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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que os Projetos
de Decreto Legislativo nºs. 45 e 46, de 1999, lidos
anteriormente, vão à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, onde, nos termos do
art. 376, III, do Regimento Interno, terão o prazo de
cinco dias úteis para recebimento de emendas,
findo o qual a referida Comissão terá quinze dias
úteis, prorrogáveis por igual período, para opinar
sobre as proposições.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência recebeu a Mensagem nº 101, de
1999 (nº 416/99, na origem), de 7 do corrente, do
Senhor Presidente da República, encaminhando, nos
termos do inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995,
o demonstrativo das emissões do Real referentes ao
mês de fevereiro de 1999, as razões delas
determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas.

A matéria vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência recebeu o Aviso nº 188, de 1999, de 8
do corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia da Decisão n.º 135, de
1999, adotada pelo referido Tribunal, bem como dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam,
sobre auditoria realizada na Companhia Docas do
Estado de São Paulo – CODESP. (Diversos nº 25,
de 1999).

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Encerrou-se, sexta-feira última, o prazo para
apresentação de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Resolução nº 31, de 1999, que
autoriza a União a celebrar o Aditivo ao Acordo de
Reescalonamento de Dívida firmado entre a
República Federativa do Brasil e a República do
Suriname, em 10 de janeiro de 1996, em Brasília; e

– Projeto de Resolução nº 32, de 1999, que
autoriza a União a celebrar acordo com a
Telecomunicações do Suriname – TELESUR,
referente ao Convênio de Crédito firmado em 15 de
dezembro de 1986.

Não tendo recebido emendas, as matérias
serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência, em aditamento ao despacho inicial
proferido no Projeto de Resolução nº 119, de 1996,
despacha-o, também, à Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Edison Lobão.

São lidos os seguintes:

Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico, em substituição à indicação dessa

Presidência, os Senadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a
seguinte Medida Provisória:

MP Nº 1.805-06

Publicações DOU: 26-3-99

Assunto: Altera dispositivos do Decreto-Lei nº
73, de 21 de novembro de 1966, da Lei nº 6.435, de
15 de julho de 1977, da Lei nº 5.627, de 1º de
dezembro de 1970, e dá outras providências.

Titular: Romero Jucá

Suplente: Luiz Pontes

Brasília, 26 de março de 1999. – Senador
Sérgio Machado, Líder do PSDB.

OFÍCIO Nº 672-L-PFL/99

Brasília, 7 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa

Excelência os nomes dos Deputados do Partido da
Frente Liberal que farão parte da Comissão Mista
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº
1.815-1, de 6 de abril de 1999, que “suspende a
concessão de promoções e progressões funcionais a
todo servidor da Administração Federal direta, das
autarquias e das fundações e extingue o adicional por
tempo de serviço de que trata o art. 67 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990", em substituição
aos anteriormente indicados.

Efetivos:

Deputado Ricardo Fiúza
Deputado Roberto Argenta

Suplentes

Deputado José Carlos Vieira
Deputado Gervásio Silva

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ���� ����



����� ���� ����	 
� 	���
� �
���� ���

OF/GAB/I/Nº 505

Brasília, 12 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos

Deputados do PMDB que comporão a Comissão
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida
Provisória nº 1.819, de 31 de março de 1999, em
substituição aos anteriormente indicados.

Titulares
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Suplentes
Flávio Derzi
Osvaldo Reis

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. – Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Serão
feitas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Passamos à lista de oradores.

Com a palavra, por 20 minutos, o Senador
Jefferson Péres.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Profere o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o noticiário
do fim de semana nos dá conta de que o Governo
se prepara para uma nova rodada de remarcação
das tarifas públicas. Os combustíveis, segundo o
Ministro de Minas e Energia, devem subir cerca de
7,5% nos próximos dias – o terceiro aumento do
ano. As contas de luz estão chegando para parte
dos brasileiros com elevação média de 13%,
autorizada pela Aneel. Os gaúchos sofrerão esta
semana, na região metropolitana de Porto Alegre,
um aumento que, acumulado, resulta em 168,77%
desde o início do Real. As tarifas de
telecomunicações são as que correm na frente,
registrando aumentos da ordem de 332% desde
julho de 1994.

O Governo está autorizando esses aumentos
por três motivos: primeiro, o repasse do aumento
de custo decorrente da desvalorização do Real;
segundo, a proximidade da época da venda da
maioria dessas empresas – aumentam-se as
tarifas para tornar as empresas mais atraentes
aos compradores; e, finalmente, a redução do
déficit público a fim de atingir os 3,1% do PIB,

conforme compromisso assumido com o Fundo
Monetário Internacional.

Está sendo cogitado, ainda, aumento nas tarifas
dos correios, pedágios, passagens aéreas e
transporte ferroviário. Os serviços postais podem
ficar cerca de 30% mais caros; as passagens
aéreas deverão ter um aumento de 10,8%.

Sr. Presidente, registro todos esses aumentos
– e trata-se de preços públicos, ainda sob controle
do Governo Federal – para compará-los com a política
salarial. O salário mínimo deve ser reajustado de
R$7,00 a, no máximo, R$10,00, atingindo o patamar
de R$140,00, ou seja, algo em torno de US$80,00
dólares apenas.

O Senador Carlos Bezerra, na sessão de
sexta-feira, manifestava a sua inconformação com a
reedição da Medida Provisória nº 1.815, que
suspende a concessão aos servidores públicos de
gratificações por tempo de serviço, ou seja, a
ascensão funcional do servidor será bloqueada por
algum tempo, bem como as gratificações de lei.

Assim, nem isso que seria um pequeno alívio
para aqueles servidores com direito à promoção e à
gratificação por tempo de serviço será concedido.
Nem pensar, então, em reajuste geral de
vencimentos para o servidor público. Isso é feito em
quase absoluto silêncio, porque tudo está sendo
abafado por uma atoarda em torno das CPIs e de
anúncios pelo Go verno Federal do seu Plano de
Metas, que hoje será levado ao conhecimento
público pelo Presidente da República em rede
nacional de televisão.

Sr. Presidente, creio que a Oposição está
mordendo a isca de se deixar abafar por uma grande
mise-en-scène, a fim de encobrir as questões social
e de fundo deste País, qual seja, o tremendo arrocho
salarial, o esmagamento do servidor público, a
humilhação do assalariado, que viu seu poder
aquisitivo cair sistematicamente nos últimos dois
anos e o vê se acelerar neste ano. E ficam a
Imprensa e o Congresso envolvidos na discussão
sobre a CPI do Judiciário e a do Sistema Financeiro.
Enquanto isso, Senadora Heloisa Helena, o nosso
discurso em favor do social, daqueles que
realmente estão pagando um preço altíssimo por
essa estabilidade monetária, ou não existe ou cai no
vazio, completamente abafado.

Sr. Presidente, faltam alguns dias para 1º de
maio. Não se ouve nenhuma discussão em torno de
qual seria o aumento adequado para o salário mí-
nimo. Quanto à reindexação, não sou demagogo,



sou contra a reindexação, que seria um enorme re-
trocesso para este País; todavia, creio que um au-
mento realmente substancial para o salário mínimo
deveria ser discutido, pelo menos como compensa-
ção, uma única vez, para suportar o impacto que ele
sofrerá até o fim do ano em decorrência da desvalo-
rização cambial. Se o aumento do salário mínimo
é bloqueado porque repercute na previdência so-
cial dos Estados e dos Municípios, então, que se
discuta também, se for o caso, a desvinculação do
salário mínimo da Previdência Social. É o caso de
discutirmos – por que não? – se se deve manter
esse salário aviltante, ou dar-se um reajuste que
não representará nada no orçamento do trabalhador.
Ao contrário, vai ocasionar um enorme desgaste para
o Governo, pois este não contém os preços, mas au-
menta-os – pelas várias razões que enumerei –, inclu-
sive para cumprir as metas com o FMI. É realmente
difícil falar em justiça social neste País, Sr. Presiden-
te.

Já que a Oposição não grita, pelo menos ficará
aqui o meu modestíssimo protesto, não apenas pelo
que o Governo faz mas, principalmente pela cumplici-
dade geral de todos – congresso e imprensa – em si-
lenciarem-se sobre esse tremendo erro de política
que se pratica no País.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Conce-
do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, por
cessão do nobre Senador Ronaldo Cunha Lima.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em dois
percucientes e brilhantes estudos divulgados nos
números 4 e 5 da Revista do Centro de Estudos
Jurídicos, desta Capital, o Ministro Fontes de Alen-
car, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, oferece
inestimável contribuição a quantos, dos bancos aca-
dêmicos à vida profissional, cultuam permanentemen-
te a ciência do Direito.

O Ministro – nordestino como V. Exª, Sr. Presi-
dente –, que alcançou o alto cargo de Diretor do Cen-
tro de e Estudos Judiciários, além de Coordena-
dor-Geral da Justiça Federal, aborda, com peculiar
propriedade, temas de relevante interesse da comple-
xa área da processualística, na qual se incluem ques-
tões relacionadas “aos procedimentos em matéria
processual,: procedimentos estaduais em matéria pro-
cessual e os feitos da competência da Justiça
Federal: à Lei Magna, aos Juizados de Pequenas Ca-

usas e Juizados Especiais Cíveis e Criminais”, e ao
Processo e Direito Processual.

No primeiro caso, o autor, reportando-se ao
depoimento da história pátria, adverte que certas
pessoas expressam-se sobre os problemas nacionais,
vislumbrando o Brasil como “Um Estado Unitário, ou a
Federação brasileira mero desenho arquitetural e
sem cor do nosso Estado.” Falam ou escrevem sem
oferecer contribuição que os solucionem ou amenizem.
Ao revés, “mais os enevoam”.

Sr. Presidente, sei que esta é uma matéria árida
para um discurso num plenário político, mas é exa-
tamente por isto que quero fazê-lo: para dar uma
contr ibuição de que nesta Casa não apenas pode ser
levado o chamado blablablá, mas que se traz uma
contribuição tão forte que eu corro o risco de expor
essa matéria árida; porém, ao final, com a consciên-
cia tranqüila de que vale a pena trazê-lo ao conheci-
mento do Senado Federal.

O eminente Ministro Fontes de Alencar, recor-
rendo a Felisbelo Freire, tido como o “historiador da
nossa democracia”, o defensor da idéia republicana,
antecedendo a vitória do 15 de novembro, o parla-
mentar, Presidente de Sergipe, Ministro da Fazenda e
da Relações Exteriores e criador de obras indis-
pensáveis ao pleno entendimento da República
Federativa, dele transcreve o seguinte apontamento,
constante de sua História Constitucional da Repúbli-
ca dos Estados Unidos do Brasil, recentemente reedi-
tada pela Universidade de Brasília:

“A dissolução da Constituinte, inspira-
da na vaidade pessoal do soberano, irritou
os ânimos dos patriotas e despertou então
nas províncias os desejos de autonomia lo-
cal, desligando-se elas da jurisdição imperi-
alista, cujo início fora selado com um crime
de Estado.” Tal sentimento dominaria todo o
País, especialmente na região Norte, sede
de tentativas de independência que produzi-
ram “vítimas e heróis”, gerando a aspiração
federalista".

Adiante, a obra referenciada confirma que, de
“1824 a 1840, a idéia republicana chegou a assumir a
forma de aspiração federalista”, inspirando a elabora-
ção do Direito Constitucional, quase sobre os mes-
mos princípios da Constituição promulgada pela
Constituinte de 15 de novembro de 1890". A convali-
dar essa interpretação, chegaram ao conhecimento
geral “os votos de Caneca na Câmara Municipal do
Recife e o projeto da Constituição da República do
Piratinin”.
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Observa-se que, “nessas tentativas de ela-
boração do Direito”, surgem claramente delinea-
dos “os princípios da Federação, da divisão e se-
paração dos poderes, do presidencialismo e da
igualdade dos dois ramos do Poder Legislativo, os
mesmos que embasariam a Constituição Republi-
cana de 1890". Paralela à idéia republicana, che-
gar-se-ia ”à conquista da Federação", como pro-
vam os exemplos “da Confederação do Equador e
a Revolução de 1835 no Rio Grande do Sul”, de-
monstrativos da “reação dos interesses locais em
favor de sua autonomia e de sua liberdade”.

Em 1831, por sinal, a Câmara dos Deputa-
dos “pretendeu fosse o Império do Brasil uma mo-
narquia federativa”, proposta afinal bloqueada
pelo Senado. Tavares Bastos, em seus estudos
sobre a “Descentralização no Brasil”, de 1870,
convencia-se de que ela não a limitava a uma
questão administrativa, porquanto constituía “o
fundamento e a condição de êxito de quaisquer
reformas políticas”.

Para ele, o sistema federal seria “a base sólida
de instituições democráticas”. Antecipando em
duas décadas o que seria a organização das justi-
ças na República Federativa, sentenciou que “divi-
dir um poder que os publicistas europeus reputam
indivisível é a mais eloqüente homenagem à des-
centralização, suprema necessidade dos vastos
Estados do Novo Mundo, condição de vida e de li-
berdade”.

É relevante consignar que, à luz da história, não
foi “a República resultado da insatisfação episódica
de militares”, uma vez que feita pelo povo que “fizera a
Abolição”.Proclamada pelo Decreto nº 1, de 15 de no-
vembro de 1889, a República Federativa, nos termos
do artigo inicial da Constituição de 1891, adotava o
regime representativo como forma de governo.
Assim, na visão de João Barbalho, o povo brasileiro,
em sua soberania, organizou o regime político, “divi-
dindo o anterior Estado Unitário do Brasil em Estados
particulares”.

Por isso, a Pioneira Carta, ao definir as atribui-
ções no Congresso Nacional, concedeu-lhe a compe-
tência para legislar privativamente sobre Direito Pro-
cessual da Justiça Federal, significando que, para
tanto, excluía os poderes estaduais. Segundo Barba-
lho, a Constituição, dessa forma expressando-se,
quis dizer que tais assuntos “são de competência dos
Poderes da União, sem neles admitir-se a interferên-
cia dos poderes locais”.

Aos Estados era facultado “todo e qualquer
poder, ou direito que lhes não for negado por cláu-
sula expressa ou implicitamente contida nas cláu-
sulas expressas da Constituição”, de sorte a pode-
rem legislar sobre Direito Processual Civil e Penal.
Para Barbalho, aí se encontra a chave mestra da
Federação, a “regra áurea da justificação das com-
petências”

Cito Barbalho, Sr. Presidente, porque, sem dú-
vida nenhuma, quem percorre os bancos escolares
sabe que dele resulta o que há de mais preciso, de
mais orientador nos comentários a nossa Constitui-
ção.

*"A República e a Federação já venceram a cen-
túria", prossegue o Ministro Fontes de Alencar: “ Hodi-
ernamente, a relação entre a Lei Maior e o Processo é
lembrada por vários publicistas, uma vez que ”o texto
fundamental traça as linhas essenciais do sistema
processual consagrado pelo Estado", ou seja, a
Constituição, determinando alguns dos institutos bá-
sicos do processo, guarda com ele nítidas ligações.

No entanto, “o panorama do direito legislado
não guardou a nitidez que seria desejada”, conforme
bem observado por José Henrique Pierangelli. “A
União, diretamente e por portas travessas, legislava
sobre Direito Processual Penal”. A unificação do Dire-
ito Processual republicano ocorreria “no período auto-
ritário do Estado Novo”, no cível pelo Código de Pro-
cesso Civil, de 1939, e pelo Código de Processo Pe-
nal, de 1941.

“Vozes autorizadas louvaram a reunificação do
Direito Processual”, vista pelo pensamento liberal de
Tavares Bastos como a “funesta simetria nas leis de
um país vastíssimo”, pois com a “centralização se cria
um país oficial diferente do país real em sentimentos,
em opiniões, interesses”.

Perguntava então se “a simetria das leis de
polícia e de organização policial, tão opressoras para
a liberdade individual, não agrava os seus
inconvenientes ao menos nas grandes povoações e
nos municípios mais moralizados?”

No seu entender, não haveria interesse maior
para o indivíduo, a paróquia e o município do que a
segurança de vida e propriedade, “do que a
prevenção do crime e a sua repressão”. A sociedade
e a Nação inteiras não seriam mais interessadas “na
boa polícia do que cada uma das pequenas esferas
locais que constituem esse todo”. Os acontecimentos
que ditaram a Constituição de 1946, porém,
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mantiveram para a União a competência legiferante
sobre Direito Processual.

Em seqüência, a Carta de 1967, a Emenda
Constitucional nº 1, de 1969, e a Constituição de
1988 seguiram na mesma direção, salvo quanto a
essa última (a Constituição de 1988) no aspecto das
competências concorrentes, ao dispor sobre a
prerrogativa de a União, os Estados e o Distrito
Federal legislarem sobre “procedimentos em
matéria processual, circunscrita a da União ao
estabelecimento de normas gerais, sem excluir a de
os Estados exercerem a competência suplementar”.

Isso, Sr. Presidente, foi feito porque se fala
muito na autonomia dos Estados. E fica apenas
como um espectro à distância, sem deixar que nós,
que somos representantes dos Estados, possamos
exercer essa competência suplementar e fiquemos
apenas na obediência, de joelhos, à União. A
Constituição de 88 previu isso.

E assim, sempre que – chamo a atenção de
V. Exªs – inexistir “lei federal sobre normas gerais”,
os Estados, no interesse de suas peculiaridades,
poderão exercer “a competência legislativa plena”.
Contudo, sobrevindo lei federal sobre normas ge-
rais, resta suspensa a eficácia de lei estadual “no
que lhe for contrária”. Portanto, o legislador Cons-
tituinte de 88, sem regressar ao “sistema da aurora
republicana”, concedeu aos Estados, ao Distrito
Federal e à União “a competência legislativa con-
corrente no respeitante aos procedimentos em
matéria processual”, limitada a da última à fixação
de normas gerais.

O Código de Processo Penal, de 1941, passa-
das mais de cinco décadas, “sobrevive em nossos
dias”, sem embargo de que um grupo de renomados
juristas tenha sido encarregado de “elaborar propos-
tas de alterações pontuais no seu texto”. O Código
de Processo Civil de 1939 foi substituído pelo de
1973, que, por fim, recebeu recentes modificações,
enquanto no Ministério da Justiça pretende-se tam-
bém um novo Código de Processo Penal, que, defi-
nitivamente, deve respeitar o comando constitucio-
nal de se limitar ao Direito Processual.

Em conclusão, o Ministro Fontes de Alencar,
que, por ser oriundo do Nordeste, conhece as dificul-
dades da região – como nós, do Norte – confrontado
com o número extravagante de processos em trami-
tação, sustenta a tese de que, quando a tecnologia
posta à disposição do homem permite que se pense
na intimação dos atos processuais por meios eletrô-

nicos, e o Direito virtual vai ocupando a atenção de ci-
entistas da área jurídica, não é sequer imaginável que
a lei, extraviando-se, procure impor ao Distrito Federal
e aos Estados, errada e desnecessariamente, unifor-
midade de procedimentos em matéria processual.

A seguir, em novo estudo, recorda que “a Justiça
Federal foi organizada ainda no rosicler republicano,
antes mesmo da instalação do Congresso Constituinte
de 1890". Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Go-
verno Provisório, promoveu a sua estruturação, en-
quanto Campos Salles, Ministro da Justiça, formulava
a correspondente exposição de motivos, demonstran-
do que o Judiciário, ”de poder subordinado, qual era,
transformava-se em poder soberano", de modo a man-
ter “o equilíbrio, a regularidade e a própria independên-
cia dos outros poderes, assegurando ao mesmo tempo
o livre exercício dos direitos do cidadão”.

Estando em vigência o Decreto nº 848, na data
de 23 de outubro daquele ano, o Governo Provisório da
República resolveu alterar o teor da Constituição publi-
cada, em 1890, por via do Decreto 914-A, para o fim de
consignar, no art. 54, que “o Poder Judiciário da União
terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com
sede na Capital da República, e tantos juízes e tribuna-
is federais, distribuídos pelo País, quantos o Congres-
so criar”.

Tratava-se da competência do Supremo Tribu-
nal Federal e dos juízes ou tribunais federais, pre-
vendo “recurso, de curto espectro de cabimento, que
depois seria denominado recurso extraordinário, das
sentenças da Justiça dos Estados, em última instân-
cia.” A Constituição de 1891 manteve, em essência, o
que no texto de 1890 se achava prescrito, embora
suscitasse controvérsia entre as tendências da uni-
dade e da dualidade do Poder Judiciário.

A Emenda de 1926 – estou me acercando do final
deste pronunciamento, Sr. Presidente – manteve na Lei
Fundamental o contido no segundo parágrafo do art. 60,
prevendo que, “nos casos em que houver de aplicar leis
dos Estados, a Justiça Federal consultará a Jurisprudên-
cia dos Tribunais locais e, vice-versa, as Justiças dos
Estados consultarão a Jurisprudência dos Tribunais Fe-
derais, quando houverem de interpretar leis da União.”
Assim, desde os primórdios do “Estado Federal brasílico”
e até que fosse extinta a Justiça Federal pelo Estado
Novo, ambas as justiças prestaram relevantes serviços
ao País.

Desde a Constituição de 1934, passando pela de
1967, e até a Emenda n.º 1, de 1969,“ a compe-



tência para legislar privativamente sobre Direito Pro-
cessual ficou com a União”, dilatada a sua “idoneida-
de para legiferar na matéria”. Hoje, sob a égide da
Constituição de 88, é diverso o quadro. Os preceitos
dos Estados e do Distrito Federal no referente a pro-
cedimentos em matéria processual têm amplo alcan-
ce, subordinando-se os feitos da competência da Jus-
tiça Federal aos procedimentos que eles fixarem – e
aí sim, Sr. Presidente –, observado o princípio da ter-
ritorialidade.

Quando se refere à Carta de 88, aos Juizados
de Pequenas Causas, Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, ao Processo e ao Direito Processual, o Mi-
nistro Fontes de Alencar esclarece que podem as uni-
dades federadas, “atendidas, obviamente, as normas
gerais sobre procedimento em matéria processual
impostas pela União”, estabelecer o procedimento re-
lacionado às causas sujeitas aos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais.

Digo isso, Sr. Presidente, porque em alguns
Estados, inclusive no meu, já começam a surtir efeito
os Juizados de Pequenas Causas. E agora mesmo,
no Senado Federal, foi criada a Justiça Federal de Pe-
quenas Causas a fim de mostrar que as Unidades Fe-
deradas podem estabelecer normas gerais sobre pro-
cedimento em matéria processual. E, com isso, faz-se
uma justiça célere, econômica, a mostrar caminhos e
indicar soluções.

Os Juizados de Pequenas Causas, previstos
pela Constituição vigente, subordinam-se à compe-
tência concorrente – alerto para o termo – da União,
dos Estados Federados e do Distrito Federal. Esses
juizados, segundo alguns autores, guardam identi-
dade com os Juizados previstos no Código Funda-
mental da República, de que trata a Lei nº 1099, de
1995, que os denominam de Juizados Especiais Cí-
veis e Criminais. Citando Celso Ribeiro Bastos, diz
ele que em tal assunto “os Estados, o Distrito Fede-
ral e a União podem cuidar, concorrentemente, de
tudo”: da criação, do funcionamento e do próprio
processo, que, atendendo às circunstâncias locais,
mostre-se “mais adequado para que as pequenas
causas sejam julgadas em rito simplificado e não
necessariamente por juízes togados”.

No que se refere ao Processo e ao Direito Pro-
cessual, finalmente, reafirma o entendimento de que
a competência concorrente, de que trata a Constitui-
ção no artigo 24, não alcança o Direito Processual.
Pois, concedendo à União “competência plena e ex-

clusiva para legislar sobre Direito Processual”, não
iria o Constituinte, logo depois, diminuí-la" – o que é
óbvio, Sr. Presidente –. “Quando se trata de compe-
tência concorrente, ”o poder legiferante da União es-
taria reduzido a normas gerais do processo, o que
evidentemente não se harmoniza com a arquitetura
constitucional adotada em 1988".

Em resumo, o Ministro Fontes de Alencar, de
início, analisa o Direito Processual numa perspecti-
va histórica, a partir do alvorecer republicano, pas-
sando por momentos políticos de alta importância,
até chegar à fase da promulgação da Constituição
de 1988 e dos trabalhos atuais que intentam apri-
morar a complexa matéria processual, de que é
exemplo o anteprojeto de um novo Código de Pro-
cesso Penal, sem desprezar, para tanto, os moder-
nos recursos tecnológicos que assegurem a sem-
pre desejada celeridade processual.

Depois, mediante a comparação das Cartas
nacionais, dedica-se a analisar os dispositivos refe-
rentes à competência de a União legislar sobre o Di-
reito Processual, elaborando esclarecedor paralelo
histórico. Avança no exame do método segundo o
qual a Constituição de 88 admite a concorrência da
União, dos Estados e do Distrito Federal – mais
uma vez chamo atenção – para legislar acerca dos
Juizados de Pequenas Causas e dos Juizados Cí-
veis e Criminais, distintamente considerados.

Estou concluindo, Sr. Presidente, este pronunci-
amento e quero nele sintetizar que as manifestações
do Ministro Fontes de Alencar, como os aqui breve-
mente comentados, apontam a atuação histórica do
Legislativo – este Poder que é tão desprezado, não
reconhecido, às vezes até maltratado com críticas in-
justas –, ademais representando contribuição escla-
recedora de temas fundamentais do Direito brasileiro.

Ao favorecer a sua inteira compreensão, mere-
cem ser inseridos nos Anais do Parlamento, porquan-
to inquestionáveis, visto que já se inscrevem no seleto
elenco das lições definitivas.

Para tanto, junto ao presente, fotocópias dos es-
tudos mencionados no início deste pronunciamento e
peço a V. Exª que determine sua inserção nos Anais
da Casa.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL
EM SEU DISCURSO:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será atendido na forma do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Edison Lobão.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 158, DE 1999

Requeiro, nos termos do número 12, alíneac do
inciso II do art. 255 do Regimento Interno que além da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
constante do despacho inicial, o PLS/15/99, de
autoria do Senador Luiz Estevão, que altera os arts.
nºs 121, 137, 147 e 288 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, e o art. 75 da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente, seja também, examinado
pela Comissão de Assuntos Sociais.

Sala das Sessões, 12 de abril de 1999. – Sena-
dora Marina Silva, Líder do Bloco de Oposição.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Por ces-
são do Senador Casildo Maldaner, concedo a
palavra ao Senador Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, a pecuária do Maranhão apresenta-se hoje
com um efetivo de 4.200.000 cabeças, com vendas
anuais de 588.000 animais de abate. Conseguiu esse
excepcional desempenho graças ao melhoramento
genético dos plantéis, ao confinamento de lotes na
fase final, entre outras práticas modernas adotadas e
em processo de adoção. Tal esforço dos pecuaristas
conferiu ao Maranhão, nos dias atuais, a posição de
segundo mais importante produtor de gado de corte
do Nordeste, superado apenas pelo Estado da Bahia.

No entanto, Sr. Presidente, o meu Estado está
sendo impedido de comercializar animais destinados
à reprodução, a exposições, ao abate e à comerciali-
zação de sêmen ou de embriões.

A partir deste mês de abril, estão fechadas as
fronteiras com o Estado de Goiás, não podendo o Ma-
ranhão vender animais e seus derivados a esse Esta-
do, até que alcance o mesmo nível sanitário e de con-
trole de aftosa. Além de Goiás, terão suas fronteiras
igualmente fechadas na mesma data os demais Esta-
dos que compõem o chamado Circuito Pecuário do
Centro-Oeste (MT, MS, DF, MG e PR), além de Santa

Catarina e Rio Grande do Sul, anteriormente já incluí-
dos.

Isso ocorre porque, na escala de classificação de
riscos das unidades da Federação quanto à febre aftosa,
elaborada pelo Ministério da Agricultura no final de
1998, o Maranhão figura na classe BR–NC, isto é, na
classe do máximo risco. Na verdade, em 1998, ocorreu
um mínimo de nove focos da doença em todo o Esta-
do, comprometendo todo o rebanho maranhense.

Enquanto isso, o vizinho Piauí tem a felicidade
de já estar há 32 meses sem registrar um único foco
de aftosa.

O Estado do Tocantins, a seu turno, espera
integrar-se brevemente ao chamado Circuito Pecuário
do Centro-Oeste e apresta-se para se incluir entre os
outros Estados que fecham suas fronteiras para os
rebanhos originários dos territórios classificados
como de risco pela propagação da doença.

A Bahia, há 15 meses sem registrar um único
caso da doença, está vacinando 100% de seu rebanho
de nove milhões de cabeças.

Também o Estado do Pará aciona medidas efeti-
vas para a melhoria e a defesa de seu rebanho.

O Estado de Goiás, com as medidas adotadas
no controle sanitário de seu rebanho, conseguiu ex-
por tar, em 1998, US$ 100 milhões de dólares em car-
ne bovina.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a triste
informação que acabo de oferecer sobre os problemas
que afligem a pecuária maranhense há de nos parecer
inacreditável, pelo somatório de omissões.

Episódio desse vulto, ameaçando de naufrágio
o imenso esforço de criadores que conquistaram para
o Maranhão a posição de segundo mais importante
produtor de gado de corte do Nordeste, seria caso de
calamidade em países responsáveis. Uma atividade
em desespero, que gera 32.000 empregos diretos e
64.000 empregos indiretos, tocando 4.200.000 cabe-
ças de gado vacum, teria de sensibilizar não só o Go-
verno, mas toda a Nação.

Insurgindo-me contra tal problema, enviei
apelos ao Ministro da Agricultura e ao Ministro dos
Transportes – afeto a este o problema das rodovias
intransitáveis –, na esperança de que verdadeiras
brigadas de salvamento e de recuperação sejam
imediatamente deslocadas para o meu Estado, a fim
de orientarem os procedimentos a tomar e vencerem
os surtos de aftosa já sob controle até mesmo nos
territórios limítrofes do Maranhão.

Esta situação decorre exatamente da falta de
vacinação do gado, que deve ser uma iniciativa do
Governo Federal.
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Sr. Presidente, no documento Carta dos
Criadores do Maranhão, datado de 10 de março
passado, estão detalhados os problemas, com a
proposta de soluções, que incorporo a este meu
pronunciamento.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU
DISCURSO:

CARTA DOS CRIADORES DO MARANHÃO

São Luís – MA, 10 de março de 1999

Prezado Senhores,
A Associação dos Criadores do Maranhão, ao receber

convite para debater em fórum apropriado as diretrizes para
definição de uma política para a pecuária maranhense, manifesta
seu pleno apoio à iniciativa, que deve ser saudada como
oportuna e consistente com a relevância do setor para a
economia do estado.

Como decorrência, pretende deixar consignados no
presente documento os pontos essenciais do que considera ser
uma agenda de prioridades do governo para a atividade durante
os próximos quatro anos.

As ações em destaque são o resultado da reflexão por
parte de empresários profundamente enganados na atividade, à
luz do grave momento que atravessa a economia nacional,
configurado por um quadro de escassez de recursos e
tendências de alta inflacionária.

Por este enfoque, foram priorizadas no documento, como
merecedoras da atenção do estado, ações tipicamente
dependentes da iniciativa governamental, descartando-se
aquelas, que apesar de importantes, podem ser integralmente
respaldadas pela atividade empresarial aliada às forças de
mercado.

A pecuária maranhense tem alcançado posição de relevo
no ranking nacional dos maiores produtores do setor.

O melhoramento genético dos planteis, a inseminação
artificial, a transferência de embriões, a mineralização do
rebanho, o confinamento de lotes na fase final, entre outras
práticas modernas adotadas e em processo de adoção, tem sido
responsáveis por conferir ao Estado do Maranhão a posição de
segundo mais importante produtor de gado de corte do Nordeste,
superado apenas pelo Estado da Bahia.

A participação da pecuária na renda estadual é
representada por um efetivo de 4,2 milhões de cabeças, com
vendas anuais de 588.000 animais de abate no valor estimado de
R$205,8 milhões, o que representaria mais de 20% do PIB oficial,
não estivessem os números oficiais mascarados pelos abates
clandestinos.

A atividade gera 32.000 empregos diretos e 64.000
empregos indiretos.

Em que pese o desenvolvimento tecnológico em que se
encontra, o setor tem sido obrigado a conviver com aspectos de
uma desconfortável realidade, compatível apenas com as mais
atrasadas regiões do mundo: o fantasma de febre aftosa, o roubo
de gado nas regiões da Baixada e Pindaré, os abates
clandestinos, as queimadas criminosas e vias de acesso em
condições deploráveis de conservação, entre outros.

A febre aftosa no Maranhão: A persistência da febre
aftosa em nossos rebanhos e o aspecto mais característico
desse atraso e o que mais impõe prejuízos à atividade pecuária
no estado, depreciando nosso produto e bloqueando a expansão
de nossa economia.

Diferentemente de outros estados, não temos dado a
importância requerida na adoção de medidas sérias que visam a
erradicação da doença, pelo menos na intensidade
correspondente ao peso da atividade na economia local.

