da de, 
na for ma da lei;

II – não in ci di rá, nos ter mos e li mi tes fi xa -
dos em lei, so bre ren di men tos pro ve ni en tes de
apo sen ta do ria e pen são, pa gos pela pre vi dên cia
so ci al da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral 
e dos Mu ni cí pi os a pes soa com ida de su pe ri or a
ses sen ta e cin co anos, cuja ren da to tal seja
cons ti tu í da, ex clu si va men te, de ren di men tos do
tra ba lho.

§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so IV:

I – será se le ti vo, em fun ção da es sen ci a li -
da de do pro du to;

II – será não cu mu la ti vo, com pen san do-se
o que for de vi do em cada ope ra ção com o mon -
tan te co bra do nas an te ri o res;

III – não in ci di rá so bre pro du tos in dus tri a li -
za dos des ti na dos ao ex te ri or.

§ 4º O im pos to pre vis to no in ci so VI terá
suas alí quo tas fi xa das de for ma a de ses ti mu lar a 
ma nu ten ção de pro pri e da des im pro du ti vas e não 
in ci di rá so bre pe que nas gle bas ru ra is, de fi ni das
em lei, quan do as ex plo re, só ou com sua fa mí -
lia, o pro pri e tá rio que não pos sua ou tro imó vel.

§ 5º O ouro, quan do de fi ni do em lei como
ati vo fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al, su je i -
ta-se ex clu si va men te à in ci dên cia do im pos to de 
que tra ta o in ci so V do ca put  des te ar ti go, de vi do
na ope ra ção de ori gem; a alí quo ta mí ni ma será de
um por cen to, as se gu ra da a trans fe rên cia do mon -
tan te da ar re ca da ção nos se guin tes ter mos:

I – trin ta por cen to para o Esta do, o Dis tri to Fe -
de ral ou o Ter ri tó rio, con for me a ori gem;

II – se ten ta por cen to para o Mu ni cí pio de ori gem.
....................................................................................

LEI Nº 8.085, DE 23 DE OUTUBRO DE 1990

Dis põe so bre o Impos to de Impor -
ta ção.

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

LEI Nº 3.244, DE 14 DE AGOSTO DE 1957

Dispõe sobre a Reforma da Tarifa das 
Alfândegas, e dá outras providêncicas.

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

CAPÍTULO II
Da Alíquota

Art. 2º O im pos to de im por ta ção será co bra do
na for ma es ta be le ci da por esta lei e pela Ta ri fa que
a acom pa nha, por meio de alí quo ta ad-valorem,
que po de rá ser com bi na da com sua equi va len te es -
pe cí fi ca, apli can do-se, para o cál cu lo do im pos to, a
alí quo ta de que re sul tar tri bu ta ção mais ele va da.

Pa rá gra fo úni co. A alí quo ta es pe cí fi ca será re a -
jus ta da, se mes tral men te, a fim de con ser var sua equi -
va lên cia com a alí quo ta ad-valorem cor res pon den te.

Art. 3º Po de rá ser al te ra da den tro dos li mi tes
má xi mo e mí ni mo do res pec ti vo ca pí tu lo, a alí quo ta
re la ti va a pro du to:

a) cujo ní vel ta ri fá rio ve nha a se re ve lar in su fi -
ci en te ou ex ces si vo ao ade qua do cum pri men tos dos 
ob je ti vos da Ta ri fa;

b) cja pro du ção in ter na for de in te res se fun da -
men tal es ti mu lar;

c) que haja ob ti do re gis tro de si mi lar;
d) de país que di fi cul tar a ex por ta ção bra si le i ra 

para seu mer ca do, ou vi do pre vi a men te o Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res;

e) de país que des va lo ri zar sua mo e da ou con -
ce der sub sí dio à ex por ta ção, de for ma a frus trar os
ob je ti vos da Ta ri fa.

§ 1º Nas hi pó te ses dos itens a, b e c a al te ra -
ção da alí quo ta, em cada caso, não po de rá ul tra -
pas sar, para mais ou para me nos, a 30% (trin ta por
cen to) ad-valorem.

§ 2º Na ocor rên cia de dum ping, a alí quo ta po -
de rá ser ele va da até o li mi te ca paz de ne u tra li zá-lo.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.162
DE 19 DE SETEMBRO DE 1984

Alte ra o li mi te má xi mo para ele va -
ção das alí quo tas da Ta ri fa Adu a ne i ra no
Bra sil.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i -
ção que lhe con fe re o ar ti go 55, in ci so II, da Cons ti -
tu i ção, de cre ta:

Art. 1º Fica al te ra do para 60% (ses sen ta por
cen to) ad va lo rem o li mi te para mais es ta be le ci do
pelo § 1º do ar ti go 3º da Lei nº 3.244, de 14 de agos -
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to de 1957, dis pen sa da a ob ser vân cia do li mi te má -
xi mo do res pec ti vo ca pí tu lo a que se re fe re o ca put
do mes mo ar ti go.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 63
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Alte ra a ta ri fa das Alfân de gas que
acom pa nha a Lei nº 3.244, de 14 de agos -
to de 1957, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 5º Po de rá ser re du zi da de até 100% (cem

por cen to) ad va lo rem a alí quo ta que ve nha a re ve -
lar-se ex ces si va ao ade qua do cum pri men to dos ob -
je ti vos da Ta ri fa Adu a ne i ra.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.434
DE 19 DE MAIO DE 1988

Dis põe so bre a isen ção ou re du ção
de im pos tos na im por ta ção de bens e dá
ou tras pro vi dên ci as .

....................................................................................
Art. 9º O art. 2º e a alí nea a do art. 22 da Lei

nº 3.244, de 14 de agos to de 1957, pas sam a ter a
se guin te re da ção:

“Art. 2º O Impos to de Impor ta ção será
co bra do na for ma es ta be le ci da por esta lei e 
pela Ta ri fa Adu a ne i ra do Bra sil, por meio de 
alí quo ta ad va lo rem ou es pe cí fi ca, ou pela
con ju ga ção de am bas.

Pa rá gra fo úni co. A alí qui ta es pe cí fi ca
po de rá ser de ter mi na da em mo e da na ci o nal 
ou es tran ge i ra, po den do ser al te ra da de
acor do com o dis pos to no art. 3º, mo di fi ca do 
pelo art. 5º do De cre to-Lei nº 63, de 21 de
no vem bro de 1966, e pelo art. 1º do De cre -
to-Lei nº 2.162, de 19 de se tem bro de 1984.

“Art. 22. ................................................
a) de ter mi nar a alí quo ta es pe cí fi ca, na

for ma do art. 2º;"
..............................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti -
dos às Co mis sões com pe ten tes.

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

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 1999

Cria a Comissão de Direitos
Humanos e Questões de Gênero e dá
outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criada, no Senado Federal, a

Comissão de Direitos Humanos e Questões de
Gênero (CDG), de caráter permanente.

Art. 2º Os arts. 72, 77 e 107 do Regimento
Interno do Senado Federal passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 72. ................................................

..............................................................
V – Comissão de Fiscalização e

Controle – CFC
VI – Comissão de Relações Exteriores

e Defesa Nacional
VII – Comissão de Serviços de

Infra-Estrutura
VIII – Comissão de Direitos Humanos

e Questões de Gênero – CDG".
“Art. 77. ................................................

..............................................................
I – Comissão de Assuntos

Econômicos, 25;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 23;
III – Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, 23;
IV – Comissão de Educação, 24;
V – Comissão de Fiscalização e

Controle, 15;
VI – Comissão de Relações Exteriores

e Defesa Nacional, 17;
VII – Comissão de Serviços de

Infra-Estrutura, 20;
VIII – Comissão de Direitos Humanos

e Questões de Gênero, 18;

“Art. 107. ..............................................

..............................................................
I – .........................................................
g) Comissão de Direitos Humanos e

Questões de Gênero: às quintas-feiras, dez
horas."

Art. 3º O Regimento Interno do Senado
Federal passa a vigorar acrescido do seguinte
artigo:

Art. 104-A. À Comissão de Direitos
Humanos e Questões de Gênero compete
opinar sobre matérias concernentes aos
seguintes assuntos:
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I – garantia e promoção dos direitos
humanos;

II – direitos da mulher;
III – proteção à família
IV – nor mas ge ra is de pro te ção e in te -

gra ção so ci al das pes so as por ta do ras de
de fi ciên ci as e de pro te ção à in fân cia, à ju -
ven tu de e aos ido sos;

V – fis ca li za ção, acom pa nha men to,
ava li a ção e con tro le das po lí ti cas go ver na -
men ta is re la ti vas aos di re i tos hu ma nos, aos
di re i tos da mu lher, à pro te ção e in te gra ção
das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia e à
pro te ção à in fân cia, à ju ven tu de e aos ido sos;

VI – ou tros as sun tos cor re la tos."

Art. 4º Fica ex clu í da do art. 100, I, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, a ex pres são “nor -
mas ge ra is de pro te ção e in te gra ção so ci al das pes -
so as por ta do ras de de fi ciên cia e pro te ção á in fân -
cia, à ju ven tu de e aos ido sos.”

Art. 5º Apli cam-se á Co mis são de Di re i tos Hu -
ma nos e Qu es tões de Gê ne ro as nor mas do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral que não con fli ta -
rem com a pre sen te Re so lu ção.

Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de Re so lu ção que ora sub me te -
mos à apre ci a ção do Se na do Fe de ral pro põe a
cri a ção da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos e Qu -
es tões de Gê ne ro. Des ti nar-se-á tal Co mis são,
de ca rá ter per ma nen te, a tra tar das ma té ri as re -
la ti vas aos di re i tos hu ma nos, à mu lher, à fa mí lia, 
à pes soa por ta do ra de de fi ciên cia, à in fân cia, à
ju ven tu de e ao ido so.

No Bra sil, a emer gên cia de ques tões con -
cer nen tes aos as sun tos re fe ri dos as su miu tal
mag ni tu de e tal re le vân cia, que se im põe ao Se -
na do da Re pú bli ca es tru tu rar-se para ofe re cer
res pos ta ade qua da às de man das for mu la das
pela so ci e da de.

A esse res pe i to, ob ser ve-se o fato de nos so 
País não ter acom pa nha do a evo lu ção ve ri fi ca da
em ou tras na ções com res pe i to à aqui si ção pa u -
la ti na de di re i tos por suas so ci e da des. Assim, na 
ma i or par te dos pa í ses de sen vol vi dos, à con -
quis ta dos di re i tos ci vis, po lí ti cos e cul tu ra is se -
guiu-se a dos di re i tos so ci a is e eco nô mi cos e,
pos te ri or men te, a dos di re i tos co le ti vos. No Bra -
sil, en tre tan to, a de man da por toda essa gama
de di re i tos dá-se de ma ne i ra con co mi tan te, em
ra zão dos par cos avan ços con se gui dos por nós
em cada uma das men ci o na das es fe ras do pro -
gres so so ci al.

Com base nes se en ten di men to, sem dú vi -
da, o Po der Exe cu ti vo ela bo rou o “Pro gra ma Na -
ci o nal de Di re i tos Hu ma nos”, de ba ti do com vá ri -
os se to res da so ci e da de ci vil na “I Con fe rên cia
Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos”, pro mo vi da pela
Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em 1996. As ações pro pos tas no
men ci o na do Pro gra ma são em nú me ro tão ele va -
do que sua sim ples enu me ra ção de mons tra o
quan to se pre ci sa re a li zar em ter mos de di re i tos
hu ma nos no Bra sil.

O Se na do Fe de ral não se pode fur tar à par -
ti ci pa ção na ver da de i ra cru za da que se for ma no 
País, com vis tas à ins tru tu ra ção do pri me i ro dos
di re i tos hu ma nos em to das as di men sões da
vida so ci al.

No que se re fe re es pe ci fi ca men te à pro ble -
má ti ca de gê e ne ro, a só li da or ga ni za ção gran je a -
da pe las mu lhe res bra si le i ras e sua com pe tên cia 
para ma pe ar a am pla teia de dis cri mi na ção de
que são ob je to co lo ca ram, na or dem do dia, um
com ple xo de de man das que fez au men tar, enor -
me e cres cen te men te, o vo lu me de pro po si ções
em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal so bre o
as sun to.

Ade ma is, a mo bi li za ção com vis tas à im ple -
men ta ção, en tre nós, das de li be ra ções da IV
Con fe rên cia Mun di al So bre a Mu lher, re a li za da
em Pe quim, em 1995, cer ta men te fará sur gir um
con jun to de pro pos ta que exi gi rá ade qua da or -
ga ni za ção das duas Ca sas do Con gres so Na ci o -
nal. Nes se con tex to, a “Co mis são Espe ci al Des -
ti na da ao Estu do das Me di das Le gis la ti vas Que
Vi sem Imple men tar, no Bra sil, as De ci sões da IV
Con fe rên cia Mun di al da Mu lher”, cu jos tra ba lhos 
de sen vol ve ram-se na Câ ma ra dos De pu ta dos em 
1997, pro pôs, em suas Re co men da ções, a ins ti -
tu i ção, na que la Casa, de co mis são ou sub co mis -
são per ma nen te com a com pe tên cia de cu i dar
das ques tões de gê ne ro.

De ou tra par te, com a cri a ção da Co mis são ora
pro pos ta, pa re ce-nos acon se lhá vel pas sar da Co mis -
são de Assun tos So ci a is para a ór bi ta de suas com pe -
tên ci as as ma té ri as con cer nen tes à pes soa por ta do ra
de de fi ciên cia, à cri an ça, ao ado les cen te e ao ido so.
Na nova Co mis são, tais as sun tos, jun ta men te com os
afe tos à te má ti ca da ju ven tu de, fa rão pate de con jun to 
con subs tan ci a do na ru bri ca “Fa mí lia”, for ma sis tê mi ca
mais ade qua da de tra tar des sas ma té ri as.

Con sul ta ao ban co de da dos re fe ren te às ma -
té ri as em tra mi ta ção no Se na do Fe de ral mos tra o
ele va do nú me ro de pro po si ções a res pe i to dos te -
mas ob je to da com pe tên cia da Co mis são que ora
pro po mos. É pre ci so, pois, que esta Casa, an te ci -
pando-se aos acon te ci men tos, es tru tu re-se para res -
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pon der ao vo lu me de pro pos tas ora exis ten te e ao
cres ci men to que se anun cia. Sem dú vi da, não será
pos sí vel ofe re cer res pos ta ade qua da às de man das da
so ci e da de nas áre as re fe ri das, sem que se ca u sem sé -
ri os trans tor nos ao fun ci o na men to das atu a is co mis -
sões, par ti cu lar men te à Co mis são de Assun tos So ci a is.

Em face das ra zões aci ma, urge cri ar a Co -
mis são de  Di re i tos Hu ma nos e Qu es tões de Gê ne -
ro, ra zão por que sub me te mos a pre sen te pro po si ção
ao exa me dos le gis la do res que com põem o Se na do
Fe de ral. Esta mos cer tas de que, com o apo io de tão
ilus tres pa res, este pro je to de re so lu ção lo gra rá trans -
for mar-se em nor ma le gal do Se na do da Re pú bli ca.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. –
Se na do ra Emi lia Fer nan des, (PDT-RS).

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 72. As co mis sões per ma nen tes, além da

Co mis são Di re to ra, são as se guin tes:
I – Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos – CAE;
II – Co mis são de Assun tos So ci a is – CAS;
III – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -

da nia – CCJ;
IV – Co mis são de Edu ca ção – CE;
IV-A – Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le –

CFC; (*)
V – Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe -

sa Na ci o nal – CRE;
VI – Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura –

CI.
....................................................................................

CAPÍTULO II
Da Com po si ção

Art. 77. A Co mis são Di re to ra é cons ti tu í da
dos ti tu la res da Mesa, ten do as de ma is co mis -
sões per ma nen tes o se guin te nú me ro de mem -
bros:

I – Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, 27;
II – Co mis são de Assun tos So ci a is, 29;
III – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -

da da nia, 23;
IV – Co mis são de Edu ca ção, 27;
IV-A – Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le, 17; (*)
V – Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -

fe sa Na ci o nal, 19;
VI – Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, 

23.
§ 1º O membro da Comissão Diretora não

poderá fazer parte de outra comissão
permanente.

§ 2º Cada Se na dor so men te po de rá in te grar 
duas co mis sões como ti tu lar e duas como su -
plen te.
....................................................................................

Art. 107. As re u niões das co mis sões per -
ma nen tes re a li zar-se-ão:

I – se or di ná ri as, se ma nal men te, du ran te a
ses são le gis la ti va or di ná ria, nos se guin tes dias
e ho rá ri os: (*)

a) Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos: às ter -
ças-feiras, dez ho ras;

b) Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura: às 
ter ças-feiras, qua tor ze ho ras;

c) Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia: às quar tas-feiras, dez ho ras;

d) Co mis são de Assun tos So ci a is: às quar -
tas-feiras, qua tor ze ho ras;

e) Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal: às quin tas-feiras, dez ho ras;

f) Co mis são de Edu ca ção: às quin tas-feiras,
qua tor ze ho ras.

II – se ex tra or di ná ri as, me di an te con vo ca ção
es pe ci al para dia, ho rá rio e fim in di ca dos, ob ser van -
do-se, no que for apli cá vel, o dis pos to nes te Re gi -
men to so bre a con vo ca ção de ses sões ex tra or di ná -
ri as do Se na do;

III – as co mis sões par la men ta res de in qué ri to
re u nir-se-ão em ho rá rio di ver so do es ta be le ci do
para o fun ci o na men to das Co mis sões Per ma nen tes.

Pa rá gra fo úni co. Em qual quer hi pó te se, a re u -
nião de co mis são per ma nen te ou tem po rá ria não po -
de rá co in ci dir com o tem po re ser va do à Ordem do Dia 
das ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as do se na do.(*)
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O pro je to lido será pu bli ca do e, em se gui -
da, fi ca rá so bre a mesa du ran te cin co dias úte is a
fim de re ce ber emen das, na for ma do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta -
ção de emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº 17, de
1999, de au to ria do Se na dor Amir Lan do, que cria
no Se na do Fe de ral a Co mis são de Agri cul tu ra,
Abas te ci men to e Po lí ti ca Fun diá ria.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria vai às Co mis sões de Cons ti tu i -

ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – A Presi dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio a re pu -
bli ca ção dos Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 18,
19 e 20, de 1999, para ade qua ção ao dis pos to no art.
3º da Lei nº 9.709, de 1998, que re gu la men ta nor ma
cons ti tu ci o nal re fe ren te a ple bis ci to, re fe ren do e ini ci a -
ti va po pu lar.

São os seguintes os projetos que se 
republicam:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 1999

Convoca plebiscito sobre a criação
do Estado do Araguaia.

O Con gres so Na ci o nal, no uso da com pe tên cia 
que lhe con fe re o art. 49, XV, e em obe diên cia ao art.
18, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, de cre ta:

Art. 1º O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Mato
Gros so re a li za rá, na data das ele i ções mu ni ci pa is
do ano 2000, ple bis ci to nos Mu ni cí pi os de Ari pu a nã, 
Co tri guaçu, Nova Ban de i ran te, Ju ru e na, Cas ta nhe i ra,
Ju í na, Api a cás, Nova Mon te Ver de, Ju a rá, Ca tu aí,
Bras nor te, Pa ra na i tá, Alta Flo res ta, Novo Mun do, Car -
lin da, Nova Gu a ri ta, Nova Ca naã do Nor te, Ta ba po rá,
Nova Ho ri zon te do Nor te, Por to dos Ga ú chos, Nova
Ma rin gá, Ta pu rah, Gu a ran tã do Nor te, Ma tu pá, Pe i xo -
to de Aze ve do, Ter ra Nova do Nor te, Ita ú ba, Sor ri so,
Si nop, Vera, San ta Car mem, Fe liz Na tal, Nova Ubi ra -
tan, União do Sul, Cláu dia, Mar ce lân dia, Co li der, Pa -
ra na tin ga, Ga ú cha do Nor te, Ca na ra na, Qu e rên cia, Ri -
be i rão Cas ca lhe i ra, Co ca li nho, Alto Boa Vis ta, São Fe -
lix do Ara gua ia, Cana Bra va do Nor te, Lu ci a ra, Por to
Ale gre do Nor te, Lu ci a ra, Con fre sa, Vila Rica, San ta
Te re zi nha e São José do Xin gu so bre a cri a ção do
Esta do do Ara gua ia, pe los des mem bra men tos des -
ses Mu ni cí pi os do Esta do do Mato Gros so.

Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex pe di rá ins -
tru ções ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Mato Gros so 
para a or ga ni za ção, re a li za ção, apu ra ção, fis ca li za ção 
e pro cla ma ção do re sul ta do do ple bis ci to.

Art. 3º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Esta do do Mato Gros so tem uma área de
906.806km2, mais de qua tro ve zes ma i or que a
área do Esta do de São Pa u lo e é pra ti ca men te do 
mes mo ta ma nho que Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo,
Pa ra ná, San ta Ca ta ri na, Rio Gran de do Sul e
Espí ri to San to jun tos. Por sua di men são, não
con se gue se be ne fi ci ar de uma ação de go ver no
ca paz de in du zir um de sen vol vi men to har mô ni co 
do Esta do.

A di vi são do an ti go Esta do do Mato Gros so 
cri an do o Mato Gros so do Sul, pro por ci o nou um
gran de de sen vol vi men to no novo Esta do, de i -
xan do o atu al Esta do do Mato Gros so ain da mu i -
to ex ten so.

A re gião nor te do Esta do do Mato Gros so
se res sen te, hoje, de uma ma i or pre sen ça es ta tal 
que pos si bi li te, a par da ob ten ção da con tra par ti -
da mí ni ma do Po der Pú bli co ao de sen vol vi men to 
da que la área, tam bém a cons tru ção de uma es -
tru tu ra de ser vi ços pú bli cos e de ins ti tu i ções

que per mi tam àque les bra si le i ros a re a li za ção de 
seus ide a is de pro gres so, de sen vol vi men to e
bem-estar so ci al.

A cri a ção de um novo Esta do é re cla mo
jus to e de sa gua dou ro na tu ral des sas ex pec ta ti -
vas, apon ta da por uma po pu la ção cons ti tu ci o -
nal men te apta a de ci dir so bre o seu des ti no e a
me lho ria das con di ções ge ra is de vida.

Pro ces so pre vis to em nos sa Lei Fun da men -
tal com por ta duas fa ses, sen do a pri me i ra de las
a oi ti va po pu lar di re ta, atra vés de con sul ta ple -
bis ci tá ria.

Por es tar a com pe tên cia para a pro vo ca ção des -
se pro ces so sob com pe tên cia ex clu si va do Con gres so 
Na ci o nal, e para con fe rir um mí ni mo de ci da da nia e
dig ni da de àque las po pu la ções, en ca mi nha mos o pre -
sen te pro je to, na ex pec ta ti va de sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 2 de mar ço de 1999. –
Se na dor – Mo za ril do Ca val can ti – Bel lo Par ga –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Djal ma Bes sa – Luís 
Otá vio – Mo re i ra Men des – Amir Lan do – Mar lu ce 
Pin to – He lo í sa He le na – Na bor Jú ni or – João
Alber to Sou za  – Jo nas Pi nhe i ro – Se bas tião Ro -
cha – Le o mar Qu in ta ni lha – Ra mez Te bet – Luíz
Este vão – Lu zia To le do – Hugo Na po leão – Lú cio 
Alcân tra – Ma gui to Vi le la – Ma u ro Mi ran da – Djal -
ma Fal cão – José Jor ge – Fre i tas Neto – Pa u lo
Har tung – Car los Pa tro cí nio – Ernan des Amo rim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Re gu la men ta a exe cu ção do dis pos -
to nos in ci sos I, II e III do ar ti go 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................
Art. 3º Nas ques tões de re le vân cia na ci o nal, 

de com pe tên cia do Po der Le gis la ti vo ou do Po -
der Exe cu ti vo, e no caso do § 3º do ar ti go 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o ple bis ci to e o re fe ren do
são con vo ca dos me di an te de cre to le gis la ti vo,
por pro pos ta de um ter ço, no mí ni mo, dos mem -
bros que com põem qual quer das Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal, de con for mi da de com esta Lei.
....................................................................................

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 19, DE 1999

Convoca plebiscito sobre a criação
do Estado do Tapajós.

O Congresso Nacional, no uso da competência
que lhe confere o art. 49, XV, e em obediência ao art.
18, § 3º, ambos da Constituição Federal, decreta:
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Art. 1º O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Pará re a -
li za rá, na data das ele i ções mu ni ci pa is do ano 2000,
ple bis ci to nos Mu ni cí pi os de Alme i rim, Pra i nha, Mon te
Ale gre, Alen quer, Óbi dos, Ori xi mi ná, Faro, Ju ru ti, Bel -
ter ra, San ta rém, Por to de Moz, Vi tó ria do Xin gu, Alta -
mi ra, Me di ci lân dia, Uru a rá, Pla cas, Ave i ro, Ita i tu ba,
Tra i rão, Ja ca re a can ga, Novo Pro gres so e Bra sil Novo, 
so bre a cri a ção do Esta do de Ta pa jós, pelo des mem -
bra men to des ses Mu ni cí pi os do Esta do do Pará.

Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex pe di rá
ins tru ções ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Pará
para a or ga ni za ção, re a li za ção, apu ra ção, fis ca li za -
ção e pro cla ma ção do re sul ta do do ple bis ci to.

Art. 3º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Esta do do Pará tem uma ex ten sa área ter ri to -
ri al de 1.253.164 km2, mais de cin co ve zes o ta ma -
nho do Esta do de São Pa u lo e pra ti ca men te a mes -
ma área dos 7 (sete) Esta dos das re giões Sul e Su -
des te: São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is, Rio
Gran de do Sul, Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e Espí ri to
San to.

A gran de área ter ri to ri al do Esta do im pe de a
atu a ção do apa re lho es ta tal e con de na as po pu la -
ções de Mu ni cí pi os mais dis tan tes, prin ci pal men te
no Oes te pa ra en se, a toda es pé cie de ca ren ci as,
es pe ci al men te às de pres ta ções do Po der Pú bli co, e 
à fal ta de con di ções mí ni mas de sa ú de, sa ne a men -
to, trans por tes e edu ca ção. A co mis são de es tu dos
ter ritori a is, cri a da pelo Con gres so Na ci o nal a par tir da
pre vi são do art. 12 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as, ofe re ceu con clu sões no sen ti do da
ne ces si da de de cri a ção de no vas en ti da des fe de ra ti vas 
na re gião da Ama zô nia Le gal, des ta can do-se a cri a ção
do Esta do de Ta pa jós como for ma de au xi li ar o de sen -
vol vi men to da que la par te do ter ri tó rio na ci o nal e de re a -
li zar o de sen vol vi men to re gi o nal, fe i to ob je ti vo fun da -
men tal da Re pú bli ca (Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 3º, III).

A cri a ção de um novo Esta do é re cla mo jus to
da que la po pu la ção, cons ti tu ci o nal men te apta a de ci -
dir so bre o seu des ti no e a me lho ria das con di ções
ge ra is de vida.

O pro ces so pre vis to em nos sa Lei Fun da men -
tal com por ta duas fa ses, sen do a pri me i ra de las a
oi ti va po pu lar di re ta, atra vés de con sul ta ple bis ci tá -
ria.

Por es tar a com pe tên cia para a pro vo ca ção des -
se pro ces so sob com pe tên cia ex clu si va do Con gres so 
Na ci o nal, e para con fe rir um mí ni mo de ci da da nia e
dig ni da de àque las po pu la ções, en ca mi nha mos o pre -
sen te pro je to, na ex pec ta ti va de sua apro va ção.

Sala das Sessões, 2 de março de 1999.  –
Mozarildo Cavalcanti – Bello Parga –  Eduardo S.

Carlos – Djalma Bessa – Luiz Otávio – Moreira
Mendes – Amir Lando – Marluce Pinto – (ilégivel) –
João Alberto Souza – Nabor Junior – Jonas Pinheiro – 
Sebastião Rocha – Leomar Quintanilha – Ramer
Tebet – Luiz Estevão – (ilégivel) – Hugo Napoleão –
Lúcio Alcântara – Maguito Vilela – Mauro Miranda –
Djalma Falcão – José Jorge – Freitas Neto – Paulo
Hartung – Carlos Patrocínio – Ernandes Amorim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.709,  DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

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

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

Art. 3º Nas questões de relevância nacional,
de competência do Poder Legislativo ou do Poder
Executivo, e no caso do § 3º do artigo 18 da
Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são
convocados mediante decreto legislativo, por
proposta de um terço, no mínimo, dos membros que 
compõem qualquer das Casas do Congresso
Nacional, de conformidade com esta Lei.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 1999

Convoca plebiscito sobre a criação
do Estado do Solimões.

O Congresso Nacional, no uso da competência 
que lhe confere o art. 49, XV, e em obediência ao
art. 18, § 3º, ambos da Constituição Federal, decreta:

Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas realizará, na data das eleições municipais
do ano 2.000, plebiscito nos Municípios de São
Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro,
Barcelos, Japurá, Maraã, Tonantins, Santo Antônio do 
Içá, Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Amaturá,
Jutaí, Juruá, Uarini, Alvarães, Tefé, Tabatinga,
Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Carauari,
Itamarati, Pauini, Boca do Acre, Envira, Eirunepé,
Ipixuna e Guajará, sobre a criação do Estado de
Solimões, pelo desmembramento desses Municípios
do Estado do Amazonas.

Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral expedirá
instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas para a organização, realização,
apuração, fiscalização e proclamação do resultado
do plebiscito.
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Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

A gran de área ter ri to ri al de cer ca de
1.600.000km2 do Esta do do Ama zo nas im pe de a
atu a ção do apa re lho es ta tal e con de na as po pu la ções 
de Mu ni cí pi os mais dis tan tes a toda es pé cie de ca -
rên ci as, es pe ci al men te às de pres ta ções do Po der
Pú bli co, e à fal ta de con di ções mí ni mas de sa ú de,
sa ne a men to, trans por tes e edu ca ção. A co mis são
de es tu dos ter ri to ri a is, cri a da pelo Con gres so Na ci o -
nal a par tir da pre vi são do art. 12 do Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ofe re ceu con clu -
sões no sen ti do da ne ces si da de de cri a ção de no -
vas en ti da des fe de ra ti vas na re gião da Ama zô nia
Le gal, como for ma de au xi li ar o de sen vol vi men to
da que la par te do ter ri tó rio na ci o nal e de re a li zar o
de sen vol vi men to re gi o nal, fe i to ob je ti vo fun da men tal 
da Re pú bli ca (Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 3º, III).

A cri a ção de um novo Esta do é re cla mo jus to
da que la po pu la ção, cons ti tu ci o nal men te apta a de ci -
dir so bre o seu des ti no e a me lho ria das con di ções
ge ra is de vida.

O pro ces so pre vis to em nos sa Lei Fun da men -
tal com por ta duas fa ses, sen do a pri me i ra de las a
oi ti va po pu lar di re ta, atra vés de con sul ta ple bis ci tá -
ria.

Por es tar a com pe tên cia para a pro vo ca ção des -
se pro ces so sob com pe tên cia ex clu si va do Con gres so 
Na ci o nal, e para con fe rir um mí ni mo de ci da da nia e
dig ni da de àque las po pu la ções, en ca mi nha mos o pre -
sen te pro je to, na ex pec ta ti va de sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 2 de mar ço de 1999. – Mo -
za ril do Ca val can ti – Bel lo Par ga – Edu ar do
Sique i ra Cam pos – Djal ma Bes sa – Luiz Otá vio – Mo -
re i ra Men des – Amir Lan do – Mar lu ce Pin to9 – He lo í -
sa He le na – Na bor Jú ni or – João Alber to Sou za – Jo -
nas Pi nhe i ro – Se bas tião Ro cha – Le o mar Qu in ta ni lha 
– Ra mez Te bet – Luiz Este vão – Lu zia To le do – Hugo 
Na po leão – Lú cio Alcân ta ra – Ma gui to Vi le la – Ma u ro
Mi ran da – Djal ma Fal cão – José Jor ge – Fre i tas Neto
– Pa u lo Har tung – Car los Pa tro cí nio – Ernan des
Amo rim

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.º 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Re gu la men ta a exe cu ção do dis pos -
to nos in ci sos I, II e III do ar ti go 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

Art. 3º Nas ques tões de re le vân cia na ci o nal, 
de com pe tên cia do Po der Le gis la ti vo ou do Po -

der Exe cu ti vo, e no caso do § 3º do ar ti go 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o ple bis ci to e o re fe ren do
são con vo ca dos me di an te de cre to le gis la ti vo,
por pro pos ta de um ter ço, no mí ni mo, dos mem -
bros que com põem qual quer das Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal, de con for mi da de com esta Lei.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Sobre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos 
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor
Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 96, DE 1999

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro à V. Exª, com fun da men to nos ter -
mos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, com 
a re da ção dada pelo ECR nº 2/94, com bi na do
com o art. 215, I, al. a e 216, am bos o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, que se dig ne a ado tar
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para so li ci tar in for ma -
ções ao Sr. Mi nis tro da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al, re la ti va a nova es tru tu ra or ga ni za ci o nal do
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al.

Con si de ran do que o Mi nis té rio da Pre vi dên cia
e Assis tên cia So ci al dis põe, em es tá gio avan ça do,
de uma pro pos ta de nova es tru tu ra or ga ni za ci o nal
do INSS, so li ci to as se guin tes in for ma ções:

1 – Qu a is são as mu dan ças a se rem im ple men -
ta das na es tru tu ra or ga ni za ci o nal do INSS e para
quan do está pre vis to o iní cio de sua im plan ta ção?

2 – Está pre vis ta a ex tin ção ou a re du ção de
al gum ser vi ço, como por exem plo o ser vi ço so ci al?

3 – Qu an tos pos tos de aten di men to do INSS
dis põe hoje em cada es ta do da re gião nor te e quan -
tos per ma ne ce rão em fun ci o na men to, se gun do a
pro pos ta de nova es tru tu ra para o Órgão?

4 – Qu a is são as van ta gens des sa nova es tru -
tu ra, con si de ran do os se guin tes as pec tos:

a) cus tos ope ra ci o na is;
b) ar re ca da ção;
c) fis ca li za ção;
d) aten di men to ao usuá rio.
5 – Sen do o Pará o Esta do da re gião nor te

com ma i or nú me ro de mu ni cí pi os e tam bém de apo -
sen ta dos e pen si o nis tas, so li ci to que se jam es cla re -
ci das as se guin tes ques tões:

a) porque a proposta de nova estrutura do
INSS não prevê a continuidade da Superintendência 
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do INSS no Pará, ao invés de transformá-la em
Gerência?

b) Quais foram os critérios utilizados para a
escolha do Estado do Amazonas para manter a
única Superintendência da região Norte.

6 – A pre si dên cia do INSS se va leu de uma
con sul to ria para ela bo rar a nova pro pos ta de es tru -
tu ra do Insti tu to, as sim so li ci to in for ma ções so bre:

a) Qu a is fo ram os ter mos des te con tra to;
b) Qual foi o cus to to tal pago ou a ser pago

pelo ser vi ço pres ta do.

Jus ti fi ca ção

As ques tões ora apre sen ta das ao Mi nis tro da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, re fe rem-se a nova
pro pos ta de es tru tu ra or ga ni za ci o nal do Insti tu to Na -
ci o nal do Se gu ro So ci al. Os  es cla re ci men tos são
ne ces sá ri os para que esta Casa pos sa to mar co -
nhe ci men to das ra zões e da for ma como está se
pro ces san do tal re es tru tu ra ção.

Ten do re ce bi do ex pe di en tes de en ti da des re -
pre sen ta ti vas dos tra ba lha do res na pre vi dên cia so ci -
al en tre elas a Fe de ra ção Na ci o nal dos Sin di ca tos
de Tra ba lha do res em Sa ú de, Tra ba lho e Pre vi dên -
cia So ci al – FENASPS, Asso ci a ção Na ci o nal dos
Ser vi do res da Pre vi dên cia So ci al – ANASPS-PA,
Asso ci a ção dos Fis ca is de Con tri bu i ções Pre vi den -
ciá ri as do Esta do do Pará – AFISEPA, Sin di ca to Na -
ci o nal do Tra ba lha do res da Pre vi dên cia So ci al –
SINTREV-PA, Fe de ra ção dos Apo sen ta dos e Pen si -
o nis tas do Esta do do Pará e Asso ci a ção dos Apo -
sen ta dos e Pen si o nis tas do Esta do do Pará. As en ti -
da des le van tam sé ri os ques ti o na men tos a cer ca da
pro pos ta de nova es tru tu ra or ga ni za ci o nal para o
INSS.

Nos sa pre o cu pa ção pa u ta na ne ces si -
da de de que qual quer mu dan ça que ve nha
ocor rer na es tru tu ra do INSS, deva ser em
prol da me lho ria do aten di men to ao usuá rio e
não em de tri men to des se aten di men to.

Pe las in for ma ções que dis po mos, a
nova estru tu ra pre vê o fe cha men to de qua se
300 pos tos de aten di men to. Tam bém ocor re -
rá re du çaõ no qua dro de pes so al, com pro me -
ten do as áre as ad mi nis tra ti vas, de be ne fí cio e 
mes mo de ar re ca da ção e fis ca li za ção. As in -
for ma ções dão con ta ain da da ex tin ção do
ser vi ço so ci al e do se tor de tre i na men to.

Com intuito de obter informações
oficiais sobre o assunto é que formulo esse
requerimento.

Sala das Sessões, 23 de março de
1999. – Senador Ademir Andrade 

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 97, DE 1999

Senhor Presidente,
Re que i ro à V. Exª, com fun da men to nos ter mos

do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da -
ção dada pela ECR nº 2/94, com bi na do com o art.
215, I, alí nea a e 216, am bos do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, que se dig ne ado tar as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as para so li ci tar in for ma ções ao Sr. Mi nis tro
da Ae ro náu ti ca, Bri ga de i ro Wal ter Wer ner Bráu er, re -
la ti va ao uso de ae ro na ve e hos pe da gem ofi ci al pelo
Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil, Cló vis de Bar ros Car va -
lho, res pon den do as se guin tes ques tões:

1 – É ver da de i ra a no tí cia pu bli ca da pelo Jor -
nal Fo lha de S.Pa u lo de que o Mi nis tro de Esta do
da Casa Ci vil, Sr. Cló vis de Bar ros Car va lho e seus
fa mi li a res (es po sa, cin co fi lhos e dois na mo ra dos
dos fi lhos), te ri am uti li za do a re si dên cia ofi ci al da
Ae ro náu ti ca, ser vi ços de ta i fe i ros e se gu ran ças, e
uma ae ro na ve do tipo “Bra sí lia-VIP”, de 12 lu ga res,
per ten cen te a For ça Aé rea Bra si le i ra – Mi nis té rio da
Ae ro náu ti ca para pas sa rem o car na val na ilha de
Fer nan do de No ro nha?

2 – Qual a pro vi dên cia to ma da pelo Mi nis té rio
da Ae ro náu ti ca para apu rar, des men tir ou ex pli car
ao ór gão de im pren sa uso de bens pú bli cos?

3 – De fato, en tre o pe río do car na va les co al gu -
ma ae ro na ve, re si dên cia ofi ci al e ser vi ços de ta i fe i ros
e se gu ran ças da FAB/Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca fi ca -
ram à dis po si ção do Sr. Cló vis Car va lho ou de qual -
quer ou tra au to ri da de do Po der Exe cu ti vo e res pec ti -
vos fa mi li a res, in clu in do aqui o Pre si den te da Re pú bli -
ca?

4 – Qu a is são as re gras es ta be le ci das e hi pó -
te ses ca bí ve is de uso de re si dên cia e aviões da
FAB por par te de au to ri da des?

5 – Qu a is fo ram as vi a gens que o Sr. Cló vis de
Bar ros Car va lho já em pre en deu pela FAB? Re la tar: dia 
da vi a gem e seu re tor no, des ti no e fi na li da de da vi a -
gem.

Jus ti fi ca ção

O País atra ves sa nes tes mo men tos uma das pi -
o res cri ses de sua his tó ria re pu bli ca na, na qual o Go -
ver no trans mi te a idéia de aus te ri da de fi nan ce i ra e de
con ten ção de gas tos pú bli cos, prin ci pal men te cor tan -
do ver bas para área de atu a ção so ci al do Esta do e
exi gin do ma i or tri bu ta ção da clas se tra ba lha do ra.

Ade ma is, o uso de bens pú bli cos para sa tis fa -
ção pes so al da au to ri da de ad mi nis tra ti va, es tra nho
ao in te res se pú bli co, é uma das mais re pro chá ve is
ofen sas à Admi nis tra ção Pú bli ca, pois alo ca o pa tri -
mô nio pú bli co para fi na li da de par ti cu lar, para tan to,
a au to ri da de pú bli ca uti li za-se das suas prer ro ga ti va
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e do seu po der de man do, mo ti vo pela qual essa
con du ta é vi o len ta do ra do prin cí pio da im pes so a li -
da de e fi na li da de, am bos ins cul pi dos no art. 37, ca -
put da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim, o País, mes mo em sua de mo cra cia me ra -
men te for mal, não quer nem ace i ta mais a pes so a li da -
de na ges tão da co i sa pú bli ca, con fun din do-se a di -
men são do pú bli co com o pri va do, acar re tan do a con -
cep ção ne pó ti ca de que a “res pu bli ca”, por não per -
ten cer a nin guém, fos se pos sí vel de li vre pos se e uso
pe las au to ri da des pú bli cas. Já de mu i to tem po bro ta a
con cep ção de que os agen tes da Admi nis tra ção Pú bli -
ca são me ros man da tá ri os do povo que for ma o Esta -
do.

A atu al ges tão do Po der Exe cu ti vo é fru to de
um mo men to his tó ri co de rup tu ra com o pas sa do,
onde a po pu la ção exi giu dos seus go ver nan tes ver -
da de i ra ho nes ti da de ad mi nis tra ti va. Afas tou-se o
en tão Pre si den te da Re pú bli ca de vi do a es ca bro sa
cor rup ção em seu go ver no. O Sr. Fer nan do Hen ri -
que Car do so foi Mi nis tro de Esta do do go ver no de
tran si ção. Na que le mo men to fi cou se di men ta do que 
não se iria mais ace i tar o ne po tis mo.

No âm bi to da no tí cia ve i cu la da pela im pren sa,
é ex tre ma men te im por tan te ter res pos tas cla ras às
ques tões aci ma men ci o na das.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Ade mir Andra de .

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 98, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro na for ma re gi men tal, seja so li ci ta -

do ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro das Mi nas 
e Ener gia as in for ma ções a se guir so bre con tra -
tos para for ne ci men to de ener gia elé tri ca na for -
ma de pro du tor in de pen den te, fir ma dos por con -
ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca fe de ra li za das ou 
não, em pro ces so de pre pa ra ção para pri va ti za -
ção.

1 – Em re la ção a con tra tos fir ma dos en tre a 
Gu as cor do Bra sil e as con ces si o ná ri as Cen tra is 
Elé tri cas de Ron dô nia – CERON, e Com pa nhia
de Ele tri ci da de do Acre – ELETROACRE:

² O va lor do pa tri mô nio per ten cen te às
con ces si o ná ri as que foi ce di do gra tu i ta men te à
con tra ta da, por uni da de ter me lé tri ca dis po ni bi li -
za da, o fun da men to le gal des ta ces são gra tu i ta,
e o va lor de eventais ope ra ções fi nan ce i ras em que
os re fe ri dos con tra tos te nham sido da dos em ga ran tia
pela con tra ta da.

² No mês an te ri or ao con tra to, por uni da de
ter me lé tri ca dis po ni bi li za da: o vo lu me de com -

bus tí vel e lu bri fi can te con su mi do, a quan ti da de
de ener gia for ne ci da, e o per cen tu al des ta ener -
gia que foi co mer ci a li za da pela con ces si o ná ria:

² Nos me ses sub se qüen tes ao con tra to,
por uni da de ter me lé tri ca dis po ni bi li za da, ou ou -
tras even tu al men te ins ta la das pela  con tra ta da:
o va lor dos in ves ti men tos em equi pa men tos re a -
li za dos pela Gu as cor do Bra sil para am pli a ção
da ca pa ci da de de for ne ci men to de ener gia, e
des tes va lo res, o quan to será incor po ra do ao pa tri -
mô nio da con tra tan te, e o quan to per ma ne ce pro pri e -
da de da con tra ta da; a data do in ves ti men to; a quan ti -
da de de ener gia ad qui ri da e va lor pago ou de vi do pela 
con tra tan te à con tra ta da; a quan ti da de de ener gia
ven di da e o va lor fa tu ra do pela con tra tan te aos con su -
mi do res e á con ta de com pen sa ção de com bus tí ve is;
a quan ti da de e va lor do com bus tí vel e lu fri fi can te for -
ne ci do; e o va lor men sal dos in ves ti men tos em pes so -
al e ma nu ten ção, re a li za dos pela Gu as cor do Bra sil,
em cada uni da de;

2 – Em re la ção a ou tros con tra tos fir ma dos por
con ces si o ná ri as fe de ra li za das para for ne ci men to de
ener gia na for ma de pro du tor in de pen den te em que
par ques ge ra do res das con tra tan tes te nha sido ob je to
de ces são gra tu i ta à con tra ta da, o va lor mé dio, o va lor 
mí ni mo e o va lor má xi mo pago pela ener gia, quan do
ge ra do em hi dre lé tri ca e quan do ge ra do em ter me lé tri -
ca, e nes te caso, quan do o com bus tí vel e o lu bri fi can -
te são for ne ci dos pela con tra tan te, e quan do não são.

3 – Ter mo de ces são de di re i tos de apro ve i ta -
men to do po ten ci al hi dre lé tri co de PCH em Ma cha -
di nho, Ron dô nia, da Com pa nhia de Ele tri ci da de de
Ron dô nia – CERON, à Gu as cor do Bra sil, com va lor
pago pela Gu as cor, e con tra to ou pré-contrato da
aqui si ção da ener gia a ser pro du zi da; ter mo de aqui si -
ção des tes di re i tos pela Com pa nhia de Ele tri ci da de de 
Ron dô nia – CERON, e va lor pago ou con tra ta do com
ter ce i ros para esta aqui si ção; e có pia do pro ces so ori -
gi ná rio de ou tor ga des te apro ve i ta men to hi dre lé tri co.

Jus ti fi ca ção

As in for ma ções re que ri das ob je ti vam sub si di ar 
ava li a ção de even tu al so li ci ta ção de pro ce di men to
fis ca li za tó rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le, a vis ta de nún ci as ofe re ci das pelo Sin di ca to dos
Tra ba lha do res nas Indús tri as Urba nas de Ron dô nia, 
e cons ta ta ção que o va lor de pri va ti za ção das con -
ces si o ná ri as, nas qua is os Esta dos ain da pos su em
par ti ci pa ção aci o ná ria, es ta ria sen do avil ta do com
es tes con tra tos fir ma dos sem li ci ta ção, sob ad mi nis -
tra ção fe de ra li za da, em que o pa tri mô nio das em -
pre sas é ob je to de ces são gra tu i ta, e os va lo res fi -
xa dos para aqui si ção de ener gia es tão aci ma dos
pre ços pra ti ca dos no mer ca do.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Ernan des Amo rim, PPB – RO.
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REQUERIMENTO Nº 99, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216
do Re gi men to Inter no, as se guin tes in for ma ções 
ao Exce len tís si mo Se nhor Se cre tá rio de Po lí ti -
cas Re gi o na is, Dr. Oví dio Antô nio de Ânge lis:

1 – qual o mon tan te dos re cur sos or ça men tá ri os
da União, exer cí cio de 1998, des ti na do às obras de
ma cro dre na gem do Gran de Ta bu le i ro de Ma ce ió?

2 – do mon tan te, quan to já foi, efe ti va men -
te, li be ra do e pago à em pre sa ven ce do ra do cer -
ta me li ci ta tó rio para a cons tru ção da re fe ri da
obra?