Na escala de classificação riscos das unidades da
federação, quanto a febre aftosa, elaborada pelo Ministério da
Agricultura no final de 1998, o Maranhão figura na classe BR –
NC, significando que situa-se além da classe de maior risco (BR
– 4) e que a estrutura existente não tem conseguido sequer
realizar diagnóstico confiável da situação de risco.

Em 1998 foram notificados nove focos da doença em todo
o estado, mas acreditamos que seja bem maior este número
dada a limitação de monitoramento da estrutura existente.

As medidas até agora adotadas nesta atividade ganharam
destaque nos meios de comunicação, mas não tiveram a
contrapartida nos trabalhos de campo, onde as diretrizes
definidas em convênio com o Ministério da Agricultura esta
sendo descumpridas e os recursos disponibilizados estão sendo
mal aplicados.

O cadastramento das propriedades rurais, por ter sido
muito limitado, não gerou uma base de dados confiável; as
barreiras sanitárias não estão operando apropriadamente; a
Gerência de Receita Arrecadação não está cooperando com os
técnicos da inspeção sanitária na fiscalização do trânsito de
animais; a comercialização de vacinas não está sendo
acompanhada, o calendário de vacinação não está sendo
adequadamente divulgado e a cobertura por vacinas está muito
aquém das metas estabelecidas; os veículos comprados com
recursos do convênio estão sendo utilizados em outras
finalidades, já que em algumas gerências regionais do estado
são os únicos veículos disponíveis; os municípios não estão
exercendo controle sobre as condições sanitárias dos animais
abatidos nos matadouros municipais.

O que é pior ainda: a Lei No 6.430 de 20 de setembro de
1995, juntamente com outros dispositivos legais que a
complementavam, foi extinta. Trava-se de um moderno
instrumento sobre a defesa sanitária animal no estado, que dava
respaldo legal às ações direcionadas à erradicação da febre
aftosa e outras enfermidades que ameaçam os rebanhos e a
saúde publica. Juntamente com a lei, foi extinto o órgão que teria
a incumbência de sua execução, não tendo sido ainda definido
que estrutura terá este encargo.

O que Maranhão perde: Com a classificação de risco em
que se encontra, o Maranhão não poderá comercializar animais
destinados a reprodução, a exposições, ao abate e à
comercialização de sêmen ou embriões, para a zona livre de
febre aftosa. Já a partir do dia 1-4-99 estarão fechadas as
fronteiras com o Estado de Goiás, não podendo o Maranhão
vender animais e seus derivados a este estado até que alcance o
mesmo nível sanitário e de controle de aftosa. Além de Goiás,
terão suas fronteiras igualmente fechadas na mesma data os
demais estados que compõem o chamado Circuito Pecuário do
centro Oeste (MT, MS, DF, MG e PR), além de santa Catarina e
Rio Grande do Sul anteriormente já incluídos.

Recentemente países membros da Organização Mundial
de Comércio (OMC) deram início à exigência de emissão de ato
declaratório de zona sob controle da febre aftosa para as regiões
exportadoras de soja, dado o risco de veiculação do vírus da
doença através deste produto.

Esta medida que inicialmente foi considerada como de
protecionismo, encontra respaldo atual no acordo da OMC
sobre Sanidade e Fitossanidade, que reconhece direito aos
países membros de definir o grau de proteção ao
consumidor quanto à qualidade dos produtos que importa. O
impacto da possível restrição a soja embarcada pelo
terminal de graneis do Porto da CVRD será
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realmente significativo para a pauta de exportações do estado, se
considerarmos que apenas em 1998 por ali transitaram rumo a
Roterdã 372.000 toneladas de soja em grãos, incluindo as safras
do Piauí e Tocantins. Apenas a CVRD, com a movimentação da
carga, faturou U$7,0 milhões, sem contar o lucro das operadoras
Cargil, Ceval e Eximcoop.

O abate clandestino que floresce graças à ausência de
uma estrutura eficiente de vigilância sanitária e de uma rede de
abatedouros oficialmente reconhecidos, provoca um imenso
rombo nas contas do governo por via da evasão fiscal. Um
exemplo do quanto a base de tributação no setor poderá ser
ampliada, está evidenciado no número de abates em todo o
estado, que estimamos em 1.200 animais por dia, no valor de
R$151,2 milhões. O censo agropecuário do IBGE de 1996
detecta como estatística oficial do valor de abates naquele ano
apenas R$13, 5 milhões.

O que outros estados têm feito: O fechamento de
fronteiras é uma etapa no processo de obtenção do certificado de
área livre da doença, emitido pelo Escritório Internacional de
Epizootias (OIE) e se constitui num passaporte para entrada no
disputadíssimo mercado exportador de carnes bovinas.

Com as medidas adotadas no controle sanitário de seu
rebanho, apenas o Estado de Goiás conseguiu exportar em 1998
US$100 milhões em carne bovina.

Mesmo estados em estágios de controle inferior aos do
Centro-Oeste, como Bahia, Tocantins, Pará e Piauí estão se
distanciando do Maranhão na eficiência do controle da febre
aftosa.

A Bahia está vacinando 100% de seu rebanho de nove
milhões de cabeças e está há 15 meses sem registrar um único
caso de doença, devendo ser o próximo estado a fechar suas
fronteiras.

O Departamento de Defesa Agropecuária (DDA) dispõe de
R$10 milhões para combater a aftosa, sendo R$8 milhões do
Estado e R$2 milhões do Governo Federal. Por não estar isento
da febre aftosa o Estado deixou de fechar com o Chile contrato
de US$40 milhões para venda de carne bovina àquele país, no
ano passado.

O Estado do Tocantins espera se integrar até o mês que
vem ao Circuito Pecuário do centro-Oeste, tendo cadastrado
todas as suas propriedades e colocado em funcionamento os
escritórios regionais, postos e barreiras, operados pela Agência
de Defesa Agropecuária, recentemente criada. Deverá ser outro
Estado a fechar em breve sua fronteira.

O Estado do Pará está gastando R$1,5 milhão na
implantação de 39 unidades agropecuárias no interior do Estado
e na compra de equipamentos para o programa de controle da
febre aftosa. Está implantando também um programa para
construção de abatedouros municipais como forma de coibir os
abates clandestinos.

O Estado do Piauí está já há trinta e dois meses sem
registrar um único foco de aftosa, tendo montado vinte postos de
defesa sanitária animal e vegetal, todos informatizados. Criou
também o Conselho Estadual de Erradicação da Aftosa, uma
iniciativa do Governo do Estado com a iniciativa privada.

O que o estado pode fazer: Reeditar o mais rápido
possível a Lei nº 6.430 e os dispositivos que a complementam
com as suas devidas adaptações.

Definir uma estrutura para operar as ações de controle
sanitário animal e vegetal definidas em lei. Alguns estados
criaram Agências Estaduais de Controle Sanitário, que não se
constituem em novos órgãos dentro do Estado, mas estruturas
operacionais da administração direta, que possam atuar com
receita própria e com quadros já existentes.

Propor ao Ministério da Agricultura a criação do Circuito
Pecuário do Meio Norte, envolvendo os Estados do Maranhão,
Tocantins e Piauí para efeito de desenvolver ações conjuntas de
controle da febre aftosa nos três territórios. Os três estados além
de compartilhar parte de suas fronteiras, possuem necessidades
idênticas de controle da aftosa e o interesse comum na
exportação de soja pelo porto de São Luiz.

A exemplo de outros estados, coordenar a criação de um
Fundo de Desenvolvimento da Pecuária constituído de taxas a
serem pagas pelos frigoríficos e produtores (em torno de 0,2% do
valor de cada animal abatido), a ser operado por representantes
do Estado e da iniciativa privada com a finalidade de dar suporte
aos trabalhos de controle sanitário animal.

Redirecionar os recursos disponibilizados pelo Ministério
da Agricultura através de convênio para as suas devidas
finalidades.

Exigir das Gerências de Receita e Arrecadação e de
Segurança que cumpram suas atribuições previstas no plano de
trabalho que faz parte do convênio.

O roubo de gado: Pode parecer absolutamente fora de
contexto a menção deste problema como merecedor das
atenções da equipe de Governo na formulação de uma estratégia
para o desenvolvimento do setor pecuário, isto em plena virada
do milênio. Mas é que neste aspecto estamos vivendo situação
semelhante à ocupação do faroeste americano no começo do
século. Existem quadrilhas organizadas de roubo de gado que
agem impunemente em algumas regiões do Estado, dizimando
rebanhos, fazendo abates clandestinos e comercializando
carne, tudo à margem da lei e numa intensidade crescente,
estimulada pela impunidade. Os prejuízos são óbvios e
incalculáveis, tanto para os criadores como para o Estado que
deixa de recolher seus tributos.

O que o estado pode fazer: Planejar uma operação
específica, sob o comando da polícia, com a participação dos
técnicos responsáveis pela fiscalização sanitária, a ser
desagrada conjuntamente nas regiões onde o problema é crítico
(Baixada Ocidental e Pindaré).

Realizar operações regulares nas áreas desagradas de
preferência através de barreiras móveis.

Abate clandestino de animais: É outro aspecto que
enfatiza dramaticamente nosso atraso, e nesta área temos
regredido. Para citar um exemplo, dos cerca de 600 animais
abatidos diariamente em São Luiz, 400 são oriundos de abates
clandestinos, o que corresponde a 66,6%, quando este índice
não ultrapassa os 20% no começo da década. O abate
clandestino coloca em risco a saúde pública, escamoteia os
impostos, estimula o roubo de animais e dificulta o controle das
doenças transmissíveis. Os municípios que são os responsáveis
diretos pela fiscalização dos produtos alimentares produzidos e
comercializados em suas respectivas jurisdições devem unir-se
ao Governo do Estado numa ação conjunta para solucionar o
problema.

O que o estado pode fazer: Exercer rigorosa fiscalização
no tráfego de animais, tanto com recolhimento dos impostos,
como à inspeção sanitária dos animais.

Participar de um programa conjunto de construção de
abatedouros municipais padronizados de acordo com as normas
de inspeção sanitária. Além do aspecto da saúde pública e da
facilitação do controle de doenças, a medida ampliará a base
fiscal para coleta de impostos do setor, que passará a operar
dentro dos canais formais de comercialização, fugindo da
economia informal.

Equiparar a política de tributação à de estados vizinhos
como Pará e Tocantins, onde as alíquotas reduzidas de ICMS
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para gado chegam a 1,1% e 4%, respectivamente, incidindo
sobre o animal vivo, nos estabelecimentos de abate. Uma tarifa
de 1,1% como a do Pará, faria a arrecadação total crescer e daria
melhores condições de concorrência aos frigoríficos locais diante
de seus concorrentes desses estados.

Queimadas: Anualmente, na estação seca, estão sendo
irresponsavelmente destruídos milhares de hectares de vegeta-
ção pela ação do fogo. Ao contrário do que habitualmente se tem
em mente, esta ação predatória está menos dependente da atua-
ção das madeireiras, do que dos denominados colonos. Aquelas
deixam seu rastro de destruição nas áreas de mata virgem, mas
habitualmente se restringem a coletar as madeiras de lei de que
necessitam, ficando preservado o restante da cobertura vegetal.
Estes, os colonos, anualmente põem fogo nas áreas que vão cul-
tivar, não tomando qualquer precaução em trazer as queimadas
sob controle. Como resultado, o fogo se alastra por extensas áre-
as, destruindo culturas, pastagens, cercas e animais. Os produto-
res, particularmente os criadores de gado, têm sofrido enormes
prejuízos com a queima de suas pastagens. Muitos têm sido obri-
gados a manter em suas fazendas verdadeiros arsenais contra
incêndios, com equipes constantemente em alerta no período de
queimadas, com tratores, escavadeiras, tanques de água e pes-
soal treinado.

O que o estado pode fazer: Deslocamento da polícia flo-
restal, hoje aquartelada em São Luís, para as áreas de maior ris-
co no interior, nos períodos de queima.

Montar junto à Gerência do Meio Ambiente um serviço de
monitoramento de queimadas para que a polícia florestal seja
mais facilmente mobilizada e melhor possa coibir a ação dos res-
ponsáveis pelos incêndios no campo.

Realizar campanha publicitária no estado alertando contra
as queimadas e quanto à responsabilidade criminal de seus pro-
motores.

Exercer ação policial complementar para dar cumprimento
rigoroso aos mandados de execução de sentenças nos crimes
contra o meio ambiente.

Recuperação de estradas: O tráfego em estradas
deterioradas tem onerado substancialmente os produtores, tanto
no transporte de seus produtos, como no de insumos. As vias de
circulação deveriam receber critérios de prioridade na sua
recuperação tendo como enfoque o volume de produtos que por
ela circula. A recuperação dos trechos das rodovias federais no
estado tem sido feita de forma completamente deficiente,
retomado ao estado inicial poucos meses depois do serviço
realizado. Consideramos que, por ser de interesse do estado que
os trechos em seu território das rodovias federais operem com
eficiência, seja feita uma supervisão sobre os trabalhos de
recuperação desses trechos, bem como sejam cadastrados
aqueles que necessitam dos serviços para repassar as
informações aos órgãos responsáveis do governo federal. Afinal
de contas por estas estradas estão circulando as pessoas e as
riquezas do estado.

O que o estado pode fazer: Monitorar a recuperação dos
trechos das rodovias federais no estado.

Priorizar no programa de recuperação de estradas
estaduais as vias onde o tráfego para escoamento da produção é
mais intenso, tendo como subsídio para esta seleção o volume de
impostos recolhidos.

Programas de crédito: Mencionamos, finalmente, uma
área em que o Governo poderá intervir, por intermédio inclusive
da bancada parlamentar do estado. Trata-se dos critérios de

aplicação dos recursos do fundo constitucional FNO, que hoje
excluem o Maranhão de sua abrangência. Por sua posição
geográfica e conseqüente condição agroclimática, o estado
possui muito mais área de identidade com a Amazônia do que
com o Nordeste semiárido. Os programas, portanto, destinados
ao setor primário, em operação pelo FNO, são mais apropriados
à nossa realidade do que os do FNE.

O que o estado pode fazer: Desenvolver gestões junto ao
governo federal e aos organismos de desenvolvimento regional
para que sejam estendidas ao Maranhão as operações do FNO,
através de seus agentes financeiros credenciados."

(Assinado por Cláudio D. Azevedo, Presidente da
Associação dos Criadores do Estado do Maranhão).

Durante o discurso do Sr. Edison Lobão,
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Gilberto Mestrinho.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mestrinho) –
Concedo a palavra à eminente Senadora Heloísa
Helena, por 20 minutos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
discorrerei novamente sobre a questão da
privatização da Chesf e, portanto, sobre a água.

Um nordestino falar de água não é nenhuma
novidade. Desde que eu era criança, na minha família
extremamente pobre, já escutava falar dos discursos
oficiais da oligarquia nordestina, que, a cada
processo eleitoral, cantava em verso e prosa a
questão da água, da irrigação.

Hoje já estamos envelhecidos e isso nunca foi
efetivamente viabilizado. Aliás, a questão da
utilização do rio São Francisco para garantir o
gigantesco potencial de áreas agricultáveis do nosso
Nordeste e, portanto, a geração de emprego, renda e
produção de alimentos, datam do século passado.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senadora,
protesto. V. Exª não está envelhecida.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Chegarei ao envelhecimento, Senador Edison Lobão.

Desde o século passado uma comissão de
engenheiros já falava da necessidade do
aproveitamento do rio São Francisco para garantir o
gigantesco potencial de desenvolvimento econômico,
geração de emprego, produção de alimentos e,
portanto, a superação do quadro que produz tanta
indignação em qualquer brasileiro, que é a situação de
fome, de miséria e de desemprego no nosso Nordeste.

A discussão da questão da água não é
específica dos nordestinos. Além deles, os
Senadores Gilberto Mestrinho, Bernardo Cabral,
Jefferson Péres e vários outros já trouxeram
ao debate, infelizmente, com pouca
ressonância – que sem dúvida será o
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grande tema do próximo milênio –, a questão da
água, especialmente água doce.

Neste País, qualquer pessoa de bom senso e
com um mínimo de conhecimento sabe do que esta-
mos falando. A disputa do próximo século será por
tecnologia e por recursos naturais, especialmente
água. Sabemos todos que a nossa América do Sul
detém 47% dos recursos hídricos do planeta, princi-
palmente o Brasil. É claro que conhecemos o signifi-
cado desse potencial de recursos naturais. Não vou
falar do Amazonas, pois os nossos Senadores repre-
sentantes dessa região sabem exatamente a impor-
tância da utilização de nossa água na produção de
proteína animal e na produção de gêneros alimentíci-
os. A água não é apenas algo mágico, algo que emo-
ciona nós nordestinos quando passamos pelo rio São
Francisco, mas é algo fundamental para o próximo sé-
culo, inclusive para a sobrevivência anatomofisiológi-
ca das pessoas.

Contudo, para nossa profunda indignação, a
questão do rio São Francisco está sendo tratada pelo
Governo Federal com absoluto desprezo. A cada mo-
mento que se fala da privatização das hidrelétricas,
da Chesf, ninguém discute a já superada matriz ener-
gética relacionada à água, ninguém fala da necessi-
dade de desenvolvimento, de tecnologia e de estudos
para outra matriz energética. Quando se fala da pri-
vatização dessas hidrelétricas, assumida pelo Go-
verno Federal no famigerado acordo com o Fundo
Monetário Internacional, de repente, essa discus-
são passa a ser feita por uma confraria de privatis-
tas, um clubinho de pessoas que passam a apre-
sentar a privatrização – como o fizeram há meses –
como se fosse uma panacéia a resolver todos os
males do nosso Brasil. O pior e mais grave é que o
discurso não é novo. Qualquer pessoa, com o mínimo
de senso, sabe que há alguns poucos meses a pana-
céia para a solução de todos os males era a demissão
dos servidores, a privatização das estatais.

Essas coisas não são novas. Desde o século pas-
sado, quando Campos Sales ia à Inglaterra negociar
questões financeiras com os credores internacionais, já
era anotado o que deveria ser feito. Essa questão não é
nova. Infelizmente, essas coisas velhas deveriam ser
consideradas pelos moderninhos de plantão. Algumas
pessoas se consideram moderníssimas porque falam
em privatização, mas deveriam se considerar arcaicas e
dinossáuricas, pois olham a fome, algo tão primitivo, e a
miséria com uma absoluta naturalidade. Esses, de fato,
são os arcaicos.

Para nossa surpresa, mais uma vez esse assun-
to é debatido. As reuniões, respectivamente, da Co-

missão de Infra-estrutura, conduzida pela Senadora
Emília Fernandes, e da Comissão de Fiscalização,
presidida pelo Senador Romero Jucá, sem dúvida, fo-
ram muito importantes; mas, sinceramente, fiquei ab-
solutamente impressionada, porque não havia e não
se buscavam argumentos para nos convencer de
que, efetivamente, a privatização das nossas hidrelé-
tricas nada mais é do que uma cláusula estabelecida
pelo Fundo Monetário Internacional e que, portanto,
tem de ser cumprida. Não se debateu nada!

Senador Bernardo Cabral, V. Exª aqui nesta
Casa já chamou a atenção sobre a questão da água.
Essa questão não foi debatida. A justificativa de que,
se a natureza de uma empresa privada é o lucro –
porque essa é a sua natureza de instituição financeira
-, como poderemos admitir que, sendo a água o com-
bustível fundamental dessa empresa, essa empresa,
de tantos sentimentos de benevolência exemplar, vai
possibilitar que se estabeleça ou questão da transpo-
sição do rio São Francisco, ou projetos de irrigação,
ou abastecimento de água sem se preocupar com a
vazão para o estabelecimento desses processos?
Ora, que lógica há nisso? É o que quero saber. Qual
é a lógica que se aplica a isso? Ora, se esses se-
nhores possuem realmente esse espírito tão bene-
volente, por que não investem em outras matrizes?
Por que não aceitam o gigantesco desafio de esta-
belecer outras relações quanto à questão da produ-
ção de energia? Por que não fazem isso?

O Ministro de Minas e Energia diz que o Brasil
não tem mais dinheiro para investir nessas hidrelétri-
cas. Nesse caso, quem as financiará para a privatiza-
ção senão o nosso dinheiro público com o BNDES?
Se não há dinheiro para garantir o que já foi montado,
um patrimônio gigantesco, quem terá dinheiro para
pensar em produzir energia utilizando o Sol ou a bio-
massa?

Por tudo isso, estamos buscando garantir que
esse debate seja feito por intermédio de um plebisci-
to. Claro que o plebiscito se dirige às populações do
Nordeste e do Norte; mas a questão é fundamental
para o Nordeste.

O rio São Francisco, cantado tantas vezes como
o rio da integração nacional, em função da
irresponsabilidade de uma elite, ainda tem uma dívida
com o povo nordestino. Em função da
irresponsabilidade e incompetência da elite que
conduziu o Nordeste, o Rio São Francisco não
conseguiu ser algo significativo para a agricultura,
a geração de emprego e renda, o abastecimento
de água.
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Senador, Bello Parga, no Nordeste, as pessoas
morrem de sede. Imagine V. Exª que famílias vão para
um barreiro seco, juntam o resto de água com a lama,
despejam-na em um pote forrado com um pano velho
para obter algumas gotas de água e dar aos filhos?
Sendo assim, como o debate sobre a água é feito
desse modo absolutamente irresponsável, simples-
mente para cumprir uma cláusula assumida com o
Fundo Monetário Internacional?

Isso, realmente, é inadmissível. Espero que o
Senado possibilite o estabelecimento de um decreto
legislativo para que a população do Nordeste possa
posicionar-se. Então, o debate será claro: as posições
antagônicas serão apresentadas à sociedade, e a po-
pulação terá o direito de escolher seu próprio destino.

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ouço V. Exª, com prazer.

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) – Se-
nadora Heloisa Helena, ouço, com muita atenção, o
discurso de V. Exª. Inicio meu aparte, afirmando que
discordo de todos os seus adjetivos e que prefiro o
Campos Salles do início deste século ao do começo
do século passado. No entanto, concordo com a preo-
cupação central do pronunciamento de V. Exª – não
em relação a todo o sistema de privatização, pois,
quanto a esse assunto, temos posições contrárias.No
mundo todo, o capital privado já é capaz de construir
usinas, fazer instalações hidroelétricas e térmicas,
produzir e vender energia elétrica, bem como de pres-
tar um serviço público, desde que o Governo chame a
si a responsabilidade de estabelecer os parâmetros –
o que se faz, no Brasil, por meio das agências -, as ta-
rifas máximas, as qualidades mínimas de serviço. No
caso especial da Chesf e da Eletronorte – não sei se
falo como Senador ou como engenheiro eletricista
que dedicou parte importante da sua vida a essa área
-, entendo que seria importante uma reflexão para ve-
rificar se essas empresas são simplesmente de ener-
gia elétrica – nesse ponto, discordaria de V. Exª, pois
entendo que o capital privado talvez pudesse realizar
esse serviço sem grandes problemas -, ou se come-
çam, na verdade, a ser agências de desenvolvimento.
Mesmo sendo esta sessão presidida pelo Senador
Gilberto Mestrinho, estando presente o Senador Ber-
nardo Cabral, tomo a liberdade de dizer que, sem a
Eletronorte e o trabalho por ela realizado, muito pro-
vavelmente o estágio de desenvolvimento da Região
Norte do País hoje estaria muito aquém do desejado.
E mais: nenhum capital privado se interessaria por ex-
plorar os potenciais hidroelétricos daquela região,

porque, sabemos, os mercados consumidores ainda
não existiam – e muitos ainda não existem – no mo-
mento em que aquele investimento foi feito. Muito
bem. Um modelo de desenvolvimento sustentado, um
modelo de desenvolvimento regional mais equilibra-
do, ou menos desigual – algo que todos nós deseja-
mos -, não prescinde da ação do Estado. Aliás, tenho
grandes expectativas em relação ao pronunciamento
de Sua Excelência o Presidente da República hoje à
noite, que -penso – será nessa direção, ou seja, de
que estabilidade econômica não colide com desen-
volvimento sustentado. Peço que, com toda a tranqüi-
lidade, as autoridades brasileiras dessa área façam
uma reflexão um pouco mais cuidadosa, enxergando
a Eletronorte e a Chesf não apenas como empresas
que produzem e vendem energia elétrica, mas como
agências de desenvolvimento integrado para duas re-
giões do País que ainda são extremamente pobres e
menos desenvolvidas, se comparadas às Regiões
Sul e Sudeste. Nesta linha de raciocínio, meu aparte
é, de certa forma, em apoio à preocupação central do
discurso de V. Exª, ainda que eu discorde do seu raci-
ocínio global sobre privatização e dos adjetivos que
foram usados.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL)
– Agradeço o aparte, Senador José Roberto
Arruda.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – V. Exª
me permite um aparte?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ouço V. Exª, com muito prazer, Senador Lauro Cam-
pos.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) –
Gostaria de dar meu abraço e meu agradecimento
por suas palavras. Este Senado, já disse muitas
vezes, com este tapete azul, é um ambiente muito
bom para criar ácaros, mas não para desenvolver
consciências. E a este ambiente tão propício ao
nada, ao lazer e às discussões muitas vezes estéreis
e pouco profundas, em que as palavras são,
algumas vezes, esotéricas, para certos grupos
fechados poderem perceber a sinalização que vem
do Governo e dizerem amém, V. Exª traz a linguagem
exotérica, da vida, da existência, da realidade
brasileira. Essa linguagem faltava a esta Casa, que
pensava ser do povo, que diz sê-lo. No entanto, o
que nós falamos, para mim, não vale nada. As
prioridades reais não são aquelas que estão nas
palavras dos políticos, mas as que a prática
inseriu, cristalizou, investiu no mundo. Nesta
nossa sociedade, o setor que mais recebe
investimento é o bélico. Por isso, a prioridade
vergonhosa de nossas elites são os investimentos
em guerra e em espaço, em dissipação, que fogem,
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obviamente, de qualquer possibilidade de melhoria
das condições humanas de vida. Não quero,
absolutamente, dar aula a ninguém e concordo
plenamente com o que V. Exª disse, inclusive com o
fato de que, a partir de nossa chamada
independência política, em 1822, assim como
aconteceu com o México, a Colômbia, a Venezuela e
todos os países da América Latina, livramo-nos, em
parte, da nossa dependência política e caímos na
dependência econômica da dívida externa: o Brasil
teve de pagar as contas de Portugal à Inglaterra, para
que esta reconhecesse a nossa independência,
antes que Pedro II tivesse construído 10 mil
quilômetros de estrada de ferro e alguns portos no
Brasil, endividando-nos até o colapso de 1898,
quando Campos Sales, antes de tomar posse na
Presidência da República, foi conversar com os
Rothschilds, os nossos credores, que exigiram que
vendêssemos as empresas estatais, demitíssemos
funcionários públicos, criássemos uma cláusula-ouro
sobre as importações para entregar ouro aos agiotas
internacionais e, finalmente, queimássemos dinheiro,
o que foi feito no ano seguinte, em seu primeiro ano
de governo. Nós queimamos dinheiro, e dizem que só
louco queima dinheiro. As nossas relações de
dependência internacional fizeram com que o
Governo Campos Sales queimasse dinheiro. Então,
penso que bastaria isso para mostrar a dureza de
nossas relações de dependência, que, há muito
tempo, tornaram-se internas. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso disse que se constituía um
antiestado nacional dentro do Brasil. O capital
estrangeiro transplantado se associava ao capital
nacional, aos comerciantes, aos militares, aos
políticos, aos fornecedores de peças e se constituía no
País, dizia o então sociólogo, que se aproximava da
verdade sem se queimar. Hoje, ele tem pavor da
verdade, tem medo de se queimar ao aproximar-se da
realidade que ele ajuda a construir. Inclusive, é o
primeiro Presidente consciente do anti-Estado
Nacional, porque criou empregos no exterior – no caso
Sivam, criou 20 mil empregos nos Estados Unidos por
meio de um empréstimo de US$1,340 milhão, que veio
para garantir a primeira fase do Projeto Sivam. Não
gostaria de referir-me também, por exemplo, àquilo
que Felisberto Caldeira Brant Pontes, o Marquês de
Barbacena, provocou em uma de suas peripécias na
Europa, quando teve que parar na Inglaterra e
esbanjou empréstimos externos. Chegando no Brasil,
coisa rara: foi submetido a um processo. Felisberto
Caldeira Brant, que foi Ministro de Estado,
Conselheiro, Presidente de algumas províncias no
Brasil, uma das pessoas mais importantes do século
passado, perdeu esses cargos embora não tenha
prestado contas do dinheiro, e o Governo pediu
desculpas por ter corrido atrás de um ladrão. V. Exª
tem toda a razão; concordo com V. Exª em gênero,

número e grau. Esses são “neo-assaltos” que se fazem
no Brasil, tomando-se dinheiro do BNDES, do FAT –
Fundo de Auxílio aos Trabalhadores, de fundos
previdenciários dos funcionários do Banco do Brasil e
de outros funcionários públicos, enfim, dinheiro
pertencente a trabalhadores e entregue a gangues, à
sorrelfa, por meio de conchavos telefônicos, gravados.
Chamaram os concorrentes de “telegangues”,
esquecidos de olharem no espelho, porque existem
gangues de um lado e de outro. Assim, nenhum setor
privado conseguiu conquistar nossas empresas
estatais. Não temos força sequer para ganhar. A
burguesia nacional não consegue sequer ganhar de
presente as empresas estatais. Tem que recorrer ao
BNDES, tem que recorrer a empréstimos externos, tem
que recorrer ao próprio Governo a fim de
conquistá-las. É o absurdo dos absurdos pretender
agora dizer que as empresas privadas brasileiras
teriam condições de fazer o que jamais fizeram. E
agora não conseguem ganhar. E muitas delas,
quando ganham, estão ameaçadas de falência. A
isso chamam de eficiência. E quanto aos bancos
falidos, principalmente os grandes bancos privados
nacionais que receberam auxílio do Proer? Muito
obrigado.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Muito obrigada pelo aparte, Senador Lauro Campos.
Sem dúvida, em muito complementa e ajuda a
sociedade brasileira a esclarecer tanta dor e tanta
angústia nessa gigantesca guerra instalada no País.

Sr. Presidente, li ontem, na Folha de S.Paulo,
reportagem que apresentava a contabilidade dolorosa
das crianças vítimas da guerra, dessa guerra
miserável patrocinada pelo Governo da Iugoslávia
como também, e especialmente, pelos delegados do
mundo, os americanos, e, claro, com a conivência do
Brasil. Lembrava que, se temos que chorar as crianças
vítimas dessa guerra, devemos também não apenas
lamentar mas dar um grande grito de indignação pela
mortalidade infantil no nosso País. São milhares de
crianças assassinadas diariamente pela fome no
nosso Brasil.

Sei que meu tempo já está esgotado, Sr.
Presidente, mas antes de concluir quero solicitar
empenho a toda a Bancada do Governo para que esta
Casa dê uma demonstração de independência, de
respeito aos interesses do povo nordestino e do povo
brasileiro, e que, portanto, garanta o estabelecimento
de um decreto legislativo relacionado ao plebiscito
sobre a privatização da Chesf.

Como o Senador Arruda disse que estava muito
ansioso em relação ao discurso do Presidente da
República, imagino mais ou menos qual vai ser a
cantilena:a fracassomania. Sua Excelência
apresentou esse termo, Senador, ao qual a grande
mídia deu tom de originalidade.Mas trata-se de um termo
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muito antigo, utilizado na década de 50 por um
cientista social americano que dizia que a
fracassomania é justamente característica dos
governos entreguistas; dos governos que não
assumem o desenvolvimento do país; que se
ajoelham, subservientes, ao capital internacional.
Mas já pensou que danação?! O Presidente não
poderia ter usado esse termo, porque seria uma
autodenominação.

Agradeço a benevolência de V. Exª, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mestrinho) –
Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda
sob os efeitos dessa crise notadamente de natureza
financeira, essa verdadeira turbulência financeira por
que passou e ainda passa o País nestes últimos três
meses; na esteira das conseqüências dessa crise,
quer no segmento social, quer no segmento
econômico – vejam as mazelas há pouco ressaltadas
pela nobre Senadora Heloisa Helena sobre inúmeras
crianças sacrificadas neste País; o desalento da maioria
do povobrasileiro com relação a índices tão elevados de
desemprego e de violência nunca vistos –, um raio de
esperança se vislumbra no horizonte brasileiro.

Tive a felicidade, Sr. Presidente e nobres Pares,
de participar da reunião que Sua Excelência, o
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso,
promoveu com seus Ministros, na última sexta-feira.
Essa reunião teve o objetivo de apresentar o estudo e
o planejamento, em sua fase quase final, do seu
segundo PPA – Plano Plurianual de Desenvolvimento.
Sr. Presidente, fiquei efetivamente gratificado com o
que pude ver e ouvir, porque senti que finalmente são
elaborados planos, processos integrados de
desenvolvimento a médio e longo prazos para o País.
Embora às vésperas da comemoração dos 500 anos
do descobrimento do Brasil, ainda estamos
planejando nosso desenvolvimento com obras
estruturantes. Esta é a nossa realidade. É preciso,
efetivamente, pensar de forma estruturante no Brasil.
Depois das discussões travadas nessa reunião e com
os números levantados com o plano plurianual, Sr.
Presidente, fiquei novamente esperançoso de que as
dificuldades que o País tem encontrado e as aflições
por que passa a população brasileira, com a
implementação desse projeto de larga envergadura,
cessem. O País dá mostras de que encontrou o
caminho de seu desenvolvimento, o caminho da
prosperidade e, seguramente, o da melhoria da
qualidade de vida do povo brasileiro.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª me
permite uma breve intervenção?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Pois não, Excelência.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª me
tranqüiliza. Estava aqui em estado de desespero com
o que ouvi da Senadora Heloisa Helena. Segundo S.
Exª, estamos vivendo um caos absoluto e interferi-
mos até na guerra da Iugoslávia. V. Exª afirma que
não; que o que presenciou na reunião promovida pelo
Senhor Presidente da República foi um estado de pla-
nejamento, de otimismo, e não do ceticismo atroz que
a Senadora de Alagoas nos traz.Hosana nas alturas!