3 – se os ti tu la res dos ór gãos fe de ra is epi -
gra fa dos acom pa nha ram ou vêm acom pa nhan do 
a fis ca li za ção do em pre go dos re cur sos fi nan ce i -
ros ori un dos da União, no caso es pe cí fi co;

4 – se to ma ram co nhe ci men to das de nún ci -
as de su per fa tu ra men to das obras de ma cro dre -
na gem do Gran de Ta bu le i ro de Ma ce ió, in clu si ve 
de uma Co mis são Espe ci al de Inves ti ga ção ins ti -
tu í da pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Ma ce ió com a fi -
na li da de de apu rar a de nún cia, e, no caso de res -
pos ta afir ma ti va a este que si to, in for mar qua is
as pro vi dên ci as que ado ta ram com o ob je ti vo de 
aca u te lar os in te res ses le gí ti mos da União fe de -
ral.

Jus ti fi ca ção

O Re que ri men to que ora re me to à su pe ri or
con si de ra ção da Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral,
tem o pre cí puo ob je ti vo de co lher ele men tos que me 
pos si bi li tem in gres sar com uma pro po si ção jun to à
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe -
de ral, para que aque le ór gão téc ni co ado te as pro vi -
dên ci as le ga is de sua al ça da, com vis tas à apu ra -
ção das de nún ci as de su per fa tu ra men to das obras
de ma cro dre na gem do Gran de Ta bu le i ro de Ma ce ió, 
cus te a das à con ta de do ta ções or ça men tá ri as den -
tro de um pro gra ma e de con for mi da de com atri bu i -
ções re cen te men te trans fe ri das para a com pe tên cia
da Se cre ta ria de Po lí ti cas Re gi o na is.

O Su pe rin ten den te da Com pa nhia Mu ni ci pal
de Urba ni za ção de Ma ce ió – COMURB, em tem po
opor tu no, apre sen tou de nún cia, far ta men te ve i cu la -
da pela im pren sa ala go a na, de que te ria ha vi do su -
per fa tu ra men to nos pre ços para exe cu ção das
obras de ma cro dre na gem do Gran de Ta bu le i ro de
Ma ce ió.

Se gun do o mes mo Su pe rin ten den te, as obras
que fo ram con tra ta das por apro xi ma da men te
R$46.000.000,00 (qua ren ta e seis mi lhões de re a is), 
po de ri am ser exe cu ta das pela me ta de des se va lor,
con for me pla ni lha de cus to que o Su pe rin ten den te
diz pos su ir a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ma ce ió.

Com base na de nún cia em re fe rên cia, a Câ ma ra

Mu ni ci pal de Ma ce ió ins ti tu iu uma Co mis são Espe ci al
de Inves ti ga ção, pre si di da pelo en tão Ve re a dor e hoje
De pu ta do Fe de ral Ré gis Ca val can ti, para apu rar o fato.

No dia 2 de ou tu bro de 1998, in gres sei com
um pe di do de in for ma ções jun to à Câ ma ra Mu ni ci pal 
de Ma ce ió (xe ro có pia ane xa) e, a des pe i to do fun -
da men to cons ti tu ci o nal do re que ri men to, o Po der
Le gis la ti vo Mu ni ci pal de Ma ce ió achou por bem não
en vi ar os da dos que lhe so li ci tei .

A in for ma ção que te nho é de que a CEI da Câ -
ma ra Mu ni ci pal apro vou um re la tó rio cu jos ter mos
não apre sen tam con clu sões ta xa ti vas a res pe i to do
caso, em bo ra haja su ge ri do a re mes sa dos au tos à
apre ci a ção do Mi nis té rio Pú bli co, es ta du al e fe de ral.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Djal ma Fal cão.

Exce len tís si mo Se nhor Ve re a dor João Luiz
Dig nís si mo Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de

Ma ce ió.
Djal ma Ma ri nho Mu niz Fal cão, bra si le i ro, ti tu lar 

do CPF nº 000.420.131-00, re si den te na Rua Pre fe i -
to Abdon Arro xe las, 308, ba ir ro de Pon ta Ver de,
nes ta ci da de, com fun da men to no in ci so XXXIV, alí -
nea a do ar ti go 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e aten to
às prer ro ga ti vas e aos de ve res ine ren tes ao exer cí -
cio do man da to de se na dor, vem re que rer que Vos -
sa Exce lên cia lhe for ne ça, no pra zo da lei, xe ro có pi -
as ou có pi as au ten ti ca das de to das as pe ças e de
to dos os do cu men tos re sul tan tes das apu ra ções
pro ce di das pela Co mis são Espe ci al de Inqué ri to ins -
ti tu í da pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Ma ce ió, com a fi -
na li da de de apu rar de nún ci as de su per fa tu ra men to
e de ou tras even tu a is ir re gu la ri da des nas obras de
ma cro dre na gem do Gran de Ta bu le i ro, nes ta ca pi tal, 
fa zen do jun tar, es pe ci fi ca men te.

a) xe ro có pia ou có pia au ten ti ca da do Con tra to
re fe ren te às di tas obras de ma cro dre na gem;

b) teor das de nún ci as que en se jam a cons ti tu i -
ção da Co mis são Espe ci al de Inqué ri to;

c) la u dos téc ni cos e pa re ce res ju rí di cos so bre
as es pe ci fi ca ções das obras e pla ni lhas com pa ra ti -
vas dos seus pre ços;

d) teor de to dos os de po i men tos pres ta dos à
CEI a res pe i to das men ci o na das de nún ci as;

e) xe ro có pia da de ci são cons ti tu ti va da Co mis -
são Espe ci al de Inqué ri to, e

f) xe ro có pia do pa re cer fi nal emi ti do pelo re la -
tor do su pra men ci o na do ór gão de in ves ti ga ção par -
la men tar.

Re quer, ou tros sim, que na hi pó te se da ine xis -
tên cia ain da do pa re cer fi nal lhe se jam re me ti dos os
de ma is ele men tos a que se re fe rem os itens a, b, c,
d e e des te re que ri men to.

Pede de fe ri men to.
Ma ce ió, 2 de ou tu bro de 1998. – Se na dor Djal -

ma Fal cão, CPF nº 000420.131-00

(À Mesa, para decisão.)
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Re que ri men to nº 100, de 1999

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216
do Re gi men to Inter no, as se guin tes in for ma ções 
ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro do Meio
Ambi en te e da Ama zô nia Le gal, Dr. José Sar ney
Fi lho.

1 – qual o mon tan te dos re cur sos or ça men tá ri os
da União, exer cí cio de 1998, des ti na do às obras de
ma cro dre na gem do Gran de Ta bu le i ro de Ma ce ió?

2 – do mon tan te, quan to já foi, efe ti va men -
te, li be ra do e pago à em pre sa ven ce do ra do cer -
ta me li ci ta tó rio para a cons tru ção da re fe ri da
obra?

3 – se os ti tu la res dos ór gãos fe de ra is epi -
gra fa dos acom pa nha ram ou vêm acom pa nhan do 
a fis ca li za ção do em pre go dos re cur sos fi nan ce i -
ros ori un dos da União, no caso es pe cí fi co;

4 – se to ma ram co nhe ci men to das de nún ci -
as de su per fa tu ra men to das obras de ma cro dre -
na gem do Gran de Ta bu le i ro de Ma ce ió, in clu si ve 
de uma Co mis são Espe ci al de Inves ti ga ção ins ti -
tu í da pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Ma ce ió com a fi -
na li da de de apu rar a de nún cia, e, no caso de res -
pos ta afir ma ti va a este que si to, in for mar qua is
as pro vi dên ci as que ado ta ram com o ob je ti vo de 
aca u te lar os in te res ses le gí ti mos da União Fe de -
ral.

Jus ti fi ca ção

O Re que ri men to que ora re me to à su pe ri or
con si de ra ção da Mesa Di re to ra do Se na do Fe de -
ral, tem o pre cí puo ob je ti vo de co lher ele men tos
que me pos si bi li tem in gres sar com uma pro po si -
ção jun to á Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le 
do Se na do Fe de ral, para que aque le Órgão Téc -
ni co ado te as pro vi dên ci as le ga is de sua al ça da,
com vis tas à apu ra ção das de nún ci as de su per -
fa tu ra men to das obras de ma cro dre na gem do
Gran de Ta bu le i ro de Ma ce ió, cus te a das à con ta
de do ta ções or ça men tá ri as den tro de um pro gra -
ma e de con for mi da de com atri bu i ções re cen te -
men te trans fe ri das para a com pe tên cia da Se cre -
ta ria de Po lí ti cas Re gi o na is.

O Su pe rin ten den te da Com pa nhia Mun di al
de Urba ni za ção de Ma ce ió-Comurb, em tem po
opor tu no, apre sen tou de nún cia, far ta men te ve i -
cu la da pela im pren sa ala go a na, de que te ria ha -
vi do su per fa tu ra men to nos pre ços para exe cu -
ção das obras de ma cro dre na gem do Gran de Ta -
bu le i ro de Ma ce ió.

Se gun do o mes mo Su pe rin ten den te, as
obras que fo ram con tra ta das por apro xi ma da -
men te R$ 46.000.000,00 (qua ren ta e seis mi lhões 
de re a is), po de ri am ser exe cu ta das pela me ta de
des se va lor, con for me pla ni lha de cus to que o
Su pe rin ten den te diz pos su ir à Pre fe i tu ra Mu ni ci -
pal de Ma ce ió.

Com base na de nún cia em re fe rên cia, a Câ ma ra 
Mu ni ci pal de Ma ce ió ins ti tu iu uma Co mis são Espe ci al
de Inves ti ga ção, pre si di da pelo en tão ve re a dor e hoje
de pu ta do fe de ral Ré gis Ca val can te, para apu rar o
fato.

No dia 2 de ou tu bro de 1998, in gres sei com
um pe di do de in for ma ções jun to á Câ ma ra Mu ni -
ci pal de Ma ce ió (xe ro có pia ane xa) e, a des pe i to
do fun da men to cons ti tu ci o nal do Re que ri men to,
o Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal de Ma ce ió achou
por bem não me en vi ar os da dos que lhe so li ci -
tei.

A in for ma ção que te nho é de que a CEI da
Câ ma ra Mu ni ci pal apro vou um Re la tó rio cu jos ter -
mos não apre sen tam con clu sões ta xa ti vas a res -
pe i to do caso, em bo ra haja su ge ri do a re mes sa
dos au tos à apre ci a ção do Mi nis té rio Pú bli co,
Esta du al e Fe de ral.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. -
Se na dor Djal ma Fal cão.
Exce len tís si mo Se nhor Ve re a dor João Luiz 
Dig nís si mo Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Ma ce ió

Djal ma Ma ri nho Mu niz Fal cão, bra si le i ro, ti tu lar
do CPF nº 000.420.131-00, re si den te na rua pre fe i to
Abdon Arro xe las, 308, ba ir ro de Pon ta Ver de, nes ta ci -
da de, com fun da men to no in ci so XXXIV, alí nea “a”, do 
ar ti go 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e aten to ás prer ro -
ga ti vas e aos de ve res ine ren tes ao exer cí cio do man -
da to de se na dor, vem re que rer que Vos sa Exce lên cia
lhe for ne ça, no pra zo da lei, xe ro có pi as ou có pi as au -
ten ti ca das de to das as pe ças e de to dos os do cu men -
tos re sul tan tes das apu ra ções pro ce di das pela Co mis -
são Espe ci al de Inqué ri to ins ti tu í da pela Câ ma ra Mu ni -
ci pal de Ma ce ió, com a fi na li da de de apu rar de nún ci as 
de su per fa tu ra men to e de ou tras even tu a is ir re gu la ri -
da des nas obras de ma cro dre na gem do Gran de Ta -
bu le i ro, nes ta ca pi tal, fa zen do jun tar, es pe ci fi ca men te:

a) xe ro có pia ou có pia au ten ti ca da do Con tra to
ou Con tra tos re fe ren tes às di tas obras de ma cro dre -
na gem;

b) teor das de nún ci as que en se ja ram a cons ti -
tu i ção da Co mis são Espe ci al de Inqué ri to;

c) la u dos téc ni cos e pa re ce res ju rí di cos so bre
as es pe ci fi ca ções das obras e pla ni lhas com pa ra ti -
vas dos seus pre ços;

d) teor de to dos os de po i men tos pres ta dos à
CEI a res pe i to das men ci o na das de nún ci as;

e) xe ro có pia da de ci são cons ti tu ti va da Co mis -
são Espe ci al de Inque ri to, e

f) xe ro có pia do pa re cer fi nal emi ti do pelo re la -
tor do su pra menn ci o na do ór gão de in ves ti men to
par la men tar.

Re quer, ou tros sim, que, na hi pó te se da ine xis -
tên cia, ain da, do pa re cer fi nal, lhe se jam re me ti dos
os de ma is ele men tos a que se re fe rem os iens a,b,
c, d e e des te re que ri men to.

Pede deferimento.
Maceió, 2 de outubro de 1998. - Senador

Djalma Falcão, CPF nº 000420.131-00

(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 101, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti -

tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do Re gi men to Inter -
no, so li ci to a V. Exª que seja en ca mi nha do ao Sr. 
Mi nis tro da Fa zen da o se guin te pe di do de in for -
ma ções a se rem pres ta das pelo Ban co Cen tral
do Bra sil:

1 – qual a po si ção da dí vi da ex ter na dos
Esta dos e Mu ni cí pi os, em ja ne i ro de 1999;

2 – quan to des ta dí vi da se ven ce em 1999;
3 – qual o ser vi ço es ti ma do des ta dí vi da

para o exer cí cio de 1999.
Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. –

Se na dor José Agri pi no.

(À Mesa para de ci são.)
REQUERIMENTO Nº 102, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti -

tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do Re gi men to Inter -
no, so li ci to a V. Exª que seja en ca mi nha do ao Sr. 
Mi nis tro da Fa zen da o se guin te pe di do de in for -
ma ções a se rem pres ta das pelo Ban co Cen tral
do Bra sil:

– Po si ção, em 31-1-99 dos dé bi tos con tra í dos
em ope ra ções de ARO (Ante ci pa ção de Re ce i ta Orça -
men tá ria) re a li za das pe los Esta dos, lis ta dos por uni da -
de da fe de ra ção, com os seus res pec ti vos va lo res.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. –
Se na dor José Agri pi no.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 103, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti -

tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do Re gi men to Inter -
no, so li ci to a V. Exª que seja en ca mi nha do ao Sr. 
Mi nis tro da Fa zen da o se guin te pe di do de in for -
ma ções a se rem pres ta das pelo Ban co Cen tral
do Bra sil:

1 – po si ção das re ce i tas cor ren tes lí qui das de
cada es ta do que teve sua dí vi da re fi nan ci a da pela
União;

2 – a re du ção pre vis ta, Esta do a Esta do, no caso
de ex clu são do Fun def das re ce i tas cor ren tes lí qui das;

3 – o efe i to fi nal a fa vor dos es ta dos vem
como o que a União de i xa rá de re ce ber em 1999.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. –
Se na dor José Agri pi 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 Re gi men to
Inter no da Casa.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 104, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o tem po

des ti na do aos ora do res da Hora do Expe di en te da Ses -
são do dia 18 de agos to do cor ren te ano, seja de di ca do 
a co me mo rar o 20º ani ver sá rio do ad ven to da anis tia,
mar co his tó ri co na luta do povo bra si le i ro con tra o re gi -
me de ex ce ção, pela li ber da de e pela De mo cra cia.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. –
Se na dor Ro ber to Fre i re – Artur da Ta vó la – Pe -
dro Si mon – José Edu ar do Du tra – Ma ri na Sil va – 
Joel de Hol lan da – Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Esse re que ri men to será sub me ti do à de li -
be ra ção do Ple ná rio após a Ordem do Dia.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti -
tu i ção que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 1999

Mo di fi ca a re da ção do § 3º do art. 49 
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen -
da ao tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O § 3º do art. 49 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 49. ..............................................
............................................................
§ 3º A en fi te u se con ti nu a rá sen do apli ca -

da aos ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos, 
as sim de fi ni dos como lo ca li za dos na fa i xa de
se gu ran ça, cuja lar gu ra, to ma da ho ri zon tal -
men te em di re ção à ter ra, é de trin ta me tros, a
par tir da orla ma rí ti ma, me di da da pre a mar
mé dia do dia da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção.

....................................................."(NR)
Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra e vi -

gor na data de sua pu bli ca ção, ob ser va do o pre vis to 
no art. 5º, XXXVI, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Por su ges tão da Asso ci a ção Bra si le i ra de Mu -
lhe res de Car re i ra Ju rí di ca - Co mis são do Espí ri to
San to, apre sen ta mos esta pro pos ta de emen da à
Cons ti tu ição com vis tas a dar novo tra ta men to aos cha -
ma dos “ter re nos de ma ri nha”. Nes ta oca sião, de ve mos
co mu ni car aos nos sos pa res que aco lhe mos in te gral men -
te e com en tu si as mo a ar gu men ta ção ofe re ci da por nos -
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sa en ti da de, es tan do por isso em per fe i ta har mo nia
com nos so pen sa men to a res pe i to do as sun to.

Antes de qual quer ou tra con si de ra ção, há de se
des ta car que não se tra ta de uma ini ci a ti va iso la da da
nos sa as so ci a ção, mas, isto sim, de pro po si ção que
con ta com o mais am plo res pal do po pu lar, con for me fi -
cou evi den ci a do na au diên cia pú bli ca pro mo vi da no dia
19 de ju lho des te ano, no Au di tó rio da Rede Ga ze ta de
Co mu ni ca ções, o qual se tor nou pequeno para aco lher
a imen sa mul ti dão que ali se aglo me rou, de ba ten do de
for ma aca lo ra da, mas sem pre ele gan te, todas as ques -
tões vin cu la das ao tema e que re sul ta ram nes ta pro -
pos ta.

Tra ta-se de ques tão mu i ta an ti ga, por quan to,
des de a épo ca da co lo ni za ção de nos so País, as
ter ras si tu a das na orla ma rí ti ma re ce be ram esse tra -
ta men to di fe ren ci a do, en tão por ra zões li ga das à
de fe sa da cos ta, se gun do uns, ou para efe i to de
ma nu ten ção do mo no pó lio do sal, re ser va do à Co -
roa Por tu gue sa, se gun do ou tra ver são.

Não obs tan te todo o pas sar dos tem pos, per sis te 
essa ins ti tu i ção ana crô ni ca, re cen te men te al ça da à
sede cons ti tu ci o nal, ain da que já não sub sis tam qua is -
quer ra zões para sua ma nu ten ção, além de que dela
de cor ram sé ri os pro ble mas para uma ocu pa ção de -
sor de na da e mo der na das ter ras da orla li to râ nea, in -
clu si ve pro je tan do efe i tos ne ga ti vos no que se re fe re
ao de sen vol vi men to de pro gra mas ha bi ta ci o na is.

Com efe i to, hoje em dia já não é pos sí vel in vo -
car as ra zões his tó ri cas que te ri am di ta do a uti li za -
ção des sa ins ti tu i ção, por que a exí gua fa i xa de 33
me tros, con ta dos da pre a mar mé dia do ano de
1831, não tem qual quer re le vo em ter mos de ins tru -
men ta ção para a de fe sa da cos ta bra si le i ra, en quan to
que, de ou tra par te, o mo no pó lio do sal se cons ti tui
em mera re mi nis cên cia que não ins pi ra sa u da des.

Ade ma is, é im por tan te res sal tar que, atu al -
men te, exis te am pla e mo der na le gis la ção fe de ral
de pro te ção aos ecos sis te mas si tu a dos na orla ma -
rí ti ma, e aos sí ti os de va lor pa i sa gís ti co, além das
di ver sas le gis la ções mu ni ci pa is, edi ta das nos li mi tes 
tra ça dos pela Cons ti tu i ção Fe de ral, que re gu lam o
or de na men to ur ba no, in clu si ve nes sa área.

Tor na-se di fí cil, por tan to, iden ti fi car, nos dias atu -
a is, qua is quer in te res ses de or dem pú bli ca a exi gir a
ma nu ten ção des sa ins ti tu i ção ve lha e ino por tu na.

Aliás, como já re fe ri do li nhas atrás, a in sis tên -
cia na ma nu ten ção dos cha ma dos ter re nos de ma ri -
nha tem de ses ti mu la do in ves ti men tos nas áre as sob 
esse re gi me ju rí di co, in clu si ve por que en quan to sua
uti li za ção se fi zer sob a sis te má ti ca de mera ocu pa -
ção, o que é a re gra qua se ge ral, tor na-se im pos sí -
vel a cons ti tu i ção de ga ran tia hi po te cá ria, o que in vi -
a bi li za a con ces são de fi nan ci a men tos para qua is -
quer pro ce di men tos nes ses lo ca is, até mes mo
aque les vin cu la dos a pro gra mas ha bi ta ci o na is.

Não bas tas sem to dos es ses in con ve ni en tes,

acres ce que, ago ra, o De par ta men to do Pa tri mô nio
da União, ór gão in cum bi do de ad mi nis trar os cha -
ma dos “ter re nos de ma ri nha”, pas sou a ca das trar,
como áre as su je i tas a essa si tu a ção ju rí di ca, lo ca is
hoje afas ta dos da orla li to râ nea por mais de uma
cen te na de me tros ou mes mo por qui lô me tros, bem
como ter re nos até en tão ti dos como aló di a is, ad qui -
ri dos de boa-fé, há de ze nas de anos, e so bre os
qua is fo ram edi fi ca das ben fe i to ri as con si de rá ve is.

Aque la re par ti ção diz-se au to ri za da a tan to, nos
ter mos da le gis la ção re gu la do ra da es pé cie, que, se -
gun do ale ga, per mi te, a qual quer mo men to, a iden ti fi ca -
ção da li nha de pre a mar mé dia de 1831 e o con se -
qüen te ca das tra men to, como ter re nos de ma ri nha, to -
das as pro pri e da des que se in clu í rem na fa i xa de 33
me tros a par tir da que la li nha e seus res pec ti vos acres -
ci dos.

Tal pro ce di men to, que, se gun do se tem co nhe -
ci men to, está sen do ado ta do ape nas nos Esta dos
de Per nam bu co, Ba hia e Espí ri to San to, vem ge ran -
do de sas sos se go ge ne ra li za do.

E isto por que a ati vi da de ad mi nis tra ti va as sim
de sen vol vi da ig no ra os tí tu los de do mí nio exi bi dos
por di ver sos an te ce den tes de sua ti tu la ção.

Além dis so, o re fe ri do de par ta men to pas sou a
exi gir dos “ocu pan tes” des ses ter re nos o pa ga men to 
de va lo res ele va dís si mos, a tí tu lo de “taxa de ocu -
pa ção”, ace nan do com a pos si bi li da de de fa zer re -
tro a gir essa exi gên cia por mais de 10 (dez) anos, o
que, em inú me ros ca sos, im põe aos atin gi dos ônus
fi nan ce i ros in su por tá ve is.

Esse é o qua dro in com ple to, pin ta do em co res
es ma e ci das, das afli ções que as sal tam cen te nas ou
mi lha res de mo ra do res das Ci da des de Vi tó ria, Vila Ve -
lha, Gu a ra pa ri e ou tras, do Esta do do Espí ri to San to.

É cer to, ade ma is, que não se tra ta de pro ble -
ma lo cal, res tri to ao Espí ri to San to, por quan to to dos
os es ta dos da cos ta bra si le i ra es ta rão su je i tos a
idên ti cos pro ce di men tos, al ta men te le si vos à tran -
qüi li da de so ci al e até mes mo aos di re i tos de seus ci -
da dãos.

Assim, bus ca esta pro pos ta es ta be le cer um
novo cri té rio, mais con sen tâ neo com a re a li da de atu al, 
para de fi ni ção dos cha ma dos “ter re nos de ma ri nha”,
sem des to ar, em seus as pec tos fun da men ta is, dos
atu a is fun da men tos que ins pi ram sua re gu la ção.

O que se pro põe, por tan to, é, ape nas e
tão-somente a al te ra ção da da ta-base para a iden ti -
fi ca ção da li nha de pre a mar, a par tir da qual será
con ta da a área de ter re nos da ma ri nha, com o que
fi ca rá so lu ci o na da a gran de ma i o ria de con fli tos sus -
ci ta dos, no mo men to, quan to a essa ma té ria.

De ve mos es cla re cer que a es co lha da data de
5 de ou tu bro de 1988, con ti da no tex to des sa pro -
pos ta, é de todo per ti nen te, por se tra tar da data da
pro mul ga ção da vi gen te Cons ti tu i ção Fe de ral, mar -
co de uma nova épo ca, em nos so País, onde o
Esta do se põe a ser vi ço da ci da da nia, na cons tru -
ção de um ver da de i ro re gi me de mo crá ti co e na re a -
li za ção dos mais al tos ide a is do Ho mem
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Nem se diga que essa escolha é aleatória, o
que serviria de argumento para rejeitá-la, porque o
marco temporal atualmente fixado, isto é, o ano de
1831, também não se arrima em nenhum
fundamento técnico, tendo surgido, na legislação
respectiva, sem indicação de qualquer fundamento
lógico, histórico, científico ou jurídico que justifique
sua escolha.

É im por tan te sa li en tar que a so lu ção ora pro -
pos ta não priva a União de exer cer suas com pe tên ci -
as cons ti tu ci o na is, in clu si ve aque las ine ren tes à de fe -
sa da cos ta, bem como às per ti nen tes à na ve ga ção
ma rí ti ma e qua is quer ou tras que se vin cu lem à orla li -
to râ nea so bre as áre as que, atu al men te, in te res sam a
esse exer cí cio, isto é, aque les ter re nos que nos dias
atu a is se incluem na área da cos ta bra si le i ra.

E, de ou tra par te, afas ta a con ce i tu a ção, como 
ter re no de ma ri nha, de áre as que, hoje, es tão si tu a -
das a cen te nas ou mes mo a mi lha res de me tros das 
águas do mar, o que, a toda evi dên cia, se cons ti tui
em ver da de i ro ab sur do, que não pode ser tu te la do
pela le gis la ção.

O Di re i to, não é de ma is re lem brar, não se
cons ti tui em cri a ção ide al, ao sa bor da von ta de do
le gis la dor, mas, ao con trá rio, é pro du to da ex pe riên -
cia cul tu ral e, por isso mes mo, deve se amol dar à
re a li da de das re la ções so ci a is, sem ig no rar de man -
das ge ra das pe las no vas con di ções de vida, nem,
por ou tro lado, in ves tir con tra as si tu a ções se di men -
ta das pelo de cur so do tem po.

A si tu a ção atu al, no que se re fe re à le gis la ção
re gu la do ra dos ter re nos de ma ri nha, é in te i ra men te
ab sur da, por quan to re gu la por um mar co tem po ral
que não mais se ajus ta à re a li da de dos fa tos, além
do que afron ta si tu a ções con so li da das ao per mi tir
que se in clu am nes se re gi me áre as sem pre con si -
de ra das, por mais de trin ta anos, como ter re nos aló -
di a is e as sim trans mi ti das de boa-fé.

Por to das es sas ra zões, acre di ta mos que os
de ma is mem bros des ta Casa não se fur ta rão a apo i -
ar essa pro pos ta que jul ga mos da ma i or im por tân cia
para que pos sa mos ter uma nova mol du ra ju rí di ca
para os cha ma dos “ter re nos de ma ri nha”, co e ren te
com os tem pos atu a is e com o in te res se pú bli co.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Lu -
zia To le do – Le o mar Qu in ta ni lha – Ger son Ca ma -
ta – Pa u lo Har tung – Car los Wil son – Ca sil do
Mal da ner – Fre i tas Neto – Alva ro Dias – Sér gio
Ma cha do – Jo nas Pi nhe i ro – Ante ro Paes de Bar -
ros – Bel lo Par ga – Edi son Lo bão – Edu ar do S.
Cam pos – Ra mez Te bet – Ge ral do Melo – José
Fo ga ça – Pe dro Si mon – Ade mir Andra de – Mo -
za ril do Ca val can ti – Luiz Este vão – José Agri pi -

no – Mo re i ra Men des – Na bor Jú ni or – Fran ce li -
no Pe re i ra – Pa u lo Sou to – Gil ber to Mes tri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

....................................................................................
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 igual da de, à
se gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

XXXVI – a lei não pre ju di ca rá o di re i to ad -
qui ri do, o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa jul ga da;
....................................................................................

ADCT

Art. 49. A lei dis po rá so bre o ins ti tu to da
en fi te u se em imó ve is ur ba nos, sen do fa cul ta da
aos fo re i ros, no caso de sua ex tin ção, a re mi ção
dos afo ra men tos me di an te aqui si ção do do mí nio 
di re to, na con for mi da de do que dis pu se rem os
res pec ti vos con tra tos.
....................................................................................

§ 3º A en fi te u se con ti nu a rá sen do apli ca da
aos ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos, si tu -
a dos na fa i xa de se gu ran ça, a par tir da orla ma rí -
ti ma.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A pro posta de emen da à Cons ti tu i ção que
aca ba de ser lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi -
cas cons tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men -
to Inter no.

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

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

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 553-L-PFL/99

Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Jo a quim

Fran cis co para in te grar, como mem bro ti tu lar e re la -
tor, a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à
Me di da Pro vi só ria nº 1806-4, de 25 de fe ve re i ro de
1999, que “Dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos
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dos Fundos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do 
Nor te do Nor des te e do Cen tro-Oeste, de que tra -
ta a Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá 
ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção ao De pu -
ta do Jo va ir Aran tes – PSDB/GO.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve -
i ra, Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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

Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

Pri me i ro dia de dis cus são, em pri me i ro 
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu -
i ção nº 21, de 1997 – ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor José Ser ra – , que re -
vo ga o in ci so V do art. 163 e o art. 192 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como o art. 52 do 
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as (Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 859/97-CCJ,
Re la tor: Sena dor Jef fer son Pe res, nos ter mos 
de subs ti tu ti vo que ofe re ce, com voto con trá -
rio do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho e, em se pa -
rado, do Se na dor José Edu ar do Du tra.

So bre a mesa, emen da que será lido pelo Sr. 1.º 
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:
Emen da (de ple ná rio), apre sen ta da em 1º tur -

no à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1997, e ao Subs ti tu ti vo apre sen ta do como con clu -
são do Pa re cer nº 859, de 1997, da Co mis são de
Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia, que al te ra o in ci so 
“V” do art. 163 e o art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e o ca put do art. 52 do Ato das Dis po si ções Tran si -
tó ri as.

EMENDA Nº 2-PLEN

Dê-se aos Arti gos 2º e 3º da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 21/97 (Subs ti tu ti vo) a se -
guin te re da ção:

“Art. 2º O art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 192. O Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o -
nal, em to das as par tes que o com põem,
será re gu la do por leis com ple men ta res.

Parágrafo único. As condições para a
participação do capital estrangeiro nas
instituições que integram o sistema financeiro
nacional serão dispostas em leis
complementares".

Art. 3º O ca put do art. 52 do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as
pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 52. Até que se jam fi xa das as con -
di ções a que se re fe re o pa rá gra fo úni co do
art. 192, são ve da dos:

I – .........................................................
II – ........................................................
Pa rá gra fo úni co. ................................"

Art. 4º Esta emen da en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de emen da de re da ção vi san do a tor -
nar mais cla ra a in ten ção de exi gir leis com ple men -
ta res tan to para re gu lar o sis te ma fi nan ce i ro como
para dis ci pli nar o in gres so do ca pi tal es tran ge i ro nas 
ins ti tu i ções que in te gram cer ta par te dele.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Se -
na dor Bel lo Par ga (1º Sig na tá rio) – Ney Su as su na
– Gér son Ca ma ta – Ro meu Tuma – Ca sil do Mal -
da ner – José Fo ga ça – Fran ce li no Pe re i ra – Edi -
son Lo bão – José Ro ber to Arru da – Jo nas Pi -
nhe i ro – Gil vam Bor ges – Fre i tas Neto – Ro me ro
Jucá – José Agri pi no – Ra mez Te bet – Lú cio
Alcân ta ra – Emí lia Fer nan des – Car los Be zer ra –
Pe dro Si mon – Se bas tião Ro cha – João Alber to
Sou za – Ma gui to Vi le la – Lú dio Co e lho – Mo re i ra
Men des – José Sar ney – Luiz Otá vio – Pa u lo
Sou to – Ge ral do Althoff – Fer nan do Be zer ra –
Na bor Jú ni or – Mo ra zil do Ca val can ti – Pa u lo Har -
tung – Ro ber to Sa tur ni no – José Jor ge – Car los
Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do 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: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 1998

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 36, de 1998 
(nº 492/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são 
ou tor ga da à Rá dio Ci da de Esté reo Show
Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na Ci da de de
São José do Rio Pre to, Esta do de São
Pa u lo, ten do
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Parecer favorável, sob nº 601/98-CE, 
Relator ad hoc: Senador João França.

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

discussão. 
Em votação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.

Presidente, o PFL, nesta e nas demais congêneres
matérias, recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O PFL vota “sim”. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –

Sr. Presidente, o PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – O PMDB vota “sim”.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT
–SE) – Sr. Presidente, o Bloco libera a Bancada, e o 
PT se abstém.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr.
Presidente, o PSDB vota “sim”.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) – 
Sr. Presidente, o PPB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Vo -
ta ram SIM 53 Srs. Se na do res; e NÃO 2.

Hou ve 11 abs ten ções.
To tal: 66 vo tos.
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – 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 124, 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 36, de 1998 (nº 492, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção
fi nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 36, de
1998 (492, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Ci da de Esté rio Show Ltda. para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de São José do Rio Pre to, Esta do de São
Pa u lo.

Sela de Re u niões da Co mis são, 23 de mar -
ço de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te – Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Ge ral do
Melo – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 124, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 1999

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Ci da de Esté reo
Show Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de São José do Rio Pre to,
Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta.
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 736, de 27 de se tem bro de 1994, que
re no va por dez anos, a par tir de 20 de ju nho de

1990, a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ci da de
Esté reo Show Ltda. para ex plo rar, sem di re i to a
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de São José
do Rio Pre to, Esta do de São Pa u lo.

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 (Ade mir Andra de) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Item

3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 1998

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 38, de 1998 
(nº 495/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces -
são de fe ri da à So ci e da de Rá dio Cul tu ra
São Vi cen te Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na Ci da de de São Vi cen te, Esta do de São 
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 602/98-CE, 
Re la tor ad hoc: Se na dor Edi son Lo bão.

Em dis cus são o pro je to.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –

RS) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des para
dis cu tir o pro je to.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos vo tan do 
nes ta tar de al gu mas re no va ções de rá di os do Esta -
do de São Pa u lo e de Mi nas Ge ra is. E pa re ce-nos
bas tan te opor tu no re to mar um as sun to que tem sido 
pre o cu pa ção de vá ri os Srs. Se na do res, cons tan te
in clu si ve da pa u ta da Co mis são de Edu ca ção, por
meio de re que ri men to do Se na dor Pe dro Si mon
para cri a ção de uma sub co mis são des ti na da a ana li -
sar o pa pel do rá dio e da te le vi são no País. Além dis -
so, gos ta ría mos de agra de cer aos mem bros da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, par ti cu lar men te ao
Se na dor Osmar Dias, pela apro va ção, nes ta ma nhã,
de um pro je to de nos sa au to ria, que se guirá para a
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Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, onde cer -
ta men te tam bém ob te rá apro va ção. O re fe ri do pro je -
to dis põe so bre a taxa de fis ca li za ção de ins ta la ção
e de fun ci o na men to de ser vi ços de ra di o di fu são de
sons e ima gens edu ca ti vas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Fun do 
de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções, cri a do pela
Lei nº 5.070, de 1966, foi mo di fi ca do pela Lei nº
9.472, de 16 de ju lho de 1997 – Lei Ge ral das Te le -
co mu ni ca ções. Essa lei al te rou as fon tes de ar re ca -
da ção e ins ti tu iu no vos va lo res para as ta xas de fis -
ca li za ção, ins ta la ção e fun ci o na men to do ser vi ço de 
te le co mu ni ca ções. Esses va lo res al can ça ram uma
va ri a ção de per cen tu al exor bi tan te, com ní ve is con -
si de ra dos de ma si a do ele va dos para a ma i o ria das
em pre sas de ra di o di fu são que ope ram nas pe que -
nas ci da des bra si le i ras. Assim, no ano pas sa do, o
Con gres so Na ci o nal apro vou a lei que al te rou essa
ta be la para ní ve is mais aces sí ve is. Entre tan to, após 
sua apro va ção e apli ca bi li da de, cons ta ta mos que a
Lei nº 9.691, de 1998, não ins ti tu iu cri té ri os di fe ren -
ci a dos en tre em pre sas de ra di o di fu são co mer ci al e
edu ca ti va, como se ria de se es pe rar. As rá di os edu -
ca ti vas, ao con trá rio das co mer ci a is, não têm per -
mis são para ve i cu lar pu bli ci da de, di re ta ou in di re ta -
men te, nem para te rem pa tro cí nio dos pro gra mas
trans mi ti dos, con for me o De cre to-Lei nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, art. 13, pa rá gra fo úni co. Des -
sa for ma, fi cam ex clu í das de uma im por tan te fon te
de cap ta ção de re cur sos, tor nan do-se im pra ti cá ve is
para elas os va lo res das ta xas de fis ca li za ção es ta -
be le ci dos pela Lei nº 9.691/98, que as equi pa rou às
em pre sas de te le vi são co mer ci a is.

A le gis la ção bra si le i ra é cla ra, ado tan do tra ta -
men to ju rí di co di fe ren ci a do en tre ca na is ex plo ra dos
com fins co mer ci a is e aque les uti li za dos para fins
ex clu si va men te edu ca ti vos. Então, ten do em vis ta
que as em pre sas de ra di o di fu são edu ca ti va di fun -
dem pro gra ma ção de in te res se pú bli co e des ti na da
ao de sen vol vi men to do in di ví duo, cons ta ta mos a in -
jus ti ça da ta be la de ta xas de fis ca li za ção a elas apli -
ca das. Ima gi nem V. Exªs que os va lo res a se rem
pa gos pe las TVs edu ca ti vas si tu am-se en tre R$12
mil e R$34 mil, de pen den do do ta ma nho da po pu la -
ção dos lo ca is onde es tão ins ta la das. Além dis so,
aque la lei de ter mi na um va lor úni co – R$12.200,00
– para es ta ções ins ta la das em ci da des com po pu la -
ção de até 500 mil ha bi tan tes, dan do aos pe que nos
Mu ni cí pi os o mes mo tra ta men to con fe ri do às ci da -
des de por te mé dio. Con si de ra mos que as pres ta do -
ras de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va es tão ab -
so lu ta men te im pos si bi li ta das de ar car com es ses
va lo res, prin ci pal men te aque las ins ta la das em pe -
que nos Mu ni cí pi os, haja vis ta o fato de não po de -

rem cap tar re cur sos com a vin cu la ção da pro pa gan -
da co mer ci al.

Então, es sas são as ra zões do pro je to de lei
que apre sen ta mos. E res sal ta mos o em pe nho do
Re la tor, Se na dor Osmar Dias, cujo pa re cer fa vo rá -
vel foi apro va do na Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos. Pas so a ler tre cho do re fe ri do pa re cer:

O pro je to de lei tem, por con se guin te,
o ob je ti vo de cor ri gir a in jus ti ça pra ti ca da
com as es ta ções de te le vi são edu ca ti va na
Lei nº 9.691/98 e, ao mes mo tem po, tor -
nar-se um ins tru men to de in cen ti vo ao de -
sen vol vi men to nos pe que nos mu ni cí pi os
bra si le i ros, de um ser vi ço que se des ti na
‘ex clu si va men te à di vul ga ção de pro gra ma -
ção de ca rá ter edu ca ti vo-cultural, sem fi na li -
da de lu cra ti va, e pro du zi da se gun do o in te -
res se pú bli co’, con for me de fi ni do no art. 3º
da Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 162, de 20 de
agos to de 1982. 

Como se vê, a di mi nu i ção do va lor das ta xas
fa ci li ta o de sen vol vi men to dos pe que nos Mu ni cí pi os.

Re lem bra mos mais uma vez a im por tân cia de
ana li sar mos a ques tão das rá di os e te le vi sões nes te 
País, não ape nas pe los cri té ri os aqui apro va dos,
mas pelo con te ú do que cada uma trans mi te ao povo 
bra si le i ro. Por isso é mis ter que se apro ve este pro -
je to, em pri me i ro lu gar por que ado ta para as emis -
so ras edu ca ti vas o re du tor de 20% so bre os va lo res
es ta be le ci dos em lei para as ta xas in ci den tes so bre
as pres ta ções co mer ci a is, ou seja, quem pode ar re -
ca dar di nhe i ro com pro pa gan da paga 20% aci ma do 
que pa gam as TVs edu ca ti vas. Apre sen ta mos uma
ta be la em que fa ze mos dis tin ção en tre pe que nos
mu ni cí pi os e ci da des de mé dio por te, por que en ten -
de mos que há uma gran de di fe ren ça en tre a re a li da -
de eco nô mi ca de cada um.

Des ta ca mos ain da que essa taxa de fis ca li za -
ção de ins ta la ção in ci de uma úni ca vez na vida eco -
nô mi ca da en ti da de pres ta do ra, pois se re fe re à
ação fis ca li za do ra que ocor re por oca sião da ins ta la -
ção da es ta ção. Já a taxa de fis ca li za ção de fun ci o -
na men to é de vi da anu al men te pe las pres ta do ras e
tem seus va lo res es ti pu la dos em me ta de da que les
ins ti tu í dos para a taxa de fis ca li za ção da ins ta la ção.

Por tan to, o que que re mos res sal tar é a im por -
tân cia e a com pre en são que ti ve ram a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos. A ma té ria será apre ci a da
pela Co mis são de Infra-Estrutura, para cu jos mem -
bros já pe di mos a aten ção, por con si de rar mos im -
por tan te apro vá-la.
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Estamos oferecendo às TV’s Educativas a
oportunidade de desenvolvimento, com taxas
menores que as comerciais, tanto para instalação
como para funcionamento, conforme prevê a
legislação brasileira.

É necessário que estabeleçamos um fórum
qualificado para análise das concessões de rádios e 
televisões. Atualmente, os meios de comunicação
exercem um papel preponderante na vida das
pessoas, por intermédio da mensagem construtiva e 
da formação de valores e de critérios.

Eram as considerações que gostaria de fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª. Emília
Fernandes, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães.) – Continua a discussão da matéria.
(Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem

votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 61 Srs. Senadores; e
NÃO 1.

Houve 10 abstenções.
Total: 72 votos.
Aprovado.
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 o fe re cen do a re da ção fi nal que será lida pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 125, 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 38, de 1998 (nº 495, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos.)

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção
fi nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 38, de
1998 (nº 495, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con ces são
de fe ri da à So ci e da de Rá dio Cul tu ra São Vi cen te
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de São Vi cen te,
Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de mar -
ço de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te – Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Ge ral do
Melo – Mar lu ce Pin to. 

ANEXO AO PARECER Nº 125, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 1999

Apro va o ato que re no va a con ces são
de fe ri da à So ci e da de Rá dio Cul tu ra São Vi -
cen te Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de São 
Vi cen te, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o

De cre to s/nº, de 18 de ou tu bro de 1994, que re -
no va por dez anos, a par tir de 1º de maio de
1994, a con ces são de fe ri da à So ci e da de Rá dio
Cul tu ra São Vi cen te Ltda. para ex plo rar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de São Vi cen -
te, Esta do de São Pa u lo.

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

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

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

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – 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. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, não sei se devo le van tar uma
ques tão de or dem, mas cre io que sim.

As Co mis sões têm ho rá ri os de fi ni dos pelo Re -
gi men to Inter no da Casa para re a li za rem suas re u -
niões or di ná ri as. Como a Co mis são de Assun tos
So ci a is tem um ho rá rio re gi men tal que co in ci de com 
a ses são ple ná ria, o Pre si den te da Casa, os Pre si -
den te das Co mis sões Per ma nen tes e os Lí de res de -
ci di ram que a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
re u nir-se-ia às 10 ho ras de ter ça-feira e que a Co -
mis são de Assun tos So ci a is, às 10 ho ras de quar -
ta-feira. Na ata des sa re u nião, lê-se que “ne nhu ma
ou tra Co mis são re a li za rá re u niões ex tra or di ná ri as
nos ho rá ri os co in ci den tes de re u niões des sas Co -
mis sões”.

Sr. Pre si den te, nós, os mem bros da Co mis são
de Assun tos So ci a is, de ci di mos por uma agen da de
re u niões para os pró xi mos 120 dias, quan do to dos
os Mi nis tros vi rão a esta Casa para apre sen tar as
po lí ti cas so ci a is exe cu ta das pelo Go ver no, a fim de
que o Se na do pos sa de ba tê-las e fa zer pro pos tas
para aper fe i ço ar a ação so ci al do Go ver no.

O Mi nis tro Raul Jung mann gen til men te dis pen -
sou a sua agen da e ace i tou nos so con vi te para es -
tar aqui ama nhã, às 10 ho ras, ho rá rio es ta be le ci do
pela Co mis são de Assun tos So ci a is para re a li za ção
da sua re u nião or di ná ria. Mas sur pre en deu-nos, Sr.
Pre si den te, a no tí cia de que a Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos con vi dou o Mi nis tro Pe dro Ma lan e
o Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, Dr. Armí nio 
Fra ga, para, nes se mes mo ho rá rio, re a li zar uma au -
diên cia pú bli ca com a pre sen ça de S. Exªs.

É evi den te, Sr. Pre si den te, pe las cir cuns tân ci -
as, pe las tur bu lên cia eco nô mi cas e pe los pro ble mas 
do nos so País, que a re u nião a re a li zar-se na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos exer ce rá uma atra -
ção es pe ci al so bre os Srs. Se na do res. Isso po de rá
es va zi ar uma re u nião im por tan te para dis cu tir um
pro ble ma e um pro gra ma sig ni fi ca ti vos do Go ver no.
Não só a Opo si ção gos ta ria de es tar pre sen te como 
tam bém os Se na do res que apói am o Go ver no.
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Temo, Sr. Presidente, que se esvazie a reunião
da Comissão de Assuntos Sociais em favor da
Comissão de Assuntos Econômicos, o que poderá
levar-nos ao constrangimento de trazermos um
Ministro de Estado à Casa para reunir-se com poucos
Senadores.

Le van to essa ques tão por ha ver um acor do
en tre as Co mis sões para que não se re a li zem re u -
niões ex tra or di ná ri as nos ho rá ri os das re u niões or di -
ná ri as de ou tras Co mis sões.

Peço, por tan to, Sr. Pre si den te, que a Mesa de ci -
da o im pas se, pois não pos so so li ci tar ao Mi nis tro
Raul Jung mann que dispen se a sua pre sen ça nes ta
Casa ama nhã. Já es ta mos com a re u nião mar ca da e
de vi da men te di vul ga da. É  evi den te que te re mos um
pro ble ma ama nhã, às 10 ho ras, pela co in ci dên cia de
ho rá ri os.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Fer nan do Be zer -
ra para tra tar do mes mo as sun to. Em se gui da a pa -
la vra será con ce di da ao Se na dor José Agri pi no. 

Antes de V. Exª ini ci ar seu pro nun ci a men to, 
eu que ro con vo car os Lí de res e Pre si den tes de
Co mis sões dis po ní ve is para, a par tir de
18h30min, com pa re ce rem a uma re u nião no ga -
bi ne te da Pre si dên cia, a fim de tra tar mos do pro -
ble ma das ses sões do ple ná rio e tam bém das
Co mis sões.

Isso não sig ni fi ca que os ou tros Se na do res
tam bém não es te jam con vi da dos. To dos es tão
con vi da dos; to da via, a pre sen ça dos Lí de res e
dos Pre si den tes das Co mis sões tor na-se in dis -
pen sá vel. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pos so
ir à re u nião, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª é o pri me i ro. Ta pe te ver me lho!