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Que bom, Senador Edison Lobão, que possamos ter
uma luz no fim do túnel, uma perspectiva em que
acreditar. Efetivamente, o Brasil é maior do que a cri-
se; o Brasil, por suas potencialidades e pela vontade in-
quebrantável do seu povo, é maior do que a crise. Efeti-
vamente faltava planejamento. Nós comemorávamos
apenas a estabilização da moeda, a moeda forte – e fa-
lamos apenas, mas já foi uma grande conquista, já que
houve tantas tentativas frustadas de estabilizar nossa
economia e a custos elevados para a sociedade bra-
sileira –, mas finalmente vemos, a par desse esforço,
o Governo se propondo a implementar um projeto
amplo, abrangente, que nos anima a manter acesa a
chama da esperança de que, finalmente, encontra-
mos o caminho.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me concede um aparte?

O SR LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço com muito prazer a Senadora Heloisa Helena.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Leomar Quintanilha, quero parabenizar V. Exª
pela esperança que tem. Por mais que o Senador Edi-
son Lobão diga que eu fale do caos, sou uma pessoa
motivada pela esperança e que todos os dias sente a
felicidade de quem traz no coração coragem e espe-
rança. É preciso ter esperança. Estou anotando o dia
em que V. Exª está acenando com este gesto de es-
perança e de confiança no Governo Federal, para
que, à luz da realidade, aos poucos, possamos obser-
var se existe coerência entre o Plano e o discurso do
Governo Federal e a realidade de vida de milhares de
pessoas. Infelizmente, vivo a realidade do Brasil, da
mesma forma como todos os Srs. Senadores des-
ta Casa. Alguns podem esconder, uns mais ou-
tros menos, mas, com certeza, observam a fragili-
dade deste modelo econômico, a destruição do
parque produtivo nacional, a destruição da nos-
sa agricultura, a crise por que estamos passan-
do, o altíssimo índice de desemprego, os in-
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dicadores que revelam as gigantescas injustiças soci-
ais. Parabéns, Senador, pela esperança. Faço ques-
tão de anotar este dia, porque, se o Presidente da Re-
pública permanecer no poder – e devo dizer que sou
daqueles que, dentro dos limites da Constituição, que
legitima esta posição como um direito do povo, efetiva-
mente irei às ruas pedir a renúncia do Presidente da Re-
pública, com o grito de “Fora Presidente!”, “Fora Fundo
Monetário Internacional!” -, estarei observando tudo
isso e tenho a certeza de que V. Exª também, inclusive
à luz desses dados e do que é apresentado formalmen-
te. A infelicidade das pessoas não nos alegra, e a infeli-
cidade, a angústia, o sofrimento e o constrangimento de
milhares de pessoas não afetam os nossos adversários
políticos e ideológicos. Causa-me tristeza falar de triste-
zas. Eu gostaria de falar apenas em esperança; gosta-
ria que estivéssemos construindo uma Nação; gostaria
que o País estivesse respeitando os Estados e criando
realmente uma Nação, impondo respeito à nossa sobe-
rania e valorizando o cidadão. Não torço pelo “quanto
pior melhor”, porque sei que o “quanto pior melhor” não
desfavorece os meus adversários políticos e ideológi-
cos; pelo contrário, a massificação da fome e do sofri-
mento permite que muitos deles se perpetuem no po-
der. Então, não torço pelo “quanto pior melhor” – Deus
me livre fazer isso –, porque, se o fizesse, não estaria
sequer honrando minha tradição cristã. Apenas
aqueles que vêem como único Deus o deus do mer-
cado não se angustiam com o sofrimento da grande
maioria da população. Gostaria que tudo estivesse
bem para não ver os meus irmãos sofrendo, subme-
tidos a tanto constrangimento – e não são apenas os
nordestinos que vivem nessa situação. Tenho certe-
za de que todos os Srs. Senadores visualizam esse
problema nas periferias, nos bolsões de miséria dos
grandes centros urbanos, como São Paulo e outras
cidades brasileiras. Podem até ter noções diferentes
sobre como mudar tudo isso; todavia, dizerem que
não se angustiam, eu desafio. Hoje o Senador Jef-
ferson Péres falava sobre a angústia do silêncio em
relação às questões sociais. Como vim do sertão,
aprendi a dizer não e assim me posicionarei em rela-
ção à política econômica do Governo. Contudo, deseja-
ria que acertasse na condução dos nosso problemas
para que não precisemos vivenciar tantos constrangi-
mentos como aqueles a que estão submetidos nossos
irmãos nordestinos e também não nordestinos. Muito
obrigado pela concessão do aparte, eminente Senador
Leomar Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Nobre Senadora Heloísa Helena, a angústia que
aflige V. Exª pelas mazelas que ainda persistem, ca-
usando ainda uma aflição muito grande ao povo bra-

sileiro, é compartilhada, pode ter certeza, por todos
os seus Pares desta Casa. Todos os Senadores se
preocupam com as dificuldades que o Brasil ainda
encontra para oferecer à sua população uma melhor
qualidade de vida.

A questão das desigualdades regionais é o pon-
to crucial da falta desse atendimento igualitário. Mas o
nosso adversário não está no plano ideológico. O ad-
versário de todos nós desta Casa, dos três Poderes
da República, que têm responsabilidade com a socie-
dade brasileira, reside nas mazelas que afligem o
povo: a fome, a miséria, o analfabetismo, o abandono,
a falta de infra-estrutura, regiões legadas à posterga-
ção e ao esquecimento. Preocupado com isso é que
entendo que esse projeto, da forma como apresenta-
do – e não está concluído, devendo ainda ser discuti-
do à larga com as lideranças políticas dos diversos
Estados -, efetivamente, será um plano abrangente,
que atenderá aos reclamos da população de cada
uma das regiões.

Veja nobre Senadora, vejam nobres Pares, que
é um plano como ainda não havíamos visto no Brasil,
vez que enfoca diferentemente as questões sociais e
econômicas aqui existentes; exige uma soma expres-
siva de investimentos e não cuida apenas do imedia-
to, como se estivéssemos permanentemente improvi-
sando. Trata-se de um plano assentado nas necessi-
dades regionais, nos gargalos regionais, nas potenci-
alidades que o País oferece, numa interação das di-
versas atividades econômicas o que certamente pro-
piciará ao Brasil e ao povo brasileiro o reacender da
chama de esperança de que falei no início do meu
pronunciamento.

Para suscitar mais argumentos para o debate,
gostaria de comentar que o investimento não se en-
cerra apenas no período do Governo do Presidente
Fernando Henrique. Há uma proposta segundo a qual
esse investimento – que é da ordem de R$165 bilhões
–, pela sua abrangência e pelo volume de obras e de
empreendimentos, seja implementado até o ano 2007.
Formular projetos e planos sem identificar as suas apli-
cações e a origem dos recursos a serem levantados
nos deixaria a todos extremamente preocupados ou
não convencidos da eficácia desse plano. Neste plano,
não ocorre isso; ele identifica os eixos de desenvolvi-
mento do País e – melhor do que isso – a forma como
vai ser implementado e a origem dos recursos que se-
rão nele utilizados .

O Sr. Bello Parga (PFL – MA) – Permite V. Exª
um aparte?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço com muito prazer o nobre Senador Bello Parga.
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O Sr. Bello Parga (PFL – MA) – Senador Quinta-
nilha, neste momento, V. Exª comenta a reunião mi-
nisterial em que foi divulgada a programação do PPA
– o Plano Plurianual de Investimentos, muito bem divi-
dido e subdivido em projetos e empreendimentos que
serão acompanhados e deverão apresentar resultados a
curto, médio e longo prazo.Fico satisfeito, porque isso re-
nova efetivamente a esperança em todos nós, represen-
tantes do povo brasileiro, que nos sensibilizamos com as
mazelas sociais que ainda existem no nosso País.Entre-
tanto, devemos também levar em conta que estamos
numa situação melhor, comparativamente a anos anteri-
ores.Os nossos índices de subdesenvolvimento e de fal-
ta de assistência social têm diminuído, e o Governo tem
apresentado resultados nessa área, pois tem consegui-
do diminuir o analfabetismo e aumentar a assistência
médica às populações carentes, assim como conceder
aposentadoria da Previdência para o setor rural, que – V.
Exª muito bem já citou aqui -, em muitas comunidades,
em mais da metade dos municípios brasileiros, movi-
mentam a economia local. Ao congratular-me com V. Exª
por esse comentário oportuno, gostaria de dizer, tam-
bém, que está sendo alienando o patrimônio brasileiro
com a privatização de certas empresas. A Companhia
Siderúrgica Nacional – que foi a primeira grande empre-
sa industrial estatal privatizada com o apoio e a participa-
ção dos próprios trabalhadores –, hoje apresenta lucros
nunca antes registrados na sua história. Dessa maneira,
fico satisfeito por V. Exª chegar à tribuna neste momento
e apresentar esse acender – ou reacender – de esperan-
ças. Esperamos que o Governo Federal continue esse
trabalho com serenidade, energia e consciência, a des-
peito do combate que lhe é feito.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Nobre Senador Bello Parga, agradeço a manifesta-
ção compartilhada de V. Exª. Estou seguro de que V.
Exª haverá de participar desse trabalho porque esse
projeto será submetido à discussão nesta Casa. Tere-
mos de votar a aprovação de vários de seus aspec-
tos, por isso ele será aqui, por certo, amplamente dis-
cutido.

O Sr. Bello Parga (PFL – MA) – Permita-me no-
vamente, nobre Senador?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Com muito prazer.

O Sr. Bello Parga (PFL – MA) – Peço desculpas
a V. Exª porque omiti um ponto muito importante: o
Estado de V. Exª, região desassistida em tempos pas-
sados, é um exemplo disso. Desde que adquiriu au-
tonomia, o Governo do Tocantins vem realizando
um esforço ingente que tem apresentado resulta-
dos altamente positivos para o povo daquela região.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Com mais essa intervenção, V. Exª só me dá oportuni-
dade de antecipar o que viria a afirmar aqui. Tenho
dito em outras oportunidades nesta Casa que o To-
cantins é o exemplo inquestionável de como deu cer-
to a divisão territorial do País. Muitas das ações espo-
sadas pelo Tocantins e em vias de implantação inte-
gram esse Plano Plurianual apresentado pelo Gover-
no Federal. E se esse procedimento está dando certo
no coração do Brasil, no meu Estado – sou testemu-
nha ocular e participo das diversas ações de aloca-
ção de recursos, de aprovação desses investimentos
–, isso me traz o sentimento de que o projeto é efeti-
vamente muito consistente e trará novos e bons ares
ao Brasil.

Sr. Senador, embora a Imprensa já tenha divul-
gado hoje, é bom ressaltar que esse volume de inves-
timentos, da ordem de 165 bilhões de dólares, seria
distribuído da seguinte forma – esse é um aspecto por
demais interessante: US$53 bilhões na área de de-
senvolvimento social. Vejam o quanto é importante
esse projeto: quase um terço dos seus recursos estão
voltados para aquilo que entendemos ser a prioridade
número um, o ser humano. Investimentos na área so-
cial: na área da educação, da saúde, de saneamento
básico e da segurança do cidadão.

Outro aspecto importante na modernização e
compatibilização do desenvolvimento do Brasil com
as outras nações, que vem em segundo lugar, é o in-
vestimento na área de telecomunicações, da ordem
de US$40,5 bilhões; energia, US$28,5 bilhões; trans-
portes, US$32,3 bilhões; meio ambiente, US$9 bi-
lhões; informação e conhecimento, US$1,6 bilhão.

O que considero mais importante é que o proje-
to se propõe a fazer investimentos diversos em eixos
estruturadores do País, a fim de eliminar gargalos
seja na área de transporte, seja na de saneamento
básico, de educação ou de saúde. Onde houver um
lapso ou onde não houver um atendimento, haverá
um investimento para fazer a ligação com os grandes
centros, com os centros de negócio, de produção e de
concentração de consumidores, como, por exemplo, a
Hidrovia do Madeira, que integra um dos eixos de de-
senvolvimento da região.

Fico gratificado, nobre Senador, nobres Pares,
por ser esse projeto totalmente abrangente, já que
pretende integrar efetivamente as diversas regiões do
País – as mais ricas e as mais pobres – de várias
formas, quer em comunicação quer em transportes.
Ele também se propõe a integrar o Brasil ao comércio
internacional, aos países lindeiros e aos mais
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distantes, que, hoje, no mundo globalizado,
promovem essa interação social e comercial.

O mais importante de tudo isso é que a União se
propõe, nesse projeto, a implementar parcerias com
Estados, Municípios e o setor privado. Quando se
sugere a participação da União, Estados e Municípios
num projeto dessa envergadura, está-se abrangendo
toda a sociedade e também o setor privado,
principalmente nas áreas econômicas que dizem
respeito à geração de riquezas e sobretudo de
empregos.

O setor privado terá uma participação importan-
tíssima nesse novo projeto, nesse novo plano de de-
senvolvimento. Ficará a cargo da União, nesse volu-
me de investimento, um valor em torno de 20%. Os
Estados e Municípios contribuirão com aproximada-
mente 2,5%. O setor privado se encarregará de bus-
car recursos como lhe aprouver para participar desse
processo gigantesco e extraordinário de desenvolvi-
mento e de integração do Brasil no mundo desenvol-
vido.

Estou realmente muito entusiasmado e conven-
cido de que o preço que estamos pagando hoje talvez
não se justifique, mas pode ser a pavimentação do
caminho que o Brasil agora sinaliza poder trilhar em
busca desse estágio espetacular de desenvolvimen-
to.

Eram essas informações, Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, que eu gostaria de trazer nesta tarde
à Casa. Eu, que represento um Estado de economia
rural cuja vocação está centrada basicamente no se-
tor primário, quis dizer da minha preocupação com as
mazelas que persistem. Sem a mudança de matriz de
transporte, é impossível pensar em desenvolvimento.
Por isso estamos desenvolvendo um esforço muito
grande nesse sentido, implementando a hidrovia Ara-
guaia–Tocantins e a ferrovia Norte–Sul, com a partici-
pação da União. Trata-se de um projeto interativo, que
não está começando agora; ele vem aproveitando o
potencial existente mesmo de obras já realizadas
pela União.

O Tocantins é exemplo disso. Na interligação
dos dois grandes sistemas energéticos nacionais, o
chamado “Linhão”, 80% da obra foi construída no To-
cantins. Somos testemunha do extraordinário traba-
lho que está fazendo o Programa Brasil em Ação, do
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
E estou convencido, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
de que o projeto virá ao Senado, para ser discutido ao
seu esgotamento, e cada um terá oportunidade de

dar a sua contribuição e oferecer a sua sugestão,
para que efetivamente possamos, juntos, combater
as mazelas que ainda afligem o povo brasileiro e levar
o nosso País aos trilhos do desenvolvimento.

Durante o discurso do Sr. Leomar Qu-
intanilha, o Sr. Gilberto Mestrinho deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Luiz Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Com a pa-
lavra o Senador José Roberto Arruda, por 20 minutos.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, na semana
passada, os jornais da Capital do País noticiaram, em
manchetes grandes e tristes, episódios nefastos
ocorridos em Brasília. Primeiro, um cidadão policial
militar, em uma hora de folga, dirigia seu táxi, quando
foi abordado por três indivíduos que tomaram seu car-
ro. O taxista e policial militar foi assaltado e, logo de-
pois, ainda no Distrito Federal, foi colocado dentro do
porta-malas de seu próprio veículo. Mais tarde sou-
be-se que foi levado a uma distância razoável dos li-
mites do Distrito Federal, arremessado de uma ponte
e morto pelos assaltantes, que depois foram presos
no Estado de Tocantins. Dois dias se passaram e um
outro crime bárbaro mereceu a atenção da mídia.

Infelizmente, crimes violentos têm sido cometi-
dos em uma cidade que até bem pouco tempo era pa-
cata, tranqüila, ordeira. Na verdade, essa onda de vio-
lência varre o País, mas em Brasília especificamente,
se há dez anos, reclamássemos de engarrafamento
de trânsito riam de nós. Hoje em dia, há engarrafa-
mento de trânsito. Se disséssemos antes que Brasília
era uma cidade violenta, também seríamos motivo de
deboche.Atualmente, Brasília é uma cidade violenta.

A causa da violência são a miséria, as desigual-
dades sociais, a falta de investimento, enfim, uma sé-
rie de mazelas que vêm, de há longos anos, assolan-
do a sociedade brasileira e que, espero, possamos
ainda corrigir.

Enquanto isso não ocorre, não é possível assis-
tirmos a crimes violentos como esse serem cometi-
dos sem que, do Poder Legislativo, alguma discussão
objetiva seja feita na busca de soluções.

Estou apresentando, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, dois projetos ao exame dos Ilustres Compa-
nheiros. O primeiro deles, uma emenda constitucio-
nal, já está na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, onde mereceu do Presidente a marcação
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de uma audiência pública para que ela seja
amplamente discutida com todos os segmentos
organizados da sociedade. Minha emenda
constitucional, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
propõe que o menor de 16 anos, que hoje, no Brasil,
por força da Constituição de 1988, pode votar, possa
também ser imputado criminalmente em alguns
casos especiais.

Na verdade, a inimputabilidade penal para es-
ses menores vem sendo entendida, erroneamente, é
verdade, por alguns segmentos da sociedade como
impunidade. Decorre daí que chefes de gangues, as-
saltantes, homicidas utilizam menores para o porte de
arma, para o tráfico de drogas, com o argumento de
que, se pegos em flagrante, os menores não podem
sofrer as sanções da lei.

Pior ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores: as-
sistimos, nos últimos anos em Brasília, a crimes vio-
lentos cometidos não apenas por menores das clas-
ses de renda mais baixa mas também por menores
da classe média e da classe média alta de Brasília.

Ninguém se esquece, por exemplo, de que o fi-
lho de uma jornalista conhecida de Brasília, Valéria
Velasques, o Marquinhos, de 15 anos, voltava para
casa depois do colégio, quando foi interrompido na
sua caminhada por uma gangue de menores que fa-
zia lutas marciais numa academia do plano piloto,
apanhou dos outros menores e por eles foi morto em
plena Asa Norte.

Ninguém se esquece, ainda no ano passado, do
Tiago, também de 15 anos, morto quando chegava à
sua casa, na 414 sul. O depoimento do seu pai é co-
movente; disse esse pai que lavava o automóvel, e,
quando olhou para cima, o filho vinha caminhando em
sua direção a uma certa distância. Ele abaixou a ca-
beça e continuou lavando o carro. Quando ouviu um
barulho, que lhe pareceu um foguete, ou alguma coi-
sa desse tipo, olhou para a direção do filho e o viu ca-
indo. Um menor matou Tiago por causa do relógio.

No dia 21 de dezembro, no Gama, um casal de
namorados, o Jean e a Cláudia, foram abordados por
menores, seqüestrados, torturados e mortos.

Desses crimes todos, o que talvez ganhou mai-
or dimensão foi o de um casal de namorados, o Flávio
e a Gabriela, que estudavam na A.E.U.D.F – Associa-
ção de Ensino Unificado do Distrito Federal. Pouco
mais das 7h da noite, à porta da escola, foram abor-
dados por menores, que os levaram até o carro e os
obrigaram a dar partida. Foram seqüestrados, tortura-
dos e mortos, e os seus corpos carbonizados no por-
ta-malas do carro.

Ora, se isso está acontecendo em Brasília, Ca-
pital do País, onde, teoricamente, deveria ter um sis-

tema de segurança exemplar, que deveria ser uma
sociedade de convivência harmônica, pacífica, imagi-
nem, Srªs e Srs. Senadores, o que está acontecendo
por este País afora, nos grandes centros, no interior
do Brasil.

Alguma coisa tem que ser feita.Proponho, Sr.Pre-
sidente, neste primeiro projeto de emenda constitucio-
nal, que seja retirada a inimputabilidade penal da Cons-
tituição, e que, na legislação ordinária que vai regular a
emenda constitucional – é claro – sejam tomados todos
os cuidados para dar à autoridade policial e aos magis-
trados condições de tratar diferentemente casos que
são, na sua essência, diferentes.

Não desejo dizer simplesmente que, se o menor
de 16 anos pode votar, também pode ser preso; mas
desejo tirar dos menores o manto da impunidade,
para que um magistrado, por exemplo, colocado fren-
te a frente a um menor que, de forma inconseqüente,
tenha cometido um pequeno delito, possa, a exemplo
do que já faz o Juiz Ademar de Vasconcelos, em Pla-
naltina, aplicar-lhe penas alternativas. O menor pega
o carro do pai e comete um crime: atropela um cida-
dão. O juiz, em vez de remetê-lo a uma penitenciária
ou cadeia, imputa-lhe a pena de, durante um ano,
prestar serviço gratuito na área de politraumatizados
do hospital de sua própria cidade, a fim de que tenha
consciência do mal que a sua inconseqüência cau-
sou. Agrada-me a idéia das penas alternativas. Creio
que o Brasil deve discuti-las com seriedade. Mas deve
esse mesmo magistrado ter o poder de, se colocado
frente a frente com o menor que já é um homicida
contumaz, que cometeu um crime hediondo, impu-
tar-lhe também as penas graves da lei, a fim de não
dar a todos os outros menores um sentimento da im-
punidade.

Claro que alguns países do mundo já rediscuti-
ram a questão. Alguns até radicalizaram, como ocor-
reu recentemente na Inglaterra e foi notícia no mundo
todo: um menor de 12 anos foi penalizado, aliás, por
um ato que nos pareceu menos grave. Mas não che-
gamos a tais radicalismos.

Cá para nós, Sr. Presidente, no mundo atual, da
informação e da informática, o jovem de 16, 17 anos
já possui todo o conhecimento indispensável. Consul-
tei psiquiatras, psicólogos, magistrados, autoridades
policiais, estudiosos, e todos são unânimes em dizer
que o jovem brasileiro de 16 anos possui consciência
crítica de seus próprios atos.

Em 1988, quando se propôs o voto para o
menor de 16 anos, muitos ficaram desconfiados. Ora,
talvez o jovem de 16 ou 17 anos nem fosse querer
exercer esse seu direito de votar, porque para eles o
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voto é facultativo; ou talvez exercitassem mal esse
dever de cidadão. Pois a minha experiência pessoal
me indica que o jovem de 16, 17 ou 18 anos está
votando até com consciência política e crítica acima
da média dos cidadãos brasileiros. O jovem está
refletindo, está pensando, está valorizando o seu
voto.

Se ele pode votar, Sr. Presidente, por que não
pensarmos claramente em modificar a Constituição,
em tirar essa inimputabilidade constitucional, e, em lei
ordinária, regular essa matéria para, quem sabe até,
a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos ou pelo
menos na maioria dos Estados americanos, o jovem
de 16 ou 17 anos, desde que com autorização do pai,
possa eventualmente, em casos especiais, até vir a
dirigir automóvel?

Temos que refletir com maturidade sobre essa
questão. Claro que ela é controversa, polêmica, mas
há certas coisas na vida que valem mais pelo proces-
so do que pelo resultado.

O que desejo com essa proposta de emenda
constitucional é abrir a discussão, chamar para essa
discussão todos os segmentos organizados da socie-
dade, e daí a importância dessa audiência pública
que já está sendo agendada pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

O segundo projeto que apresento, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é aquele que prevê a pena em
dobro para os crimes cometidos contra os policiais mili-
tares ou civis, por uma outra razão. Os cidadãos co-
muns, nós todos que não temos autoridade policial, de-
frontamo-nos com uma situação de crime, com uma si-
tuação de risco poucas vezes na vida.Alguns mais afor-
tunados passam pela vida sem nunca ter sofrido uma
agressão desse tipo. Mas mesmo os que sofrem e que
têm a triste experiência de um assalto ou de um ato de
violência, convenhamos, passam por isso raríssimas
vezes. Já o policial sai de sua casa todos os dias com o
dever de ir ao encontro da situação de risco, de comba-
ter o criminoso, de evitar que esse criminoso aja contra
a sociedade. O policial, portanto, no exercício da sua
missão, depara-se com o crime todos os dias. Mais do
que isso: vai para a rua cumprir sua obrigação e deixa
sua família numa casinha de aluguel, de fundo de
quintal, onde muitas vezes na própria rua, no lugar
onde mora, há pessoas suspeitas e até contrariadas
com sua ação.

Desejo, com esse projeto, alertar essas pesso-
as para o fato de que um crime cometido contra o poli-
cial terá, por lei, a pena contada em dobro, exatamen-
te para que a sociedade brasileira, por meio dessa lei,

dê uma proteção adicional àqueles que, no seu
dia-a-dia, têm a missão de defendê-la.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Ouço com prazer V. Exª.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor José Roberto Arruda, tenho que saudá-lo por tra-
zer este debate à Casa. Como V. Exª disse, trata-se
de uma questão polêmica, que mexe inclusive com
experiências pessoais dolorosas e com as vividas em
relação aos nossos filhos, que, muitas vezes, são es-
pancados na rua para terem roubados um relógio,
uma bicicleta ou um tênis. Em função disso, o proble-
ma mexe também com toda a sociedade, porque não
tenho dúvida de que hoje é consenso a questão da al-
teração da idade. A solicitação que faz de uma au-
diência é muito importante, porque é necessário que
se dê à sociedade a possibilidade de discutir mais.
Particularmente, sou contrária a essa alteração, e não
é apenas porque nos Estados Unidos a situação seja
essa. É muito mais devido à experiência que tive, du-
rante muitos anos, trabalhando com entidades
não-governamentais ou da igreja que se relacionam
com crianças de rua. Entendo – e é verdade – que
muitos vigaristas e marginais e até algumas pessoas
ricas apropriam-se desse suposto direito da criança e
usam-nas na prostituição infantil e no tráfico de dro-
gas e armas. Sabemos que esse direito é reivindicado
e, nesse sentido, é rasgado em relação a todos os ou-
tros. Acredito que essa mudança não seja uma solu-
ção, porque as pessoas que usam desse artifício, que
usam as crianças irão continuar assim procedendo,
só que serão crianças ainda mais novas. Se estabele-
cermos o limite para 16 anos, eles irão utilizar crian-
ças de 13 ou 12 anos de idade, que estão abaixo da
faixa etária estipulada. Qualquer pessoa que já teve a
oportunidade, quer seja por meio de pastorais ou de
entidades não-governamentais, de relacionar-se com
crianças “de rua” ou “na rua” sabe que as “de rua” efe-
tivamente são pequenas, não possuem laços familia-
res, e que as crianças “na rua” são gigantescas, por
omissão do Estado que não consegue reestruturar la-
ços que já estão desmanchados. A sociedade é tão
perversa que, atualmente, pais e crianças não possu-
em mais gestos humanos. Creio que isso não resolve
o problema. Por meio da relação que já tive com es-
sas crianças, cheguei à conclusão de que elas já têm
consciência dos atos. Os meios de comunicação fa-
zem com que as crianças amadureçam de uma forma
perversa, especialmente as de rua. Hoje, uma criança
de 11 ou 12 anos, que está na rua, já passou por
tanta humilhação que muitas vezes sabe que,
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para se fazerem “respeitar”, precisam portar um mal-
dito revólver, ou um canivete, ou precisam usar a vio-
lência. O debate que V. Exª traz a esta Casa é impor-
tante porque possibilita o debate da situação da crian-
ça e do adolescente brasileiro. Por mais que me con-
traponha a essa proposta de emenda constitucional,
creio que sua apresentação é relevante, mesmo sen-
do polêmica, pois é nossa obrigação promover a dis-
cussão. Embora discorde, saúdo a sua iniciativa. Qu-
anto aos problemas de segurança pública, conforme
V. Exª arrazoadamente afirmou, são relacionados à
questão das mais diversas formas de violência, à de-
sagregação familiar, ao desemprego, à fome. Vários
são os aspectos, é verdade. Há, inclusive, os da pró-
pria instituição, do aparelho policial. Há policiais que
também se envolvem com essas crianças e as usam
para praticar o crime paralelo. Não se pode simples-
mente acusar o policial disso ou daquilo. Eu conheço
e respeito muito as pessoas que estão no aparato de
segurança, pessoas que enfrentam situações extre-
mamente adversas e ganham R$300,00. É importan-
te que V. Exª traga à discussão o problema da violên-
cia para esta Casa, mas a especificidade da proposta
de emenda constitucional não o resolve. Espero que
tenhamos mais tempo para fazer esse debate.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Muito obrigado Senadora.

Quanto ao contra-argumento de que os
adolescentes de 15 anos serão utilizados se a
inimputabilidade atingir as pessoas menores de 16
anos, os estudiosos da questão dizem que, com 16
anos, o jovem passa a ter condicionamento físico e
psíquico para enfrentar a missão que lhe é dada,
missão perversa e cruel, sem recuos. Será muito mais
difícil utilizar um jovem de menor idade, embora não
seja impossível.

Como é preciso que haja algum limite, busquei o
do voto. Se a sociedade brasileira considera apto a
exercer o direito do voto o cidadão com 16 anos de
idade, é razoável que partamos desse mesmo
patamar quando vamos discutir a inimputabilidade
penal. Deve-se discutir a maioridade do jovem tanto
para o mal quanto para o bem. Se se pode,
eventualmente, em casos de crimes hediondos, vir a
ser preso entre 16 e 18 anos, também não me oponho
à idéia de debater, com os devidos cuidados, a
possibilidade de um jovem dessa faixa etária, por
exemplo, conduzir um veículo.

Todo esse segredo estará na legislação que
regulamentará a matéria. Estou querendo discutir, por
enquanto, a questão de se retirar o manto da
impunidade.

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi um
dos grandes avanços que a legislação brasileira trouxe
nos últimos anos, embora tenha erros que precisam ser
corrigidos. Por exemplo, se uma garota de 13 anos
chegar ao aeroporto de Brasília com uma passagem
para Porto Seguro, ela embarcará e viajará sozinha,
sem que autoridade alguma se oponha, porque o
Código permite o direito de ir e vir, sem autorização
paterna. Mas, quando essa garota chegar a Porto
Seguro e for hospedar-se em um hotel, não poderá
fazê-lo, porque o mesmo Código que permite que ela
viaje sozinha não permite que ela se hospede em um
hotel. Esse é um equívoco claro da legislação, que
deve ser corrigido de uma maneira ou de outra.

Todos desejamos, Sr. Presidente, que os policiais
brasileiros tenham uma atuação mais humana perante
a sociedade. Por outro lado, é importante que a
sociedade lhes dê uma proteção adicional, porque
enfrentam o crime de forma rotineira, diferentemente
dos outros cidadãos. Por isso, apresento projeto de lei
para que crimes cometidos contra policiais civis e
militares sejam punidos com o dobro da pena.

São esses os projetos que tratam do tema da
violência que apresento à Casa, visto que chegou a
hora de discutir o assunto com profundidade no
Congresso Nacional. Há determinados projetos que
valem mais pela discussão que suscitam do que pelo
seu resultado. Não considero, em um tema tão amplo,
polêmico e importante, que eu tenha a solução exata.
Os projetos que proponho à Casa estão à disposição
dos Srs. Senadores para discussão, modificação e
contribuição. O que não podemos é deixar de discutir
matéria tão importante, que diz respeito tão
claramente ao dia-a-dia do cidadão brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Concedo a

palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos, por
vinte minutos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, por
manter muito viva dentro de mim a esperança de que
não estaremos aqui apenas criando ácaros no tapete
azul do Senado, mas muito mais cultivando a cultura
do debate profícuo, acredito no poder de
transformação desses microfones, dos microfones da
Senadora Heloisa Helena, do Senador José Roberto
Arruda, e também na força daqueles que vêm apenas
para ouvir, como os nobres Senadores Antero Paes
de Barros e Tião Viana neste momento. Se
perdermos a fé naquilo que podemos fazer, é melhor
não estarmos aqui, Sr. Presidente.
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Considero muito importante o tema trazido pelo
eminente Senador José Roberto Arruda. O meu
Estado, por exemplo, adotou relevante programa de
combate ao analfabetismo. Sabendo ser o próximo
orador inscrito, não quis estrangular o final do
pronunciamento de S. Exª, embora saiba da
importância do debate, com todas as colocações e
preocupações externadas pela Senadora Heloisa
Helena.

Sr. Presidente, costumamos trazer sempre o
exemplo dos Estados Unidos da América. Tive
oportunidade de passar parte de minha formação
regular naquele país. Posteriormente, passei um ano
em Washington estudando e dando essa
oportunidade a meus filhos.