Com a pa la vra o Se na dor Fer nan do Be zer -
ra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srs. Se na do res, ape nas cum pri uma de ci são to ma -
da pela Co mis são apro van do o re que ri men to do Se na -
dor Edu ar do Su plicy. O Se na dor Osmar Dias sabe do
apre ço que lhe te nho, mas eu des co nhe cia o fato. A re -
u nião de amanhã foi mar ca da ten do em vis ta a con ve -
niên cia do Sr. Mi nis tro da Fa zen da e do Pre si den te do 
Ban co Cen tral, uma vez que S. Ex.ªs têm agen da re -
ple ta de com pro mis sos, in clu si ve de or dem in ter na ci o -
nal.

O Se na dor Edu ar do Su plicy pe diu que a re -
u nião se reali zas se o mais bre ve pos sí vel. No en tan -
to, na se ma na em que pre ten día mos fa zê-lo, o Sr. Mi -
nis tro e o Sr. Pre si den te do Ban co Cen tral en con tra -
vam-se no ex te ri or. Tão logo re gres sa ram ao País,
en trei em en ten di men to com S. Exªs, que, con vo ca -
dos tam bém pela Câmara dos De pu ta dos, op ta ram,

em de fe rên cia a esta Casa, por vir pri me i ra men te ao 
Se na do da Re pú bli ca. A úni ca hora e data pos sí vel
era exa ta men te ama nhã. Há a in for ma ção tam bém
de que o Re gi men to Inter no es ta be le ce o ho rá rio da 
Co mis são de Assun tos So ci a is para as 14h30min.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Às 14h30min, não deve ser, pois esse é o
ho rá rio das ses sões.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN)
– Então, Sr. Pre si den te, a Mesa, se qui ser to mar a
de ci são, tem de co mu ni car e con sul tar o Mi nis tro
Pe dro Ma lan, não te nho ne nhu ma opo si ção a isso,
mas é um com pro mis so já as su mi do em fun ção da
agen da e de um re que ri men to. Não é um con vi te, é
um re que ri men to de con vo ca ção do Sr. Mi nis tro.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – So li ci to
a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Orde na re mos esse as sun to. Evi den te men -
te, não cabe nem a uma Co mis são nem a ou tra des -
con vi dar. Con se qüen te men te, é uma ques tão de pri -
o ri da de do Se na dor ir a esta ou àque la Co mis são.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) –
So li ci to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – So li ci to
a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Des cul pe-me, Se na dor Car los Be zer ra,
mas o Se na dor José Agri pi no ha via pe di do an tes de 
V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, há uma ques tão que é an ti ga
nes ta Casa, que é a co in ci dên cia de re u niões per -
ma nen tes tra tan do de as sun tos igual men te im por -
tan tes. Ama nhã, por co in ci dên cia, na mes ma hora,
es ta rão fun ci o nan do as Co mis sões de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, com pa u ta com pos ta por 10
itens, al guns im por tan tes, em tra mi ta ção nes ta
Casa, a de Assun tos Eco nô mi cos, com a con vo ca -
ção do Mi nis tro Pe dro Ma lan e a de Assun tos So ci a -
is, com a con vo ca ção do Mi nis tro Raul Jung mann. 

A re u nião que V. Exª con vo ca para as
18h30min, com os Lí de res e os Pre si den tes de Co -
mis sões é mu i to opor tu na por que, nes te iní cio de
Le gis la tu ra, po de mos ten tar en con trar uma for ma de 
me lhor or de nar nos sos tra ba lhos. Nin guém me lhor
para co or de nar, para ori en tar e para su ge rir do que
a Pre si dên cia da Casa.

Ama nhã to dos os as sun tos se rão im por tan tes.
A esta al tu ra, des con vi dar pes so as ou mu dar a
agen da é mu i to di fí cil. Te re mos que com pa ti bi li zar,
será a cor re ria de sem pre. De ve mos ten tar, às
18h30min, uma for ma de com pa ti bi li zar, da qui para
fren te, as re u niões, de modo que a Casa tire me lhor 
pro ve i to do es for ço dos Srs. Se na do res. 

Essa é a proposta que tenho, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Não é outro o propósito da
Presidência.

Com a palavra o Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pela 

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na 
re u nião da Co mis são de hoje pela ma nhã, su ge ri
que a re u nião com o Mi nis tro da Fa zen da seja re a li -
za da às 18h. 

De lá para cá, já hou ve tem po de con sul tar o
Mi nis tro so bre a pos si bi li da de de fa zer essa re u nião
às 18h e man ter a re u nião or di ná ria da Co mis são de 
Assun tos So ci a is para 10h, ou vin do o Mi nis tro da
Re for ma Agrá ria, Raul Jung mann. Acre di to que hou -
ve tem po de a di re ção da Co mis são ter con sul ta do
o Mi nis tro da Fa zen da. 

Essa é a pro pos ta na qual con ti nu a mos in sis tin -
do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Fa rei a con sul ta ao Mi nis tro da Fa zen da
ain da no de cor rer des ta ses são.

Com a pa la vra, o Se na dor Edu ar do Su plicy, 
que é o au tor do re que ri men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para um es cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, o re que ri men to so li ci tan do o com pa -
re ci men to do Mi nis tro Pe dro Ma lan e do Pre si den te
do Ban co Central, Armí nio Fra ga é para que am bos
pos sam ex pli car as mo di fi ca ções nos ter mos do acor -
do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, ain da mais
por que S. Exª anun ci ou que re a li zou mu dan ças nos
acor dos, até em fun ção da mo di fi ca ção na po lí ti ca
cam bi al. 

Sr. Pre si den te, como V. Exª irá con ver sar
com o Sr. Mi nis tro, é im por tan te que S. Exª en vie 
ao Se na do Fe de ral os ter mos mo di fi ca dos do
acor do, para que pos sa mos ar güir, in clu si ve
com base no novo do cu men to, já fir ma do ou
não, com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. 

Em de fe sa da qui lo que V. Exª, como Pre si -
den te do Se na dor, tem afir ma do, é mu i to im por -
tan te que se ja mos nós a de fi nir o con te ú do da
po lí ti ca eco nô mi ca, para que essa prer ro ga ti va
do Se na do Fe de ral seja mais uma vez fir ma da.

Por tan to, Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que
per gun te ao Mi nis tro Ma lan se en ca mi nha rá ain -
da hoje os ter mos do acor do ou mo di fi ca ções re -
a li za das no acor do com o Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal, para que seja dis tri bu í do a tem po.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pre ten do fa zer isso. Se não for pos sí vel, V.
Exª o fará na re u nião de ama nhã.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Lauro

Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Pela 

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ao 
in vés de mu dar mos a oi ti va do Sr. Mi nis tro Pe dro
Ma lan e do Sr. Pre si den te do Ban co Cen tral para as 
8h, que fa ça mos o con trá rio. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Será às 18h.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) –
Está cer to. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, di ga mos que V. Exª e os
pre si den tes de co mis são en con trem uma so lu ção
que per mi ta que o Se na dor pos sa exer ci tar in te gral -
men te o seu man da to nas di fe ren tes co mis sões a
que re gi men tal men te deve per ten cer. 

Mas um in cidente nos traz um fato que não
pode de i xar de ser co men ta do. É o ca rá ter de mo crá ti -
co do Go ver no Fer nan do Hen ri que. Há um en gar ra fa -
men to de mi nis tros no Con gres so, tan to no Se na do
como na Câ ma ra. O Go ver no não tem o que es con der 
e man da os seus Mi nis tros para pres tar es cla re ci men -
tos, para se rem sa ba ti na dos, so bre os mais di fe ren tes 
as sun tos. Tal vez seja até inu si ta do, pelo me nos nos
úl ti mos anos, em ter mos de fun ci o na men to do Con -
gres so. Va mos com pa ti bi li zar as agen das, por que é
im por tan te para o povo bra si le i ro que eles aqui se jam
ouvi dos e in da ga dos so bre di fe ren tes ques tões.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 47, DE 1998

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 47, de 1998 
(nº 505/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são 
ou tor ga da à Rá dio Leme Ste re o som Ltda. 
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na Ci da de
de Leme, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 603/98-CE. 
Re la tor ad hoc: Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Pausa.)

(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 58 Srs. Senadores; e
NÃO 2. 

Houve 10 abstenções. 
To tal :70 vo tos
Apro va do.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – V. Exª tem a pa la vra.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que -
ro re gis trar que vo tei “sim”. Entre tan to, meu voto
não foi re gis tra do pelo sis te ma ele trô ni co de vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Ata re gis tra rá o voto de V. Exª.

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 126, 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 47, de 1998 (nº 505, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção
fi nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 47, de
1998 (nº 505, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Rá dio Leme Ste re o som Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Leme, Esta do de 
São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de mar -
ço de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te – Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Ge ral do
Melo – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 126, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº     , DE 1999

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Leme Este re o som 
Ltda, para ex plo ra ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Leme, Esta do de São Pa u lo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º é apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 1.032, de 27 de agos to de 1996, que
re no va por dez anos, a par tir de 2 de se tem bro
de 1993, a per mis são ou tor ga da à Rá dio Leme
Ste re o som Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Leme,
Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

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

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

lhães) – Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 1998

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 50, de 1998 
(nº 508/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio So ci e da de de Juiz de Fora
S.A. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na Ci da de de
Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 468/98-CE.
Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro

a dis cus são.
Em vo ta ção. 
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

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) – Com a pa la vra o Se na dor Fran ce li no Pe re i -
ra para a en ca mi nhar vo ta ção

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, como Re la tor na Co mis são
de Edu ca ção, pro fe ri mos pa re cer fa vo rá vel a este
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo. Cum pre-me ape nas,
por uma ques tão de Jus ti ça, re gis trar a de ci são que
va mos to mar logo mais.
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A Rádio Sociedade de Juiz de Fora Ltda. é
proprietária de duas emissoras: a Rádio Solar AM e
a Rádio Solar FM. A Rádio Sociedade, com seus 70
anos de existência, é hoje a mais antiga emissora
de Minas Gerais. No início dos anos 40, ela foi
comprada por Assis Chateaubriand e, durante cerca 
de 40 anos, fez parte dos Diários das Emissoras
Associadas. Em 1980, a Rádio Sociedade foi
adquirida dos Diários Associados pelo Dr. Juracy
Azevedo Neves e hoje faz parte de um complexo de 
comunicação que inclui jornal e gráfica. O jornal
Tribuna de Minas cobre Juiz de Fora e toda a Zona 
da Mata e a região das vertentes em Minas Gerais.
Já a Esdeva Empresa Gráfica Ltda. é uma gráfica
com mais de 67 anos e foi adquirida pelo Sr. Juracy

Azevedo Neves em 1979. Hoje, ela tem um dos
melhores parques gráficos de Minas Gerais com
duas grandes rotativas comerciais e a impressão a
quente de alta qualidade.

Cabe registrar, Sr. Presidente, que o jornalista
Juracy Azevedo Neves é uma das figuras
exponenciais do mundo das comunicações da
Região da Mata, principalmente em Juiz de Fora, e
merece desta Casa um voto de louvor, além da
aprovação do decreto legislativo que vamos votar
logo mais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem
votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 57 Srs. Senadores; e
NÃO, 3.

Houve 10 abstenções.
Total: 70 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação final.
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 127, 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 50, de 1998 (nº 508, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal 
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 50, de 1998 (nº
508, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio So -
ci e da de de Juiz de Fora S.A. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de 
Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de mar ço
de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães , Pre si den te
– Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Ge ral do Melo –
Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 127, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº    , DE 1999

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio So ci e da de de Juiz de Fora
S.A. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 20 de de zem bro de 1996, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a 
con ces são da Rá dio So ci e da de Juiz de Fora S.A.
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço

de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de 
Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

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

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

lhães) – Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do 
dia.

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri -
men to nº 104, de 1999, lido no Expe di en te, de au -
to ria do Se na dor Ro ber to Fre i re, so li ci tan do que
o tem po des ti na do aos ora do res da Hora do
Expe di en te da ses são do dia 18 de agos to seja
de di ca do a co me mo rar o 20º ani ver sá rio do ad -
ven to da Anis tia.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
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 105, 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 ex-Governador, ex-Deputado Fe de ral e 
ex-Deputado Esta du al Te o bal do Bar bo sa, ocor ri -
do no dia 22 do cor ren te.

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 de Ala go as.

Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – 
Djal ma Fal cão –  Te o to nio Vi le la Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.

Concedo a palavra ao Senador Djalma
Falcão para encaminhar.

O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do pro fe ria
on tem uma pa les tra pe ran te o Clu be de Di re to res
Lo jis tas de Ma ce ió, fa le ceu, ví ti ma de en far te ful mi -
nan te, o Dr. Te o bal do Vas con ce los Bar bo sa. Te o -
bal do Bar bo sa ini ci ou sua vida pú bli ca como Ve re -
a dor da Câ ma ra Mu ni ci pal de Ma ce ió, da qual foi
Pre si den te. Em se gui da, exer ceu por vá ri as ve zes 
o man da to de De pu ta do Esta du al, ten do sido tam -
bém Pre si den te da Assem bléia Le gisla ti va do meu
Esta do. De po is, exer ceu o man da to de De pu ta do
Fe de ral, foi Vi ce-Governador e Go ver na dor do Esta -
do de Ala go as.

A despeito das diferenças político-partidárias
que nos marcavam, já que atuávamos em campos
opostos na política de Alagoas, não posso fugir ao
dever de registrar, nesse instante, os relevantes
serviços que Teobaldo Barbosa prestou ao Estado
e ao povo de Alagoas. Ele era, Sr. Presidente,
daqueles homens pacíficos e mansos, de caráter
cordial no seu relacionamento, características da
imensa maioria do povo de Alagoas. Já disse aqui
tantas vezes e não me canso de repetir: a
sociedade alagoana, generosa, trabalhadora,
sofredora, sonhadora por melhores dias, não pode 
ser confundida, Sr. Presidente, com meia dúzia
que pratica a ação nefasta que mancha com a
desonra o nome e as tradições do meu Estado. Na
homenagem que nesta sessão foi prestada a Dom
Hélder Câmara, Arcebispo emérito de Olinda e
Recife, ouvimos testemunho, Sr. Presidente, do
Senador Pedro Simon, quando S. Ex.ª se referiu a
um alagoano que foi levar a Dom Hélder Câmara o
punhal que alguém lhe tinha entregue para ceifar a
vida desse homem que é não somente um grande
apóstolo da cristandade, sobretudo...

O Sr. Pedro Simon  (PMDB – RS) – Por amor
de Deus, um equívoco! Não disse que foi um
alagoano que levou...

O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB – AL) –
Peço desculpas a V. Ex.ª, mas o que eu entendi,
também a Senadora Heloisa Helena, foi exatamente 
quando V. Ex.ª se referiu à Bancada de Alagoas.

O Sr. Pedro Simon  (PMDB – RS) – Por amor
de Deus, faço questão de esclarecer, numa hora em 
que caso tão sério aconteceu com a Bancada de
Alagoas, nessa hora quero lembrar esse fato.

O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, não fiz uma re cri mi na ção ao Se na dor
Pe dro Si mon. Mas que ro di zer que Te o bal do Bar bo -
sa era exa ta men te o tipo de ho mem pa cí fi co e in fen -
so ao cri me, à vi o lên cia. Ain da me so cor ren do des -

se mote que, por equí vo co, pen sei se re fe ris se a
Ala go as, dou um tes te mu nho a res pe i to de um epi -
só dio ocor ri do en tre um ala go a no e D. Hél der Câ -
ma ra. D. Hél der era Arces bis po Au xi li ar do Rio de
Ja ne i ro e ne ces si ta va da li be ra ção de re cur sos fi -
nan ce i ros con sig na dos no Orça men to da União
para seu pro gra ma as sis ten ci al nas fa ve las da que le
Esta do, o Pro gra ma Ban co da Pre vi dên cia. 

Era fi nal do ano, dia 28 ou 29 de de zem bro. O
pro ces so se en con tra va no Tri bu nal de Con tas da
União, aguar dan do de ci são para a li be ra ção das
ver bas. Era Re la tor do pro ces so o Mi nis tro Sil ves tre
Pé ri cles de Góes Mon te i ro, um ala go a no que ha via
sido De pu ta do Fe de ral, Se na dor e Go ver na dor do
Esta do. Em cer to mo men to, D. Hél der Câ ma ra pro -
cu rou o Mi nis tro em seu ga bi ne te e fez-lhe um ape lo 
para que li be ras se aque les re cur sos in dis pen sá ve is
ao cus te io das obras as sis ten ci a is que es ta va pa tro -
ci nan do em fa vor dos fa ve la dos do Rio de Ja ne i ro.
E o Mi nis tro Sil ves tre Pé ri cles dis se a D. Hél der Câ -
ma ra: “Vou dar um des pa cho de cu nho pes so al, ad
re fe ren dum do Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas, por -
que Pe. Hél der Câ ma ra – e ele as sim tra tou D. Hél -
der Câ ma ra – co nhe ço sua his tó ria, co nhe ço seu
nome, e seu nome e sua his tó ria es tão aci ma dos
en tra ves bu ro crá ti cos”.

Há nes se epi só dio a que me re fi ro, Sr. Pre si -
den te, dois exem plos. Um exem plo de com pre en são 
e de ge ne ro si da de de um ala go a no que exer cia o
car go de Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas e o tes te -
mu nho des se Mi nis tro so bre o ca rá ter in cor rup tí vel
de D. Hél der Câ ma ra. 

D. Hél der Câ ma ra não foi so men te o gran de
após to lo das li ber da des e da jus ti ça so ci al no Bra sil, 
foi tam bém um exem plo, vivo ain da, de ci da dão in -
cor rup tí vel nas suas ações. Faço, por opor tu no, es -
sas con si de ra ções a res pe i to do epi só dio ocor ri do
en tre D. Hél der Câ ma ra e o sa u do so Go ver na dor
Sil ves tre Pé ri cles de Góes Mon te i ro no mo men to em 
que re gis tro o fa le ci men to de Te o bal do Bar bo sa.
Apro ve i to a opor tu ni da de tam bém para le var mi nha
so li da ri e da de mais efe ti va a Te re sa, es po sa de Te o -
bal do, aos seus fi lhos, às suas fi lhas e a seus gen -
ros. Era a co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te, que que ria
fa zer nes te ins tan te.

Mu i to obri ga do.
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.)
Aprovado.
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Será cumprida a deliberação do Plenário.
A Mesa se associa à manifestação de pesar 

pelo falecimento de Teobaldo Barbosa.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra, para uma
comunicação inadiável, ao nobre Senador Roberto
Requião.

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, o Se na do da Re pú bli ca es pe -
ra com an si e da de o seu pro me ti do pro nun ci a men to
so bre as ba ses que vi a bi li za ri am a con vo ca ção de
uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to so bre o Ju -
di ciá rio, ou so bre as pec tos pon tu a is do com por ta -
men to de al guns ju i zes e de al gu mas se ções do Ju -
di ciá rio.

Qu e ro tra zer para o co nhe ci men to e a re fle xão 
des te Se na do, numa co mu ni ca ção bre vís si ma, um
fato acon te ci do du ran te a cam pa nha de 1990 para o 
Go ver no do Esta do do Pa ra ná.

Meu ad vo ga do, Mo zar te de Qu a dros, ad vo ga -
do por mim cons ti tu í do em 1990, pro mo veu uma re -
pre sen ta ção cri mi nal, por atos abu si vos de re la tor,
em uma li mi nar de cen su ra à pro pa gan da ele i to ral,
con tra o Juiz Mem bro de 2º grau do Tri bu nal Re gi o -
nal Ele i to ral do Pa ra ná, Dr. Sér gio Are nhart, tam -
bém Juiz de Di re i to de 1º grau da Jus ti ça Esta du al
da 17ª Vara Cí vel da Ca pi tal, e hoje Juiz do Tri bu nal 
de Alça da do Pa ra ná.

O Ju iz-Relator re ti rou do ar uma pro pa gan da
da nos sa co li ga ção e man dou pu bli car um tex to,
lido por lo cu tor na te le vi são, em que agre dia pe sa -
da men te a co li ga ção e a mim, pes so al men te, ex -
ce den do to dos os li mi tes to le rá ve is do seu ato ju -
ris di ci o nal.

Essa re pre sen ta ção foi ar qui va da pelo Egré gio 
STJ, que aco lheu ma ni fes ta ção do Pro cu ra dor da
Re pú bli ca no sen ti do de que Juiz de Di re i to de 1o

Grau, ou Juiz de Tri bu nal, não res pon de por cri me
de res pon sa bi li da de, por não exis tir pre vi são le gal ti -
pi fi can do con du ta ilí ci ta. Tam bém esse foi o en ten di -
men to da OAB e do Tri bu nal de Jus ti ça do Pa ra ná,
no caso, sem pre com o mes mo fun da men to.

O Juiz – que não foi jul ga do por fal ta de fi gu ra
tí pi ca, em bo ra ti ves se ex ce di do to dos os li mi tes da 
sua ju ris di ção – re sol ve, spon te pro pria, qua tro
anos de po is, pro mo ver ação para ob ter “in de ni za -
ção pelo ato da par te”, ofen sor, ao seu ver, no caso, 
o Se na dor Ro ber to Re quião de Mel lo e Sil va, que

lhe im pu ta va a res pon sa bi li da de pelo ato abu si vo de 
juiz.

Promoveu então o juiz, em seu favor, perante
a 16a Vara Cível de Curitiba-PR, Autos de nº
924/94, por intermédio do seu advogado, o
ex-Desembargador Francisco Xavier, ex-Presidente
da Associação Brasileira dos Magistrados, ação civil 
de reparação por danos morais, tendo como réu o
Senador que utiliza da palavra neste momento.

E não requereu no feito, violando literalmente
o Estatuto do Advogado, Lei nº 8.906/94, art. 32, a
citação do advogado, como terceiro interessado,
em face da eventual culpa e decorrente
responsabilidade profissional de causídico,
pelos termos do pedido – pois afinal de contas
quem se responsabiliza pelos termos do pedido
é, sem a menor sombra de dúvida, o advogado.
Entretanto, o fundamento da indenização se
estriba em termos da petição do advogado,
dirigida ao Poder Público Judiciário de 3º Grau, e
igual pedido à OAB do Paraná e ao Tribunal de
Justiça do Paraná, onde os feitos foram arquivados
da mesma forma, sem a defesa do representado,
porque não existe tipo legal que enquadre um juiz
que tenha praticado atos abusivos no Código Penal.

A indenização em favor do Juiz Sérgio
Arenhart foi julgada procedente no valor de 720
salários mínimos. Juiz de Direito ganha na Justiça
comum reparação ao dano por ofensa à sua
pessoa, supostamente praticado pela parte, via
advogado, em ato de fiscalização dos membros do
Poder Judiciário em representação que não ensejou 
sequer a manifestação escrita de defesa do juiz,
cujos termos, a rigor, são inofensivos.

Constitui-se a decisão, em primeiro lugar,
enriquecimento ilícito e prática de concussão (art.
316 do Código Penal), e “abuso de direito”, em
face do art. 159, face à vedação do art. 160, I, do
Código Civil Brasileiro, com o abuso das funções 
de julgar dos membros do Poder Judiciário em
favor dos seus integrantes, já que um juiz julga,
em favor do outro, pedido de indenização por
suposta ofensa de parte e jurisdicionado, que
constitui advogado para pedir providências contra
o ato, a seu ver, abusivo do Juiz do Tribunal
Regional Eleitoral, sendo fato concreto a merecer
investigação e providências."

Que providência posso tomar? Não existe
providência legal. A corporação se fecha. Condena,
no caso, o candidato por suposta ofensa nos autos
pelo seu advogado constituído legalmente.
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Como vêem os Srs. Senadores, existem
excessos rigorosamente absurdos por parte do
Poder Judiciário.

Pessoalmente, tenho em extraordinária conta
a terceira Instância no Brasil. Tenho sido,
sistematicamente, provocado e condenado pela
Justiça do Paraná, depois que me recusei a pagar
um aumento de salário que não era suportado em
lei, mas numa decisão do tal órgão superior da
magistratura, que achava que tinha não autonomia
mas independência para fixar os seus próprios
salários e mandar a conta para o Governo do
Estado do Paraná.

Essa pendência vem de muito tempo.
Sabemos que aumento salarial no Brasil só pode
ser concedido por lei, ato jurídico complexo, com a
participação do Poder Judiciário no seu direito de
iniciativa, com a participação da Assembléia
Legislativa no julgamento da proposta e a sanção
do Governador. É de se observar que, se não
houver modificação séria em alguns
procedimentos do Judiciário, os juizes se
colocarão acima do bem e do mal. Embora eu só 
possa homenagear as decisões da terceira
instância em processos em que fui envolvido,
sempre lisas, sempre corretas, das quais jamais
pude fazer uma observação negativa, acredito que
os abusos do Poder Judiciário têm de ser contidos.

Outro dia, manifestei-me neste plenário,
dizendo que, no meu entendimento, poderíamos,
sim, investigar Justiças estaduais, mas que eu tinha
dúvidas quanto ao meu posicionamento pessoal e a
oportunidade de aprofundarmos essa questão por
meio de uma comissão parlamentar de inquérito.

Sr. Presidente, pensando com calma sobre o
processo e refletindo sobre os ganhos concretos
que o relacionamento entre os Poderes ganhará e
sobre as modificações que poderão ser feitas a
partir da comissão parlamentar de inquérito,
declaro, nesta sessão, que, sem a menor sombra
de dúvida, serei um dos subscritores da CPI que
será proposta por V. Exª, se não me engano,
quarta-feira ou quinta-feira.

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

Magalhães) – Comunico aos Srs. Senadores que a
Comissão de Relações Exteriores está reunida.
Se algum Senador daquela Comissão estiver
presente pode ausentar-se.

O SR. JOSÉ FOGAÇA  (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães.) – Pela ordem, concedo a palavra ao
Senador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero apenas
fazer constar que sou o terceiro inscrito da lista,
mas devo agora comparecer a duas reuniões: a
da Comissão de Relações Exteriores e a da
Bancada do PMDB.

Sendo assim, pediria a V. Exª que anulasse a
minha inscrição no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª será atendido.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si -
que i ra 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, Srªs e Srs. Se na do res,
an tes de ini ci ar o pro nun ci a men to acer ca da ques -
tão da cri an ça nes te País, que ro anun ci ar a esta
Casa que vou dar en tra da hoje em uma Pro pos ta de 
Emen da à Cons ti tu i ção que acres cen ta à com pe tên -
cia pri va ti va des ta Casa a de apro var pre vi a men te,
por voto se cre to, após ar güi ção pú bli ca, a es co lha
de pre si den tes do Ban co do Bra sil, da Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral e da Pe tro bras.

O ob jetivo, Sr. Pre si den te, é exa ta men te au -
men tar a respon sa bi li da de des ta Casa, va lo ri zar
a par ti ci pa ção de seus mem bros nes se de ba te,
a exem plo do que ocor reu ago ra quan do a
Impren sa indi ca que o mer ca do ab sor veu bem o
nome pro pos to pelo Pre si den te da Re pú blica para
di ri gir a Pe tro bras.

Gos ta ria que esta Casa pu des se, an tes do
mer ca do, dar a sua in dis pen sá vel par ti ci pa ção, por -
que isso au men ta ria não só a res pon sa bi li da de do
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca pela in di ca ção,
mas a do Se na do Fe de ral.

Tra go a esta Casa, Sr. Pre si den te, a pre o cu -
pa ção do povo to can ti nen se, re pre sen ta do por mim
e pe los Se na do res Car los Pa tro cí nio e Le o mar Qu -
in ta ni lha, acer ca de uma ques tão que te nho con si -
de ra do pri o ri tá ria des de o iní cio de mi nhas ati vi da -
des nes ta Casa.

Ocu po a tri bu na na tar de de hoje para, mais
uma vez, vol tar ao tema que tem sido o cen tro de
mi nha aten ção nes se iní cio de Le gis la tu ra e que es -
pe ro ve nha a ins pi rar a ex pres si va ma i o ria dos
mem bros do Se na do Fe de ral, res so an do por toda a
so ci e da de bra si le i ra.
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Refiro-me à urgente necessidade de
analisarmos de forma abrangente os diversos
aspectos da situação da criança e do adolescente
no Brasil, repensando as políticas públicas até
então implementadas, propondo soluções e lutando
por sua implementação. Isso foi objeto de
requerimento que apresentei quando propus a
criação da Comissão Especial da Criança e do
Adolescente. Essa proposta aguarda inclusão na
Ordem do Dia. 

Na se ma na pas sa da, esse gra vís si mo pro ble -
ma foi no va men te ob je to de de ta lha da aná li se fe i ta
por se to res da so ci e da de, quan do da 27ª Ses são do 
Tri bu nal Per ma nen te dos Po vos, re a li za da no Me -
mo ri al da Amé ri ca La ti na, na ca pi tal pa u lis ta, cuja
sen ten ça foi di vul ga da on tem. Fir ma do pe los ju ris tas 
Dal mo de Abreu Dal la ri, Ru bens Apro ba to e Luis
Mo i ta, pre si den tes da ses são, o do cu men to traz
acir ra das crí ti cas ao de sem pe nho dos Três Po de res 
fren te à ques tão, con de nan do-os e res pon sa bi li zan -
do-os pela fal ta de pro te ção à cri an ça e ao ado les -
cen te. Cri ti ca o Ju di ciá rio e o Mi nis té rio Pú bli co por
ten de rem à cri mi na li za ção ex ces si va das con du tas
dos ado les cen te e o Exe cu ti vo, por omi tir-se e não
co lo car em prá ti ca os im pe ra ti vos cons ti tu ci o na is
que pri o ri zam a pro te ção à cri an ça e ao ado les cen -
te, fato que se ma te ri a li za no cor te de ver bas para a 
edu ca ção e pro gra mas so ci a is, e des vi os de re cur -
sos in ter na ci o na is des ti na dos a pro gra mas in fan tis
para aten der a ou tras fi na li da des. Fi nal men te, cri ti ca 
os Par la men ta res pela inér cia no cum pri men to da
obri ga ção de com ple men tar a le gis la ção ne ces sá ria
à fis ca li za ção do cum pri men to das leis por par te do
Exe cu ti vo.

De acor do com ma té ria pu bli ca da hoje no
pres ti gi o so Cor re io Bra zi li en se, com es co po em
da dos do Tri bu nal dos Po vos, os nú me ros dos cri -
mes con tra a in fân cia e a ado les cên cia são es tar re -
ce do res. A taxa de mor ta li da de in fan til é de 37,5 be -
bês mor tos para cada 1.000 nas ci dos vi vos, quan do 
a mé dia ace i tá vel é de dez para cada 1.000. Qu an to 
à gra vi dez na ado les cên cia, 31 mil me ni nas, en tre
dez e 14 anos, dão en tra da anu al men te nas ma ter -
ni da des des te País. O tra ba lho in fan til in clui 583 mil
cri an ças en tre cin co e nove anos, su bin do para as -
sus ta do res três mi lhões e meio de cri an ças se con -
si de rar mos as cri an ças até 14 anos. Um mi lhão e
meio de cri an ças en tre sete e 14 anos es tão fora
das sa las de aula. Um mi lhão de ado les cen tes, en tre
15 e 19 anos, 6,8% da po pu la ção nes sa fa i xa etá ria,
são anal fa be tos.

Sr. Pre si den te, num ra ci o cí nio e num exem plo
sim plis ta, com pa ro a si tu a ção da cri an ça e do ado -

les cen te à dos car ros aban do na dos. De vi do ao avan -
ço no ca das tro or ga ni za do pelo Re na van, che ga mos à 
tris te cons ta ta ção de que é pos sí vel lo ca li zar ime di a ta -
men te o pro pri e tá rio de um car ro aban do na do em
qual quer rua des te país e re co lhê-lo a um pá tio do De -
tran, onde são to ma das to das as pro vi dên ci as para
que aque le veí cu lo seja res ti tu í do ao seu pro pri e tá -
rio. Ocor ra esse epi só dio em qual quer ci da de des te
País, isso acon te ce com um ve í cu lo. To da via, fa ça -
mos a ex pe riên cia de de i xar uma cri an ça na rua de
qual quer ca pi tal bra si le i ra e cons ta ta re mos que essa 
cri an ça vai per ma ne cer por dias, me ses e anos no
mais pro fun do aban do no, sem que te nha mos ne -
nhum tipo de ca das tro, de re gis tro que pos sa iden ti -
fi cá-la, de onde vem e quem são os seus pais.

O mais de fa sa do, o não in for ma ti za do de to -
dos os re gis tros, a sa ber, des de o Re gis tro de Pro -
pri e da de Imo bi liá ria ou o Re gis tro Na ci o nal de Ve í -
cu los Au to mo to res, é exa ta men te o da cer ti dão de
nas ci men to – ins tru men to de ci da da nia ne ga do a
mi lha res de cri an ças bra si le i ras. Além de não ter
seu re gis tro in for ma ti za do, além de não per mi tir a
ime di a ta iden ti fi ca ção da cri an ça, à cer ti dão de nas -
ci men to, o ter mo de ci da da nia bra si le i ra, não têm
aces so mi lha res de cri an ças nes te País.

Den tre as di ver sas pro pos tas apre sen ta das, o
do cu men to do Tri bu nal Per ma nen te dos Po vos pro -
pug na pela eli mi na ção do tra ba lho in fan to-juvenil, a
supres são dos tra ta men tos ve xa tó ri os nas ins ti tu i ções
de in ter na ção, o aban do no da prá ti ca abu si va de
par tos ce sa ri a nos, a re pres são à pe do fi lia e à vi o -
lên cia se xu al con tra cri an ças e ado les cen tes, in clu -
si ve no âm bi to fa mi li ar.

Mais re le van te ain da e to tal men te em con so -
nân cia com a pro pos ta que apre sen tei nes ta Casa,
a sen ten ça su ge re “que a pro te ção à cri an ça e ao
ado les cen te bra si le i ros seja as su mi da como uma
ca u sa na ci o nal, a par tir de um pac to fir ma do en tre
po lí ti cos e a so ci e da de ci vil, com apli ca ção ga ran ti -
da e con ti nu i da de as se gu ra da, in de pen den te da al -
ter nân cia do Po der”, e ain da, “a for mu la ção de pro -
je tos de al te ra ções le gis la ti vas com me di das pon tu -
a is de alta efi cá cia e du ras san ções aos in fra to res”.

Assim, dada a re le vân cia do tema, a se ri e da de 
do tra ba lho re a li za do pelo Tri bu nal dos Po vos, em
con jun to com a OAB de São Pa u lo, e a im por tân cia
do seu con te ú do, re que i ro a trans cri ção nos Ana is
do Se na do Fe de ral da sen ten ça pro fe ri da na 27ª
Ses são do Tri bu nal Per ma nen te dos Po vos, que
ane xo a este pro nun ci a men to, con vo can do os co le -
gas des ta Casa a não me dir mos es for ços até en con -
trar mos os ca mi nhos e im ple men tar mos as soluções
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que pro pi ci em a ga ran tia dos di re i tos fun da men ta is
da cri an ça e do ado les cen te bra si le i ros.

Sr. Presidente, exemplos nós os temos:
assistimos aqui, no Governo do Distrito Federal, ao
surgimento da “Bolsa Escola”. Este foi um grande
avanço, Sr. Presidente.

Mas quero falar um pouco sobre meu Estado,
o Tocantins. Lá temos um programa, que considero
de renda mínima, denominado “Os Pioneiros
Mirins”, que abriga hoje 30 mil crianças. São 30 mil
famílias tocantinenses que se valem dessa iniciativa 
para escapar da fome, da miséria absoluta e do
abandono, encontrando no Governo do Estado uma
parceria que está funcionando para a família
tocantinense. São 30 mil crianças, Sr. Presidente.
Se transferíssemos proporcionalmente esse número 
ao País, equivaleria a dizer que o Governo Federal
poderia estar com um programa abrangendo 4,2
milhões de crianças. Qual não seria a
transformação, Sr. Presidente, se houvesse uma
posição política firme e determinada com relação ao 
abandono da infância neste País?

Não descansarei, Sr. Presidente, já que outros 
Estados apresentam diferentes programas de renda 
mínima destinados à criança. Esse programa a que
me referi – “Os Pioneiros Mirins” –, do Estados do
Tocantins, envolveu todos os Municípios
tocantinenses. A exemplo desse programa, como
prefeito, criei “Os Amigos do Meio Ambiente”,
contemplando 700 crianças, que passaram a
receber informação especializada sobre questões
ambientais, preparo de mudas de árvores frutíferas,
projetos de urbanização e paisagismo. Qual não foi
a identificação daquelas crianças com esse
programa, Sr. Presidente? A iniciativa foi tão eficaz
que a Unicef a carimbou, dele passando a ser
parceira. Portanto, Sr. Presidente, exemplos nós
temos!

Quero crer nas preocupações externadas pela
digníssima Primeira Dama deste País, mulher
respeitada pelo seu desejo de servir aos nossos
irmãos brasileiros por meio do programa
Comunidade Solidária. Todavia, sinceramente, no
meu entendimento, esse programa é tímido, de
pouca eficácia, tendo em vista a profunda crise
vivida pela infância no Brasil, os problemas
enfrentados pela criança brasileira, desde, como
disse, o registro de nascimento e a expedição da
respectiva certidão, talvez o primeiro passo.

Por tan to, Sr. Pre si den te, de ve-se re gis trar a in -
dig na ção, a voz ve e men te que se fará ou vir com a
par ti ci pa ção des ta Casa, da Câ ma ra dos De pu ta -

dos, da so ci e da de ci vil, da OAB de São Pa u lo e, fi -
nal men te, do Tri bu nal Per ma nen te dos Po vos, que
in fli giu ao nos so País esta con de na ção, que, cer ta -
men te, ca u sa rá cons tran gi men to ao Bra sil lá fora. E
é pre ci so ha ver cons tran gi men to por par te de to dos
nós – e in cluo nos so Se na do Fe de ral, o Con gres so
Na ci o nal e to dos os seg men tos da nos sa so ci e da de 
res pon sá ve is por este gra ve pro ble ma.

Não des can sa rei, Sr. Pre si den te, en quan to
não en ten der que o Go ver no Fe de ral te nha ado ta do 
al gu ma me di da re al men te efi caz. A este pro pó si to,
Sr. Pre si den te, como cos tu mo ver al guns Srs. Par la -
men ta res se re fe ri rem a co le gas Se na do res, do PFL 
ou de ou tros par ti dos que apo i am o Go ver no nes ta
Casa, como sen do da ban ca da go ver nis ta, da ban -
ca da de apo io ao Go ver no Fe de ral, que ro de i xar
cla ro que mi nha mis são nes ta Casa é re pre sen tar o
povo do meu Esta do. Sou do PFL, mas te nho ado ta -
do uma pos tu ra que está à al tu ra do que de se ja va o 
ci da dão to can ti nen se quan do es co lheu meu nome
para re pre sen tar a mais nova Uni da de da Fe de ra -
ção nes ta Casa. Te nho tido, den tro do meu Par ti do,
a li ber da de para co lo car te mas à dis cus são con trá ri -
os às pri va ti za ções da Pe tro bras, da Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral, do Ban co do Bra sil, por exem plo, e
não ace i ta rei ne nhum tipo de res tri ção de quem
quer que seja ao ex ter nar a mi nha pre o cu pa ção
com es sas ins ti tu i ções, que con si de ro es tra té gi cas e 
fun da men ta is à es tru tu ra do Esta do, como con du to -
ras de po lí ti cas im por tan tes para a re cons tru ção
des te País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro con cla mar os
meus Pa res do Se na do Fe de ral para ins ti tu ir mos a
“Ban ca da da Cri an ça”, a fim de ser mos ve e men tes
na nos sa con du ta, na nos sa atu a ção, até que esse
pro ble ma seja en ca ra do com mais se ri e da de, com
mais von ta de e com mais de ter mi na ção por to das
as au to ri da des, por to dos os Go ver na do res de Esta -
dos e pelo Go ver no Fe de ral.

Ao pe dir, Sr. Pre si den te, a trans cri ção, nos
Ana is do Se na do, da Sen ten ça pro fe ri da na 27ª
Ses são do Tri bu nal Per ma nen te dos Po vos, que ro
de i xar con sig na dos aqui os meus vo tos de con gra -
tu la ção, de so li da ri e da de à OAB de São Pa u lo, co -
mun gan do da mes ma in dig na ção e da mes ma pre o -
cu pa ção, e, ao fi nal de tudo, de i xar con sig na da a
mi nha es pe ran ça de ver sur gir, nes ta Casa e nes te
País, uma pre o cu pa ção com re la ção a esse as sun -
to, que, de fi ni ti va men te, não nos de i xa dor mir: o
aban do no da cri an ça e do ado les cen te em nos so
País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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Durante o discurso do Sr. Eduardo
Siqueira Campos, o Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Roberto Freire.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Freire) – V. Exª
será atendido nos termos regimentais.

Concedo a palavra ao Senador Ernandes
Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
condição de representante do Estado de Rondônia,
não poderia deixar de trazer denúncias a esta Casa, 
como tantas outras que já fiz aqui, todas elas com
fundamento. Dias atrás, estivemos com o Ministro
de Minas e Energia, Rodolpho Taurinho Neto, e fiz
algumas denúncias em relação ao sistema de
privatização das empresas energéticas do meu
Estado, Rondônia. Lamentavelmente, não foram
tomadas as posições necessárias, tendo em vista
ter o Ministro se afastado do cargo. 

Logo depois, retornei àquele Ministério na
companhia do Governador do Estado, de outros
dois Senadores, do Presidente da Assembléia
Legislativa do meu Estado e, também, de alguns
Deputados Federais. Repeti as denúncias, e o
Ministro ainda disse, na presença do meu
Governador e dos colegas Senadores, que eram
graves e teriam que ser apuradas. 

Até então, lamentavelmente, não houve
nenhuma tomada de posição de que tivéssemos
conhecimento. Todos esses abusos tomaram como
base a Medida Provisória nº 1.531/11. É evidente
que há um abuso na aplicação dessa medida, até
porque foi instituída para a dispensa de licitação,
para aquelas empresas que geravam energia por
meio das hidroelétricas e que, no passado,
tiveram que passar por uma licitação para ter o
direito de gerar energia. Então, não haveria a
necessidade de nova licitação. Todavia,
distorcendo os objetivos da medida provisória e
enganando, lesando, esbulhando e destruindo o
desenvolvimento do Estado de Rondônia, a
administração do Governo que cuida da
privatização da Ceron está dispensando licitações
na área de geração térmica de energia. Essa
dispensa não poderia ser feita até porque o princípio 
dessa medida provisória não abrangeria os
produtores independentes que querem gerar
energia e depois vendê-la.

Sr. Presidente, os contratos assinados nessa
área de energia, dispensados de licitação, são
milionários. As negociatas são montadas depois
pelo diretor da empresa, por um presidente, por
um terceiro escalão. Há, inclusive, negociata
envolvendo o parque gerador de energia do
Estado de Rondônia, a Ceron, instalada em 52
Municípios do Estado.

Uma medida provisória encaminhava a Ceron
para ser privatizada, mas os trâmites dessa
medida não foram seguidos. Logo após, a
Diretoria da Ceron, hoje Presidência, passou todo
o patrimônio – maquinário, estrutura, depósito,
telefones, motores, sistema de transportes,
inclusive funcionários – para uma empresa que
dizem ser espanhola, a Guascor. Todo esse
patrimônio entregue a uma empresa para que gere
energia num comodato de doze anos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Ceron 
foi federalizada para ser privatizada, não para
fazer um contrato de doze anos de comodato com
uma empresa cujas origens ninguém conhece,
que não investiu um centavo em Rondônia, mas
que recebeu do Governo Federal, por meio desse
sistema de privatização, este vultoso patrimônio
que é a geração de energia para todo o Estado. A
Ceron ainda doou à Guascor todo o combustível e 
lubrificante para a geração de energia, garantiu a
reposição de peças e mais a realização de obras.
Essa empresa está gerando energia e vendendo-a
para o povo de Rondônia e para a própria Ceron a
R$93,00 a mw/h.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
antes da federalização, o preço pago no Estado
pela energia dos produtores independentes era
entre R$40,00 e R$45,00 ou, no máximo,
R$60,00 a mw/h. Com a pr ivatização, em vez de
se baratear o custo da energia, houve um
aumento de R$60,00 para R$93,00 a mw/h,
sacrificando a população do meu Estado, que já é
pobre e distante de qualquer apoio
governamental. Agora, se vê obrigada a pagar
energia gerada com o maquinário comprado com
dinheiro do povo, da empresa pública Ceron, que 
forneceu o óleo, a reposição de peças, o
lubrificante e toda a estrutura, do telefone à
cadeira para a empresa sentar. E o povo, em vez 
de ter a energia entre R$40,00 e R$60,00 a mw/h,
a está pagando a R$93,00. Isso – tenho certeza
de que será apurado – é caso de polícia, é um
roubo, um esbulho ao patrimônio do povo de
Rondônia.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como
uma empresa chega sem nada, sem ao menos uma
pequena máquina de contabilizar, e recebe todo o
patrimônio, apoio, funcionários, só para gerar
energia e vender a R$93,00 a mw/h? Isso pode
estar acontecendo em outros Estados. No Acre, por
exemplo, na mesma região onde estão implantadas
essas mutretas, já existe uma ação sendo apurada
pelo Ministério Público, porque lá também estão
sendo usados esses artifícios em relação aos
abusos na geração de energia.

Essa medida provisória, como foi proposta,
serviria para dispensar a licitação daqueles
produtores que já teriam passado pelo crivo da
licitação na hora de gerar energia. Agora, para os
produtores independentes que vão ao Estado ou
que vêm ao Brasil para gerar energia a óleo ou à
lenha, evidentemente, teria de haver nova licitação.
Afinal de contas, para que uma prefeitura possa
comprar um caderno ou uma cadeira, há um
processo de licitação. No entanto, para se fazer um
contrato de quinhentos, seiscentos, um bilhão de
reais, baseado na armação feita entre essa medida
provisória e esse esquema dentro do Governo, na
área energética, dispensa-se a licitação.

Atualmente, estão montando um esquema no
Estado para buscar o gás de Urucum e implantar
uma termoelétrica, que custará entre seiscentos e
um bilhão de reais. Já existe essa armação toda
para dispensar a contratante de uma licitação.

Como é que um montante de R$600 milhões
para gerar 300 megawatts, quase duas vezes maior 
do que a Hidrelétrica de Samuel, se assina um
contrato desse tipo sem qualquer instrumento de
licitação, à mercê da vontade do presidente da
Ceron e de alguns aposentados do sistema elétrico,
que estão fazendo um tripé nessas vendas, nessa
federalização, para serem beneficiados após as
privatizações.

Se isso não bastasse, Sr. Presidente, a
empresa Guascor, que chegou a Rondônia,
conseguiu, por contratos fraudulentos, gerar
energia para 49 dos 52 Municípios do Estado. O
atual presidente comprou, com dinheiro da própria 
Ceron, os direitos de exploração de uma
hidrelétrica concedidos a uma empresa pelo
Dnaee na cidade de Machadinho, em Rondônia, e
colocou-a nas mãos da Guascor. Com o dinheiro
do próprio sistema, a hidrelétrica será construída
para a Guascor. Nunca vi negócio tão bom quanto
esse – nem os tais negócios da China.

Não sei qual será, a par tir de ago ra, o en ca -

mi nha men to a ser dado a esta ques tão: se aci o -
nar o Tri bu nal de Con tas para anu lar es ses con -
tra tos le o ni nos ou se ins ta u rar uma CPI para
apu rar as fra u des no sis te ma elé tri co. A todo
mo men to, apro va mos mi lhões de reais a se rem
in ves ti dos nes sas em pre sas que es tão sen do pri -
va ti za das. Não sei se o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
po de ria dar je i to nes ta si tu a ção. É ne ces sá rio to -
mar uma po si ção. Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, faço par te da Co mis são Mis ta de Orça -
men to, e, no mês de de zem bro, ao apa gar das lu -
zes, no pe núl ti mo dia, es ta va sen do apro va da a li -
be ra ção de R$44 mi lhões para a Ce ron. O Go ver -
no Fe de ral re pas sou esse di nhe i ro, com as obras
já cons tru í das sem licita ção, sem ne nhum trâ mi te
le gal, por in ter mé dio do Mi nis té rio, com o nos so pro -
tes to e de vá ri os De pu ta dos da Co mis são de Orça -
men to. O di nhe i ro foi en ca mi nha do para o Esta do
de Ron dô nia, e nin guém sabe o seu des ti no. A pri -
va ti za ção do se tor elé tri co é uma ca i xa pre ta.