Venho pensando muito a respeito da imputabili-
dade aos 16 anos, procurando analisar as questões
de fundo, as questões básicas para a mudança. Mas
vejo que algumas coisas seriam realmente
pré-requisitos. Como bem disse a Senadora Heloisa
Helena, a marginalidade tem-se apropriado desses
menores. É preciso que o Estado faça isso.

Sr. Presidente, confesso minha total solidarieda-
de, crença e fé no Programa de Renda Mínima, colo-
cado em discussão há tantos anos pelo Senador Edu-
ardo Suplicy. Insisto, porque vejo esse programa ser
executado em alguns Estados, como em Tocantins,
por exemplo. Como Prefeito de Palmas, adotei um
projeto denominado Amigos do Meio Ambiente, que
hoje se transformou num patrimônio da sociedade de
Palmas, e nenhum administrador, independentemen-
te de partido, terá coragem de desmanchá-lo. O pro-
grama foi adotado pela Unicef e carimbado como um
programa modelo, contando hoje com cerca de 700
crianças. Por intermédio dos viveiros, das mudas, das
plantas do cerrado e de diversas outras plantas que
são cambiadas em projetos de cooperação, como fi-
zemos com a Prefeitura de Goiânia e como propuse-
mos ao Governo do Distrito Federal, tudo o que é
plantado nas ruas de Palmas sai dos viveiros do pro-
jeto Amigos do Meio Ambiente. Muitas dessas crian-
ças estão – por meio da bolsa que recebem – man-
tendo a própria família.

O Estado deveria tentar ensejar à sociedade um
projeto, um programa ou apoiar as prefeituras e os go-
vernos de Estados para que eles, respeitadas as regi-
onalidades, desenvolvessem projetos de renda míni-
ma e programas de diversas modalidades. O Estado
deveria oferecer uma oportunidade ao jovem, visto
ser indiscutível a opção que se faz nos morros e fave-
las, trazendo à luz os tradicionais Robin Wood que
protegem, dão armamento, mantêm as famílias e se

apropriam dos menores, por saberem da sua inimpu-
tabilidade. Precisamos mudar a legislação; mas, an-
tes, o nosso próprio comportamento e a atenção que
o Estado dispensa à criança e ao adolescente.

Em meu primeiro dia, em sessão deliberativa,
solicitei a criação de uma Comissão Especial da Cri-
ança e do Adolescente. Não queria uma Subcomis-
são, mas uma Comissão Especial. Requisitei estudos
aos técnicos da área, da Assessoria Legislativa do
Senado.

Sr. Presidente, está comprovado que dedica-
mos muito mais a nossa atenção aos nossos veículos
automotores que às nossas crianças, pois há um sis-
tema totalmente computadorizado e integrado, que
localiza o proprietário, o ano do veículo, as multas, em
cinco minutos. Mas somos incapazes de localizar
uma criança e identificar-lhe a paternidade e o nasci-
mento, porque nem a certidão de nascimento o Esta-
do brasileiro está tendo condição de garantir às suas
crianças.

Portanto, entendo que, para promover essa
alteração, antes, o Estado teria de apresentar à
sociedade, de forma muito clara, um programa
dirigido ao menor, ao adolescente, no qual os pais
devessem inscrever as crianças sob pena de perder
direito. E começaríamos a enquadrar aquele cidadão
que, para fugir do trabalho, utiliza-se da criança para
pedir esmola.

Foi trazida a este Plenário pela Líder Marina Sil-
va e pela Senadora Heloísa Helena aquela questão,
mostrada no Jornal Nacional, das crianças mutila-
das. Isso ocorre, porque o pai não está encontrando
outra maneira de sustentar a família.

Depois de oferecidos à sociedade brasileira pro-
gramas, ações e projetos, poderemos citar os exemplos
de fora. Os Estados Unidos, após uma nova divisão ter-
ritorial, ficaram com 50 Estados; o Brasil tem 26. Uma
das formas de ocupar melhor essa imensidão do nosso
território é a “redivisão” territorial. Não vamos pensar
nos Estados perdulários, que gastam mais do que arre-
cadam. Conforme o que estabeleceu a Constituição
para Tocantins, vamos apontar algumas restrições e
obrigações e tentar promover a criação de Estados que
sejam modelos para ensejar uma melhor ocupação do
território nacional.

O Senador Tião Viana trouxe, há poucos dias,
uma matéria absolutamente inacreditável do ponto de
vista da aceitação da nossa realidade: estamos
esterilizando em massa, quando, na verdade,
precisamos ocupar o nosso território. Não estamos
utilizando o nosso potencial de recursos minerais e
hídricos.
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A grande matéria-prima da virada do século não
é mais o petróleo, o gás natural, o ferro, as imensas
jazidas que o Estado do Pará tem, Sr. Presidente,
mas a biodiversidade, os recursos hídricos, a tecnolo-
gia, a ocupação. O Brasil tem todas as condições. Se
apresentarmos como moeda de troca, nesse grande
jogo de interesses mundial, os nossos recursos natu-
rais, a nossa imensidão territorial com todas as suas
potencialidades, tenho a impressão de que o Brasil
estará um pouco melhor. Seria a nossa forma de in-
serção nessa tão discutida globalização, que hoje em
dia é uma realidade. O que cada povo tem de discutir,
efetivamente, é a forma como se dá a inserção de seu
país na globalização.

A exemplo do que foi dito aqui pelo Senador Leo-
mar Quintanilha, estou com muita esperança de que
este País veja apresentado, realmente, um plano de ei-
xos de desenvolvimentos que enseje o crescimento
econômico, a reocupação do território nacional.

Depois de criados programas, como o de renda
mínima, e projetos alternativos, eu aceitaria discutir.
Entendo que menores de 16 anos, muitas vezes, são
utilizados por marginais. Esses adolescentes já têm
maturidade para votar, para dirigir e, também, para
cometer o crime.

O pré-requisito é que o Estado ofereça melho-
res condições à sociedade, alternativas convincentes
e viáveis, a fim de as nossas crianças não sejam ab-
sorvidas pelo mercado da marginalidade e a família,
estruturada, possa efetivamente dar oportunidade a
seus filhos.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço V. Exª, com prazer.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Gostaria de
parabenizar V. Exª por mais essa manifestação de
solidariedade humana que faz da tribuna do Senado
Federal. A presença do político, do Senador da
República como alto-falante legítimo da sociedade
brasileira, mostrando sua preocupação com a
representação dos Estados, tem de ser maior no
debate desta Casa. O Governo Federal não pode
estar tão preso a decisões e pressões burocráticas,
esquecendo-se da realidade do País. Não dá para
imaginarmos, conforme V. Exª expõe, a distância da
dignidade humana que se abate sobre a criança
brasileira, sobre as famílias humildes deste País.
Temos um país-continente, riquíssimo, que poderia
fazer justiça social, apesar da tutela maldita do FMI.
Nobre Senador Eduardo Siqueira Campos, é preciso
repensar a política pública deste País de forma

emergencial. O Brasil não deve aceitar uma tutela tão
inconveniente e nociva à nossa soberania, sem atinar
com um caminho mais viável e prático, respeitado por
qualquer Partido, que é a palavra de ordem chamada
produção. Este País não a busca como algo capaz de
unir toda a sociedade brasileira e de possibilitar a
justiça social. É necessário tomar alguns exemplos
para contribuir com o pronunciamento de V. Exª. Cito
o da Prefeitura de Rio Branco, durante a gestão de
Jorge Viana, atual Governador do Estado. S. Exª
implantou os pólos agroflorestais – pequenas
concentrações de trabalhadores e migrantes saídos
do êxodo rural, que viviam em uma condição de
miséria absoluta na cidade, mas tinham vocação
para o trabalho com a agricultura, com a produção.
S. Exª reuniu pequenos aglomerados de famílias e
procedeu ao seu assentamento nas áreas próximas
às cidades, aos pontos de comercialização. Para a
minha felicidade, visitando esses pólos
agroflorestais, testemunhei depoimentos
fantásticos, como o de famílias cuja renda média –
considerando apenas os hortifrutigranjeiros –
chegava a R$600 por mês. Eram famílias cujos filhos
não tinham nenhuma oportunidade de integração e de
dignidade humana. Imagine, ilustre Senador, em um
país com mais de 5.000 prefeituras, se cada uma delas
assentasse 100 famílias, no máximo em um ano,
seriam 500 mil assentadas em pequenas
propriedades – com três, quatro ou cinco hectares,
como fez o Governador Jorge Viana em Rio Branco.
Todas as cidades tem condição de assumir isso, e a
renda mínima seria um elemento de integração e de
dignidade humana. Então, sou inteiramente solidário
a V. Exª em seu discurso. Parabenizo-o, mais uma
vez chamando a atenção para o fato de que o Brasil
precisa mostrar que tem coração. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agradeço o aparte de V.Exª.É sempre uma grande
contribuição o relato de sua experiência, bem como a do
Governador do Acre, na época, Prefeito da Capital do
Estado. V. Exª nos dá, dessa forma, a esperança de
identificarmos, fora de nossos Partidos, gestões que,
tendo em vista a realidade local, encontraram uma
alternativa para oferecer à nossa sociedade.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço V. Exª, Senadora Heloisa Helena, com
muita alegria.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor, quero saudar V. Exª e o Senador Tião Viana pelo
aparte e dizer que, apesar a grande repercus-
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são na sociedade dessa proposta feita pelo Senador
José Roberto Arruda, creio que as pessoas favoráve-
is a ela podiam até fazer um exercício individual, pen-
sando em si próprias ou em seus filhos. É mais fácil
uma criança sem alternativa, que não pode ir à esco-
la, nem ter uma atividade de lazer, que é impedida de
ser criança; que, empurrada pela sociedade e pela
política econômica para o trabalho com a foice ou o
martelo, não tem possibilidade de pegar a caneta
com sua mãozinha, nem de sentar em um banco de
escola; que tem as mãos amputadas por determinado
tipo de trabalho ou ponham na mão um revólver, um
canivete, porque a sociedade está impondo esse
comportamento. É muito difícil imaginar o que é mais
fácil para uma criança. Será que é passar o dia todo
no trabalho, debaixo do sol quente, limpando um vi-
dro de automóvel, esperando uma migalha, ou no
corte da cana, que é tão doloroso do ponto de vista fí-
sico? Passar um dia todo trabalhando, sendo levada
à exaustão no final do dia, sem ter a possibilidade de
ser criança? Ou ir para a rua e, praticando delitos,
conseguir não apenas um real por dia ou por semana
mas muito mais numa atividade criminosa? Não po-
demos criticar porque não temos autoridade, não de-
mos os passos fundamentais, não cumprimos o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, não implementa-
mos políticas de renda mínima ou qualquer outra que
garanta a atenção à criança. Hoje a desumanização
das crianças das mais diversas faixas etárias aconte-
ce em função da falta de respeito. Desrespeitada, a
criança pega um revólver para se fazer respeitar. Soli-
darizo-me, portanto, com o pronunciamento de V.
Exª.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Muito obrigado, Senadora Heloisa Helena.

Tenho compreendido esse exercício de plenário
sempre como um grande aprendizado. É muito impor-
tante assimilar as idéias uns dos outros, principal-
mente na hora de relatar um projeto, um processo, o
Orçamento da União. Ao ver uma emenda assinada
por V. Exª, eu saberei o sentimento, aquilo que se
transformou em preocupação permanente durante o
mandato de V. Exª.

O Senador Lauro Campos disse que neste ple-
nário estamos mais criando ácaros que produzindo
idéias. Vindo de uma pessoa tão importante quanto o
eminente Senador, não deixarei de me sentir incenti-
vado, como sempre sou, ao debate. Sei que a coloca-
ção do Professor aconteceu num momento amargo
de indignação Entendo e respeito profundamente o
eminente Professor, mas V. Exª está permanente-
mente na tribuna, dando apartes.

Um desses dias, li na imprensa, eminente Sena-
dora, que as CPIs estariam sendo preenchidas com Se-
nadores de segunda e terceira categorias. Fiquei imagi-
nando: vou me incluir logo entre os de terceira catego-
ria, porque estou chegando. Alguma experiência trago
da Câmara, alguma experiência trago da Prefeitura de
Palmas, mas essa é uma forma negativa de ser aborda-
da uma questão. Estão tentando nos retirar a autono-
mia, a independência, a motivação para realizar um
grande trabalho, porque, afinal de contas, nós, ditos no-
vos Senadores, chegamos para dar nossa contribuição,
e rotular Senadores como de segunda e terceira cate-
gorias, sem que tenham tido sequer oportunidade de
apresentar suas idéias, seu trabalho, é uma forma de
diminuir o mandato de alguém, a esperança que o
povo depositou em V. Exª, no Senador Tião Viana e
na minha pessoa.

Nossos Partidos são instrumentos, nós concor-
damos com os problemas e discordamos, às vezes,
da fórmula de resolvê-los, mas não podemos perder
de vista que este debate de plenário, para mim, é por
demais importante, este trabalho e o das comissões
permanentes.

As comissões eventuais, como essas CPIs, pas-
sarão, mas espero que elas deixem um resultado per-
manente, modificações na legislação, na forma de
agir da Casa, na forma de agir do Banco Central. Se-
rão contribuições positivas e frutos dos nossos man-
datos. Espero, assim, que possamos justificar para o
povo dos nossos Estados, o exercício do mandato
que nos foi confiado.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor, V. Exª me permite?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço mais uma vez V. Exª.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador, deixe-me justificar o grito de indignação do
Senador Lauro Campos. Não é uma questão de ter
prerrogativa, mas penso que, como V. Exª, me sinto
muito motivada, cada vez mais. Do mesmo jeito que a
arrogância dos meus adversários políticos, que
gritam e passam o rolo compressor, me estimula,
também sinto-me estimulada ao observar
determinadas pessoas – que não estão no início do
mandato como nós – quando dizem:“Mas vocês estão no
início de mandato, por isso falam”. Isso não é verdade. As
nossas histórias de vida refletem isso. Sempre digo que
pessoa como o Senador Lauro é um permanente
estímulo – e tenho certeza de que para V. Exª
também –, cujos cabelos brancos mostram uma
eterna inspiração para todos nós. Todas as vezes
que o escuto, sinto-me inspirada não apenas com
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sentimentos benevolentes pela grande maioria da
sociedade, mas também indignação. Indignação de
uma pessoa que já lutou tanto, tanto, que teria motivos
para estar cansado. No entanto, não cansou, não
abriu mão de ter essa ira santa, essa rebeldia, essa
indignação, que acaba motivando V. Exª e a todos
nós.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Guardo um respeito e uma admiração muito
grande pelo Professor Lauro Campos, professor da
UnB, Senador representante do povo de Brasília, e
entendo essa indignação. Às vezes, transmitimos
algo que não é exatamente a expressão da verdade.
E de fato, o plenário desta Casa para mim é um lugar
santo, pelo qual tenho um profundo respeito.

Finalizando, Sr. Presidente, já que meu tempo
chegou ao final, peço a Mesa que dê como lido o
registro de um programa de erradicação do
analfabetismo em andamento no Estado de Tocantins.
São 2675 alfabetizadores e 5350 grupos de trabalho,
compostos por integrantes de toda a nossa sociedade
– estudantes, profissionais liberais etc.Com o apoio da
Unesco, fixou-se a meta de erradicar o analfabetismo
no Estado do Tocantins até o ano 2000. É realmente
um grande desafio; pois 20% da nossa população está
nessa condição. Entretanto, acredito que é nesses
grandes desafios que uma administração se firma.

Havia o desafio de atender ao menor e realiza-
mos um grande projeto. Existem mais de 30 mil crian-
ças no Estado. Há um grande programa de renda mí-
nima e, agora, o Programa de Erradicação do Analfa-
betismo, dirigido pela Professora Nilmar Gavino Ruiz,
com o apoio da Unesco e com a participação de enti-
dades civis representando toda a sociedade. É real-
mente uma esperança que o Estado tem no enfrenta-
mento do analfabetismo.

Portanto, peço a V. Exª que dê como lido o regis-
tro que gostaria de fazer com maiores detalhes, e rea-
firmo minha intenção de trazer o assunto a esta tribu-
na, mesmo que de forma modesta, mas não menos
motivada e legítima.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE NA ÍNTEGRA DISCURSO
PROFERIDO PELO SR. SENADOR
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS:

Sr. Presidente , Srª e Srs. Senadores,
A chaga do analfabetismo ainda atinge aguda-

mente toda a sociedade brasileira. Consoante dados
recentes levantados pelo IBGE, cerca de 15,6% de
nossa população com mais de quinze anos de idade é
analfabeta, índice que virtualmente dobra no Nordes-

te e demais regiões pobres do País, alcançando 20%
no Estado do Tocantins.

Além disso, há os milhões de analfabetos funci-
onais, que conhecem os símbolos gráficos mas têm
mínima capacidade de compreensão e as milhões de
crianças ainda fora das salas de aula.

Lamentavelmente, até o momento, os progra-
mas nacionais de alfabetização de adultos implemen-
tados a partir do mobral não lograram êxito.

Em face da dramaticidade dessa situação, um
dos estados mais pobres do Brasil e que, conseqüen-
temente, conta com número avultado de analfabetos
adultos – o Tocantins – vem dando um extraordinário
exemplo ao País, colocando em execução um audaci-
oso programa de erradicação total do analfabetismo
em seu território.

Trata-se do Programa de Erradicação de Analfa-
betismo, que se caracteriza por uma grande mobiliza-
ção social, com a articulação dos diversos órgãos e
setores para universalizar o acesso à educação.

Por intermédio desse projeto, foi estabelecida
uma Política Estadual de Alfabetização que pretende
erradicar o analfabetismo do Estado do Tocantins até
o ano 2000. Trata-se, aliás, de vinte por cento da po-
pulação total, ou seja, aproximadamente cento e ses-
senta mil pessoas.

Além desse objetivo geral de erradicação do
analfabetismo, o Programa tem por anelo promover o
desenvolvimento econômico e social de comunidades
municipais, vilas e distritos, proporcionando inserção e
integração social e econômica de populações hoje
excluídas, expandido oportunidades de emprego e
geração de renda e desenvolvendo sentido de cidadania
e co-responsabilidade social.

Pretende-se, também, a sensibilização dos setores
letrados da sociedade, sobre sua responsabilidade
pública no processo de erradicação do analfabetismo,
engajando-se jovens, estudantes e trabalhadores no
processo educacional, levando-se a uma consciência
mais ampla sobre a realidade.

O Programa já está fomentando o espírito
comunitário, assim como a recuperação de culturas
regionais, resgatando o conhecimento popular, a história
e a cultura de cada comunidade.

Estão sendo criados 2.675 alfabetizadores e 5.350
grupos de alfabetização, que são supervisionados pelo
Programa.

O Programa de Erradicação do Analfabetismo
do Estado do Tocantins desenvolve-se por intermédio
de parcerias com o Governo Federal, Prefeituras Mu-
nicipais,iniciativa privada,entidades não governa-
mentais representativas e lideranças formais e in-
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formais, dispondo do apoio de instituições
internacionais, como a Unesco, integrando o
Programa de Alfabetização Solidária.

Trata-se, Sr. Presidente, de iniciativa da maior
relevância e que, temos convicção, eliminará o
analfabetismo do Estado do Tocantins até dezembro
do próximo ano. É uma demonstração cabal de que,
com vontade política, graves questões sociais podem
ser resolvidas.

Por isso, desejamos nos congratular com o Go-
vernador Siqueira Campos pela implantação desse
Programa, assim como com a Professora Nilma Gavi-
no Ruiz, Secretária Executiva do Grupo de Alfabetiza-
ção de Massa que, incansavelmente, vem se debru-
çando sobre o programa, apontando novos rumos
para solucioná-lo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – V. Exa. será

atendido, na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam

Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como aponta
Antonio Carlos Magalhães, em seu pronunciamento
de abertura da presente Sessão Legislativa, com a lu-
cidez de sempre e interpretando, neste particular, o
sentimento nacional, é tempo de se construir uma
agenda positiva para o País. Para tanto, uma série de
medidas de natureza macroeconômicas estão a re-
clamar adoção imediata. Em primeiro lugar, como to-
dos concordam e é anseio geral, é preciso resolver, a
curto prazo, a instabilidade cambial e pôr fim à exage-
rada desvalorização do real frente ao dólar, antes que
ela venha a contaminar os demais preços da econo-
mia e redundar num retorno indesejável da hiperinfla-
ção.

A posse do novo Presidente do Banco Central,
Armínio Fraga, representa uma esperança de reto-
mada do controle do dólar e um substancial reforço
para a equipe econômica em sua queda de braço
com os especuladores.

Por outro lado, item igualmente obrigatório des-
sa agenda positiva, com vistas a exorcizar a atual cri-
se fiscal, é o aprofundamento do diálogo da União
com os Estados membros, por sua capacidade de re-
mover uma importante fonte de turbulência para os
mercados.

Cabe ao Governo Federal, sem abrir mão da ob-
servância das cláusulas contratuais de rolagem das
dívidas estaduais, promover o encontro de contas e a
compensação recíproca de créditos, além de outras

providências relativas ao Fundo de Estabilização Fis-
cal (FEF) e ao Fundef, visando aliviar os ônus das uni-
dades federadas que inviabilizam o seu desenvolvi-
mento, retirando-lhes as mínimas condições de in-
vestimento e governabilidade.

Aspecto importante em relação à negociação
das dívidas dos Estados é a oportuna sugestão do
ex-Governador Cristovam Buarque, do PT, de vincu-
lar 3% das dívidas em programas de bolsa-escola a
cargo dos Estados. Com isso, segundo ele, haveria
recursos suficientes para erradicar-se do País o tra-
balho infantil, que hoje desvia do ensino fundamental
uma legião de quatro milhões de crianças.

Devem ser bem-vindas, portanto, todas as inici-
ativas, administrativas ou legislativas, oriundas da
oposição ou da situação, desde que tendentes a mi-
norar as seqüelas sociais da atual crise econômica,
em especial aquelas voltadas para a recuperação do
emprego.

Essa é, em última análise, a preocupação que
me traz hoje a esta tribuna, Sr. Presidente.

O grande dilema que o momento político nos
propõe é o de compatibilizar, com o máximo equilíbrio
possível, a prioridade de o Estado brasileiro promover
rigoroso ajuste fiscal, pressuposto de reconquista de
sua credibilidade junto aos investidores externos,
com o menor prejuízo possível para o setor social, no-
tadamente no que tange à preservação do nível de
emprego e aos programas emergenciais de combate
à miséria.

Não é possível, por exemplo, o corte anunciado
de 50% dos recursos destinados ao Programa Comu-
nidade Solidária para a aquisição de cestas básicas.
Felizmente, nesse ponto, parece que o Governo já se
convenceu do conteúdo genocida de tal medida, ins-
pirada, ao que parece, em proposta oriunda do FMI e
merecedora, é claro, de todo o repúdio.

Se o ajuste das contas públicas é indispensável,
não pode, por outro lado, ser feito à custa da fome e
da escalada do desemprego no País.

A tesoura governamental deve ser manejada
com perícia cirúrgica, para não causar danos
irreparáveis ao tecido social.

Lembra, com sabedoria, Celso Furtado, em
recente publicação, que em toda a sua longa
experiência de economista, jamais conseguiu
entender a existência de um problema como
exclusivamente econômico, dadas as profundas
interconexões entre economia, política e demandas
sociais.

Por outro lado, não é menos verdade que a
questão social não pode ser encaminhada desconsi-
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derando-se critérios de eficiência econômica, à base
de desperdício ou desvios de recursos.

Essa última ponderação, por evidente que
pareça, não tem sido compreendida em todo o seu
significado, quando se observam desbaratamentos
de recursos e abusos cometidos no Plano Nacional
de Reforma Agrária, um dos carros-chefes da ação
social do Governo, responsável pelo assentamento,
até agora, de quase 300 mil famílias, em um esforço
inédito pela pacificação do campo brasileiro.

Inúmeras vezes, Sr. Presidente, ocupei esta
tribuna para saudar os êxitos do Plano Nacional de
Reforma Agrária, inegável prioridade nacional que
existe há muitos anos, quando as lideranças aqui se
manifestavam no desejo de uma ampla reforma
agrária.

No entanto, há indícios veementes de distorções
na sua condução que exigem pronta correção, sob
pena de ver-se transformado um programa de
elevado conteúdo social em mais um imenso ralo da
República, em um sumidouro dos cada vez mais
escassos recursos públicos.

Há notícias de inúmeras irregularidades em pro-
cessos de desapropriação de terras para fins de refor-
ma agrária. Em Tocantins, por exemplo, o Ministério
Público Federal constatou superfaturamentos em
90% dos processos de desapropriação realizados,
além da inadequação das terras ao assentamento de
trabalhadores rurais.

Alguns imóveis, como a fazenda Araguaia, de
24 mil hectares, desapropriada em 1980, tem seu pro-
cesso se arrastando na Justiça até hoje. Seu valor foi
arbitrado na via judicial em R$300 milhões ou cerca
de 20% de todos os recursos anuais do Governo Fe-
deral para a reforma agrária em todo o País. Muitas
vezes, os próprios fazendeiros procuram o INCRA
para vender seus imóveis para a reforma agrária,
numa conjuntura macroeconômica de desvalorização
em até 60% do preço da terra, que torna o Governo o
único comprador possível em várias regiões.

O próprio líder dos sem-terra, Sr. José Rainha
Júnior, denunciou, há cerca de um ano, ter sido abor-
dado por um proprietário rural interessado na invasão
de suas terras para caracterizar conflito e ensejar de-
sapropriação pelo INCRA.

No Rio Grande do Norte, Sr. Presidente, o pro-
prietário da fazenda São Miguel, uma fazenda de
5.878 hectares, em 1998 chegou a oferecer churras-
co aos sem-terra, abatendo mais de 100 rezes para
caracterizar área de conflito e ensejar desapropria-

ção pelo INCRA, sem jamais solicitar ajuda policial
para retirada dos invasores.

No interior de São Paulo, a fazenda Reunida,
desapropriada pelo INCRA em 1988, com 17 mil hec-
tares, tinha como valor de mercado R$25 milhões,
mas a perícia judicial efetuada no processo de desa-
propriação que se arrastou até recentemente avaliou
o desembolso do Governo em R$400 milhões. De
R$25 milhões, Sr. Presidente, para R$400 milhões.

Em um levantamento feito pelo INCRA, em Go-
iás, em 1997, descobriram 78 fazendas desapropria-
das com ágio sobre o preço de mercado de até 290%.

Em boa hora o Governo Federal alterou os crité-
rios legais de indenização, merecendo, com isso, até
mesmo o apoio público do principal dirigente do MST
e feroz opositor da política oficial, o Sr. João Pedro
Stédile.

Entretanto, tal medida moralizadora, por louvá-
vel que seja, dificilmente deterá por completo as ne-
gociatas com a reforma agrária, em que são comuns
laudos de avaliação judiciais contraditórios, com dife-
renças de mais de 1.000% em favor dos indenizados.

Quase impossível também, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, é o controle capilar da adequação
das terras para o assentamento, uma vez que dados
do Incra mostram que, na Região Norte, por exemplo,
4 em cada 10 famílias abandonam as terras depois de
receberem os seus lotes.

Além disso, a par de estarmos assistindo a uma
verdadeira indústria de invasões e de desapropria-
ções, o Plano Nacional de Reforma Agrária começa a
dar sinais de inviabilidade em face dos atuais impera-
tivos de aperto monetário e saneamento fiscal do
País.

Os custos de desapropriação das terras, soma-
dos ao crédito de custeio para os novos produtores,
significam desembolsos médios, por assentado, de
cerca de R$40 mil, caracterizando uma política distri-
butiva mais custosa do que qualquer forma de assis-
tência social oficial, como seguro-desemprego, bol-
sa-alimentação etc.

Além disso, a redistribuição de terras deve ser
vista apenas como um primeiro estágio da reforma
agrária, que só se completa com a inserção dos no-
vos produtores no mercado, obtendo renda suficiente
para seu sustento e reinvestimento na produção. O
momento crítico vivido pelo País recomenda a ênfase
maior nesta segunda fase da reforma.
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Outro ponto de estrangulamento do Plano
Nacional de Reforma Agrária é o ressarcimento,
pelos assentados, dos créditos especiais fornecidos
pelo Governo. Cerca de 2/3 desses créditos
destinam-se à compra da terra, à implantação e
infra-estrutura do assentamento – despesas com
alimentação, moradia e compra de ferramentas e
sementes para a primeira safra. Na chamada
consolidação dos assentamentos, cada família tem
acesso aos créditos do Procera destinados ao custeio
da safra do ano, investimentos e para a criação de
cooperativas de assentados.

Ocorre que os créditos relativos à compra da
terra e à implantação do assentamento (dois terços
do total) só são ressarcidos depois da emancipação
desses mesmos assentamentos.

Ora, um assentamento só é considerado eman-
cipado quando atinge 144 critérios estabelecidos no
Estatuto da Terra, de 1965. Os itens exigidos vão des-
de a construção de estradas de acesso ao local até a
necessidade de eletrificação rural. Diz o Diretor de
Assentamento do INCRA, Aécio Gomes de Matos,
que, se todos os critérios fossem atingidos, os assen-
tamentos estariam em melhores condições que as
próprias zonas urbanas. Segundo ele, pelo menos
450 dos cerca de 1.700 assentamentos do País estão
em situação muito boa, propiciando às pessoas ren-
das anuais de até R$5.000,00.

De acordo com o INCRA, seria suficiente que
um assentamento apresentasse condições de vida e
de produção efetivas para que pudesse ser emanci-
pado, requisitos já preenchidos por muitos deles,
sem, entretanto, alcançar as condições ideais exigi-
das pelo Estatuto da Terra.

Além disso, é preciso que a prioridade indiscutí-
vel da reforma agrária não seja encarada de modo ab-
soluto e exclusivo, para não se tornar causa de aban-
dono dos pequenos produtores já estabelecidos.

Peço a atenção da Senadora Heloísa Helena,
do PT, que conversa com a Senadora Marina Silva,
conjecturando sobre os dados do pronunciamento
que ora fazemos à Nação.

A este propósito, o Secretário de Agricultura de
São Paulo, Francisco Grazziano, chegou a comentar,
ano passado, com o Presidente da República que o
pequeno agricultor olha com certa inveja o assentado
da reforma agrária, o que é motivo para que a Sena-
dora Heloísa Helena ponha as mãos sob o queixo e
reflita.

O tratamento dado aos dois grupos é, pois, intei-
ramente desigual, em detrimento da pequena agricul-
tura de base familiar, que, além de gerar, com muito

mais eficiência, emprego e comida, é numericamente
muito mais expressiva – 4 milhões de pessoas -, reu-
nindo gente já vocacionada para a atividade, com ex-
periência e dedicação comprovadas para o trabalho
no campo, credenciados por décadas de luta para
manterem-se no mercado com resultados econômi-
cos suficientes, no mínimo, ao seu sustento.

O custo financeiro da ajuda ao assentado é muito
maior, embora o retorno seja mais duvidoso do que se-
ria a mesma ajuda dada ao pequeno agricultor.

O Programa de Crédito Especial para a Reforma
Agrária – PROCERA – concede a cada família até
R$16 mil para custeio, com prazo de um ano, juros de
6% ao ano e desconto de 50% do total da dívida como
prêmio para pagamentos em dia.

Quando se trata de investimento, o empréstimo
deve ser devolvido nessas condições especiais, no pra-
zo de 1 ano. Quando o dinheiro é destinado ao paga-
mento da cota-parte na cooperativa e a investimento, o
prazo é de 7 anos, com 2 anos de carência.

O pequeno produtor pode obter, na melhor hipó-
tese, acesso ao Programa Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar – PRONAF, em que o finan-
ciamento do custeio pode chegar a R$5 mil, com juros
de 6,5% ao ano e restituição integral. Para investi-
mento, o crédito pode alcançar R$15 mil, 5 anos para
pagar, juros de 6% ao ano mais metade da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP, e, novamente, nenhum
desconto.

Nota-se que os sem-terra recebem, em média,
glebas de 27 hectares, enquanto a área média das
propriedades dos pequenos agricultores é de apenas
10 hectares.

Mesmo com essas facilidades de crédito, ape-
nas 33% dos assentados usam sementes seleciona-
das, 25% usam adubos e fertilizantes, e 18%, herbici-
das e assim por diante.

Sr. Presidente, como se vê o dinheiro é fácil para
quem não sabe usá-lo e quase inacessível para quem
estaria em condições de aumentar a produção e
abastecer parte do mercado interno: o pequeno
produtor de base familiar.

Já que a globalização é a palavra da moda,
por que não globalizar-se também a experiência de
grande êxito dos países desenvolvidos relativas à
agricultura familiar? Todas as nações
desenvolvidas fizeram uma clara opção desde a
Dinarmaca, ainda no final do século XVIII, até o
Japão, no pós-guerra.

A mesma opção foi feita em algumas nações
semiperiféricas bem-sucedidas, como a Coréia do
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Sul, Taiwan, China e, até mesmo, o caso recente da
África do Sul.

Não é coincidência que países com altos níveis
educacionais, de esperança de vida e de PIB real per
capita tenham optado por uma agricultura baseada
no trabalho familiar, enquanto países com os mais ba-
ixos índices de desenvolvimento humano continuem
a priorizar a agricultura patronal, associada a políti-
cas fundiárias potencialmente distributivas, mas mui-
tas vezes perdulárias.

Com os recursos financeiros extraídos dos des-
perdícios do Plano Nacional de Reforma Agrária, o
Estado poderia desenvolver projetos de pesquisa
com vista ao desenvolvimento tecnológico do campo,
com ênfase nas seguintes linhas prioritárias:

1 – tecnologias mais baratas e de fácil aplicação;
2 – melhor aproveitamento da mão-de-obra fa-

miliar;
3 – preservação do meio ambiente;
4 – auxílio à administração de pequenos empre-

endimentos agrícolas;
5 – desenvolvimento de máquinas e instrumen-

tos adequados ao regime de pequena produção;
6 – técnicas para capacitação e profissionaliza-

ção de pequenos produtores.
Sr. Presidente, apelo a V. Exª para que me con-

ceda mais dez minutos, a fim de que possa concluir o
meu pronunciamento. Deixo a critério de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Senador
Gilvam Borges, temos outros oradores inscritos e V.
Exª sabe que o seu tempo já se esgotou em dois mi-
nutos e meio. Peço que conclua o seu pronunciamen-
to.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Com
certeza, Sr. Presidente. Nada é para sempre.

Retomando o meu pronunciamento, outra abun-
dante fonte de recurso para o reforço da agricultura
familiar poderia advir do aumento da arrecadação do
Imposto Territorial Rural, por exemplo, diminuindo-lhe
a sonegação que tem reduzido sua arrecadação total,
no Brasil, a apenas R$16 milhões, quando, apenas
para estabelecer uma comparação, só o Município do
Rio de Janeiro gera, de IPTU, cerca de R$400 mi-
lhões.

Assim, R$8 milhões devem ser rateados pelos
mais de 5 mil Municípios (50% da receita total), resul-
tando em quantia irrisória, quando sua cobrança po-
deria ser descentralizada mediante simples convênio
com a União para obter-se a ajuda de fiscais das pre-
feituras, principais interessadas na elevação das re-
ceitas, possibilitando muito mais eficácia em seu re-
colhimento.

De outro lado, uma alternativa aos desperdícios
atuais no processo de desapropriação de terras para
a reforma agrária pode ser apenas a anulação das
anexações irregulares de terras, identificadas pelo
Incra em levantamento recente, que comprovou haver

mais de 11 milhões de hectares no País com fortes
indícios de incorporação fraudulenta por
proprietários rurais. Trata-se de frutos de grilagem
comprovada, o que equivale a quatro vezes a
extensão das desapropriações promovidas pelo
Governo Federal nos últimos quatro anos com fins
de reforma agrária ou três vezes a extensão do
Estado do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, faltam somente duas laudas.
Atendendo ao apelo de V. Exª, que deseja que eu
encerre este pronunciamento tão importante para o
País, concluirei rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Senão, te-
remos que considerar seu discurso lido, tomando, de-
pois, as providências para a publicação.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Mas
faltam duas laudas. Submeto ao julgamento de V.
Exª se concluo ou não, pois geralmente o que vale,
num pronunciamento, é o que finaliza.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Então,
aguardaremos a sua conclusão.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Outra
questão importante a desafiar o Governo Federal re-
side na necessidade de uma política de enfrentamen-
to das barreiras comerciais levantadas no exterior
contra nossas exportações agrícolas.

O próprio Fernando Henrique Cardoso tem de-
nunciado o gasto de 160 bilhões de dólares pelos paí-
ses desenvolvidos para subsidiar seus produtores,
num evidente caso de concorrência desleal com nos-
sa agricultura.

É preciso, além de firmeza na exigência de cum-
primento das condições pactuadas na Organização
Mundial do Comércio, também a adoção seletiva de
subsídios creditícios e incentivos fiscais aos nossos
produtores.

Isso sem falar na necessidade de aumento dos
estoques reguladores capazes de ser vendidos em
emergências para impedir movimentos altistas de
preços. Hoje nossos estoques de arroz e feijão, por
exemplo, bastam apenas para o consumo de uma se-
mana.

Finalmente, nessa linha propositiva de ajuda à for-
mulação política do Governo Federal no setor agrícola,
é necessário ter presente que gerar e manter empregos
no campo, especialmente por meio da pequena agricul-
tura familiar, sai mais barato de que cuidar do desem-
prego urbano, que é uma grande realidade.

O custo de geração de emprego na indústria au-
tomobilística não é menor que 300 mil dólares, e so-
mando-se todos os empregos diretos das montado-
ras de automóveis no Brasil tem-se, no máximo, 120
mil pessoas, menos da metade dos trabalhadores da
cadeia produtiva de aves e ovos que mantém ocupa-
das 225 mil pessoas.

Na citricultura, são 400 mil os trabalhadores en-
volvidos desde a colheita de laranja até a exporta-
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ção do suco. O campo ainda ocupa 26% da popula-
ção, aí incluídos 5 milhões de pequenos agricultores
que resistem bravamente ao êxodo rural.

Nenhum país do mundo tem tanta oportunidade
como o Brasil – que país amado! – de potencializar
seu desenvolvimento através da agricultura.

É uma questão não só de investimento no setor,
mas também de controle da disposição de recursos.
Trata-se de garantir o nosso futuro, incluindo a agricultu-
ra, com o destaque devido na agenda positiva do País,
harmonizando-se as ações de política agrícola com as
de reforma agrária, nos exatos termos, aliás, do art.187,
parágrafo 2º da Constituição Federal.

Trata-se, assim, de cumprir-se a Constituição da
República.

Esse é o apelo ao Presidente da República e ao
Ministro da Reforma Agrária.

Portanto, agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, que,
bravamente, tem resistido, com paciência de Jó, ad-
ministrando os trabalhos desta Casa, a nossa querida
Senadora Heloísa Helena e ao nosso querido Sena-
dor Tião Viana, do Acre, com a inteligência do povo
amazônida, aos taquígrafos, aos jornalistas, a todos
que fazem o trabalho desta Casa.

Solenemente, encerro meu pronunciamento pe-
dindo ao Presidente da República que aja com urgên-
cia. Há a necessidade urgente, Sr. Presidente, de ou-
vir a Senadora Heloisa Helena quando S. Exª grita da
prostituição, grita dos graves problemas sociais brasi-
leiros, dos menores escravizados, dos cortadores de
cana, quando S. Exª alerta para a necessidade de
planejamento social. É preciso, antes de mais nada,
gerar emprego e evitar o êxodo.

Muito obrigado, Sr. Presidente, que Deus o
abençoe e lhe dê mais paciência ainda.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio)– Concedo a
palavra à nobre Senadora Heloisa Helena, para uma
comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos,
nos termos do art. 14, VII, do Regimento Interno do
Senado Federal.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, como os erros gravíssi-
mos, as distorções, os problemas, a irresponsabilida-
de do Governo Federal em relação à política agrícola
e agrária já foram diagnosticados com clareza pelo
Senador Gilvam Borges, não vou repeti-los. Vou tratar
de uma solicitação que fizemos na semana passada
ao Governo Federal, para garantir agilidade ao pro-
cesso de desapropriação.

Todos conhecemos a morosidade e sabemos
da corrupção, e ou burocracia, que, segundo o Sena-

dor Gilvam Borges, grassa na estrutura do Governo
Federal e retarda o processo de reforma agrária. Ti-
vemos uma audiência na semana passada solicitan-
do a agilização desse processo no Brasil em geral, e ,
de forma especial, no Paraná. Embora o Senador Gil-
vam Borges considere, certamente baseado em notí-
cias, uma farra do boi com os sem-terra e os latifun-
diários, a única farra que consigo ver neste País é a
farra da insensibilidade e da irresponsabilidade do
Governo Federal em relação ao latifúndio improduti-
vo. Há um verdadeiro banquete de balas, há um ver-
dadeiro banditismo em relação aos trabalhadores
sem-terra.

No caso específico do Paraná, um trabalhador
foi assassinado, dois outros trabalhadores foram se-
qüestrados. Nós estamos insistentemente solicitando
providências, porque um Deputado Federal e a Ban-
cada da Assembléia Legislativa já conseguiram apro-
var projetos mas o Governo Federal nada faz e o Mi-
nistro da Reforma Agrária nada faz. Ao contrário, per-
mitem que os donos de terra, os latifundiários partici-
pem, antes do Governo Federal, da vistoria para a de-
sapropriação.

Então, pedimos que essas aberrações sejam
corrigidas pelo Governo Federal da forma mais ur-
gente possível, para eliminar esses gigantescos focos
de violência decorrentes da insensibilidade e irres-
ponsabilidade do Governo Federal.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – É des-

sas mulheres que o Brasil precisa.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Concedo a

palavra à ilustre Líder do PT nesta Casa, Senadora
Marina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à tribu-
na para tratar de um projeto que apresentei na sema-
na passada, pelo qual se proíbe por cinco anos o
plantio e a comercialização de alimentos contendo
Organismos Geneticamente Modificados – os famo-
sos OGMs, ou derivados dos Organismos Genetica-
mente modificados, em todo o Território Nacional.

Trata-se de um projeto polêmico pela discussão
que coloca para a sociedade, principalmente no
Congresso Nacional, envolvendo a comunidade
científica, o próprio Governo e o setor empresarial,
notadamente no que se refere à produção de soja.

O projeto propõe um a moratória para autiliza-
ção dos Organismos Geneticamente Modificados
pelo prazo de cinco anos. Em 1997, apresentei um
projeto semelhante, instituindo um prazo de dois
anos. Mas considerei insuficiente esse período; e al-
gumas observações que foram feitas, principalmente
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por parte da comunidade científica, fizeram-me retirar
o projeto, que reapresentei na semana passada.

Quero dizer, Sr. Presidente, que essa discussão
– como já havia citado anteriormente -será feita de
forma aberta, sem nenhum tipo de xenofobia. Não
quero me colocar como a dona da verdade. Sei que
está sendo proposto pelo Senador Leomar Quintani-
lha um seminário para debater a questão. Eu mesma
levarei a sugestão, na Comissão de Mérito que anali-
sará o projeto, de que se institua uma série de audiên-
cias públicas para o debate da matéria, para que, a
partir daí, possamos chegar a um texto satisfatório às
necessidades do País.

O primeiro artigo do projeto dispõe: “Fica proibi-
do em todo o território nacional o cultivo de Organis-
mos Geneticamente Modificados, bem como a impor-
tação, a exportação e a comercialização para o con-
sumo humano e animal de alimentos contendo OGM
ou derivados de OGM por um período de cinco anos a
contar da vigência desta lei”.

Parágrafo primeiro: “Adotam-se, para os fins
desta lei, as definições contidas na Lei nº 8.974, de 5
de janeiro de 1995".

Parágrafo segundo: “A proibição de que trata o
caput deste artigo não abrange o cultivo experimen-
tal de Organismos Geneticamente Modificados para
fins de avaliação e de biossegurança”.

Que fique bem claro que no caso de
pesquisa experimental não haverá proibição.
A moratória visa a que adotemos um proce-
dimento fundamentado em pesquisas cientí-
ficas que nos dêem a segurança de que es-
ses produtos não causem problemas nem à
saúde nem ao meio ambiente ou à biodiver-
sidade como um todo.

No § 3º: “O cultivo experimental só poderá ser
realizado por entidades dedicadas à pesquisa e à ma-
nipulação de Organismos Geneticamente Modifica-
dos que tenham instituído a Comissão Interna de Bi-
ossegurança, de que trata o art. 9º da Lei nº 8.974, de
1995, e estiver de posse de certificado de qualidade
de biossegurança, previsto no art. 3º da Lei nº 8.974,
de 1995, referente à entidade e à instalação ou área
física onde o cultivo experimental será realizado.”

Art. 2º: “Sem prejuízo das sanções previstas na
Lei nº 8.974, de 1995, a inobservância da proibição
imposta no art. 1º desta lei acarretará: 1 – em interdi-
ção imediata da atividade; 2 – em apreensão e destru-
ição dos produtos cultivados importados ou comerci-
alizados.”

A lei, Sr. Presidente, é bastante rigorosa no caso
de descumprimento do que aqui será instituído, se
aprovada, mas, ao mesmo tempo, estaremos dando
condições para que, a partir do veredicto que for dado

após esses cinco anos, agirmos com uma certa segu-
rança.

Portanto, quando apresentamos esse projeto,
inicialmente o desejo era de instituirmos o debate.
Hoje, além desse desejo, existem algumas questões
que precisam ser mais bem esclarecidas, como, por
exemplo: não sabemos quais serão as conseqüênci-
as das modificações genéticas que estão sendo feitas
em algumas plantas, em algumas variedades, como,
por exemplo, a soja. Temos a informação de que uma
tentativa feita com a castanha-do-pará produz um
alergênio altamente potente e que a medicina não sa-
beria como combatê-lo. Também temos informações
científicas: os ecossistemas alterados por essas plan-
tas geneticamente modificadas acabam sendo sub-
metidas a um processo de esterilização de algumas
espécies, bem como do surgimento de várias espéci-
es consideradas ervas daninhas. Não temos qualquer
tipo de controle em relação a essas novas espécies.
Ainda por cima, Sr. Presidente, temos um impedimen-
to de ordem comercial, que é o fato de o Mercado Co-
mum Europeu estar fazendo uma série de críticas aos
organismos geneticamente modificados por compre-
enderem que isso poderá causar algum tipo de prejuí-
zo à saúde dos usuários dessas sementes transgêni-
cas. E até mesmo porque, muito embora não sejam
de utilização direta, elas serão de utilização indireta, a
partir da alimentação de animais – seja de pequeno
ou de grande porte, como é o caso de bovinos -, e isso
poderá acarretar algum tipo de prejuízo à saúde.

Há um outro aspecto a que poderíamos aqui fa-
zer menção. A CTNBio, responsável pela liberação
desses organismos geneticamente modificados, do
meu ponto de vista, teve uma ação bastante rápida no
que se refere à sua liberação, e compreendemos que
a CTNBio não tem o devido acúmulo para fazer essa
liberação, o que estaria, de certa forma, levando a um
determinado risco essa posição, no mínimo apressa-
da, de uma Comissão que poderia estar embasada,
devidamente fulcrada em critérios científicos, para
evitar qualquer tipo de dano ou revisão posterior, caso
seja comprovado qualquer tipo de dano à saúde públi-
ca ou ao meio ambiente.

Há uma série de pesquisadores que apontam
esses riscos e não são apenas manifestações de or-
ganizações não-governamentais ou de pessoas ale-
gando questões de ordem ética e religiosa, embora
isso também aconteça. Mas, fundamentalmente,
existem observações de caráter científico que devem
ser consideradas num processo como este, porque ti-
vemos aqui uma Lei de Patentes que foi aprovada e
estamos debatendo a Lei de Regulamentação da
Convenção da Biodiversidade. Ao menos na Lei de
Patentes, estamos procurando instituir algumas for-
mas de preservar a vida, principalmente não per-
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mitindo a patente da vida na Lei da Biodiversidade. Pro-
curamos evitar ao máximo a biopirataria e, no caso dos
organismos geneticamente modificados, há agora uma
pressãono sentido de que o Brasil passe a aderir uma
Convenção que se denomina a Convenção da Upov
e, por meio desta Convenção, com certeza estaría-
mos facilitando a vida dos biopiratas.

Todas as observações que faço são para abrir o
debate. A Convenção da Upov, que está tramitando
no Congresso Nacional e cujo Relator é o Senador
Tião Viana, possui como signatários apenas 5 países,
ao passo que a Convenção da Biodiversidade, em
apenas 5 anos, já possui mais de 140 países signatá-
rios. Se pouquíssimos países aderiram a uma con-
venção que já existe há mais de 30 anos é porque
esta possui algo de errado. É fundamental que tenha-
mos um maior cuidado com a tramitação, aqui no
Congresso, porque a Convenção também facilitará a
vida dos organismos geneticamente modificados, o
que é motivo de críticas por parte de muitos cientistas
respeitados e de pessoas ligadas ao mundo do co-
mércio.

Recentemente, cientistas que integram o Painel
de Desenvolvimento Sustentado da Grã-Bretanha pe-
diram, em seu relatório anual, a moratória do comér-
cio dos transgênicos até que se ampliem as pesquisas.
Alguém poderia pensar que assim estaríamos atenden-
do às pressões de organismos internacionais. Não se
trata de atender a pressões, mas de termos a clareza de
que o que não é bom para eles pode também não ser
bom para países em desenvolvimento. Se estabelece-
ram barreiras comerciais a partir de argumentos ambi-
entais, isso também tem que ser avaliado. Caso contrá-
rio, poderemos estar criando um situação que, no futu-
ro, nos causará enormes prejuízos sob o ponto de vista
econômico.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
concede um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Con-
cedo a aparte ao Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senadora
Marina, gostaria de dizer da minha admiração pelo
assunto que V. Exª aborda porque é parte de uma vi-
são de futuro da mais profunda responsabilidade com
a saúde das populações, da pessoa humana e que se
confronta, na verdade, com a pressa e com uma von-
tade muito grande de alguns setores da ciência que
utilizam o conhecimento científico e o colocam, mui-
tas vezes, sem muito critério nas mãos daqueles que
buscam o lucro muito fácil e muito rápido. A grande
crise deste planeta no que diz respeito à alimentação
humana é a distribuição. Não é uma crise de qualida-
de de produtos, da composição e do arcabouço gené-
tico que envolve cada alimento. Essa abordagem dos
organismos transgenicamente modificados envolve
uma questão da mais profunda reflexão da socieda-

de. Penso que nosso País está caminhando ainda de
modo muito incipiente, diria até que sem qualificação
e profundidade sobre esse assunto, e lamento pro-
fundamente ter a expectativa de que as conseqüênci-
as virão em trajetória longitudinal, sendo muito demo-
rado prevermos as conseqüências dessa modifica-
ção intensa, que, às vezes, tem ocorrido em relação a
alimentos e a produtos que vão dizer respeito à saúde
humana. Devemos ter a mais alta responsabilidade
de determinar que o Governo Federal estabeleça, es-
pecialmente nos órgãos competentes, uma política
de reflexão científica de grande divisão de responsa-
bilidade com os outros setores para que se caminhe
da maneira mais madura e conseqüente possível na
liberação dessa discussão e desse modelo de ação
científica, no campo da produção. Penso que a situa-
ção é mais ampla do que parece. V. Exª traz um as-
sunto que, acredito, todos os setores representativos
do pensamento científico nacional e dos Ministérios
que estão ligados à saúde humana, de uma maneira
ou outra, e ao desenvolvimento humano deveriam re-
fletir profundamente. Então, quero apenas dividir a
minha preocupação e a minha admiração pelo pro-
nunciamento de V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Agra-
deço, Senador Tião Viana, e incorporo o aparte de V.
Exª ao meu pronunciamento.

Gostaria apenas de elencar alguns riscos que já
são colocados como admoestações por parte da co-
munidade científica:

Poderá haver uma transferência de genes. Tam-
bém poderá acontecer o desaparecimento de espéci-
es silvestres a partir desses organismos genetica-
mente modificados, que, por um processo de poliniza-
ção, levariam a uma alteração dos ecossistemas dos
quais fariam parte.

Poderá ocorrer a erosão genética dos sistemas
agrícolas. Todos sabemos que o processo de melho-
ramento de sementes poderá levar à erosão genética
dessas espécies. Se se fizerem melhoramentos so-
bre melhoramentos, sem que haja um banco de ger-
moplasma que garanta a originalidade, a ontologia
daquela semente, poderemos ter uma erosão genéti-
ca e a perda daquela variedade.

Isso já ocorreu com relação a algumas espéci-
es, o que seria muito prejudicial;

– eliminação de alguns fungos e insetos benéfi-
cos à manutenção do equilíbrio em determinadas ca-
deias, principalmente no que se refere à preservação
de certos produtos agrícolas, por plantas genetica-
mente modificadas para produção de fungicidas e in-
seticidas, bem como o surgimento de insetos resis-
tentes às toxinas por elas produzidas;

– efeitos tóxicos e alergênicos, que podem ser
causados por esses organismos geneticamente mo-
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dificados, ou ainda a transferência de genes modifica-
dos para a flora digestiva; e outras preocupações.

Resultados de pesquisas na Escócia, feitas com
ratos alimentados com batatas transgênicas, mos-
tram que as cobaias apresentaram alterações no sis-
tema imunológico e em vários órgãos vitais. O Sena-
dor Tião Viana e outros Srs. Senadores que são médi-
cos sabem o que isso representa do ponto de vista da
saúde, se não houver o devido controle.

Outro risco é o patenteamento de seres vivos e
a privatização de recursos genéticos, o que constitui
um grande prejuízo principalmente para a agricultura
familiar, que repassa a ciência do melhoramento na-
tural para as comunidades pobres de agricultores.

As empresas multinacionais, como a famosa
Monsanto, trabalham muito com o melhoramento de
determinadas sementes, tornando os produtores de-
las dependentes e da produção baseada em organis-
mos geneticamente modificados.

O projeto está, portanto, apresentado. Espero
que possamos instituir um debate responsável, ma-
duro, sem nenhum tipo de xenofobia. Que sigamos o
exemplo do que já vem ocorrendo em alguns Estados.
O Rio Grande do Sul levantou-se com mais força por
saber que pode ser prejudicado devido a boicotes aos
produtos, principalmente à soja, em mercados euro-
peus.

Sr. Presidente, esses produtos geneticamente
modificados causam certo desconforto a seus produ-
tores. Há uma polêmica referente à existência ou não
de explicações no rótulo dos organismos genetica-
mente modificados, explicando que aquela variedade
é transgênica, que passou por uma alteração genéti-
ca. Os produtores insistem em não colocar essas in-
formações no rótulo porque, segundo eles, levar-se-ia
para a sociedade uma possível desconfiança, poden-
do caracterizar preconceito com relação ao produto
modificado.

Ora, se eles têm tanta segurança da qualidade
da sua produção, não teriam por que temer sua rotu-
lagem. O consumidor iria à prateleira do supermerca-
do e então decidiria comprar uma soja transgênica ou
outra natural, como ocorre na Itália, por exemplo,
onde há maçãs enormes, grávidas de agrotóxicos, e
maçãs pequenas, bem doces e concentradas, sem
nenhum tipo de adubo químico. Muitas pessoas pre-
ferem comprar aquela maçã pequena, mas de boa
qualidade.

Quanto aos transgênicos, utilizar-se-ia o mes-
mo procedimento, cabendo à sociedade a decisão de
consumir ou não o produto, como ocorre com o cigar-
ro e a bebida – fazendo uma estranha comparação.
Mesmo sabendo que causam problemas à saúde, as
pessoas os compram.No caso, não se diria que o pro-

duto causa ou não problema à saúde; mas apenas
que houve uma alteração genética. O consumidor,
assim, decidiria utilizá-lo ou não.

Sr. Presidente, o projeto está colocado ao deba-
te. A partir do momento em que houver a liberação
dos organismos geneticamente modificados, apre-
sentarei um projeto para tornar obrigatória a rotula-
gem, para que o consumidor saiba que se trata de um
produto modificado e não natural. Do ponto de vista
científico, não existem alterações em termos protéi-
cos, em termos de qualidade. Por exemplo, em rela-
ção aos pesticidas, combina-se a engenharia genéti-
ca com um determinado tipo de pesticida, como faz a
Monsanto, que vende a semente e o pesticida que
tem ação sobre o produto. Cria-se, inclusive, uma re-
lação de dupla dependência, tanto na aquisição das
sementes quanto na do pesticida, que é exclusivo e
patenteado por uma única empresa. Isso cria uma si-
tuação de dependência e vulnerabilidade com rela-
ção a essa multinacional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a preocu-
pação com os organismos geneticamente modifica-
dos não é recente. A preocupação com a mistura de
sementes, com essas cavilações, com a natureza,
com o meio ambiente, com a própria vida foi motivo de
preocupação numa das constituições mais antigas
conhecidas, a constituição do povo hebreu. No Levíti-
co e no Deuteronômio, está escrito peremptoriamente
que não se devem fazer misturas de animais na pro-
criação e nem de variedades diferentes de sementes,
para que não venha a “profanar a tua vinha” ou “o teu
celeiro”. No Levítico, quando escreveu a tábua das
leis, Moisés tinha a preocupação de que essas mistu-
ras poderiam levar a determinados problemas, tanto
ambientais quanto do ponto de vista da saúde. Essa
novidade não é de ecologistas radicais, mas daqueles
que têm preocupação com a vida e que consideram
que a transformação da natureza como parte de
construção do homem deve ser feita de forma cuida-
dosa. Não nos podemos colocar na condição de deu-
ses ou de Deus, porque foi assim que, de certa forma,
no Olimpo, Prometeu conseguiu dar vida aos seres
de barro, que depois se transformaram em homens.
Mas isso faz parte da mitologia grega. Quando se tra-
ta da vida real, é sempre bom ter um pouco mais de
cuidado. Como sou mulher de fé, faço questão de res-
gatar essa passagem, porque muitas vezes somos ta-
xados de defensores de doutrinas de momento. O
povo hebreu atravessou o mar Vermelho com essa
preocupação.

Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA MARINA SILVA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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Ata da 33ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 13 de abril de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 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 – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Por-
to – Artur da Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral –
Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio – Carlos Wilson –
Casildo Maldaner – Djalma Bessa – Edison Lobão –
Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emí-
lia Fernandes – Fernando Bezerra – Francelino Perei-
ra – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido
– Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestri-
nho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo Napo-
leão – Iris Rezende – Jader Barbalho – Jefferson Pe-
res – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge
Bornhausen – José Agripino – José Alencar – José
Eduardo Dutra – José Fogaça – José Roberto Arruda
– José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Lauro Cam-
pos – 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 – Mo-
reira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior –
Ney Suassuna – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pe-
dro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Roberto
Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Ro-
mero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima –
Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Teotônio 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 tra-
balhos.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cu-
nha Lima .

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 222, DE 1999

Autoriza municípios a formarem
consórcio para implementar política co-
mum de desenvolvimento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam os municípios pertencentes à mes-

ma região geoeconômica ou geopolítica autorizados
a formarem consórcio para implementar política ou
ação comum de desenvolvimento.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, o con-
sórcio consiste na formalização de pacto entre os mu-
nicípios, estabelecendo a repartição das responsabi-
lidades e dos resultados decorrentes da implementa-
ção da política ou ação a ser desenvolvida conjunta-
mente.

Art. 2º A formação de consórcio entre municípi-
os observará os seguintes requisitos:

I – elaboração de plano que contenha
o detalhamento da política ou ação específi-
ca a ser desenvolvida, incluindo as metas a
serem atingidas, a estratégia de atuação, a
justificativa para a formação de consórcio, o
cronograma de ações, a definição da res-
ponsabilidade de cada município, os recur-
sos humanos e materiais necessários e
suas respectivas fontes:

II – criação de Conselho Intermunici-
pal, representativo dos municípios partici-
pantes do consórcio, o qual aprovará o pla-
no de atuação e supervisionará sua execu-
ção, e cujo presidente representará o con-
sórcio junto aos órgãos federais e estaduais,
para questões a ele pertinentes;

III – enquadramento das ações atribuí-
das a cada município no âmbito do consór-
cio, nos respectivos Planos Plurianuais, e in-
clusão dos recursos correspondentes nas
respectivas Leis Orçamentárias anuais.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Uma nova abordagem da política regional, emu-
lada por recentes e bem sucedidas experiências na
União Européia e em países da Ásia, tem inspira-

����� ���� ����	 
� 	���
� �
���� ���



do, também nos países em desenvolvimento, novas
perspectivas no tratamento da questão regional.

É fato que nesses países, incluindo o Brasil, a
política regional tornou-se um tema desgastado, em
consequência da precariedade dos resultados alcan-
çados. O relativo fracasso dessa política, fruto de con-
cepções equivocadas e, em diversos casos, de distor-
ções em sua execução, teve como elementos decisi-
vos, segundo críticos do modelo que prevaleceu por
décadas no país, a falta de delimitação do foco de atu-
ação, aliada à primazia da postura compensatória,
que se traduziu na ampla utilização dos mecanismos
de incentivos e subsídios.

Hoje, em condições políticas e econômicas bas-
tante diversas, os mercados são expostos à competi-
ção interna e externa, tornando-se evidente que a
busca da eficiência passa a componente essencial do
êxito da intervenção regional.

Desta feita, a proposição que ora encaminho
leva em conta, precisamente, esse novo cenário. Pri-
meiramente, ao centralizar a ação na esfera municipal
pretende propiciar o enfoque de situaões específicas,
favorecendo a identificação de oportunidades de de-
senvolvimento e o encontro de soluções pelos própri-
os agentes do processo, mais próximas, portanto, das
condições concretas existentes.

A formação de consórcio parte da idéia simples
de agregar esforços em torno de interesses comuns,
com a vantagem de propiciar a redução de custos, em
decorrência de economias de escala, e a viabilização
de investimentos de maior vulto pela partilha de cus-
tos. Entre os exemplos em que essas vantagens são
evidentes mencione os gastos com infra-estrutura e
com a formação de recursos humanos.

A proposta de estabelecimento de um Conselho
Intermunicipal para a gestão do consórcio se justifica
não só em termos organizacionais, mas também por
constituir organismos político para articulação com
órgãos estaduais, regionais e federais, visando à ob-
tenção de recursos e ao aproveitamento de instru-
mentos de política setoriais disponíveis. A inclusão
das ações de cada município nos respectivos Planos
Plurianuais e orçamentos anuais fornece o indispen-
sável amparo legal a essas ações, bem como o com-
promisso com a provisão dos recursos previstos na
esfera municipal.

Ressalto que embora o objetivo principal da pro-
posição seja o desenvolvimento dos municípios con-
sorciados, pode-se prever que haverá repercussões
positivas em outros setores.

Essas as razões pelas quais encaminho a pre-
sente porposta, que espero virá a desencadear opor-

tunidades latentes em diversas sub-regiões de nos-
sos estados locais. Sendo assim, conto com o apoio
dos nobres pares para a aprovação desta iniciativa.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999. – Sena-
dor Ronaldo Cunha Lima

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
será publicado e remetido à Comissão competente.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº  159, DE 1999

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, combinado com o art. 216 do Regi-
mento Interno, as seguintes informações ao Ilustríssi-
mo Senhor Presidente da Caixa Econômica Federal,
Dr. Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, através do
Senhor Ministro da Fazenda Dr. Pedro Sampaio Ma-
lan:

1) Quantas Cartas de Crédito, do pro-
grama habitacional da Caixa Econômica Fe-
deral foram expedidas?

2) Quantas dessas Cartas correspon-
dem ao Programa Carta de Crédito Individu-
al e quantas ao Programa Carta de Crédito
Associativo?

3) Quantas das Cartas expedidas fo-
ram efetivamente utilizadas na compra de
imóveis pelos interessados? Quantas em
cada um dos programas?

4) Quantas, do Programa Carta de
Crédito Individual, corresponderam a sim-
ples renovações, requeridas pelo interessa-
do por não ter conseguido adquirir imóvel no
prazo estabelecido ou por outra razão?

5) É possível, a partir dos dados com
que conta a Caixa Econômica Federal, su-
por-se que exista um descompasso entre as
pretensões do interessado que recebeu Cartas
de Crédito e a disponibilidade de imóveis em
condições de atender às exigências do Progra-
ma?

6) Em caso positivo, a que se deve
esse descompasso?

7) Quantos imóveis foram efetivamente
adquiridos com financiamento do Programa
Carta de Crédito no Piauí e qual o volume
de recursos aplicados nessas operações, no
Estado?
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Justificação

No momento em que o presidente da República
pretende lançar novo programa habitacional, de acordo
com informações que lhe foram atribuídas pela
imprensa diária, a 7 de abril deste ano, seria
interessante conhecer a efetivar performance dos
Programa Carta de Crédito – o Programa Carta de
Crédito Individual e o Programa Carta de Crédito
Associativo.

Pelas informações de que dispomos, em especi-
al as veiculadas pela imprensa, chegaram a ser expe-
didas 500.000 Cartas de Crédito. Sabe-se, porém,
que muitas dessas Cartas correspondem a renova-
ções solicitadas pelos interessados. Sabe-se, igual-
mente, que a razão freqüentemente alegada para es-
sas renovações foi a impossibilidade de adquiriri o
imóvel pretendido, dada a insuficiência de oferta de
imóveis que atendam às condições previstas no Pro-
grama Carta de Crédito Individual.

Desejamos, nessas condições, obter dados que
nos permitam uma avaliação precisa dos resultados
alcançados pelo programa habitacional hoje aplicado
pela Caixa Econômica Federal, em especial nos seg-
mentos Carta de Crédito Individual e Carta de Crédito
Associativa.

A importância de uma política habitacional pú-
blica, em país com o déficit residencial apresentado
pelo Brasil, não pode ser minimizada. Procuramos,
com este requerimento de informações, situar nas
suas efetivas dimensões o esforço que presentemen-
te vem sendo feito pela União.

Sala de Sessões, 13 de abril de 1999.– Senador
Freitas Neto.