Nun ca mais ouvi di zer que ti ves se sido fe i ta 
uma li ci ta ção para obras no se tor elé tri co, ou sido 
re pas sa do a es sas em pre sas tal sis te ma de ge ra -
ção de ener gia. Te nho a cer te za de que to dos es -
ses pro ble mas têm o mes mo pano de fun do, a Me -
di da Provisó ria nº 1.531/11, que está sendo usa da
como se fos se para apli car na ge ra ção de ener gia ter -
mo e lé tri ca.

Esta mos di an te de uma si tu a ção que deve
ser apu ra da. Te nho cer te za que o povo de Ron -
dô nia não pode pa gar o valor que está sen do co -
bra do, ou seja, de R$40,00 a R$60,00 mw/h pas sa 
a R$93,00 mw/h, e a em pre sa que re ce be esse di -
nhe i ro não apli ca um cen ta vo em Ron dô nia. Isso
pre ju di ca o nos so Esta do, que é de ten tor de 30%
des sa em pre sa; a ad mi nis tra ção que está cu i dan -
do da Ce ron não dá sa tis fa ção ao Go ver no do
Esta do, não aten de par la men ta res e não res pe i ta
a po pu la ção de Ron dô nia. O sis te ma é man dar
para lá um apo sen ta do da Ele tro brás ou da Ele tro -
nor te que im põe re gras, des co nhe cen do e des res -
pe i tan do o povo do Esta do de Ron dô nia, prin ci pal -
men te o Go ver no do Esta do.

Fiz vá ri os re que ri men tos, que fo ram apre -
sen ta dos nas três úl ti mas ses sões, em que pe di -
mos in for ma ções so bre o que foi in ves ti do na
Ce ron des de o iní cio do pro ces so de pri va ti za -
ção, qual a ori gem des ses re cur sos, qua is as
me lho ri as no sis te ma de for ne ci men to de ener -
gia elé tri ca aos con su mi do res e se hou ve au -
men to de ge ra ção de ofer ta de ener gia elé tri ca,
mo da li da de de con tra to dos pro du to res in -

599   ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 1999



de penden tes, que é o caso da de nún cia que
faço, e ter mos e con di ções do pro ces so de co -
mo da to já con clu í do na que le se tor.

O ou tro re que ri men to é di ri gi do ao Mi nis tro
de Mi nas e Ener gia, pe din do in for ma ções so bre
o va lor to tal dos in ves ti men tos in di vi du a is nas
em pre sas con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca já
le i lo a das e pri va ti za das, fon te dos re cur sos, va -
lo res in di vi du a is pa gos pe las con ces si o ná ri as
de ener gia elé tri ca já le i lo a das e pri va ti za das, va -
lor to tal in ves ti do nas con ces si o ná ri as de ener -
gia elé tri ca, va lor to tal ar re ca da do nas pri va ti za -
ções das con ces sões de ener gia e o cus to/be ne -
fí cio des ses in ves ti men tos para a pri va ti za ção.

O ou tro re que ri men to está re la ci o na do à
usi na de Ma cha di nho, que a em pre sa Ce ron
com prou e “doou” para a em pre sa Gu as cor. Qu -
e ro sa ber de quem é essa em pre sa, quem está
por trás des ses in te res ses es cu sos que pre ju di -
cam tan to os Esta dos da Re gião Nor te, des tru in -
do um pa tri mô nio que há mais de trin ta anos o
povo do Esta do de Ron dô nia cons tru iu.

Sr. Pre si den te, de ago ra em di an te, va mos
ba ter nes te as sun to to dos os dias. É pena que
os Se na do res que es ti ve ram co nos co no Mi nis -
té rio de Mi nas e Ener gia – os re pre sen tan tes do
Acre que têm ação cor ren do na Jus ti ça con tra
es sas ne go ci a tas – não es te jam pre sen tes. Va -
mos in sis tir até que o Tri bu nal de Con tas, o Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral e as au to ri da des com pe -
ten tes dêem sa tis fa ção do que vem ocor ren do
no meu Esta do. 

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Fre i re) – Com a 
pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des, por ces são
da Se na do ra Mar lu ce Pin to, que já ha via ad qui ri do o 
di re i to por ces são do Se na dor Car los Pa tro cí nio.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
hoje eu gos ta ria de fa zer aqui um cha ma men to ao
povo bra si le i ro. 

O nos so Ple ná rio hoje está re du zi do, há co -
mis sões nes te mo men to, re u nião de lí de res que
logo em se gui da vai acon te cer, mas nós acre di ta -
mos que o que se fala aqui nes ta Casa cer ta men te
deve che gar aos ou vi dos do povo bra si le i ro e, prin ci -
pal men te, quan do nós bus ca mos fa zer uma aná li se, 
uma re fle xão da re a li da de na ci o nal.

Nes se sen ti do, tra go ini ci al men te al guns da -
dos, prin ci pal men te do pon to de vis ta eco nô mi co e
so ci al, fun da men tal para aju dar na com pre en são do
que está ocor ren do na nos sa vi são.

Mas, mais do que isso, quero advertir para a
necessidade de se alterar com urgência e
radicalidade os rumos do País.

Para começar, é preciso destacar que vivemos 
atualmente a maior recessão registrada no País
desde a década de 20, que resulta nos piores
indicadores econômicos e sociais da história do
Brasil.

O cres ci men to do PIB que, em 1994, era de
5,95%, de cres ceu para 4,29%, em 1995, che gan do
a 2,98%, em 1996, e, des de en tão, vem ca in do até
pró xi mo de zero, com pers pec ti va de tor nar-se ne -
ga ti vo nes te e nos pró xi mos anos. Com as úl ti mas
me di das ado ta das pelo Go ver no, a eco no mia na ci o -
nal foi de fi ni ti va men te em pur ra da para a re ces são,
com a que bra de i ra do se tor in dus tri al, em po bre ci -
men to do cam po e au men to alar man te do ín di ce de
de sem pre go.

Se gun do o eco no mis ta Már cio Por chman, da
Uni camp, a taxa de de sem pre go pode al can çar a
taxa de 13,6%, de acor do com cri té ri os ofi ci a is de
me di ção, atin gin do cer ca de 10,2 mi lhões de pes -
so as, o que, a con fir mar-se, ad qui ri rá di men sões
de uma ver da de i ra tra gé dia. De ju lho de 1994 a
de zem bro de 1996, o se tor ban cá rio dis pen sou
54% de seu pes so al; o se tor têx til dis pen sou
33,4%; o da bor ra cha, 29%; o do ves tuá rio,
28,1%; en quan to, no cam po, cer ca de 200 mil tra -
ba lha do res per de ram seus em pre gos ape nas na
sa fra de 1997. A ver da de é que o de sem pre go du -
pli cou nos pri me i ros qua tro anos do Go ver no FHC, 
des do bran do-se em ín di ces de ina dim plên cia
cres cen tes, vi o lên cia so ci al, de sa gre ga ção fa mi li ar
e ex plo ra ção in fan til.

Atu al men te, tam bém fru to des sa po lí ti ca de
des mon te da eco no mia na ci o nal, re gis tra-se uma
con cen tra ção de ren da sem pre ce den tes: ape nas
10% da po pu la ção de têm 47% da ren da na ci o nal. E, 
se gun do o IBGE, cer ca de 10,3 mi lhões de fa mí li as,
ou seja, o equi va len te a um ter ço da po pu la ção bra -
si le i ra, vi vem com me nos de meio sa lá rio mí ni mo
por mês. Mes mo di an te dis so, o Go ver no pro mo ve
cor tes nos re cur sos dos pro gra mas de Ren da Mí ni -
ma, das Fren tes de Tra ba lho, das ins ti tu i ções vol ta -
das à as sis tên cia so ci al.

Esse quadro que o Governo insiste em
continuar escondendo é resultado de uma política
econômica inte i ramente equi vocada que abandonou 
ou traiu a idéia original do Real, desvi ando-se para
a total submissão ao capital espe cu lativo inter na -
cional. Nesses quatro anos, radi ca lizando a política
iniciada por Collor, o Governo FHC promoveu a fragi -
lização do Estado nacional, a desna ci o na lização da infra-es-
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trutura do País, o enfra que cimento do mercado
interno, a concen tração de renda, o arrocho salarial
e o desemprego. Em conse qüência de política
nefasta, a Nação está submetida a situações como
o recente blecaute, que nada mais é do que
resultado das priva ti zações irres pon sáveis, da
ausência de inves ti mentos públicos e privados
estran geiros e do descaso para com a população.

Nos últimos cinco anos, cerca de 600 grandes
empresas públicas e privadas nacionais foram
vendidas, fazendo com que, entre 1994 e 1996, a
participação do capital estrangeiro nas receitas
empresariais crescesse de 32% para 44,1%,
enquanto a presença nacional fosse reduzida de
24% para 20%. As estatais, por sua vez, uma a uma 
– Usiminas, CSN, Vale do Rio Doce e tantas outras
– foram sendo vendidas, segundo o Governo, para
“abater a dívida”, deixando o País à mercê dos
monopólios em áreas vitais para a economia e a
segurança nacional. As empresas que sobreviveram 
às privatizações e à desnacionalização foram
submetidas à desastrosa política de importações,
que destruiu diversos setores econômicos, gerando
mais dependência e desemprego.

Na agropecuária, a política não poderia ser
mais infeliz, pois, em quatro anos de Real,
assistimos ao crescimento das importações de
produtos primários, à descapitalização dos
produtores, ao empobrecimento do campo e ao
aumento do êxodo rural. Somente neste ano, o
Brasil vai gastar US$2 bilhões com a importação de
algodão, feijão, milho, arroz e trigo, aumentando
drasticamente a dependência alimentar do País e a
crise no campo. Apesar disso, enquanto os Estados
Unidos e a Comunidade Européia aumentavam a
alíquota para importação de grãos, o Governo
brasileiro comprometia-se com o FMI em cortar todo 
tipo de subsídio para a agricultura nacional.

Srªs e Srs. Senadores, agora, estamos diante
de nova tentativa de privatização radical do setor
energético, que chega ao extremo da
desnacionalização do rio São Francisco e da
entrega do controle das águas nacionais. Na
mesma direção irresponsável, o Governo pretende
abrir mão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica
Federal, dos Correios e Telégrafos e, apesar de
negar, também da Petrobras. Sem falar que o
Banco Central do Brasil já está informalmente
privatizado, com a presença de um ex-funcionário
do maior especulador do mundo em sua
presidência.

No en tan to, ape sar de ven der es ta ta is, de cor -

tar re cur sos pú bli cos e de ar ro char os sa lá ri os dos
tra ba lha do res e do fun ci o na lis mo, a dí vi da ex ter na
só aumen tou, pas san do da casa dos US$100 bi lhões
para mais de US$400 bi lhões, por con ta das ma i o -
res ta xas de ju ros do mun do. Com a re cen te des va -
lo ri za ção da mo e da, a dí vi da do Te sou ro Na ci o nal
cres ceu, so mente em ja ne i ro, um to tal de R$65,7 bi -
lhões, fa vo re cendo o sis te ma fi nan ce i ro, úni cos be -
ne fi ci a dos pela atu al po lí ti ca mo ne tá ria e eco nô mi -
ca. Não é por nada que, em ja ne i ro, os ban cos pri -
va dos lu cra ram cer ca de R$3,3 bi lhões – pra ti ca -
men te o do bro do lu cro ob ti do em todo o ano de
1998.

Tão gra ve quan to a cri se, que os in di ca do res
de mons tram de for ma cris ta li na, foi a pos tu ra do Go -
ver no, que pre fe riu es con der essa re a li da de da so ci -
e da de e pra ti car o que con si de ra mos um ver da de i ro 
es te li o na to nas úl ti mas ele i ções pre si den ci a is. Ame -
a çan do o povo com o “caos” de uma pos sí vel vi tó ria
opo si ci o nis ta, o Go ver no Fe de ral pro me teu que,
“de po is de der ro tar a in fla ção”, ha via che ga do a vez
de ge rar em pre gos – que fi xou em sete mi lhões, em
todo o País. Isso, é bom lem brar, a par tir de um pro -
ces so de re e le i ção – que deu a vi tó ria ao atu al Pre -
si den te da Re pú bli ca des te País – in te i ra men te vi ci -
a do em sua ori gem, fato evi den ci a do pela com pra e
ven da de vo tos para ga ran tir apro va ção no Con -
gres so Na ci o nal. E di ga-se de pas sa gem, até hoje
esse fato não foi es cla re ci do de vi da men te. Insta -
la-se todo tipo de CPI, mas ain da não se bus cou a
CPI dos cor rup to res que com pra ram os vo tos para
ga ran tir a apro va ção da emen da da re e le i ção no
Con gres so.

Mas o que ter mi nou ocor ren do não foi nem
uma co i sa nem ou tra, pois a in fla ção se faz pre -
sen te, ame a çan do o po der aqui si ti vo dos tra ba lha -
do res, en quan to o de sem pre go au men ta a cada
dia que pas sa. O Bra sil tra í do, sub me ti do a um
iné di to e ver go nho so pro ces so de de pen dên cia
ex ter na, as sis te ao agra va men to da re ces são e
sen te frus tra ção di an te da au sên cia de qual quer
pro je to de de sen vol vi men to. É pre ci so pa rar ur -
gen te men te com esse pro ces so, res ga tar o sen ti -
men to de Na ção, cri ar ex pec ta ti vas de de sen vol vi -
men to, de ge ra ção de em pre gos e, prin ci pal men -
te, de jus ti ça so ci al.

Di an te do es go ta men to en tre o dis cur so e  a
prá ti ca, ou, mais gra ve do que isso, de sua aba la da
au to ri da de po lí ti ca in ter na e ex ter na, é im pe ri o so
que o atu al Pre si den te da Re pú bli ca, na ava li a ção
do PDT, afas te-se do car go, cri an do con di ções para 
que o País en con tre um novo ca mi nho para a vida
dos bra si le i ros.
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A Nação está cansada de esperar pela adoção 
de medidas prioritárias, como a redução das taxas
de juros, a Reforma Tributária e uma Política
Industrial, entre outras, sistematicamente
discursadas, mas não planejadas, e que vêm sendo
adiadas, enquanto tentam-se impor pautas para
desviar a atenção da sociedade, como a Reforma
Política ou a extinção da Justiça do Trabalho, que é
agora o canal que se está buscando,
desrespeitando-se e, até mesmo, em determinados
momentos, desmoralizando-se o Poder Judiciário.

O Brasil precisa de um Governo voltado para
o desenvolvimento nacional, que mobilize suas
energias com grandeza em favor da Nação e do
povo brasileiro, e não contra ele, contra o Pacto
Federativo, contra os Estados e Municípios, contra
a produção e contra os trabalhadores, como temos
assistido.

É preciso que a Nação aprofunde rapidamente 
essa avaliação, e é daqui que fazemos o
chamamento ao povo brasileiro, perguntando: o que 
ainda podemos esperar que seja feito pelo atual
Governo, em nome do ajuste fiscal, sem fim e sem
resultados, a não ser o agravamento da crise a cada 
nova medida adotada?

A privatização do Banco do Brasil, da Caixa
Econômica Federal e dos sistemas financeiros
estaduais, deixando o País sem bancos, sem
capacidade de investimentos, sem instituições que
financiem a agropecuária ou invistam no setor
habitacional, entre outras medidas?

Vamos esperar o desemprego atingir índices
ainda mais dramáticos do que os atuais,
comprometendo o presente e o futuro desta e das
próximas gerações de brasileiros? Além disso,
apesar de sacrificado com a humilhação da falta de
trabalho, privado de direitos humanos básicos e, em 
conseqüência, de uma renda capaz de sustentar
seus familiares, nosso povo ficará sem a Justiça do
Trabalho, que estão tentando extinguir.

Vamos esperar a desnacionalização do
parque industrial brasileiro, que já teve cerca de
80% das grandes empresas vendidas, impondo-se 
um regime de dependência sem precedentes na
história do Brasil, capaz de fazer retroceder a
economia nacional ao período anterior à
Revolução de 1930?

Vamos esperar a Petrobras ser entregue a
empresas privadas, deixando o Brasil sem política
para o setor, sem reservas estratégicas ou, ainda
mais grave, exposto apenas à sanha do lucro
imediato, como vem ocorrendo em todos os setores

privatizados? A Companhia Vale do Rio Doce, por
exemplo, dos R$460 milhões do lucro obtido no ano
passado, distribuiu R$246 milhões a título de
dividendos, abrindo mão de investimentos.

Va mos es pe rar o pac to fe de ra ti vo ser des tru í -
do, em pur ran do o País para a que bra de re la ções
ins ti tu ci o na is que con for ma ram a Na ção bra si le i ra,
um dos ma i o res exem plos de con vi vên cia har mo ni o -
sa en tre o con jun to de seus en tes fe de ra dos, ape sar 
de sua ex ten são, de sua di ver si da de re gi o nal e di fe -
ren ças cul tu ra is?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
tra zer o caso es pe cí fi co do Rio Gran de do Sul, que
de ja ne i ro até hoje teve re ti dos cer ca de R$40 mi lhões
pelo Go ver no Fe de ral, que in sis te em des co nhe cer
nos sas di ficul da des. Her da mos uma dí vi da de
R$13,4 bi lhões e um dé fi cit ope ra ci o nal de R$1,2
bi lhão. Por isso, nos úl ti mos dias, o Go ver no es ta -
du al sus pen deu re pas ses de re cur sos às duas
mon ta do ras – GM e Ford, por con ta dos sub sí di os
e fi nan ci a men tos. Se gun do in for ma ção ofi ci al do
Go ver no, já fo ram re pas sa dos R$390,6 mi lhões
para a GM e a Ford, fal tan do o re pas se  de
R$466,9 mi lhões, dos R$866,8 mi lhões do cus to
to tal es ti ma do para a im plan ta ção das duas em -
pre sas. Ve jam V. Exªs que es sas duas gran des
mul ti na ci o na is im pu se ram ao Esta do do Rio
Gran de do Sul um alto pre ço, ao qual o Go ver no
es ta du al an te ri or se sub me teu, co lo can do o
povo ga ú cho em di fi cul da des de toda or dem,
por que hoje te mos po bre za no cam po e na ci da -
de, pro ble mas gra vís si mos na área da sa ú de e
até es co las com fal ta de pro fes so res, sem que o
Go ver no pos sa no me ar ou tros, di an te das di fi -
cul da des. Se gun do con tra to fir ma do ain da em
1999, o Go ver no do Esta do do Rio Gran de do
Sul deveria re pas sar mais R$466,9 mi lhões para
es sas duas gi gan tes. Con tu do, ten do em vis ta tra -
tar-se de pon to es tra té gi co do Mer co sul, a per ma -
nên cia das em pre sas no Esta do in te res sa não só
a elas, mas cer ta men te ao Go ver no, que aci ma de 
tudo de se ja o diá lo go.

A ver da de é que tais va lo res são im pa gá ve is,
obri gan do o Go ver no do Esta do, di an te da pres são
fe de ral e da he ran ça do Go ver no an te ri or, a ado tar
me di das como es sas a que nos re fe ri mos, para pre -
ser var os in te res ses do Esta do e da po pu la ção em
pri me i ro lu gar. Com isso, se gun do ma ni fes ta ção do
Gover no es ta du al, fi ca ri am pre ser va das as con di ções
de in ves ti men tos na agro in dús tria, ge ran do ren da e
em pre go e fi xan do o ho mem no cam po, que é a
base para o de sen vol vi men to ga ú cho. Além dis so,
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po de ria ha ver mo der ni za ção do com ple xo cou re i -
ro-calçadista, tam bém fun da men tal, e fo men to do
com ple xo me tal-mecânico. Enfim, sa be mos que go -
ver nar é fa zer op ção, e a par tir des sa com pre en são
a de ci são do Go ver no es ta du al tam bém ga ran te a
pri o ri da de para in ves ti men tos na área so ci al, es pe ci -
al men te em sa ú de, edu ca ção e ha bi ta ção, en tre ou -
tros se to res.

Ainda em relação à nossa situação e em
especial às recentes medidas adotadas, é preciso
reafirmar a disposição do Governo do Estado em
negociar, em abrir um processo de diálogo franco
e positivo com essas empresas para que, diante
da realidade, elas mesmas compreendam o que é
possível ser feito. Em nota oficial, o Executivo
estadual deixou claro que o Governo está e
sempre esteve aberto à negociação, desejando
que essas empresas contribuam para o
desenvolvimento econômico e social do Estado. A
presente atitude, portanto, é no sentido de tornar
sadia e transparente a relação entre o Governo e
as indústrias, não só nesse caso específico como
nos demais que venham a ocorrer.

Ainda gostaríamos de perguntar, finalmente,
se vamos esperar, para reavaliar os rumos desse
País, que a última das privatizações seja feita – a
da moeda nacional, com a dolarização da
economia, sonho de muitos especuladores e
objetivo inconfesso de setores da própria equipe
econômica do Governo.

Diante disso, temos uma posição firmada e
abraçada pelo Partido: o Presidente Fernando
Henrique Cardoso precisa realmente colocar na sua
pauta política a possibilidade da renúncia neste
momento da vida nacional, caminho este capaz de 
criar novas condições de interlocução do Governo
com a sociedade, com os demais Poderes, com os 
setores produtivos e com os trabalhadores, bem
como afirmar uma nova postura do País no campo 
internacional. Nesse sentido, nosso Partido, o
PDT, está convocando a sociedade à reflexão, ao
debate e à mobilização, para resgatar a história do 
Brasil, que é de progresso, desenvolvimento e fé
em seu futuro. Tudo isso foi muito bem demonstrado 
por vários governos, inclusive os trabalhistas,
especialmente o de Getúlio Vargas, que deu
dimensão de Nação ao País, construiu sua
infra-estrutura industrial e organizou sua força de
trabalho, com direitos e dignidade.

Não es ta mos aqui pre gan do ne nhum tipo de
gol pis mo – como al guns afir mam –, mas de fen den -
do um pre ce i to cla ro e le gí ti mo, pre sen te na Cons ti -

tu i ção Fe de ral, como for ma de res ga tar a go ver na bi -
li da de do País, com pro me ti da por uma das pi o res
ad mi nis tra ções de nos sa his tó ria, que vem des tru in -
do o pa tri mô nio na ci o nal, com pro me ten do a nos sa
so be ra nia e ame a çan do o Bra sil a re tro ce der à con -
di ção de co lô nia de pen den te e sub mis sa.

Se ria de bom sen so que o atu al Pre si den te
fos se o pri me i ro a re co nhe cer que, pas sa dos ape -
nas três me ses da re e le i ção, o País con vi ve com o
sen ti men to de fim de go ver no, e – o mais gra ve – de 
um go ver no fra cas sa do no cam po eco nô mi co e so -
ci al, de sa cre di ta do fren te à so ci e da de, como evi -
den ci am as re cen tes pes qui sas, e im po ten te di an te
das pres sões ex ter nas.

Por tan to, é pre ci so avan çar nes sa di re ção,
am pli an do o de ba te em tor no da ur gên cia da re nún -
cia do atu al Pre si den te da Re pú bli ca, para que a so -
ci e da de bra si le i ra pos sa se re en con trar e cons tru ir
uma agen da po si ti va para a Na ção, que for ta le ça a
pro du ção, de fi na po lí ti cas in dus tri al e agrí co la, re du -
za as ta xas de ju ros, pro mo va a ge ra ção de em pre -
gos, a dis tri bu i ção de ren da, a va lo ri za ção dos tra -
ba lha do res e res ti tua a es pe ran ça da que les que
plan tam, que pro du zem e que re al men te fa zem a
vida do nos so País.