(À Mesa para decisão.)

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – De acor-
do com as indicações das Lideranças, a Presidência
designa os Senhores Senadores que integrarão a Co-
missão Parlamentar Conjunta do Mercosul, em obe-
diência à Resolução nº 2, de 1992-CN.

A Comissão fica com a seguinte composição:
Titulares Suplentes

PMDB

José Fogaça Pedro Simon
Casildo Maldaner Amir Lando
Roberto Requião Marluce Pinto

PFL

Geraldo Althoff José Jorge
Jorge Bornhausen Djalma Bessa

PSDB

Pedro Piva Antero Paes de Barros
Álvaro Dias Luzia Toledo

Bloco Parlamentar de Oposição

Emilia Fernandes Roberto Saturnino

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo
Cunha Lima, por cessão do nobre Senador Eduardo
Siqueira Campos.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, devo, preliminarmente, manifestar
o meu agradecimento ao Senador Eduardo Siqueira
Campos pelo gesto generoso de me ceder o tempo
que lhe era reservado, permitindo-me este pronuncia-
mento, porque era inadiável.

Hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faz
um ano – exatamente um ano – que faleceu um dos
maiores homens públicos do meu Estado e deste
País. Faz um ano que a Paraíba perdeu um dos seus
maiores líderes e faz um ano que este Senado perdeu
aquele que, durante duas Legislaturas, foi seu Presi-
dente; aquele que estava cumprindo o seu terceiro
mandato consecutivo de Senador. Refiro-me ao sau-
doso Senador, meu amigo, conterrâneo, Humberto
Lucena.

No dia 13 de abril do ano passado, em São Paulo,
esse grande companheiro, esse grande amigo, de uma
vida pública das mais ilustradas, deixava-nos. Mas, ao
mesmo tempo, deixava para esta Casa, para o País, o
exemplo de uma conduta política retilínea a servir de
motivação, de inspiração, de força para aqueles que
agora queiram iniciar-se na vida pública.

Humberto Lucena foi Deputado Estadual duas
vezes, foi Deputado Federal quatro vezes, foi Senador
três vezes, duas vezes Presidente desta Casa e cinco
vezes Líder de Oposição ou de Governo na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal. Foram, Sr. Pre-
sidente, quarenta anos de vida pública de um homem
que, ao falecer, deixou apenas os exemplos do seu ci-
vismo, altivez, paciência, lealdade e correção. Hum-
berto Lucena morreu pobre.

Um homem público com as suas virtudes, com a
sua grandeza, com a sua história merece meu registro.

Sr. Presidente, tive o privilégio de conviver com
ele. Confesso, jogando a modéstia de lado, que ele
tinha por mim um carinho muito especial. Tratava-me
com afeto, porque a sua afabilidade era genéri-
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ca; mas a mim, quantas vezes, em depoimentos e
manifestações públicas, desdobrava-se em elogios e
agradecimentos.

Humberto Lucena foi um homem profundamen-
te injustiçado. Acompanhei a sua amargura, a sua an-
gústia, quando grande parte da imprensa nacional
passou a lhe fazer acusações porque teria publicado
um calendário com a sua foto; como se, nesta Casa,
quase todos os Senadores não tivessem feito o mes-
mo. Mas somente ele respondeu a esse processo. E
com que grandeza! Dirigia-se a todos nós para pedir
que não viéssemos a esta tribuna para defendê-lo,
nem permitiu sequer, quando orientado por seus ad-
vogados, que arrolassem os nomes dos outros que
procederam de forma igual. Ele se recusou.

Acompanhei a sua angústia, Sr. Presidente,
exatamente no instante em que disputava, ao meu
lado, a candidatura, mais uma vez, ao Senado Fede-
ral. Ele veio a Brasília para cuidar juridicamente do
processo, e eu lhe disse que cuidava dos seus passos
na Paraíba. Lembro-me – permitam-me o detalhe –,
de que, quando as pesquisas ali revelavam que ele se
situava em terceiro lugar entre os vários disputantes
ao Senado, dirigi-me de coração e de alma aos meus
conterrâneos, em um grande comício na minha cida-
de, e pedi para que votassem em mim duas vezes, e
quem quisesse votar em mim duas vezes, que votas-
se em mim e em Humberto Lucena; mas quem qui-
sesse votar em mim apenas uma vez, que votasse em
Humberto Lucena. Essa foi a temática do meu discur-
so, uma, duas, dez vezes. E ele se mostrava surpreso
por esse gesto, não muito comum entre candidatos e
concorrentes.

Em reunião com lideranças, quando havia algu-
ma restrição ao seu nome, era eu que pedia para que
se transferisse essa restrição para a minha candida-
tura, e não para a dele. Ele venceu as eleições, nós a
vencemos juntos. E quantas vezes manifestou de pú-
blico o seu reconhecimento por essa atitude, agrade-
cendo à Paraíba por tê-lo reconduzido mais uma vez
ao Senado Federal!

Durante quarenta anos de vida pública, apenas
durante um mandato, um período, uma legislatura,
Humberto Lucena deixou de exercer cargo público,
quando foi derrotado em 1970. Nesse período, com-
portou-se e portou-se com a altivez, com a dignidade
dos grandes homens, sem nada reclamar, sem bus-
car culpas nem encontrar culpados, porque Humber-
to pautou a sua vida, acima de tudo, pela dignidade e
pela correção.

Humberto, eu diria, Senador Bernardo Cabral,
foi um político que fez política por sacerdócio, e não

como aqueles que a exercem como negócio. Hum-
berto foi político por vocação, porque se integrava, se
doava e se dava por inteiro à causa pública, nos
imensos exemplos que transmitia.

Foi Presidente do Diretório Estadual do PMDB
da Paraíba, e com que elevação, com que grandeza,
com que desprendimento ele se conduziu! Por duas
vezes, renunciou à sua candidatura a Governador de
Estado. Eu próprio o lancei, defendi seu nome em
dois instantes diferentes, em dois momentos, e ele re-
cusava, renunciava, dizendo que o fazia em função da
unidade do Partido.

Mais recentemente, fui mal-entendido, malcom-
preendido, mal-interpretado, porque, uma vez mais,
dizia que a Paraíba ainda estava devendo muito a
Humberto Lucena. Ele sempre se portou assim e as-
sim se conduziu até o final da sua vida, procurando
fortalecer o Partido, fortalecer os companheiros, hon-
rar os compromissos e nunca estimular deserções
nem estimular traições.

Morreu e não viu – ainda bem que não viu – o
Partido no seu Estado, ou alguém do Partido no seu
Estado, segmentos partidários, modificarem a histó-
ria do PMDB. Práticas que se supunham abolidas
desde 1930 pareciam ressuscitar, renascer, ressurgir;
práticas que foram do aliciamento ao confinamento.
Humberto não chegou a ver. Deus não permitiu que
ele sofresse essa angústia na alma, essa violência no
seu espírito, na sua história, de ver o seu Partido ma-
culado por processos absolutamente aviltantes e de-
gradantes na vida política nacional.

Hoje, quando se registra um ano do seu passa-
mento, este seu companheiro, este seu amigo vem fa-
zer um modesto pronunciamento para homenagear a
sua memória e a sua história. E o faço sem esconder
nem disfarçar a minha emoção pela saudade e pela
falta do amigo, pela ausência do companheiro, por-
que Humberto Lucena faz falta. Faz falta na Paraíba,
no seu comando; faz falta aos companheiros, que fi-
caram, de certa forma, órfãos da sua liderança, da
sua chefia.

Humberto era conciliador; transigia, mas não
permitia a prática de determinados processos, por-
que, como disse, ele fazia política por sacerdócio e
não a exercia como negócio. Seu exemplo pode ser
mirado e contemplado por aqueles que hoje se inici-
am na vida pública e encontraram um homem que, ao
longo de quarenta anos seguidos, dedicou-se à Para-
íba, ao Nordeste, ao Brasil.

Sem ambições pessoais e materiais maiores, vi-
veu sem ostentação e morreu pobre, mas se fir-
mou no cenário nacional como um homem público
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permanentemente engajado nas causa populares, sem
ceder a pressões, seja como Líder, como foi, de Oposi-
ção, seja, depois, como Líder de Governo, mantendo
sempre a mesma linha de coerência, de lealdade, de fi-
delidade, marcas principais de sua história.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Senador Eduardo Siqueira Campos, com muita
honra concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Eminente Senador Ronaldo Cunha Lima, desde on-
tem, quando falamos pelo telefone – e V. Exª me reve-
lou a sua intenção de vir a esta tribuna fazer este de-
poimento emocionado, sincero e legítimo, que traz a
voz do povo da Paraíba na data de um ano do faleci-
mento do eminente Senador Humberto Lucena –,
quero trazer ao pronunciamento de V. Exª apenas um
depoimento, que considero pessoal e familiar. Pude
ter a honra de conhecer o eminente Líder Humberto
Lucena ainda quando Deputado Federal e quis o
destino que nossas famílias se unissem, já que um de
meus irmãos acabou por se casar com Thais Lucena.
Fruto desse casamento, o jovem Leonardo Lucena,
hoje com 18 anos de idade, permitiu-nos, a nós, os Si-
queira Campos, um convívio com Humberto Lucena e
com toda a sua família.Dentro de todos os depoimentos
que sei que esta Casa e o Congresso Nacional podem
dar, quero somar este meu, simples, modesto, mas re-
conhecendo principalmente uma das maiores caracte-
rísticas daquele grande homem público: a sua simplici-
dade, a vida modesta que levava com a sua família, que
continua ainda a levá-la nos dias de hoje. Trago a mi-
nha solidariedade, a minha palavra à D. Ruth, sua es-
posa, às filhas Lisle e Iraê, hoje Deputada Estadual
na Paraíba, a Humberto Lucena Júnior, a Thais, aos
netos, a todos os familiares, e a esta Casa, nosso re-
conhecimento pelo relevante serviço prestado por
Humberto Lucena à Câmara dos Deputados, ao Con-
gresso Nacional, à Paraíba e ao País.Muito obrigado.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Senador Eduardo Siqueira Campos, agradeço a V.
Exª e o faço de forma renovada. Ontem, encontra-
va-me em João Pessoa e, por telefone, pedi a V. Exª, sa-
bendo que estava inscrito entre os primeiros oradores
desta sessão, para fazer este pronunciamento. Ao di-
zer-lhe os motivos e qual seria o pronunciamento, V. Exª
de pronto alegou razões de ordem familiar, de ordem
sentimental, acrescidas das razões que o levam,
como a todos nós, a admirar Humberto Lucena. Incor-
poro seu aparte ao meu modesto pronunciamento e
renovo a V. Exª os meus agradecimentos.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Concedo o aparte ao Senador Bernardo Cabral.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Ronaldo Cunha Lima, V. Exª, na orquestra sinfônica
da amizade, é um maestro imbatível. Os homens pú-
blicos jamais recebem o reconhecimento dos seus
contemporâneos; quando muito, os pósteros daque-
les pesquisam a vida dos que já se foram há muitos
anos para registrar-lhes as decências, as dignidades.
Mas V. Exª faz agora, neste instante, um retrato de
corpo inteiro, sem retoque, do que foi Humberto Luce-
na. Isso me fez ir ao passado, quando os três fomos
fundadores do MDB. Enquanto Humberto e eu éra-
mos Vice-Líderes de Mário Covas, em 1967, V. Exª se
encontrava na Prefeitura da sua grande cidade, da
qual V. Exª sempre diz que traz no peito a honraria,
Campina Grande. Reporto-me ao lado histórico,
quando V. Exª e eu fomos cassados, com o nosso
mandato de Deputado Federal tendo sido levado e
dez anos de nossos direitos políticos tendo sido sus-
pensos. Humberto Lucena, que não tinha sofrido o ri-
gor da cassação, estava afastado da política e traba-
lhava em um escritório de um dos paraibanos sérios
como advogado, Samuel Duarte, que tinha sido Presi-
dente da Ordem dos Advogados do Brasil. Semanal-
mente, reuníamo-nos em um restaurante chamado
Ianque e, geralmente, nesses almoços havia uma tes-
temunha ocular, que era o Sebastião Nery, o nosso
grande Sebastião Nery. Naquelas reuniões, V. Exª já
sabia que, um dia, chegaria ao Governo.Humberto di-
zia que viria para o Parlamento junto comigo. Os três
acabamos nos encontrando no Parlamento. É apenas
triste saber que este registro de lealdade, sincerida-
de, mais do que de um conterrâneo, mas de um ho-
mem público do quilate de V. Exª, a uma figura como
Humberto Lucena, apenas diz bem quem é Ronaldo
Cunha Lima. Se me fosse lícito, pedir-lhe-ia que me
desse a honra de fazer com que eu pudesse me juntar
ao seu discurso e que V. Exª o pronunciasse também
em meu nome.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Senador Bernardo Cabral, V. Exª, que adorna sua
personalidade tão rica de generosidade, mas muito
mais pelos imensos dotes culturais e intelectuais que
ostenta, tem-se posicionado também pela largueza
dos gestos e até pelas frases com que procura distin-
guir um modesto companheiro. Na orquestra sinfôni-
ca a que V. Exª se refere e, na generosidade do brado,
da qual eu pudesse até ser o maestro, creio que, de
minha parte, apenas existe uma nota: a nota da
sinceridade, o acorde da gratidão, o solfejo da
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homenagem. Dentro dessa sintonia musical, existe
também a identidade espiritual dos sentimentos que
se juntam, que se irmanam para compor uma só pai-
sagem, porque assim eu e Humberto fizemos. Evoco,
Senador Bernardo Cabral, momentos vividos, revivi-
dos, lembrados, guardados e sentidos, como se fos-
sem cenários perpétuos aos nossos olhos, na visão
permanente de quem quer contemplar o horizonte e
só encontra o azul pela frente.

Eu, Humberto Lucena e Mariz fomos três com-
panheiros, irmãos, numa luta solidária em que cada
um buscava mais apoio para o outro do que para si
próprio.

O próprio slogan, para aqueles que não acom-
panharam a eleição da Paraíba do dia 3 de outubro,
era: “No dia três, vote nos três”. E Mariz pedia mais
por mim e por Humberto, como eu pedia muito mais
por Humberto, por Mariz do que por mim. Foi uma
campanha bonita, marcada por gestos solidários. Qu-
ando Humberto teve que se ausentar para vir a Brasí-
lia acompanhar o seu processo, nos multiplicávamos
naquela luta.

Registro, Senador Bernardo Cabral, seu aparte.
Até pediria permissão para incorporá-lo ao meu pro-
nunciamento.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Concedo um aparte ao Senador Ney Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Serei
breve, Sr. Presidente. Conheci Humberto em
Bananeiras. Eu era ainda garoto, e ele, candidato a
Deputado Estadual. Nunca imaginei que seríamos
colegas, companheiros no Senado Federal. Foi uma
honra muito grande e motivo de orgulho ter Humberto
como nosso guia no PMDB. Quanta falta faz ele hoje!
Acompanhei a vida de Humberto de perto, como bem
V. Exª o fez. É difícil encontrar alguém como
Humberto. Contemporâneo de Tancredo e de
Ulysses, Humberto recebeu inúmeras vezes
chamamentos para fazer parte do governo, mas
preferiu ficar na Oposição. Foram vinte anos de
Oposição, lutando contra a força, contra o poder, mas
de bem com a sua consciência, de bem com os seus
princípios. É uma pena que Humberto não esteja
entre nós. Ouvindo seu tão bonito pronunciamento,
solidarizo-me com V. Exª no que se refere ao seu
gesto. Convido V. Exªs para, hoje à noite, assistirmos
à missa dedicada a Humberto Lucena na Catedral, às
19h15. Prestaremos uma homenagem àquele que
ocupou por duas vezes a Presidência desta Casa.
Não sendo ele de um Estado forte, mas de um Estado

pequeno, pobre, a Paraíba fazia-se grande através
das ações de Humberto Lucena. Muito obrigado.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Muito obrigado, Senador Ney Suassuna.
Permita-me, Sr. Presidente, ao registrar o
agradecimento ao Senador Ney Suassuna pelas suas
palavras e seu gesto solidário em relação ao
discurso, dizer que realmente Humberto faz muita
falta. Sem nenhuma intenção de trocadilho, diria que,
na Paraíba, enquanto alguns cometem faltas,
Humberto faz falta. Falta-nos sua liderança, sua
chefia, para não permitir alguns gestos e atitudes ali
praticadas. Mas o Senador Ney Suassuna lembrava o
período em que Humberto Lucena, durante vinte
anos, portou-se com altivez na Oposição. Lembro-me
inclusive de que em 1969, quando fui atingido pelo
AI-5 – fui cassado 42 dias depois de ter sido eleito
Prefeito de Campina Grande e cumpri exílio na
própria Pátria –, conheci, no Rio de Janeiro, Bernardo
Cabral, e recebi de Humberto Lucena testemunhos
solidários renovados, repetidos, de gestos de
coragem e amizade, como também os recebi do
Senador Rui Carneiro. Lembro-me das inúmeras
vezes em Humberto Lucena e Rui Carneiro
compareceram a auditórios na TV Tupi para prestigiar
o modesto companheiro cassado, que respondia em
programa de televisão.Humberto Lucena se locomovia
de onde estivesse para prestigiar um companheiro.

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

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É com muito
respeito que aparteio V. Exª ao se referir a uma das
grandes figuras desta Casa: o Senador Humberto
Lucena. Não há como deixar de reconhecer que o
Senador Humberto Lucena foi um homem de bem,
simples, humilde; vivia do salário que recebia. Foi um
homem sem pompas, que não possuía absolutamente
nada, a não ser sua vida pública.Em quase 50 anos de
vida política, sem nenhuma outra atividade, não tinha
casa ou apartamento.Houve um momento em que sua
esposa, que tinha uma loja de venda de animai,
conseguiu construir uma casa, que Lucena vendeu
para manter sua família. O que se fez com Lucena é
imperdoável. O que a imprensa fez com Lucena,
aquilo a que assistimos ser feito com Lucena foi um
crime. Muitas e muitas vezes vim à tribuna para
defendê-lo, para lhe dar o meu voto favorável, porque
espalhou-se que o Lucena se elegeu Senador da
República fazendo a sua propaganda na Gráfica do
Senado. E isso o machucou muito. Lembro-
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me de que a sua filha, no Programa Jô Soares, deu
um depoimento fantástico, de grandeza de espírito
público, contando a vida e o sofrimento da sua
família, esclarecendo aquele triste incidente. O
Lucena fez o que a imensa maioria dos Senadores e
Deputados fazem: imprimiu mensagem natalina na
Gráfica. Alguns fazem um cartão; outros, como ele,
um calendário do ano seguinte. A verdade é que
aquilo – e falo com tranqüilidade, nunca usei a Gráfica
do Senado para nada, senão para publicação dos
meus trabalhos, mas respeito o restante – apareceu
como se ele tivesse feito toda a campanha na Gráfica
do Senado. E ele morreu com essa mágoa, com esse
sentimento. Com todo carinho e respeito que tenho
pelo Tribunal Superior Eleitoral, nunca entendi o
gesto daquela Corte. Está certo que se diga que a
Justiça é cega e que julga o que está nos autos, e o
que estava nos autos era uma folhinha que mostrava
a mensagem. Em primeiro lugar, naquela folhinha
não aparecia a expressão “candidato a Governador”,
nem “candidato a Senador”. Só dizia: “Humberto
Lucena deseja um Feliz Ano Novo ao povo da
Paraíba”. E o Tribunal sabia. E se não soubesse, que
baixasse diligência e verificasse dezenas e dezenas
de casos semelhantes àquele. Tudo isso ele suportou
com caráter e com dignidade. Lucena foi o homem
dos grandes gestos nesta Casa: Líder do Partido,
Líder do Governo, Presidente do Senado Federal por
duas vezes. Ele era um homem simples, humilde,
digno. E lembro-me de que várias vezes ele nos
chamava para debater e discutir com todas as
lideranças. Nas horas mais difíceis estava ali, com
sua voz mansinha, falando baixo, com singeleza, sem
aparecer nas manchetes, sem se preocupar com
isso. Era o homem que estava sempre presente nas
horas difíceis. Faço questão de trazer aqui – e
acredito que a Mesa solidariza-se neste momento –
um gesto de homenagem ao injustiçado e ao querido
amigo Humberto Lucena.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB) –
Muito obrigado nobre Senador Pedro Simon V. Exª
disse tudo. Humberto angustiou-se muito e morreu
com essa mágoa da profunda injustiça que se lhe
cometeu.

Agradeço, Sr. Presidente, pela atenção.
Era essa a manifestação do meu coração ao

amigo que me faz falta, ao Presidente do PMDB que
faz falta. Sob seu comando o PMDB era unido e
solidário. Não constrangia companheiros, nem os
discriminava. Detestava a subserviência e repelia a
deslealdade. As convenções eram limpas. Como
Humberto está fazendo falta.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. V. Exª
dispõe de 20 minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, volto a esta tribuna para debater dois
momentos distintos da relação Congresso Nacional
versus Imprensa.

No mês passado, li aqui uma carta que, dias
antes, havia recebido do jornalista Hélio Fernandes,
um dos mais polêmicos profissionais da imprensa
brasileira. Ele havia colocado, na sua coluna diária, um
comentário áspero e duro a meu respeito: “Senador
Pedro Simon dá uma no cravo e outra na ferradura.
Esteve lá no Palácio Piratini com o Sr. Governador de
Estado trocando gentilezas”. Era uma bela carta, na
qual Hélio Fernandes abria seu coração, falava de sua
vida, de seus sonhos e de suas frustrações. E contava
também vários episódios de sua movimentada vida
como articulista.

Repito, a história desta carta começou no início
de março, quando, magoado com os comentários – a
que já referi – a meu respeito, escrevi a ele, refutando,
com dados concretos, algumas afirmações. Não lhe
pedia que desmentisse o que havia escrito.
Manifestei-lhe respeito e carinho, mas também a mágoa
pela injustiça que achava que estava recebendo.Não lhe
pedi, repito, retificações, apenas alinhava os meus
argumentos.Queria que ele conhecesse a verdade por
trás das versões e das aparências.

Surpreso, recebi, dias depois, uma longa e
empolgante carta. Nela, como é do seu feitio, Hélio
Fernandes falava sem meias palavras. Iniciava num
tom formal, mas logo descia para o confessional.
Falava de suas paixões políticas. Comovido pelo tom e
pela elegância de sua carta, vim a esta tribuna e pedi a
transcrição do seu texto, por considerá-la uma peça
exemplar – e rara – no relacionamento, às vezes, tenso
entre políticos e jornalistas.

Parecia-me que as duas cartas – a minha,
contestando sua coluna, e a dele – deveriam ser
transcritas, porque tinham um valor simbólico. Naquela
oportunidade, desta tribuna, eu disse: “As cartas
mostram de que maneira se podem contornar conflitos
entre os meios de comunicação e os homens públicos:
com grandeza, com elegância e com respeito”.

Encerrei aquele pronunciamento, afirmando: “Se
eu, prejulgando, considerasse Hélio Fernandes um
homem vaidoso, incapaz de receber uma crítica, não
teria escrito a ele. Mas eu não me movimento sobre
preconceitos. Acredito nos homens, principalmente
nos que agem de peito aberto. Esse pequeno episódio
ilustra a possibilidade de um relacionamento digno
entre Imprensa e Congresso Nacional”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à tri-
buna, hoje, para comentar outro momento das re-
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lações do Congresso Nacional com a Imprensa. Mas,
ao contrário daquele primeiro episódio que relatei,
carregado de dignidade e tolerância, de compreen-
são e de amizade, este segundo, retrata um momento
infeliz de hostilidade e incompreensão.

No dia 10, sábado passado, este orador e todos
os Srs. Senadores nos deparamos com uma
espantosa manchete na primeira página do jornal
Correio Braziliense: “ACM ameaça o Correio”.
Abaixo da manchete, o jornal estampou o fax enviado
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães ao jornalista
Paulo Cabral de Araújo, Presidente do Correio
Braziliense.

Dizia o fax do Senador: “Não faça molecagem
comigo! Eu sei reagir. Sei que você está com o
Judiciário, porque recebeu uma indenização milionária.”

O que mais espantou na mensagem não foi o
tom e, sim, a forma. Talvez pelo equívoco de algum
assessor menos avisado para a impropriedade dos
termos, o fax que foi transmitido tinha o papel timbrado
da Presidência do Senado Federal. E, vejam, meus
nobres Senadores. Da Bahia, a fama do Senador
Antonio Carlos Magalhães é de competência na
seleção da sua equipe, a qual reconheço. Entretanto,
creio que, ou por temor, ou por outro motivo que
desconheço, alguém falhou na sua equipe.

Eu, Senador “lá dos fundos”, da gente simples,
sem nenhum título, sem nenhum cargo, a não ser su-
plente de Comissão, tenho dois tipos de papel: um,
timbrado, Senado Federal, e outro, Senado Federal –
Senador Pedro Simon, que é o meu.

No entanto, a maioria dos senhores aqui pre-
sentes, como V. Exª, Senador Geraldo Melo, tem o
seu papel timbrado: Senado Federal, o seu nome, 1º
Vice-Presidente; um outro, Líder da Bancada; e outro,
Presidente da Comissão.

No entanto, há momentos de se usar o papel
com um timbre e há momentos de se usar um outro. O
momento de usar o papel com o timbre da Presidên-
cia é um – quando S. Exª está falando pela Presidên-
cia; e há o momento, quando S. Exª está falando em
nome pessoal, de se usar o papel com outro timbre.
Nesse caso, deve-se mandar o papel com o nome
dele, como Senador.

Não tenho dúvida alguma de que esse equívoco
foi grave. Parece-me que a sua assessoria falhou de
maneira incompreensível. Mas, na verdade...

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª me
permite um aparte, Senador?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Daqui a
pouco, concederei o aparte a V. Exª com o maior pra-
zer.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – O problema é
que não quero deixar passar a oportunidade, Sena-
dor Pedro Simon.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Eu tam-
bém peço um aparte, Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A verda-
de está aqui: Senado Federal, Presidência.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Queria ape-
nas dizer a V. Exª que tenho a impressão de que o Se-
nador Antonio Carlos Magalhães não vai ficar aborre-
cido com o discurso de V. Exª. O único defeito que V.
Exª está encontrando, até agora, nesse episódio, é o
fato de o Senador Antonio Carlos Magalhães ter usa-
do um papel onde está impresso o nome do Senado
Federal e o dele. S. Exª não pode desvincular a sua
pessoa do cargo de Presidente do Senado. Então, S.
Exª está, desde logo, absolvido.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
também me concede, depois, um aparte, Senador
Pedro Simon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas que
alívio que V. Exª me dá. E eu que pensei que o Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães iria ficar aborrecido. Eu
estava temendo que isso acontecesse. Agora, vou fa-
lar com mais tranqüilidade, aliviado pelo aparte de V.
Exª. Muito obrigado. Muito obrigado.

E, com esse timbre da Presidência, o que podia
ser uma eventual e até natural divergência entre um
político e um jornalista transfigurou-se em grave ad-
moestação do Presidente desta Casa, do Presidente
do Congresso Nacional.

Pior: além do tom radical, a mensagem do
Senador atingia pessoal e diretamente a figura de um
homem que transcende sua condição de jornalista.
Além de Diretor-Presidente do Correio Braziliense,
Paulo Cabral de Araújo é o líder maior dos Diários e
Emissoras Associados e Presidente da Associação
Nacional de Jornais – ANJ, entidade que reúne os
100 maiores jornais deste País e cujos integrantes
representam 97% da tiragem da mídia impressa no
Brasil.

Não fossem todas essas atribuições, os que
conhecem Paulo Cabral de Araújo pela cordura, pela
simpatia, pelo vigor de seus 76 anos sabem que o
ilustre jornalista não merece esse tipo de
manifestação.

Sr.Presidente, Srªs e Srs.Senadores, ao longo da
história, aqui e em todos os lugares, o Parlamento e a
Imprensa são parceiros na liberdade. Brilham e
revigoram-se nas amplidões da democracia.Definhame
se abastardam nas trevas da tirania. Na crônica
sangrenta dos golpes de Estado, nas aventuras
pessoais dos grandes e pequenos ditadores,

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ���� ����



os agentes da repressão iniciam sempre a rotina de
arbitrariedades pelos plenários dos Parlamentos e
pelas redações dos jornais.

Por serem voz e intérpretes da vontade popular,
políticos e jornalistas provam primeiro o gládio da
opressão. Isso não é verdade, nobre Senador Bernar-
do Cabral? Por isso, como irmãos siameses, compar-
tilham, com tanta devoção, o culto à liberdade e à de-
mocracia, o que implica o respeito às dissidências e o
direito sagrado às opiniões contrárias. O grande esta-
dista americano Thomas Jefferson ensinava: “A resis-
tência aos tiranos é uma obediência a Deus”. Nós to-
dos, parlamentares e jornalistas, temos sido religio-
samente fiéis a esse preceito.

Sr. Presidente, vivemos um momento grave. Pela
primeira vez na nossa História, um Poder fraco – o Po-
der Legislativo – prepara-se para investigar outro Poder
fraco – o Poder Judiciário.O País inteiro aguarda, ansio-
so, o desdobramento dessa investigação. Como se
sabe, o Congresso Nacional não tem uma imagem das
mais límpidas perante a opinião pública. Tanto não a
tem, que, nas enquêtes da imprensa, a opinião públi-
ca sempre diz que os trabalhos do Congresso “aca-
bam em pizza”. É uma injustiça. O próprio Editorial do
Correio faz injustiça ao não reconhecer o extraordi-
nário trabalho desta Casa na CPI do Impeachment e
na CPI dos Anões do Orçamento, em que se traba-
lhou brilhantemente e em que se concluiu o trabalho
de forma exemplar, ao contrário do que se disse nes-
se jornal. O Parlamento brasileiro é um dos mais efici-
entes e produtivos do mundo. Quando quer produzir,
o Parlamento tem produzido.

Sr. Presidente, o momento – repito – é grave.
Ninguém desconhece também que o Poder Judiciário
está com sua imagem embaçada. Os cidadãos brasi-
leiros sentem-se esmagados por um sentimento de
total impunidade que vigora no País. Impunidade que
é mais ampla à medida em que se ascende na escala
social. Cadeia no Brasil – diz a sabedoria popular – só
vale para os pobres. Os ricos, com dinheiro e com po-
der, não sabem o que é cadeia.

O Sr. Djalma Bessa (PFL – BA) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Concedo
o aparte a V. Exª.

O Sr. Djalma Bessa (PFL – BA) – Senador Pe-
dro Simon, não há dúvida alguma de que V. Exª é um
dos Senadores mais ilustres da Casa. V. Exª, no início,
teve o cuidado, o zelo – e isso é inteiramente louvável –,
de não ferir susceptibilidades. Jamais havia de se espe-
rar de V. Exª um ato desse tipo. V. Exª é um homem
culto, delicado e nobre, que usa uma linguagem par-

lamentar muito elegante. Dessa maneira, essa tran-
qüilidade V. Exª há de ter. Jamais o Presidente, Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, haveria de esperar de
V. Exª uma palavra áspera ou hostil. V. Exª foi meticu-
loso no início da sua fala. Analisou o papel, o timbre e
o título do emitente do fax, alegando que são usados
papéis diferentes: um como Senador, e outro como
Pedro Simon. Isso – V. Exª me permite e me releve a
observação – em nada tira o caráter oficial do fax, por-
que se vai procurar saber de onde ele partiu, qual a
sua origem, qual o órgão que o emitiu, e ali consta Se-
nado Federal. Ademais, pediria uma gentileza, um fa-
vor, a V. Exª, qual seja o de deferir-me o obséquio de
ler o signatário do fax do Senado. Gostaria de saber
se consta o título de Senador, de Presidente ou, sim-
plesmente, o nome Antonio Carlos Magalhães. Obri-
gado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Consta
somente o nome Antonio Carlos Magalhães.

O Sr. Djalma Bessa (PFL – BA) – Muito obriga-
do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Poder
Legislativo, o Senado Federal, inaugura a delicada
missão de investigar o Poder Judiciário pelo instru-
mento da CPI. Uma CPI, aliás, que é delicada e inédi-
ta e que envolve grande responsabilidade pelo seu
significado.

O momento exige muita serenidade de todos
nós.

Como se isso não bastasse, essa perigosa ação
de o Congresso investigar o Judiciário começa-se a
agitar precocemente a bandeira do fim da crise eco-
nômica, uma crise grave, da qual estamos mal e mal
começando a emergir. Não há motivos para euforia.
Existem razões para imensa cautela. Parece que, aos
poucos, a moeda recupera sua credibilidade. Há indí-
cios de que a inflação, emparedada pela perversa cri-
se social que machuca o nosso povo, não vai explodir
como se imaginava.

Mas a verdade é que ainda não saímos da crise.
Estamos apenas vislumbrando o fim da tormenta. E,
junto com ela, virá a CPI do Sistema Financeiro. Há
razão em se dizer que, se sabemos como ela come-
ça, não sabemos como ela terminará.

A CPI do Sistema Financeiro era uma até a Veja
sair e é outra depois da publicação da Veja. Quando
se diz que aquelas empresas pagavam 150 mil reais
para que alguém do Banco Central lhe fornecesse in-
formações. Mudou completamente o conceito, mudou
o discurso do Presidente da República, quando dizia:
“Podem ter errado, mas não erraram de má-fé”.
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Não estou dizendo nada, pelo amor de Deus,
não estou dizendo nada; estou dizendo que uma pes-
soa envolvida no escândalo deu essa declaração, que
pagava 150 mil por mês para ter informações privile-
giadas, e, àquela vez, não teve, e, porque não teve, o
Banco Central lhe permitiu fazer uma negociação por
fora, diferente da que estava fazendo normalmente.

Então, temos a situação delicada da CPI do Ju-
diciário e temos a situação, que agora parece real-
mente mais delicada, da CPI do Sistema Financeiro.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – 125
mil dólares.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É delica-
da a situação. O Brasil inteiro vê Antonio Carlos Ma-
galhães hoje, com justiça, como um dos seus maiores
vultos políticos. Para o bem ou para o mal, no rito ma-
temático que a imprensa usa para imprimir suas man-
chetes em espaços reduzidos, Antonio Carlos Maga-
lhães transformou-se numa sigla: ACM. E passei a
vida inteira morando do lado da ACM, Associação
Cristã de Moços, que hoje, se quiser ocupar espaço,
deve mudar a sigla, porque essa já tem dono. A ACM
não é mais; no mundo é, porque a ACM não é só no
Brasil, existe no mundo inteiro.Pelo mundo afora ACM
é Associação Cristã de Moços; no Brasil, ACM é Anto-
nio Carlos Magalhães. Mérito seu! Mérito seu, reco-
nheço eu!

Talvez até hoje essa seja a sigla mais importan-
te do País, mais influente do que muitas siglas parti-
dárias, mais influente do que algumas instituições. Às
vezes tem mais espaço na Imprensa do que o próprio
Presidente da República. Aliás, quero fazer justiça,
não sei se é porque de tanto ouvir, mas me parece
que a sigla ACM soa melhor do que a FHC, porque
FHC sempre parece uma forma química de composi-
ção. Até hoje não consegui recebê-la de uma maneira
harmônica, porque sempre me parece que é algo que
não é; ao passo que, não sei se porque desde criança
conheço a sigla ACM, já me acostumei com a sigla
ACM – vamos deixar claro.

Os chargistas, esses modernos profetas do que
acontece e até do que acontecerá no País, costumam
desenhar ACM em proporções titânicas, quase gigan-
tescas, ao lado de um FHC apequenado.

Aliás, tenho preparado um pronunciamento só em
cima de charges, onde, em primeiro lugar, louvo as
charges. Considero os chargistas geniais. Considero o
chargista um gênio, porque numa charge ele faz mais,
ele diz mais, ele expressa mais que dezenas ou cente-
nas de páginas escritas. Essas charges aos poucos fo-
ram colocando o Sr. ACM como grande líder nacional, e
a última edição de O Globo publicou o Sr. Fernando

Henrique pequenino, o líder do Tibete em tamanho
médio, o Sr. Antonio Carlos imenso e o fantasma do
Serjão dizendo: Não te apequene, Fernando, não
te...agora não dá mais. É uma charge pesada.

Dono de um estilo pessoal inconfundível, ACM
ganhou do General Golbery do Couto e Silva, amigo e
criador do SNI, um apelido carinhoso: “Toninho Malva-
deza”. E a generosidade brasileira rebatizou-o como
“Toninho Ternura”, quando deixou de lado a sucessão
de Figueiredo e se identificou, em um momento impor-
tante, com a candidatura de Tancredo Neves.

Ao longo de nossas vidas políticas, Antonio Car-
los Magalhães, brilhante, eu, na singeleza da humil-
dade do meu querido Rio Grande do Sul, estivemos
quase sempre em campos opostos. Viemos de cor-
rentes ideológicas divididas no espectro político, pela
figura histórica de Getúlio Vargas. Eu, egresso das
forças que se juntaram em torno do ideário trabalhis-
ta-cristão do getulismo. E o ACM oriundo da forte opo-
sição liberal que prosperou na luta anti-getulista. Nos
governos pós-64, combatemos em campos opostos:
ele ao lado dos vencedores de 64 e eu ao lado dos
que resistiram. Antonio Carlos se juntou a nós em um
momento importante: a vitória de Tancredo Neves e
José Sarney.

Por dever de justiça, apesar da trajetória distin-
ta, tenho ressaltado sempre o papel importante do
Senador Antonio Carlos Magalhães na Presidência
do Senado para modernização e restauração da ima-
gem do Senado Federal. O advento da TV Senado foi
uma medida transcendental para a transparência e vi-
sibilidade do trabalho que os Senadores e esta Casa
estão realizando em prol do País. Todo este trabalho,
certamente, é mais retrato do “Toninho Ternura” do
que do “Toninho Malvadeza”.

Mas, às vezes, parece que Antonio Carlos Ma-
galhães tem que rever o seu estilo. Parece que vêm
resquícios do “Toninho Malvadeza”, como aconteceu
no caso do Correio Braziliense. O grande escritor
Mark Twain, autor das clássicas aventuras de Tom
Sawyer, que embalaram a nossa juventude, a minha e
a de Antonio Carlos, ensinava: “Nós escrevemos fran-
camente e livremente. Mas nós ‘modificamos’ antes
de imprimir.”

Meu caro Presidente, uma simples ‘modificação‘
teria poupado todos nós do constrangimento.

A sabedoria popular mostra que quem diz o que
quer ouve o que não quer. Ou, como dizia Napoleão,
em uma de suas máximas: “Quem é capaz de di-
zer qualquer coisa torna-se capaz de fazer qual-
quer  coisa”.
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Pela décima vez eu repito: o Brasil vive um mo-
mento muito delicado.É preciso ter cautela.Por isso, es-
tou nesta tribuna. Espero que esse incidente entre o
Presidente do Congresso, ou melhor, entre Antonio
Carlos Magalhães e o Presidente da Associação Nacio-
nal, ou melhor, entre o jornalista doCorreio Brazilien-
se, encerre-se o mais rapidamente possível.

Confio num gesto de grandeza recíproca. Errou
o jornal, Sr. Presidente, quando publicou a matéria. A
Folha de S. Paulo publicou uma matéria referente a
V. Exª, que deu uma entrevista coletiva apresentando
os seus esclarecimentos. O Correio Braziliense pu-
blicou item por item o esclarecimento e podia ter pu-
blicado, mas devia ter publicado não “desculpa” de
Antonio Carlos, mas “explicação” de Antonio Carlos,
“esclarecimento” de Antonio Carlos. Acho que isso
era uma obrigação. O jornal podia divergir, podia até
refutar o esclarecimento ou a desculpa, mas não po-
dia publicar “desculpa” de Antonio Carlos. Acho que o
jornal não foi feliz. Sinceramente, acho que o jornal
devia ter publicado que o Sr. Antonio Carlos “explicou
isso” e não a “desculpa”, porque isso dá a entender
que se trata de algo passageiro. Não é por aí. Repito,
o jornal não foi feliz.

O Presidente do Correio Braziliense, que é um
homem sensato, tranqüilo e sereno – sabemos disso
–, e o Presidente do Senado Federal, neste momento
em que estamos iniciando a semana decisiva para as
duas CPI, deviam restabelecer o entendimento e o
respeito.

Sr.Presidente, sou uma pessoa que erra muito e
digo-lhe, do fundo do coração: faz-me bem reconhe-
cer quando estou errado. Quando alguém me procura
e diz que não fiz algo certo, observo e medito sobre o
fato, para, finalmente, admitir que outra pessoa tem
razão. Só aqueles que têm serenidade, tranqüilidade,
espírito público, grandeza e coragem podem reco-
nhecer seus erros. Como considerar-se infalível, aci-
ma do bem e do mal? Até Cristo errou – e errou onde
não poderia ter errado: escolheu doze discípulos e er-
rou justamente na escolha do tesoureiro; se ele não
fosse tesoureiro, não poderia ter negociado a venda
de Jesus. Se até Cristo errou, como não entender ser
possível errar ao escolher, por exemplo, o Ministro da
Fazenda?

Errar é humano. Aliás, não digo errar: equivo-
car-se é humano! Ou, talvez, nem se trate de equívo-
co. Houve época em que se dizia: “Não interessa o
fato, interessa a repercussão do fato”. A repercussão
é que é importante; o fato não é importante. Estamos
vivendo numa época em que o fato não é mais tão re-
levante, pois a repercussão passa a ser fato! Aquilo

que sai nos jornais é encarado como fato e, portanto,
tem-se de responder a ele; o fato verdadeiro, se não
for publicado, desaparece.

Por isso digo que seria muito importante se os
dois se entendessem, se um telefonasse para o outro
para dizer: “Olha, isso passou; isso não existe mais”.

Não vamos fazer molecagem. Ninguém quer
que façam molecagem conosco. Todos sabem reagir,
mas nem sempre se dá a uma reação o tom mais ade-
quado.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – A Mesa está sendo tolerante com relação ao
tempo, porque o discurso envolve a pessoa do Presi-
dente. O tempo concedido já foi ultrapassado em 13
minutos e por isso peço que os apartes sejam resumi-
dos e as respostas também.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Então
não concederei apartes. Quem quiser falar, que ve-
nha para esta tribuna.

Sr. Presidente, V. Exª tem um neto brilhante. A
Folha de S. Paulo publica: “Neto de ACM sonha em
ser Presidente da República.” Fiquei impressionado
com a entrevista desse rapaz de vinte anos de idade.
Quando perguntaram a ele o que pretendia ser, foi
muito competente ao responder que pretendia avan-
çar, pretendia ser político. Perguntaram-lhe se queria
ser Presidente da República e ele deu uma resposta
que deve ter ouvido do seu avô: “Todo político pensa
em um dia chegar a Presidente da República”. Ele
usou uma frase que deve ter ouvido de V. Exª – V. Exª
pode até não usá-la sempre, mas, com muita compe-
tência, ensinou-a a seu filho, que a aprendeu bem e
foi um profissional, e está ensinando ao seu neto, que
está aprendendo bem.

Perguntaram-lhe: “Como é nascer em uma famí-
lia tão poderosa?” Responde Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, de 20 anos: “Cria-se um estigma de pre-
potência, de arrogância, mas sou muito simples,
como a minha família é simples. O poder não subiu à
cabeça do meu avô. Como poderia subir à nossa?
Meu avô sempre me disse que seriam naturais as crí-
ticas, as pirraças, as provocações, mas nós temos
que saber suportá-las”.

O seu neto já está no caminho certo. Se V. Exª
ouvir o que ele aprendeu com V. Exª, pegará o telefo-
ne e ligará para o presidente do Correio Braziliense
– e nós, amanhã, teremos que festejar: essa está fora;
vamos, tranqüilamente, debater o problema do Judi-
ciário e do sistema financeiro.
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Agradeço-lhe, Sr. Presidente, dizendo com a mai-
or sinceridade: venho aqui na melhor das intenções,
porque penso que é muito importante para nós deixar
no passado esse desentendimento. Nesta hora é
importante tratar a imprensa com o respeito e o carinho
que ela merece. Veja, Sr. Presidente, que isso é dito por
alguém que, em 99% de sua vida pública, teve a im-
prensa como uma opositora. Lá no Rio Grande, princi-
palmente quando Governador, tive a imprensa a meu
desfavor: segundo ela, eu não acertava, eu errava sem-
pre. Mesmo assim, suportando dia após dia mágoas
que me sangravam, não tive em nenhum momento uma
resposta, uma reação, a não ser a de dizer: “Meu Go-
verno não inaugura obra, não faz propaganda, não dá
dinheiro para publicidade”. Isso eu dizia, mas respeitava
permanentemente a imprensa.

Esta semana, Sr.Presidente, é uma grande sema-
na. É importante que tenhamos competência para en-
frentar os graves momentos que viveremos com o Judi-
ciário. Vamos ter competência para enfrentar essa CPI,
que, repito, adquiriu contexto novo a partir da reporta-
gem da Veja. Vamos fazer isso com respeito.

Temos exemplos importantes no passado re-
cente. Na CPI do impeachment, não se pensava em
termos partidários, não houve Oposição nem Gover-
no, buscava-se apenas o bem comum. Na CPI dos
anões do Orçamento, ocorreu o mesmo. Investiga-
mos dois assuntos gravíssimos, que levaram à cassa-
ção do Presidente da República e à cassação de al-
guns de nossos parlamentares. É possível que ve-
nhamos a enfrentar situação mais difícil, porém te-
mos condições de fazê-lo de forma mais serena. Com
maior tranqüilidade, poderemos analisar o Judiciário
e o sistema financeiro. Para isso, no entanto, deve ha-
ver uma relação de respeito recíproco entre a impren-
sa e o Presidente do Congresso Nacional, que deve
estar acima das divergências e somando para as con-
vergências.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma comu-
nicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Prorrogo por 5 minutos a Hora do Expedien-
te, para que o Senador José Eduardo Dutra faça uma
comunicação que julga inadiável.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma

das leis que considero mais importantes foi aprovada
pelo Congresso Nacional em novembro do ano pas-
sado. Trata-se de um substitutivo aprovado pela Câ-
mara dos Deputados que regulamenta o art. 14 da
Constituição Federal, apontando formas de democra-
cia direta no nosso País, particularmente a respeito
de plebiscitos, referendos e projetos de iniciativa po-
pular. Deve-se registrar que essa lei levou dez anos
para ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas foi
feito, e espero que ela venha a ser utilizada tanto pelo
Congresso quanto pelos brasileiros, porque, sem dú-
vida alguma, é uma lei que aperfeiçoa a democracia e
institui mecanismos de participação direta da popula-
ção.

Com base nessa lei, portanto, é que eu e a Se-
nadora Heloisa Helena apresentamos um projeto de
decreto legislativo, que já foi encaminhado à Mesa
com o número de assinaturas regimentalmente exigi-
do, 27 assinaturas, convocando um plebiscito para
que a população dos Estados do Nordeste decidam,
democraticamente, sobre o processo de privatização
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco.

Quero registrar que, por ocasião da audiência
pública realizada na semana passada, na Comissão
de Infra-Estrutura, insisti, tanto ao Ministro quanto ao
Presidente da Eletrobrás, numa pergunta que havia
sido feita pelo Dr. Pinguelli Rosa, a respeito de outros
países que tivessem privatizado empresas hidrelétri-
cas. A informação que temos é que mesmo os Esta-
dos Unidos, que não têm empresa de petróleo estatal,
que não têm empresa de mineração estatal, enfim,
um país que tem uma tradição privatista e liberal mui-
to arraigada e tem uma hidrelétrica, a Tennesse Val-
ley, optou por não fazer a privatização, porque privati-
zar uma companhia hidrelétrica significa, na prática,
privatizar um rio, na medida em que as águas do rio
não devem ser utilizadas e não são utilizadas apenas
para gerar energia elétrica. Isso se torna mais grave
principalmente quando esse rio, que está sendo amea-
çado de privatização, chama-se rio São Francisco, o rio
da integração nacional, que além de ter suas águas utili-
zadas para gerar energia elétrica, tem um papel funda-
mental para as populações nordestinas. Poderia, inclu-
sive, vir a ter papel mais importante do que o desem-
penhado hoje.

Acreditamos que se essa privatização vier a
acontecer, particularmente da forma como está sendo
proposta, as populações dos Estados nordestinos e as
futuras gerações poderão sofrer impactos muito grandes.

Portanto, em uma situação em que um processo
de privatização extrapola uma mera decisão de natu-
reza econômico-financeira, é fundamental que as po-
pulações envolvidas diretamente venham a ser con-
vocadas a emitir a sua opinião através, inclusive, de
uma lei que já foi aprovada por esta Casa que re-
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Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Sr.
Ministro da Saúde as seguintes informações:

1 – Qual o valor total das despesas da Funda-
ção Nacional de Saúde (FNS) com diárias e transpor-
te de seus técnicos, em viagem a cada um dos Estado
da Federação, nos últimos cinco anos?

2 – Quais os Estados visitados, com que fre-
quência e quais as razões para o deslocamento?

3 – Qual o custo total da assistência médica, ex-
cluídos os gastos supramencionados, prestada pelos
técnicos da FNS às populações indígenas, nos últi-
mos cinco anos?

4 – Quantos índios foram atendidos, em quais
estados brasileiros, quais os indicadores de saúde
para esta população e qual a avaliação dos resulta-
dos obtidos com esses atendimentos, nos últimos cin-
co anos?

5 – Qual a destinação orçamentária, em termos
percentuais, no âmbito da Fundação Nacional de Sa-
úde, para que seja prestada assistência médica às
populações indígenas no corrente ano?

Justificação

A assistência às populações indígenas está en-
tre as atribuições da Fundação Nacional de Saúde e
tem sido prestada, ainda que de maneira não siste-
mática, em diversos Estados brasileiros.

Entretanto, cabe ressaltar que a área da Saúde
tem sido, ano após ano, alvo dos cortes orçamentári-
os do Governo Federal. No atual momento, com as
pressões advindas da crise econômica que estamos
vivendo e os compromissos assumidos com a comu-
nidade financeira internacional, em bases francamen-
te desfavoráveis ao Brasil, precisamos redobrar nos-
sa atenção quanto à consecução das políticas públi-
cas na área social, particularmente, em se tratando
das assim chamadas minorias.

Ademais quando os recursos são escassos, e so-
bretudo nestas circunstâncias, devemos envidar todos
os esforços no sentido de minimizar custos e maximizar
resultados. Os gastos com o deslocamento de técnicos
da FNS para prestar assistência médica aos índios, em
áreas de difícil acesso como a amazônica, talvez este-
jam a sugerir a adoção de soluções mais definitivas,
com a implantação efetiva de serviços de atendimento
médico-ambulatorial naquela região.

Pelo todo exposto, acredito que será de grande
valia para todos os Senhores Senadores conhecer-
mos em profundidade essas questões, pois certa-
mente balizará nossas discussões quando da apreci-
ação do orçamento da União.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999. – Sena-
dor Tião Viana.

(À Mesa para decisão.)

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão, nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 41, DE 1999

Altera a Resolução nº 96, de 1989,
do Senado Federal, que dispõe sobre li-
mites globais para as operações de cré-
dito externo e interno da União, de suas
autarquias e demais entidades controla-
das pelo poder público federal e estabe-
lece limites e condições para a conces-
são de garantias da União em operações
de crédito externo e interno.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução nº 96, de 15 de dezembro de

1989, do Senado Federal, passa a vigorar com a in-
clusão do seguinte art. 3º–A:

“Art. 3º–A Os programas de ajusta-
mento, bem como toda e qualquer operação
de crédito ou programa de monitoramento,
formal ou informal, celebrado com o Fundo
Monetário Internacional, deverão observar
as seguintes condições:

I – as condições financeiras dos sa-
ques realizados, bem como o texto integral
de cada acordo, inclusive as cartas de inten-
ções, memorandos técnicos, revisões de
metas, e demais documentos relevantes
para o cumprimento do programa de ajusta-
mento deverão ser submetidos ao Senado
Federal, em sessão aberta ou secreta,
como condição prévia para sua validade;

II – é vedado a qualquer funcionário
público a assinatura de acordos com o Fun-
do Monetário Internacional, bem como a re-
visão das metas dos acordos, sem aprova-
ção prévia do Senado Federal."

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

Justificação

Os acordos assinados com o Fundo Monetário
Internacional vêm sempre casados com operações
de crédito que têm impacto formidável na dívida ex-
terna brasileira, pois representam aumento no endivi-
damento público da ordem de dezenas de bilhões de
dólares. Além disso, os referidos acordos vêm
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sempre acompanhados de programas de ajustamen-
to que incluem alteraçõesno Orçamento da União, na
política monetária, na política fiscal, na política cambi-
al e em várias outras áreas.

A Resolução nº 96, de 1989, que regulamentou
o art. 52, inciso VII da Constituição Federal, deixou
uma lacuna grave, ao não mencionar os acordos com
o Fundo Monetário Internacional, que são, do ponto
de vista econômico e financeiro, os mais importantes
de todos. Tal lacuna vem servindo de pretexto para
que os programas de ajustamento não sejam subme-
tidos ao Senado Federal.

Esta resolução propõe-se tão-somente à regu-
lamentação de dispositivo constitucional que vem
sendo, na prática, ignorado pelo Poder Executivo Fe-
deral.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999. – Sena-
dor Carlos Bezerra.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

RESOLUÇÃO Nº 96, DE 1989

Dispõe sobre limites globais para as
operações de crédito externo e interno da
União, de suas autarquias e demais entida-
des controladas pelo poder público federal e
estabelece limites e condições para a con-
cessão da garantia da União em operações
de crédito externo e interno.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 47, DE 1999

Dispõe sobre a convocação de ple-
bis-cito acerca da desestatização da Com-
panhia Hidroelétrica do São Francisco –
CHESF.

O Congresso Nacional, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 3º da Lei nº 9.709, de 18 de novem-
bro de 1998, decreta:

Art. 1º É convocado o plebiscito, a ser realizado
nos territórios dos Estados Federados abrangidos pelas
atividades de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica concedidas, permitidas ou autorizadas
à Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF,
acerca da desestatização dessa empresa.

Parágrafo único. Somente poderão participar da
consulta popular de que trata este artigo os eleitores
inscritos até cem dias antes do plebiscito.

Art. 2º Consideram-se desestatização, para efe-
ito deste decreto legislativo, as modalidades de outor-

ga à iniciativa privada de atividade econômica explo-
rada pelo Estado previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº
9.491, de 9 de setembro de 1997.

Art. 3º O Presidente do Congresso Nacional
dará ciência da aprovação deste ato convocatório ao
Tribunal Superior Eleitoral – TSE, para que sejam
adotadas as providências a que alude o art. 8º da Lei
nº 9.709, de 18 de novembro de 1998.

Art. 4º Até que o resultado das urnas seja devi-
damente homologado e proclamado pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral, ficam sustadas todas as medidas ad-
ministrativas com vistas à privatização da CHESF, no-
tadamente a que se refere o art. 5º, inciso V, da Lei nº
9.648, de 27 de maio de 1998.

Art. 5º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

Como se sabe, a Assembléia Nacional Constitu-
inte, ao promulgar o Texto Constitucional de 5 de ou-
tubro de 1988, fez com que o ordenamento jurídico
pátrio passasse a ser alicerçado em modelo de regi-
me democrático semi-direto, ou híbrido, combinando
mecanismos de representação política com formas
de manifestação direta da vontade popular. A regra
fundamental foi fixada no parágrafo único do art. 1º da
Lei Maior: “todo poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição”.

Ao dispor sobre os institutos de exercício da so-
berania popular, além do sufrágio para escolha dos
agentes políticos, a Carta Magna elencou três formas
específicas – plebiscito, referendo e iniciativa popular
– delegando à legislação infraconstitucional a tarefa
de regular as hipóteses e os procedimentos concer-
nentes à efetiva prática da democracia direta, por
meio daquelas modalidades (art. 14, CF).

Irrelevante, hoje, a questão de ser a norma
constitucional retrocitada de “eficácia contida ou limi-
tada”. Em verdade, com a edição da Lei nº 9.709, de
18 de novembro de 1998, que “regulamenta a execu-
ção do disposto nos incisos I, II e III do art. 14", está a
Constituição, neste particular, em condições de plena
aplicabilidade.

O art. 2º do referido diploma legal, ao definir ple-
biscito, diz que trata-se de consulta formulada ao
povo para que delibere sobre matéria de acentuada
relevância, de natureza constitucional, legislativa ou
administrativa, esclarecendo, em seguida, que tal oiti-
va popular deve ser convocada com anterioridade a
ato legislativo ou administrativo “cabendo ao povo,
pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido
submetido”.

No momento em que o Governo Federal anuncia
a adoção de medidas concretas no sentido da privati-
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 223, DE 1999

Autoriza a utilização do Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço no paga-
mento do Crédito Educativo e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O trabalhador e seus dependentes poderão

usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, instituí-
do pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, para
quitar ou abater financiamento do programa de Crédito
Educativo de que trata a Lei nº 8.436, de 25 de junho
de 1992 e alterações posteriores

Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se
após a conclusão do curso, objeto do financiamento
através do programa de Crédito Educativo.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Constitui direito do trabalhador o recebimento
de depósitos em sua conta do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, de valores mensais vinculados ao
salário recebido das empresas.

O legislador ao definir as formas que o empre-
gado pode utilizar os valores depositados, omitiu a
aplicação em sua própria educação, lacuna que pela
presente proposta está sendo equacionada.

A legislação, por outro lado, já institucionalizou o
chamado Crédito Educativo, dispondo sobre a origem
dos recursos, bem como as condições de pagamento.

Percebe-se que o sistema mantém altos índices
de inadimplência, em função da sistemática, prever a
celebração de um contrato, e nestes casos a cobrança é
extremamente morosa. Como efeito imediato há a
restrição no atendimento à sociedade e o programa
acaba por não atingir os fins a que se propõe.

Com a presente proposta estaremos, mantendo
os critérios para concessão do Crédito educativo,
possibilitando que maior número de pessoas sejam
beneficiadas, e o pagamento assegurado por parcela
de recursos que não compromete a renda familiar,
pois os valores serão abatidos da conta do Fundo de
Garantia.

Sob o aspecto operacional tanto no Crédito
Educativo, como o Fundo de Garantia estão sendo
administrados pela Caixa Econômica Federal o que
facilitará a operacionalização dos pagamentos.

Com essa proposta estaremos dando um passo
concreto para viabilizar que mais pessoas sejam be-
neficiárias do Crédito Educativo, e os trabalhadores
poderão custear com o Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço, uma das mais nobres de suas atividade:
sua formação profissional.

À consideração de Vossas Excelências.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1999. – Sena-

dor Luiz Estevão.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 8.436, DE 25 DE JUNHO DE 1992

Institucionaliza o Programa de Cré-
dito Educativo para estudantes carentes.

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

LEI Nº 9.288, DE 1º DE JULHO DE 1996.

Altera dispositivos da Lei nº 8.436,
de 25 de junho de 1992, que instituciona-
liza o Programa de Crédito Educativo
para estudantes carentes.

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

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 1999
COMPLEMENTAR

Modifica a Lei Complementar nº 53/86,
para nela incluir a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, na
compra de veículos por paraplégicos e
portadores de defeitos físicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 3º e 4º da Lei Complementar

nº 53, de 19 de dezembro de 1986, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam isentos do Imposto so-
bre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS, e do
Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI, os veículos automotores que se destina-
rem a uso exclusivo de paraplégicos ou de
pessoas portadoras de defeitos físicos, os
quais fiquem impossibilitados de utilizar os
modelos comuns.

..............................................................
Art. 3º Perderá o direito à isenção

quem deixar de empregar os veículos
automotores nas finalidades que motivaram
a concessão, no prazo de 3 (três) anos,
contados da data da compra.
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..............................................................
Art. 4º Ocorrendo fraude na transação

efetuada com a isenção, o infrator pagará o
ICMS e o IPI, corrigido monetariamente, sem
prejuízo das demais sanções legais aplicáve-
is."

Art. 2º Fica revogado o art. 6º da Lei Comple-
mentar nº 53, de 19 de dezembro de 1986.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

O legislador entendeu conceder isenção do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS, aos paraplégicos ou
a pessoas portadoras de defeitos físicos, os quais fi-
quem impossibilitados de utilizar os modelos comuns,
inexplicavelmente deixou excluída a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.

A Proposta do presente projeto é incluir a isen-
ção do IPI, de forma que as pessoas que tenham limi-
tações para utilização dos veículos comuns possam
adquirir os veículos com preços mais baixos.

As pessoas que tem limitações de locomoção,
por infortúnios da sorte, passarão a ter benefícios, de
forma que possam minimizar suas limitações com a
aquisição dos veículos com preços menores que os
praticados pelo mercado.

Adicionalmente, está sendo proposta a extinção
da obrigatoriedade de a compra recair em veículos de
fabricação nacional, o que não é mais admissível nos
tempos de globalização, além de não mais constar do
texto constitucional a preferência de aquisição de pro-
dutos de fabricação nacional.

Deve-se também privilegiar, e facilitar, que as
aquisições recaiam em produtos mais compatíveis
com a demanda, capacidade financeira, necessida-
des operacionais dos usuários.

Diante do exposto, solicito apoio de Vossas
Excelências.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999. – Sena-
dor Luiz Estevão.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 53
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Concede isenção do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias – ICM, para
veículos destinadas a uso exclusivo de
paraplégicos ou de pessoas portadoras
de defeitos físicos.

O Presidente da Republica, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei complementar:

Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circulação de Mercadorias – ICM, os
veículos automotores nacionais que se destinarem a
uso exclusivo de paraplégicos ou de pessoas porta-
doras de defeitos físicos, os quais fiquem impossibili-
tados de utilizar os modelos comuns.

Parágrafo único. Os veículos adquiridos com os
benefícios previstos no caput deste artigo deverão
possuir adaptação e características especiais, tais
como transmissão automática, controles manuais,
que tornem sua utilização adequada aos paraplégi-
cos e portadores de defeitos físicos.

Art. 2º Constitui condição para aplicação do dis-
posto no artigo anterior a apresentação, pelo adquiren-
te, de laudo de perícia médica fornecido exclusivamente
pelo Departamento de Trânsito do Estado onde residir
permanentemente o interessado, especificando o tipo
de defeito físico e atestando a total incapacidade do re-
querente para dirigir automóveis comuns, bem como
sua habilitação para fazê-lo em veículo com adaptações
especiais, discriminadas no laudo.

Art. 3º Perderá o direito à isenção quem deixar
de empregar os veículos automotores nacionais nas
finalidades que motivaram a concessão, no prazo de
3 (três) anos, contados da data da compra.

Parágrafo único. A venda dos veículos, na confor-
midade deste artigo, será permitida somente a pessoas
nas mesmas condições de deficiência física, apuradas
mediante inspeção por junta médica oficial.

Art. 4º Ocorrendo fraude na transação efetuada
com isenção, o infrator pagará o ICM, corrigido mone-
tariamente, sem prejuízo das demais sanções legais
aplicáveis.

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

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1986; 165º da Inde-

pendência e 98º da República, JOSÉ SARNEY, Dil-
son Domingos Funaro.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 1999

Dispõe sobre a reutilização de livros
didáticos no ensino fundamental e médio e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os livros didáticos nas escolas de ensino

fundamental e médico serão adotados pelo prazo
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mínimo de três anos letivos, sendo permitida a sua
atualização a partir do segundo ano de sua adoção.

§ 1º Os livros a que se refere o caput não apre-
sentarão espaços em branco para respostas a exercí-
cios e desenvolvimento de atividades.

§ 2º A atualização dos livros, bem como os ca-
dernos de exercícios e/ou atividades e o manual do
professor, quando for o caso, serão publicados sepa-
radamente, como anexos.

Art. 2º Os livros didáticos, para serem adquiri-
dos com recursos públicos, serão avaliados e aprova-
dos, por comissão especializada, quanto ao seu con-
teúdo e às suas condições de apresentação e acaba-
mento, ressalvadas a liberdade de ensino e a plurali-
dade de concepções pedagógicas, com vistas, inclu-
sive, a assegurar a sua reutilização pelo período esta-
belecido pelo artigo 1º

Parágrafo único. O Poder Executivo estabelece-
rá critérios para padronização de tamanho e peso dos
livros didáticos e seus anexos.

Art. 3º Os programas de capacitação de profes-
sores e gestores educacionais custeados com recur-
sos públicos incluirão, sempre que oportuno, orienta-
ção quanto ao uso do livro didático e noções sobre a
sua conservação pelo estabelecimento de ensino, pe-
los docentes e alunos.

Art. 4º O Poder Executivo, ouvidos os sistemas
de ensino, regulamentará a presente lei no prazo de
noventa dias.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Estamos reapresentando este projeto, infeliz-
mente arquivado ao fim da última legislatura, pela sua
evidente atualidade. Na verdade, a compra de livros
didáticos, quer pelas famílias, quer pelo Poder Públi-
co no Brasil, tem sido onerada pelo desperdício. Li-
vros descartáveis, atualização e modificações de pe-
quena escala e condições inadequadas de apresen-
tação e acabamento têm levado o Estado e as famíli-
as a despenderem mais recursos do que seria razoá-
vel. Como se este fosse um país rico, as despesas
educacionais públicas e privadas são, assim, acresci-
das pela reposição de livros, em virtude de motivos
fúteis. Com isso, nos distanciamos ainda mais da de-
mocratização de oportunidades educacionais, numa
sociedade onde, sabidamente, não pelo mérito, mas
pelas possibilidades financeiras, uns têm muito mais
chances do que outros para iniciar e prosseguir na
trajetória educacional.