Um país não pode es tar à dis po si ção de go -
ver no al gum, mas, an tes de tudo, deve per ten cer 
a seu povo e dar ple nas con di ções de vida a sua 
gen te, que, di an te da imi nên cia do caos so ci al, da 
de sin te gra ção das ins ti tu i ções e do de ses pe ro,
tem o de ver e o po der de exercer seu di re i to
cons ti tu ci o nal de exig ir mu dan ças an tes que o pior
acon te ça.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Fre i re) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha, avi -
san do-o de que res tam seis mi nu tos para en cer rar a 
ses são.

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, pre -
ten dia nes ta tar de fa zer um pro nun ci a men to so bre o 
tema da Cam pa nha da Fra ter ni da de des te ano,
apro ve i tan do a ho me na gem que o Se na do pres tou
aos 90 anos de Dom Hél der Câ ma ra. Como to dos
sa be mos, o tema da Cam pa nha da Fra ter ni da de
des te ano é “Sem tra ba lho, por quê?” Em fun ção do
pou co tem po, trans fe ri rei o dis cur so para ou tra opor -
tu ni da de.

Com re la ção à vi si ta ao Bra sil e ao Ama pá do
Se cre tá rio de Esta do de Ultra mar do Go ver no Fran -
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cês, Je an-Jack Qu ey ran ne, na se ma na pas sa da,
tive opor tu ni da de de co nhe cer e con ver sar so bre
a in te gra ção, a co o pe ra ção que se de sen vol ve en -
tre Bra sil e Fran ça, com es pe ci fi ca ção ma i or na
re la ção en tre Ama pá e Gu i a na Fran ce sa. Par ti ci -
pei tam bém de um jan tar na Emba i xa da fran ce sa,
na ter ça-feira, a con vi te do Emba i xa dor Phi li pe Le -
cour ti er.

Esperamos que, de fato, essa cooperação
progrida e possa reverter-se em benefício para as
duas comunidades: para os brasileiros que vivem
na região de fronteira, no Município de Oiapoque;
e para os franceses que residem na Guiana
Francesa.

Num futuro breve, poderão essas duas
Unidades Federativas estar devidamente integradas 
por via rodoviária, com a França concluindo o trecho 
entre Caiena e Saint George, que fica na margem
esquerda do Rio Oiapoque. O Governo brasileiro,
por sua vez, encontra-se muito atrasado nesse
compromisso que assumiu com o povo do Amapá e
com o Presidente Jacques Chirac de que
desenvolveria todos os esforços para concluir, no
menor tempo possível, a BR-156, que se encontra
apenas com 150 quilômetros pavimentados,
restando aproximadamente 450 quilômetros para a
ligação com o Município de Oiapoque, que fica na
margem direita do Rio Oiapoque.

Infelizmente, nesses quatro anos do atual
Governo, não tivemos liberação de um único
centavo de Real para essa rodovia, embora ela
tenha sido colocada no plano Brasil em Ação II.
Mesmo assim, as nossas expectativas não são as
melhores. Por isso, apelo para que o Governo
brasileiro honre esse compromisso de suma
importância para povo do Estado do Amapá.

Sr. Presidente, em visita aos Municípios de
Laranjal do Jari e Vitória do Jari, que ficam na
margem esquerda do Rio Jari, no oeste do Amapá,
reuni-me com centenas de agricultores que estão
pleiteando a legalização de uma área que pertence
ao Município. Há alguma parte dessa área em litígio
na justiça com os posseiros, mas a Prefeitura está
envidando todos os esforços junto ao INCRA para
que se possa regularizar essas terras a fim de que
sejam distribuídas aos agricultores.

Par ti ci pei tam bém de im por tan te re u nião, em
que man ti ve mos con ta to com as li de ran ças do
acam pa men to que ain da não po de mos cha mar de
as sen ta men to. A co mu ni da de lo cal e os agri cul to res 
que lu tam pela re gu la ri za ção des sas ter ras re i vin di -
cam a ob ten ção, jun to ao INCRA, da do cu men ta ção 

e dos re cur sos ne ces sá ri os para a im ple men ta ção
des se as sen ta men to e o es cla re ci men to do as sas si -
na to vi o len to de uma lí der dos agri cul to res sem ter ra 
que es ta va co or de nan do todo o mo vi men to no Mu -
ni cí pio de La ran jal do Jari. Dona Ma ria de Na za ré
Mi ne i ro foi as sas si na da em no vem bro do ano pas -
sa do por um pis to le i ro con tra ta do, pro va vel men te,
pe los pos se i ros da área. Re tor nan do a sua casa por 
vol ta das 22 ho ras, foi al ve ja da bru tal men te por al -
guns ti ros de arma de fogo, de es co pe ta. Até ago ra,
não hou ve qual quer es cla re ci men to a res pe i to da
au to ria des se as sas si na to. Gra ve é não se dar o de -
vi do se gui men to ao in qué ri to po li ci al, ao pro ces so,
para que se pos sa des ven dar o au tor dos dis pa ros e 
os man dan tes, haja vis ta que to das as ca rac te rís ti -
cas são de cri me en co men da do.

Assu mi mos, en tão, o com pro mis so de ar ti cu lar 
jun to à Se cre ta ria do Esta do do Ama pá, res pon sá -
vel pelo in qué ri to jun ta men te com o Mi nis té rio Pú bli -
co e com a Po lí cia Fe de ral. Para isso, va mos a uma
au diên cia com o Mi nis tro da Jus ti ça Re nan Ca lhe i -
ros, com o ob je ti vo de exa ta men te bus car uma ação 
mais efe ti va des ses ór gãos e de es cla re cer esse cri -
me he di on do co me ti do con tra Dona Na za ré, até
ago ra sem so lu ção.

Sr. Pre si den te, quan to à tão ba da la da CPI do
Ju di ciá rio, em prin cí pio, não vejo mo ti va ção, pelo
me nos de co nhe ci men to pú bli co de in te res se da so -
ci e da de, para que ela pos sa ins ta lar-se e de sen vol -
ver-se com aque le êxi to que sem pre se es pe ra de
uma CPI. Estou, como os de ma is Se na do res do Blo -
co, na ex pec ta ti va de que o Pre si den te da Casa
apre sen te os fa tos con cre tos e de ter mi na dos, para
que nos pos sa mos po si ci o nar acer ca da as si na tu ra
ou não do re que ri men to de CPI.

Espe ro re al men te que, nes sa luta pela CPI,
não se pre ten da tam bém a des mo ra li za ção e o en -
fra que ci men to da Jus ti ça, exa ta men te um Po der
que deve ser for ta le ci do cada vez mais.

Ma ni fes to ain da a mi nha po si ção con trá ria à
ex tin ção da Jus ti ça do Tra ba lho, por con si de rá-la
ne ces sá ria ao nos so País, em fun ção de me di ar os
in te res ses dos tra ba lha do res e das em pre sas.

Su gi ro – em bo ra o Pre si den te do Se na do
Anto nio Car los Ma galhães não es te ja pre sen te –
que, como já hou ve ses sões fe cha das, em ca rá ter 
se cre to, para a dis cus são de as sun tos des sa en -
ver ga du ra, o Se na do pos sa re u nir-se numa ses -
são se cre ta para to mar mos co nhe ci men to, a pri o -
ri, des sas gra ves de nún ci as que o Pre si den te do
Se na do diz ter con tra a Jus ti ça bra si le i ra, para que
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pos sa mos nos po si ci o nar de uma for ma mais co e -
ren te e de fi ni ti va.

Con si de ro a Jus ti ça do meu Esta do – gra ças a 
Deus – pro ba, ágil e efi caz. Por isso, to man do-a
como pa râ me tro, não há o que jus ti fi que uma CPI.
Po rém, se há ca sos iso la dos nos Esta dos, po de re -
mos dis cu tir. Mas uma CPI con tra o Po der Ju di ciá rio 
como um todo é in ca bí vel e des ne ces sá ria.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Fre i re) – Sem

ser Pre si den te da Casa, lem bro que o Re gi men to
Inter no, se guin do o prin cí pio bá si co do es ta do de di -
re i to de se pa ra ção dos Po de res, im pe de que haja
Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to para dis cu tir
atri bu i ções do Po der Ju di ciá rio. Isso tal vez seja dis -
cu ti do a pos te ri o ri.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Fre i re) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res José Sar ney e Te o tô nio Vi -
le la Fi lho en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re -
gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res con si de ra do o Pri me i -
ro Inte lec tu al da Fran ça pelo con sen so unâ ni me da
in tel li gent sia fran ce sa, Cla u de Lé vi-Strauss co me -
mo rou re cen te men te seus 90 anos de vida. De i xo
re gis tra do nos ana is des ta Casa mi nhas con gra tu la -
ções pela data, que ex tra po la a Fran ça, para ser um 
even to na his tó ria da in te li gên cia con tem po râ nea e,
apro ve i tan do a oca sião, trans mi tir mi nhas mais ca lo -
ro sas sa u da ções ao emi nen te sá bio, mun di al men te
re co neh ci do como o gran de for mu la dor da an tro po -
lo gia con tem po râ nea.

Nes se cam po do co nhe ci men to, Lé vi-Strauss
pro du ziu uma vas ta obra ab so lu ta men te ino vo a do ra
e re vo lu ci o ná ria, que iria ter in fluên cia na evo lu ção
das ciên ci as hu ma nas.

O Bra sil fi cou as so ci a do ao tra ba lho ci en tí fi co
ex cep ci o nal do gran de mes tre do Coll ège de Fran ce 
e mem bro da Aca de mia Fran ce sa na me di da em
que cons ti tu iu o la bo ra tó rio para as pes qui sas de
cam po que iri am las tre ar suas re fle xões e aná li ses
na área da an tro po lo gia es tru tu ral. Em seu li vro, tal -
vez o mais cé le bre de to dos, Tris tes Tró pi cos, ele
con ta a ex pe di ção me mo rá vel que em pre en deu ao
Bra sil Cen tral em 1937, a fim de en con trar e ob ser -
var as co mu ni da des in dí ge nas, a subs tân cia viva de 
suas for mu la ções con ce i tu a is ao mes mo tem po de
hu ma nis ta e de ci en tis ta so ci al.

A saga intelectual de Claude Lévi-Strauss no
Brasil começou em 1935 quando ele, então jovem
professor de sociologia, aqui chegou, no quadro
da missão universitária francesa, para emprestar
sua contribuição, fecunda e inestimável, à
fundação da Universidade de São Paulo. Em seus 
livros, considera o advento da USP como um dos
atos-fundadores da modernização do Brasil. De
fato, como o professor Claude Lévi-Strauss o
reconhece, foi meritório e extraordinário o gesto
do Dr. Júlio de Mesquita Filho mobilizando a
burguesia paulista esclarecida e engajando o jornal
O Estado de S. Paulo, do qual era diretor, na
campanha pela criação da USP. O objetivo do
projeto era absolutamente imperioso e inadiável
naquela quadra histórica, ou seja, viabilizar a
formação de uma nova classe dirigente para o Brasil 
e ampliar as perspectivas de ascensão profissional
e social para as camadas mais modestas.

Regressando à Europa em 1937 e exilando-se
pouco depois nos Estados Unidos por causa da
guerra e da ocupação nazista da França, o
professor Claude Lévis-Strauss passou anos sem
maiores contatos com o Brasil. Depois da guerra, já
em Paris, em meio às suas intensas atividades
universitárias e à produção de sua obra
monumental, pouco a pouco, retomou os vínculos
com nosso país, através de antigos alunos e dos
amigos que deixou em São Paulo. E assim foi
adiando o reencontro direto com o Brasil.

Em 1982, ele afirmava numa entrevista O
Estado, do qual foi colaborador durante sua
permanência em São Paulo: “Uma viagem ao Brasil, 
agora, era o que me poderia acontecer de melhor,
mas não para fazer conferências ou entregar-me a
recordações nostálgicas naqueles itinerários por
mim percorridos e descritos em ”Tristes Trópicos".".

Sr. Presidente, três anos depois da entrevista,
em 1985, como Presidente da República, tive a
honra inigualável e o imenso prazer de receber o
professor Claude Lévi-Strauss na sua volta ao
Brasil, do qual se ausentara por quase meio século.
Integrava a delegação oficial do Presidente François 
Mitterrand, em visita ao Brasil. Posso dizer que esse 
encontro com a mais alta expressão intelectual da
França, a referência maior da antropologia neste
século, foi um momento de grande emoção para
mim, como Presidente da República.

A par tir de en tão, fui dis tin gui do com sua ami -
za de, com as ge ne ro sas re fe rên cia do mes tre aos li -
vros que te nho pu bli ca do na Fran ça. A vi si ta de 85,
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so bre tu do – e eis o es sen ci al – con tri bu i ção cer ta -
men te para que Cla u de Lei-Strauss re to mas se a ex -
pres são de suas re mi nis cên ci as bra si le i ras, in ter -
rom pi das em Tris tes Tó pi cos. Nos ál buns Sa u da des 
do Bra sil e Sa u da des de São Pa u lo, pu bli ca dos nos
úl ti mos anos, ele nos apre sen ta o Bra sil que vi veu e 
amou sob o ân gu lo da fo to gra fia, fo tos ti ra das nos
anos 30

Sr. Presidente, alvo de calorosa manifestação
de apreço no Collège de France  pelos seus 90
anos, Claude Lévi-Strauss, numa alocução plena de 
espírito e de vivacidade, mostrou que os anos
decantaram sua sabedoria e capacidade criativa.

O Brasil, através do seu Congresso, expressão 
do povo brasileiro, associa-se às manifestações de
carinho e júbilo de todo o mundo intelectual para
celebrar a glória e a longevidade de uma das
maiores expressões da inteligência e da cultura da
humanidade, neste século.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO  (PSDB –
AL) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, mais
uma vez ocupo esta tribuna do Senado para falar de 
um tema que ultimamente tem estado muito ligado à 
minha irrequieta Terra de Alagoas. Mais uma vez,
com a devida vênia de Vossas Excelências,
reporto-me ao tema da morte. Mas diferentemente
do que tem acontecido no passado recente, a morte 
que hoje anuncio e lastimo nesta Casa, está ligada
não ao desespero e a violência como no caso da
morte da Deputada Ceci Cunha, mas ao fim de uma
caminhada natural de pessoa simples, de político de 
escol que deixa na galeria de honra dos maiores
políticos das Alagoas a marca de sua presença
gloriosa e fulgurante.

É com respeito, o pesar e a dor de quem perde 
um grande amigo que solicito de Vossas
Excelências que se registre nos Anais deste Senado 
Federal da República Federativa do Brasil, a morte
de Theobaldo Vasconcelos Barbosa, cuja passagem 
marcante pela política de Alagoas e do Brasil,
deixou a marca da honestidade, do bom senso, da
competência e da sabedoria política em sua forma
mais sutil e bela: a capacidade de agir sempre
amparado pela luz justiça e da razão e nunca pelos
arroubos enganosos das paixões.

Talvez fosse bastante dizer que, de menino
pobre de São José da Lage, Theobaldo Barbosa,
numa seqüência incrível e bem sucedida de êxitos
políticos, vai de Oficial de Gabinete do Governo
Arnon de Mello, em 1951, a vereador duas vezes
mais votado do seu partido, a UDN, em Maceió, três 

vezes eleito Deputado Estadual, tendo inclusive
ocupado por dois anos a presidência da Assembléia 
Legislativa, a Deputado Federal em 1974,
Vice-Governador, em 1978, e Governador em 1982.

Esse cur rí cu lo bri lhan te, por si só tal vez, já fos -
se o su fi ci en te se es ti vés se mos fa lan do tão so men -
te de um po lí ti co vi to ri o so e bem su ce di do. Não é o
caso de The o bal do Bar bo sa. A sua con di ção de ser
hu ma no, de ho mem sim ples e leal, de tra ba lha dor
in can sá vel e vi si o ná rio do mais além, dão a The o -
bal do Bar bo sa a ver da de i ra mag ni tu de de sua per -
so na li da de, a ver da de i ra di men são de sua gran de -
za. Não se tra ta ape nas do vi to ri o so po lí ti co The o -
bal do Bar bo sa, a quem se re ve ren cia e se ho me na -
ge ia nes ta sim ples ele gia, ho me na ge ia-se e se re ve -
ren cia, aci ma de tudo o ho mem, o ser hu ma no The -
o bal do Bar bo sa.

Co nhe ci The o bal do Bar bo sa, quan do ain da
mu i to jo vem. Na que las re ve la do ras ele i ções de
1974, o ve lho Se na dor Te o to nio Vi le la ti nha em
The o bal do Bar bo sa, can di da to à Câ ma ra, um dos
seus prin ci pa is ali a dos e jun tos per cor re ram o Esta -
do na vi to ri o sa cam pa nha de am bos. Des sa cam pa -
nha e do con ví vio em Bra sí lia sur giu uma gran de
ami za de en tre am bos que ia além da lide po lí ti ca.
The o bal do era mais do que um com pa nhe i ro de par -
ti do, era, aci ma de tudo, um ami go da fa mí lia Bran -
dão Vi le la e um di le to con fi den te do Ve lho Me nes -
trel. Qu an do o Se na dor Te o tô nio Vi le la de ci diu se -
guir o rumo da sua cru za da pes so al e cí vi ca pela re -
de mo cra ti za ção do Bra sil, e no bojo des sa de ci são
pe sa va a sua fi li a ção ao MDB, cou be ao De pu ta do
The o bal do Bar bo sa a de fe rên cia de ser o pri me i ro a 
sa ber de sua co ra jo sa de ci são.

A for ça da emo ção me leva aos ca mi nhos da
sa u da de tão gen til e doce nes sas ho ras de or gu lho
cí vi co e pes so al. Re i te ran do a Vos sas Exce lên ci as
pe di dos da de vi da vê nia, re por to-me a ou tro mo -
men to da pre sen ça de The o bal do Bar bo sa, o ser
hu ma no, na vida do Ve lho Me nes trel das Ala go as.
Foi o dia do en ter ro da mi nha mãe Le ni ta. O Se na -
dor Te o tô nio Vi le la, já mu i to do en te, sen ta do à be i ra 
do tú mu lo en quan to o cor po era en co men da do, cer -
ca do por seus fa mi li a res mais pró xi mos, ao di vi sar
The o bal do en tre os tan tos que en chi am o ce mi té rio
Par que das Flo res, cha mou-o para que fi cas se ao
seu lado na que le mo men to de pro fun da an gús tia e
so fri men to numa pro va elo qüen te da con fi an ça, do
ca ri nho e da ami za de que nu tria pelo ex tra or di ná rio
ho mem pú bli co.

Duran te toda mi nha vida po lí ti ca sem pre tive
o pra zer e a honra de con tar com os con se lhos e
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as ori en ta ções de The o bal do Bar bo sa. Ao as su -
mir a Pre si dên cia do PSDB, de Ala go as, tive a
hon ra de ver o con vi te para que se fi li as se ao nos -
so Par ti do ser aten di do e du ran te os úl ti mos seis
anos, The o bal do Bar bo sa além de mem bro do
PSDB, foi seu De le ga do jun to à Exe cu ti va Na ci o -
nal.

Retorno às minhas palavras iniciais quando
me referia ao tema da morte em condições não de
tragédia mas de realidade. Não de vergonha mas de 
orgulho. Domina-me um sentimento de tristeza que
se mistura com um sentimento de orgulho renascido 
acompanhado de um grito retumbante de que é de
homens como Theobaldo Barbosa de que é feita a
minha Terra. De que é de homens como Theobaldo
Barbosa que haverão de ser as gerações futuras,
que há de levar Alagoas à consecução do seu
sonho de terra prometida do leite e do mel.

Num momento em que Alagoas mais precisa
de grandes líderes; num momento em que Alagoas
mais precisa de cidadãos comprometidos com o seu 
presente e o seu futuro; num momento em que as
grandes decisões devem levar em conta muito
mais a satisfação do interesse coletivo do que as
mesquinhas pretensões individuais, a morte de
Theobaldo Barbosa é como se fosse um sacrifício
simbólico e ao mesmo tempo tão real onde ele
oferece de forma tão dramática o seu exemplo de
vida, numa demonstração do seu amor pelo seu
Estado e pelo seu País e num desafio para que
levemos avante a sua luta por uma Alagoas cada
vez melhor e mais digna.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Freire) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando as Sras. e os Srs
Senadores, que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14h30min, a
seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1997

Segundo dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1997, que revoga o inciso V do art. 163 e o art. 192
da Constituição Federal, bem como o art. 52 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias

(Sistema Financeiro Nacional), tendo
Pa re cer sob nº 859, de 1997, da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pe res, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com vo tos con -
trá ri os do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho e, em se pa ra -
do, do Se na dor José Edu ar do Du tra, e abs ten ção
do Se na dor José Ser ra.

– 2 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 89, DE 1998 – COMPLEMENTAR
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 89, de 1998 – Com ple men tar, que
mo di fi ca a Lei Com ple men tar nº 82, de 27 de mar ço
de 1995. (Li mi te das des pe sas com o fun ci o na lis mo
pú bli co), ten do

Pa re cer nº 668/98-CAE, fa vo rá vel, com a
Emen da nº 1-CAE (subs ti tu ti vo), que apre sen ta, Re -
la tor: Se na dor José Fo ga ça.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 44, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 44, de 1998 (nº 502/97, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
re no va a con ces são da Rá dio Di fu so ra de Itum -
bi a ra Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em onda mé dia na Ci da de de Itum bi a ra,
Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 466/98-CE, Re la -
tor: Se na dor Iris Re zen de.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 46, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 46, de 1998 (nº 504/97, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
re no va a con ces são da Fun da ção Frei João Ba -
tis ta Vo gel – O.F.M. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na Ci da de de
Aná po lis, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 467/98-CE, Re la -
tor: Se na dor Iris Re zen de.
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PARECER Nº 109, DE 1999

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº
109, de 1999, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Bernardo
Cabral, sobre a Mensagem nº 65, de 1999 (nº
151/99, na origem), pela qual o Presidente da
República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Hamilton Carvalhido, para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro José Fernandes Dantas.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Freire) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos)

(OS 11450/99)

__________

Ata da 17ª Sessão Deliberativa Ordinária
realizada em 18 de março de 1999

(Publicada no Diário do Senado
Federal de 19 de março de 1999)

RETIFICAÇÃO

Trecho de ata, à página, nº 05828, referente
à leitura do Parecer nº 110, de 1999, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
64, de 1995, que se republica por haver saído
com incorreção:
....................................................................................

PARECER Nº 110, DE 1999
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Redação final da Proposta de
Emenda à Constituição nº 64, de 1995.

A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania apresenta a redação final da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 64, de 1995, que dá nova 
redação ao inciso XXIX do art. 7º e revoga o art. 233 
da Constituição Federal.

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de março

de 1999. – José Agripino, Presidente – Ramez
Tebet, Relator – Roberto Requião – Carlos Wilson 
– Jáder Barbalho – Bernardo Cabral – Jefferson
Péres – Francelino Pereira – Edison Lobão –
Pedro Simon – Antonio Carlos Valadares – Lúcio 
Alcântara .

ANEXO AO PARECER Nº 110, DE 1999

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº   , DE 1999

Dá nova redação ao inciso XXIX do
art. 7º e revoga o art. 233 da Constituição 
Federal.

Art. 1º O inciso XXIX do art. 7º da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes
das relações de trabalho, com prazo prescricional
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e
rurais, até o limite de dois anos após a extinção do
contrato de trabalho”;(NR)

“a) (Revogada).”
“b) (Revogada).”
Art. 2º Revoga-se o art. 233 da Constituição

Federal.
....................................................................................

CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

23-3-99
Terça-feira

12h  –  Cerimônia de sanção do Projeto de lei        
que dispõe sobre a  “qualificação  de
       pessoas  jurídicas de  direito privado    
    como Organizações da Sociedade Civil
       de  Interesse Público”

      Salão Leste – 2º andar – Palácio do
Planalto

15h30      –   Sessão Deliberativa Ordinária do
Senado        Federal.

MARÇO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 608
















