Tal desperdício exige tanto normas gerais para
proteger o cidadão (que compra diretamente os livros
ou sustenta os programas do Poder Público na qualida-
de de contribuinte), como para evitar que o Estado gas-
te além do estritamente necessário. Embora existam
normas infralegais sobre o Programa Nacional do Livro
Didático, cumpre tornar gerais e erigir em nível da lei al-
gumas daquelas normas sensatamente adotadas. Mais
ainda, pela importância do livro para o rendimento esco-
lar e pelo volume de verbas empregado, cumpre propor
critérios e regras que já têm sido praticados ou discuti-
dos pelo Ministério da Educação nos anos recentes.
Assim, por exemplo, a avaliação e a eliminação dos títu-
los inadequados, inclusive por grosseiros erros formais,
já têm sido praticadas por esse Ministério com tanto êxi-
to que merecem constar de Lei. Por outro lado, a padro-
nização por tamanho e peso virá facilitar significativa-
mente a gigantesca operação nacional de distribuir li-
vros a todas as escolas públicas.Deve-se observar que,
conquanto as editoras e escolas lidem com títulos, e
correios e quaisquer outros transportadores lidam com
peso e volume. Na complicada teia de entrega dos li-
vros, tal padronização virá acelerar o processo.

Igualmente, cabe chamar a atenção para os
programas de capacitação de professores e gestores
escolares, a fim de sensibilizar os seus participantes
para uma faceta do processo educativo: aprender a
bem utilizar e conservar os livros didáticos. Cada vez
que se atingir esses destinatários, mais se contribuirá
para reduzir o desperdício.

Em que pesem a importância das questões
aqui tratadas e o número de Projetos de Lei
apresentados às duas Casas do Poder Legislativo
desde a década anterior, não se logrou até hoje
preservar adequadamente o bolso do contribuinte.
Por isso mesmo, a presente Proposição aperfeiçoou
o Projeto de Lei do Senado nº 68, de 1994, de
autoria do ilustre Senador Reginaldo Duarte, que, ao
final da penúltima legislatura, também foi arquivado.
Como permanecem e, talvez, se tenham agravado
os problemas, volta-se ao tema, submetendo-o à
alta consideração desta Casa.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999. – Sena-
dor Edison Lobão.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 1999

Altera o art. 6º da Lei nº 7.444, de 20
de dezembro de 1985, para determinar a
inclusão de fotografia no título eleitoral e
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considerar este como documento de
identidade válido em todo o  País.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 6º da Lei nº 7.444, de 20 de

dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 6º .................................................
§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral defi-

nirá o procedimento para expedição do título
e aprovará o seu modelo, que conterá, além
dos dados de identificação do eleitor, uma
fotografia digitalizada.

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

Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral estabelece-
rá o novo modelo do título eleitoral e realizará o re-
cadastramento dos atuais eleitores, no prazo de
cento e vinte dias da publicação desta lei, passando
os novos títulos a valer também como documento de
identidade, em todo o território nacional.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4º Fica revogado o § 4º do art. 5º da Lei nº
7.444, de 1985.

Justificação

O direito eleitoral de votar e ser votado constitui o
núcleo fundamental dos direitos políticos, conjunto de
normas legais permanentes que assegura o direito de-
mocrático de participação do povo no governo, por meio
de seus representantes. O momento crucial de aquisi-
ção desses direitos ocorre no alistamento eleitoral, que
se faz mediante a qualificação da pessoa como eleitor
perante a justiça eleitoral, conforme determina a Consti-
tuição Federal, em seu art. 14, § 1º, I e II.O alistamento
é condição prévia para o exercício do voto e assegura
ao cidadão a inscrição como eleitor e o reconheci-
mento oficial de sua cidadania.

Também está inscrita na Constituição a obriga-
toriedade do alistamento eleitoral e do voto, para os
maiores de dezoito anos, e sua facultatividade para
os analfabetos, os maiores de setenta anos e os mai-
ores de dezesseis e menores de dezoito anos. A Car-
ta Magna determina ainda que os estrangeiros e os
conscritos, durante o serviço militar obrigatório, não
são alistáveis como eleitores (art. 14, § 2º). Conscri-
tos são os convocados para o serviço militar obrigató-
rio, que deixam essa condição quando engajados no
serviço militar permanente.

O alistamento eleitoral, procedimento mediante
o qual se adquire a cidadania, depende de iniciativa
da pessoa, mediante requerimento, instruído com
comprovante de sua qualificação e de idade, segundo
modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O
brasileiro nato deve alistar-se até os dezenove anos

de idade e o naturalizado até um ano depois de adqui-
rida a nacionalidade brasileira, sob pena de incorre-
rem em multa.

A importância do título para o exercício do voto,
momento máximo de realização de sua participação
política, justifica plenamente a presente proposição,
que objetiva conferir ao título de eleitor condições ma-
teriais e legais para se tornar também um documento
válido no território nacional para identificação do cida-
dão, mediante a introdução de uma fotografia digitali-
zada e os dados necessários à identificação do elei-
tor.

Além de servir de documento de identidade, o
novo título dificultaria a fraude no processo eleitoral.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999. – Sena-
dor Moreira Mendes.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.444, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985

Dispõe sobre a implantação do pro-
cessamento eletrônico de dados no alis-
tamento eleitoral e a revisão do eleitora-
do e dá outras providências.

....................................................................................
Art.. 6º Implantado o sistema previsto no art. 1º

desta lei, o título eleitoral será emitido por computador.
§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral aprovará o mo-

delo do título e definirá o procedimento a ser adotado,
na Justiça Eleitoral, para sua expedição.

§ 2º Aos eleitores inscritos, em cada Zona, após
a revisão e conferência de seu registro, na conformi-
dade do art. 3º e parágrafos, desta lei, será expedido
novo título eleitoral, na forma deste artigo.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

*Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito

anos;
II – facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de

dezoito anos.
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§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os
estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os projetos lidos serão publicados e
remetidos às comissões competentes.

Sobre a mesa, projetos de resolução que serão
lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 42, DE 1999

Modifica dispositivos do Regimento
Interno do Senado Federal, estabelecendo
novo horário para o início das sessões.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os artigos 154, § 1º, 155 e 156 caput do

Regimento Interno do Senado Federal, por
correlação, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 154. ............................................
..............................................................
§ 1º Considera-se sessão deliberativa

ordinária, para os efeitos do art. 55, III, da
Constituição Federal, aquela realizada de
segunda a quinta-feira as 14 horas e às
sextas-feiras às 9 horas, quando houver
Ordem do Dia previamente designada.

............................................................."
“Art. 155. A sessão terá início de

segunda a quinta-feira, às 14 horas, e, às
sextas-feiras, às 9 horas, pelo relógio do
plenário, presentes no recinto pelo menos um
vigésimo da composição do Senado, e terá a
duração máxima de quatro horas e meia, salvo
prorrogação, ou no caso do disposto nos arts.
178 e 179.

............................................................."
“Art. 156. A primeira parte da sessão,

que terá a duração de uma hora e meia, será
destinada à leitura do expediente e aos
oradores inscritos na forma do disposto no
art. 17.

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

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

Justificação

O Projeto de Resolução, que ora submeto à
consideração das senhoras e senhores Senadores,

visa ampliar em meia hora a primeira parte da sessão,
destinada à leitura do expediente e, por conseguinte,
alterar a duração da mesma de quatro para quatro
horas e meia.

A razão por que o faço restringe-se, tão
somente, ao fato de que, se por um lado, a
democracia trouxe de volta o vigor a esta Casa, por
outro, os problemas brasileiros são tantos e tão
prementes que nós, ou seja os oitenta e um
senadores, somos compelidos a ocupar
incessantemente a tribuna para desempenharmos a
grave e grande missão de sermos, como diria o
grande missionário, Padre Paolino, os “alto-falantes”
dos clamores de nossos estados e de nossa gente.

Quer me parecer que esta mudança em nada
prejudicaria os trabalhos legislativos e muito contribuiria
para aliviar a extensa lista de oradores que,
diariamente, buscam espaço para expor e debater com
os demais seus pontos de vista. Nesta meia hora
poderíamos ter mais dois oradores pelo prazo de vinte
minutos, considerando-se ser possível um ajuste pela
prorrogação da Hora do Expediente, por determinação
do Presidente e em conformidade com o disposto no §
1º do art.158 do Regimento Interno do Senado Federal,
de no máximo quinze minutos, para que o ocupante da
tribuna conclua seu pronunciamento.

Considerando-se que, no mais das vezes, às
sextas-feiras as sessões têm caráter não deliberativo,
esta alteração implicará a postergação, em meia
hora, no horário de início da Ordem do Dia muito
ocasionalmente, e acredito que os ganhos que
teremos justificam plenamente, quando isso vier a
ocorrer, e que comecemos a apreciar as matérias
pautadas às dez e trinta e não mais às dez horas.

Em suma, a dilatação do tempo das sessões
plenárias proposta pela alteração de dispositivos do
Regimento Interno desta Casa, referidos neste
Projeto de Resolução, vem, portanto, propiciar a um
maior número de senadores o acesso à tribuna,
tornando esta Casa ainda mais democrática. É esse,
fundamentalmente, o motivo que me levou a
apresentar aos ilustres pares este modesto Projeto e
para o qual peço apoio para sua aprovação.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999. –
Senador Tião Viana.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO

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

TÍTULO II
Dos Senadores

CAPÍTULO V
Do Uso da Palavra

Art. 17. Haverá, sobre a mesa, no Plenário, li-
vro especial no qual se inscreverão os Senadores
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que quiserem usar da palavra, nas diversas fases da
sessão, devendo ser rigorosamente observada a or-
dem de inscrição.

§ 1º O Senador só poderá usar da palavra mais de
duas vezes por semana, se não houver outro orador
inscrito que pretenda ocupar a tribuna.

§ 2º A inscrição será para cada sessão, podendo
ser aceita com antecedência não superior a duas
sessões ordinárias.
....................................................................................

TÍTULO VII
Das Sessões

CAPÍTULO I
Da Natureza das Sessões

Art. 154. (*) As Sessões do Senado serão:

I – ordinárias, as realizadas de segunda a
quinta-feira, às 14 horas e 30 minutos, e às sextas-feiras,
às 9:00 horas;

II – extraordinárias, as realizadas em dia ou horário
diversos dos prefixados para as ordinárias;

III – especiais, as realizadas para comemoração ou
homenagem.

Parágrafo único. A sessão ordinária não se
realizará:

a) por falta de número;

b) por deliberação do Plenário;
c) quando seu período de duração coincidir,

embora parcialmente, com o de sessão conjunta do
Congresso Nacional;

d) por motivo de força maior, assim considerado
pela Presidência.

(*) Ver modificações introduzidas pela Resolução nº 37, de 1995.

TÍTULO VII
Das Sessões

CAPÍTULO II
Da Sessão Pública

SEÇÃO I
Da Abertura e Duração

Art. 155. A sessão ordinária terá início de segunda
a quinta-feira, às 14 horas e 30 minutos, e, às
sextas-feiras, às 9:00 horas, pelo relógio do plenário,
presentes no recinto pelo menos um vigésimo da
composição do Senado, e terá a duração máxima de
quatro horas, salvo prorrogação, ou no caso do disposto
dos arts. 178 e 179.

§ 1º Ao declarar aberta a sessão, o Presidente
proferirá as seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus
iniciamos nossos trabalhos”.

§ 2º Nos casos das alíneas a e d do parágrafo
único do artigo anterior, o Presidente declarará que não
pode ser realizada a sessão, designando a Ordem do
Dia para a seguinte, e despachando,
independentemente de leitura, o expediente que irá
integrar a ata da reunião a ser publicada no Diário do
Congresso Nacional.

§ 3º Havendo na Ordem do Dia matéria relevante
que o justifique, a Presidência poderá adiar por até trinta
minutos a abertura da sessão.

§ 4º Em qualquer fase da sessão, estando em
plenário menos de um vigésimo da composição da
Casa, o Presidente suspenderá a sessão, fazendo
acionar as comapainhas durante dez minutos, e se, ao
fim desse prazo, permanecer a inexistência de número, a
sessão será encerrada.

§ 5º Do período do tempo da sessão
descontar-se-ão as suspensões ocorridas.

TÍTULO VII
Das Sessões

CAPÍTULO II
Da Sessão Pública

SEÇÃO II
Da Hora do Expediente

Art. 156. A primeira parte da sessão, que terá a
duração de uma hora, será destinada à leitura do
expediente e aos oradores inscritos na forma do disposto
no art. 17.

§ 1º Constituem matéria da Hora do Expediente:
a) a apresentação de projeto, indicação, parecer ou

requerimento não relacionado com as proposições
constantes da Ordem do Dia;

b) as comunicações enviadas à mesa pelos
Senadores;

c) os pedidos de licença dos Senadores;
d) os ofícios, moções, mensagens, telegramas,

cartas, memoriais e outros documentos recebidos.
§ 2º O expediente será lido pelo

Primeiro-Secretário, na íntegra ou em resumo, a juízo do
Presidente, ressalvado a qualquer Senador o direito de
requerer sua leitura integral.

Art. 157. Não será lido, nem constituirá objeto de
comunicação em sessão pública, documento de caráter
sigiloso, observando-se, quanto ao expediente dessa
natureza, as seguintes normas:

a) se houver sido remetido ao Senado a requeri-
mento de Senador, ainda que em cumprimento à ma-
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nifestação do Plenário, o Presidente da Mesa dele dará
conhecimento, em particular ao requerente;

b) se a solicitação houver sido formulada por
comissão, ao Presidene desta será encaminhado em
sobrecarta fechada e rubricada pelo Presidente da
Mesa;

c) se o documento se destinar a instruir o estudo
de matéria em curso no Senado, tramitará em
sobrecarta fechada, rubricada pelo Presidente da Mesa
e pelos presidentes das comissões que dele tomarem
conhecimento, feita na capa do processo a devida
anotação.
....................................................................................

TÍTULO VII
Das Sessões

CAPÍTULO II
Da Sessão Pública

SEÇÃO IV
Do Término do Tempo da Sessão

Art. 178. Se o término do tempo da sessão ocorrer
quando iniciada uma votação, esta será ultimada
independentemente de pedido de prorrogação.

Art. 179. Estando em apreciação matéria
constante do art. 335, a, e b, a sessão só poderá ser
encerrada quando ultimada a deliberação.
....................................................................................

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO V
Dos Deputados e dos Senadores

(Art. 55)
Art. 55. (*) Perderá o mandato o Deputado ou

Senador:
I – que infringir qualquer das proibições

estabelecidas no artigo anterior;
II – cujo procedimento for declarado incompatível

com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer, em cada sessão

legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da
Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta
autorizada;

IV – que perder ou tiver suspensos os direitos
políticos;

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos
casos previstos nesta Constituição;

VI – que sofrer condenação criminal em sentença
transitada em julgado.

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar,
além dos casos definidos no regimento interno, o abuso
das prerrogativas asseguradas a membro do
Congresso Nacional ou a percepção de vantagens
indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do
mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou
pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou
de partido político representado no Congresso
Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a
perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de
ofício ou mediante provocação de qualquer de seus
membros ou de partido político representado no
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a
processo que vise ou possa levar à perda do
mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos
suspensos até as deliberações finais de que tratam
os §§ 2º e 3º

(*) Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 1994.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 43, DE 1999

Altera disposições dos artigos 39 e
40 do Regimento Interno do Senado
Federal relativos à ausência de Senadores.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 39 do Regimento Interno do Senado

Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39. O Senador deverá informar:
I – ao Plenário, quando se ausentar do

País;
II – ao Presidente, quando assumir

cargo de Ministro de Estado, de Governador
de Território, de Secretário de Estado, do
Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de
Capital ou de chefe de missão diplomática
temporária (Constituição, art. 56, I).

§ 1º O afastamento do País será
comunicado com antecedência mínima de
quinze dias, mediante requerimento dirigido
ao Presidente do Senado, cuja justificação
deverá conter:

a) o caráter da viagem, se particular
ou oficial;
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b) o roteiro da viagem;
c) o período de ausência;
d) a entidade patrocinadora da viagem,

se for o caso.
§ 2º No caso de viagem de caráter

oficial, o requerimento deverá informar, ainda:
a) a razão da viagem e o interesse

público envolvido;
b) o custo total para os cofres públicos.
§ 3º A Mesa Diretora opinará

conclusivamente sobre o requerimento, no
prazo de cinco dias." (NR)

Art. 2º O art. 40 do Regimento Interno passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 40. A ausência do Senador, quando
incumbido de representação da Casa ou de
desempenho de missão no País ou no
exterior, deverá ser autorizada por deliberação
do Plenário.

§ 1º ......................................................
..............................................................
§ 6º O requerimento e o parecer da

Mesa serão lidos na Hora do Expediente e a
matéria será votada em seguida à Ordem do
Dia da mesma Sessão.

§ 7º Quando o regresso ao País, o
Senador deverá apresentar, no prazo de quinze
dias, relatório das atividades desenvolvidas.

§ 8º As indicações para missão no
exterior, quando a critério do Senado,
obedecerão ao princípio da alternância entre
os Senadores." (NR)

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

Em 1º de outubro de 1993, submeti a esta Casa o
Projeto de Resolução nº 90/93, com o propósito de
“fixar critérios para viagens de Senadores ao exterior”.
Remetido a arquivo, ao final da 49ª Legislatura, voltei a
apresentá-lo em 16 de fevereiro de 1995, quando
recebeu o nº 16/95, e teve idêntico destino, ao final da
50ª legislatura.

Convencido de que as disposições contidas no
Regimento Interno do Senado são insuficientes para
um adequado disciplinamento do tema, volto a insistir
na proposição, agora introduzindo alterações
diretamente sobre os dispositivos que tratam da
matéria, no Regimento, conforme dispõe a Lei
Complementar nº 95, de 26-2-98.

Considerando que as viagens ao exterior, no
curso do desempenho de atividade parlamentar, são do
interesse desta Casa, julgo necessário que a
deliberação plenária seja precedida do pronunciamento
conclusivo da Mesa Diretora.

Mas, não só no caso de desempenho de atividade
parlamentar é importante que a Casa tenha
conhecimento da viagem do Senador, uma vez que
este é titular de uma das mais altas representações do
povo brasileiro. Assim, é fundamental que o Senado
tenha conhecimento, independente do caráter da
viagem (se particular ou oficial):

– do roteiro da mesma;
– de sua duração e período;
– da entidade que irá patrociná-la, se for o caso.
E, no caso de viagem de caráter oficial, conheça,

ainda:
– a razão da viagem e o interesse público

envolvido, e
– o custo total para os cofres públicos.
Importante, ainda, é que se estabeleça um critério

para a escolha dos Senadores que irão desempenhar
as missões oficiais do Senado. Entendo que, para este
fim, o princípio da alternância é o que melhor se ajusta
às exigências de eqüidade e da isonomia de direitos e
deveres.

Finalmente, julgo oportuno que se promova a
redução dos deslocamentos desta natureza ao
indispensável. Além disso, tendo em vista que tais
ausências pressupõem a realização de missão de
relevante interesse para a Nação, considero necessária
e conveniente a apresentação de relatório
circunstanciado da mesma, por ocasião do regresso do
Senador.

Acredito que os princípios inscritos na presente
proposição, se incorporados à matéria regimental
vigente, contribuirão para o aprimoramento das
atividades parlamentares desta Casa.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999. – Senador
Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 39. O Senador deverá comunicar ao

Presidente sempre que:
I – ausentar-se do País;
II – assumir cargo de Ministro de Estado, de

Governador de Território, de Secretário de Estado, do
Distrito Federal de Território, de Prefeitura de Ca-
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pital ou de chefe de missão diplomática temporária
(Const., art. 56, I).

Parágrafo único. Ao comunicar o seu
afastamento, no caso do inciso I, o Senador deverá
mencionar o respectivo prazo.

Art. 40. A ausência do Senador, quando
incumbido de representação da Casa ou, ainda no
desempenho de missão no País ou no exterior, deverá
ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se
houver ônus para o Senado.(*)

§ 1º A autorização poderá ser:
I – solicitada pelo interessado;
II – proposta:
a) pela Presidência, quando de sua autoria a

indicação;
b) pela Comissão de Relações Exteriores e

Defesa Nacional, no caso de missão a realizar-se no
estrangeiro;

c) pela comissão que tiver maior pertinência, no
caso de missão a realizar-se no País;

(*) Resolução nº 37/95.

d) pelo líder do bloco parlamentar ou do partido a
que pertença o interessado.

§ 2º Na solicitação ou na proposta deverá ser
mencionado o prazo de afastamento do Senador.

§ 3º A solicitação ou proposta será lida na Hora
do Expediente e votada em seguida à Ordem do Dia
da mesma sessão.

§ 4º No caso do § 1º, I e II, d, será ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
ou a que tiver maior pertinência, sendo o parecer
oferecido, imediatamente, por escrito ou oralmente,
podendo o Relator solicitar prazo não excedente a
duas horas.

§ 5º Os casos de licença serão decididos pela
Mesa com recurso para o Plenário. (*)
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos
de Resolução nºs 42 e 43, de 1999, lidos
anteriormente, ficarão sobre a mesa durante cinco
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos do
art. 401, do Regimento Interno da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 103, de 1999
(nº 480/99, na origem), de 12 do corrente, pela qual o
Presidente da República comunica que se ausentará
do País no período de 14 a 21 de abril de 1999, a fim

de realizar visitas de trabalho à República Portuguesa
e ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.

É a seguinte a mensagem recebida:

MENSAGEM Nº 103, DE 1999
(Nº 480/99, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los

de que me ausentarei do País no período de 14 a 21 de
abril de 1999, para realizar Visitas de Trabalho à
República Federal da Alemanha, à República
Portuguesa e ao Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte.

2. Na Alemanha, manterei encontro de trabalho
com o Chefe de Governo daquele país, o Chanceler
Federal Gerhard Schröder, e farei palestra para cerca de
150 empresários alemães e europeus na sede da
Confederação da Indústria Alemã (BDI), em Colônia.

3. Em Portugal, presidirei, ao lado do Primeiro
Ministro Antônio Guterres, a Quarta Cimeira Bilateral,
importante foro de concertação realizado desde 1991,
em nível de Chefes de Governo, com o objetivo de
promover um diálogo abrangente entre os dois
Governos e contribuir para o desenvolvimento das
relações bilaterais em suas diferentes vertentes.

4. No Reino Unido, manterei contatos com o
Primeiro Ministro Tony Blair e com altos
representantes da classe empresarial e do setor
financeiro britânico, bem como participei de encontros
com formadores de opinião daquele país.

5. Além de buscar assegurar a continuidade do
elevado patamar de nosso diálogo político com esses
três países, a visita visa promover o fortalecimento da
imagem e da credibilidade do Brasil junto à
comunidade empresarial e financeira européia, bem
como discutir com os líderes da Alemanha, Portugal e
Reino Unido aspectos relativos à organização e
concepção da Cimeira América Latina e Caribe-União
Européia – a realizar-se no Rio de Janeiro, em junho
próximo – e, em especial no que se refere ao eventual
lançamento das negociações para a liberação
comercial entre o Mercosul e a União Européia.

Brasília, 12 de abril de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso .

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

São lidos os seguintes:

Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em substituição à indicação dessa

Presidência, os Senadores do PSDB que comporão a
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Comissão Especial mista destinada a apreciar a
seguinte Medida Provisória:

MP Nº 1.818

Publicação DOU: 26-3-99.

Assunto: Estabelece normas para registro do
resultado líquido negativo decorrente do ajuste dos
valores e reais de obrigações e créditos, e dá outras
providências.

Titular: Luiz Ponte
Suplente: Romero Jucá
Brasília, 26 de março de 1999. – Senador Sérgio

Machado, Líder do PSDB.

Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em substituição à indicação dessa

Presidência, os Senadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a
seguinte Medida Provisória:

MP Nº 1.819

Publicação DOU: 1º-4-99

Assunto: Altera dispositivos das Leis nº 3.890-A,
de 25 de abril de 1961, nº 5.655, de 20 de maio de
1971, nº 5.899, de 5 de julho de 1973, nº 9.074, de 7
de julho de 1995, nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, e nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e dá outras
providências.

Titular: Teotonio Vilela
Suplente: Lúdio Coelho
Brasília, 6 de abril de 1999. – Senador Sérgio

Machado, Líder do PSDB.

Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em substituição à indicação dessa

Presidência, os Senadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a
seguinte Medida Provisória:

MP Nº 1.820

Publicação DOU: 6-4-99

Assunto: Estabelece a nulidade das disposições
contratuais que menciona, inverte, nas hipóteses que
prevê, o ônus da prova nas ações intentadas para sua
declaração, e altera o art. 1º da Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985.

Titular: Romero Jucá
Suplente: Antero de Barros
Brasília, 6 de abril de 1999. – Senador Sérgio

Machado, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Serão feitas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 107, de 1999, do Senador
Romero Jucá, solicitando, nos termos
regimentais, a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 16 e 23, de
1999, por versarem sobre a criação de Escola
Agrotécnica Federal de Rorainópolis, no
Estado de Roraima.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 16 e 23 de

1999, passam a tramitar em conjunto e retornam à
Comissão de Educação, em decisão terminativa.

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

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 108, de 1999, do Senador
Romero Jucá, solicitando, nos termos
regimentais, a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 17 e 46, de
1999, por versarem sobre a criação de Escola
Agrotécnica Federal de Normandia, no Estado
de Roraima.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Tendo sido aprovado, os Projetos de Lei do

Senado nºs 17 e 46 de 1999, passam a tramitar em
conjunto e voltam à Comissão de Educação, em
decisão terminativa.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.

Concedo a palavra, por cessão do Senador Luiz
Estevão, ao Senador Antonio Carlos Magalhães.

Falando após a Ordem do Dia, V.Exª dispõe de 50
minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Não preciso de tanto, Excelência.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de há mu-
ito devo um agradecimento ao Senador Pedro Simon.
Passei, hoje, a dever dois agradecimentos. O primeiro
se referia ao estímulo que dele recebi para me candi-
datar à reeleição para a Presidência do Senado Fede-
ral.Se dúvidas tinha, e não eram muitas, manda a ver-
dade que se diga, quando o Senador Pedro Simon, do
Rio Grande do Sul, me estimulou à candidatura, fa-
zendo elogios que sua generosidade permitia, fiquei
feliz e obrigado a cumprir meu destino. Feliz porque
tive, na Legislatura passada, os maiores embates
com o Senador Pedro Simon; após esses embates,
elegi-me Presidente sem ter tido seu apoio. Entretan-
to, depois da minha Presidência, ele reconheceu o
trabalho que realizei e me estimulou a continuar no
posto. Isso, sem dúvida, é um gesto de grandeza, da
grandeza que ele tanto apregoou na sua fala e que
acho realmente ser uma coisa do seu caráter, da sua
formação, de homem que pode aparentar incoerên-
cia, mas que, na verdade, tem seu modo próprio de
ser sempre coerente consigo mesmo, o que é mais
importante na vida.

Hoje, o seu discurso, com críticas e ao mesmo
tempo colocado com ponderação – eu não o ouvi todo,
mas a parte que ouvi já me basta para que lhe agradeça
as ponderações feitas – e até mesmo as poucas – le-
vando em conta que é ele o autor do discurso – ironias
apresentadas.Seja como for, mais uma vez quero publi-
camente agradecer a V.Exª as suas palavras e a manei-
ra como colocou o assunto. E daí porque em atenção a
V. Exª vou responder, e sobre este assunto não respon-
derei mais ninguém nesta Casa.

Em verdade, passei o fax nos termos em que foi
publicado ao Dr. Paulo Cabral, Diretor dos Diários
Associados há muitos anos. Meu colega de trabalho
nos Diários Associados há muitos anos, e depois
ele veio para Brasília e se fez diretor. E a minha rea-
ção – V. Exª foi avisado disso e talvez por isso fosse
até mais ponderado com o seu colega – foi exatamen-
te pelo motivo que o Senador Pedro Simon trouxe à
tribuna. Não se tratava, no caso, de CPI do Judiciário,
tratava-se da maneira com que fui tratado em relação
ao assunto que a Folha de S.Paulo veiculou, ao qual
respondi, e aFolha de S.Paulo publicou a minha res-
posta, dentro dos princípios sadios do jornalismo, coi-
sa que não aconteceu com oCorreio Braziliense. Se
uma palavra ou outra foi mal posta, foi em função da
maneira deselegante com que o jornal me tratou e
que, aliás, tenho certeza, não foi por orientação do Dr.
Paulo Cabral. Hoje, evidentemente, passados os fa-
tos, sinto que a orientação não foi do Dr. Paulo Cabral,
mas sim de outras pessoas que guardam, há muito

tempo, o sentimento da inveja, que é o pior dos senti-
mentos humanos. A inveja, a inveja do êxito do com-
panheiro, do colega e, infelizmente, enquanto viver-
mos, o sentimento de inveja vai dominar os menores,
os pequenos, aqueles que não cresceram tanto como
esperavam e ficam, evidentemente, tristes quando as
pessoas se elevam, sobretudo – o que é mais impor-
tante – no conceito do povo.

V. Exª diz que o momento exige serenidade.
Nesse ponto, nem sempre ambos somos serenos,
mas eu reconheço que o momento exige serenidade
e que o apelo que V. Exª faz não é a mim, mas, talvez,
a toda a Casa; e, sendo a toda a Casa, eu acho que
cresce, ainda, o mérito do apelo de V. Exª.

Tenho, me diz a consciência, elevado o nome do
Senado como seu Presidente. A prova foi a votação
que obtive, embora partidos adversários não me te-
nham sufragado o nome. Daí por que acredito que
esse episódio não tem a dimensão que muitos dese-
jam dar, o que não foi o caso do Senador Pedro Si-
mon, sobretudo diante da sua postura nesta tribuna.
Mas política é isto mesmo: é aproveitar qualquer
oportunidade para se criar um fato que possa não
contar a favor daquele que, no momento, passa, até
mesmo por generosidade da imprensa e de muitos de
seus colegas, como vencedor. Não sou vencedor de
nada. Apenas cumpro o meu dever e cumpri o meu
dever com a bandeira que o povo queria e que eu la-
mento que outros não o tenham feito na ocasião pró-
pria, ou seja, a investigação do Judiciário, para refor-
má-lo e fazer do Judiciário um Poder respeitado em
todo o País.

Ontem, em São Paulo, o Presidente do Tribunal
de Justiça esteve presente na Associação Comercial,
onde eu discursava. E lá nos entendemos perfeita-
mente. Ele, que tinha e tem divergências em relação
aos meus pontos de vista, e eu, que tenho divergênci-
as em relação aos seus pontos de vista, nos entende-
mos.

E digo que, mais uma vez – e perdoem a imo-
déstia no dizê-lo –, o Senado saiu engrandecido, on-
tem, em São Paulo, quando mais de mil pessoas, na
Associação Comercial, aplaudiam, de pé, o seu Pre-
sidente, pelas atitudes que tem tomado em defesa da
instituição e, sobretudo, do povo brasileiro. Isso é um
estímulo para que continue a minha luta – e vou conti-
nuar.

Não preciso de muito tempo para dizer o que
penso sobre esse assunto. Fiz o meu discurso, apre-
sentei um requerimento com 54 assinaturas, a Co-
missão foi instalada. Cabe, agora, à Comissão presi-

����� ���� ����	 
� 	���
� �
���� ���



dida pelo Senador Ramez Tebet cumprir os seus de-
veres com a Nação, com serenidade mas com ener-
gia. O objetivo maior da minha luta vem de 1995, qual
seja, fazer do Judiciário um Poder respeitado em nos-
so País.

Ainda hoje, de quem divergia o Ministro Sepúl-
veda Pertence? Ele fazia declarações nos jornais
que, a meu ver, me engrandecem e a ele próprio, por-
que ele não negava as mazelas existentes e deseja
corrigi-las, e não incriminava, em nenhum momento,
a CPI. Assim, todos os que se detiverem no estudo
desse assunto, todos os que fazem declarações con-
trárias, todos reclamam do Poder Judiciário. Um ou
outro tem mais atitude – não quero dizer coragem,
porque todos nós, aqui, temos a mesma coragem –
de vir à tribuna para tratar do assunto, e tem a bandei-
ra ocasional – porque o assunto, agora, já foi passado
para o Presidente e o Relator da Comissão. Não te-
nho culpa se isso me fez crescer aos olhos da opinião
pública. Deve ser orgulho para o Senado e não triste-
za para alguns Senadores.

Vamos ter serenidade, como Pedro Simon exi-
giu desta tribuna.Devo dizer até que – e não me leve a
mal – quando V. Exª me elogiou tanto por ter a sigla
ACM pegado, dei graças a Deus por não ter aconteci-
do o mesmo com V. Exª, porque na hora em que V. Exª
assinasse PS iam achar que era post-scriptum e V.
Exª não merece isso, porque Pedro Simon é um gran-
de nome.

Amanhã se instalará a CPI dos Bancos, à qual o
meu Partido, desde o primeiro minuto, também deu
apoio.Vamos, serenamente, examinar casos como o do
sistema financeiro na comissão instituída pelo Líder do
PMDB, Jader Barbalho. O fato é que, se a Comissão
dos Bancos não tivesse sido instalada, hoje já haveria
motivo para que fosse, com a declaração do Presidente
do Banco Marka, que, se é leviano, como disse em São
Paulo, não deveria estar no sistema financeiro; se é lou-
co, deveria estar no hospício, e, se é ladrão, deveria e
deverá estar na cadeia.

Esse instituto é útil e não tenho dúvida de que a
CPI do Judiciário vai cumprir o seu destino. Governis-
tas e oposicionistas vão se encontrar numa conver-
gência lógica e natural em defesa das instituições. E
não se pode deixar que uma instituição como o Judi-
ciário, que é também pilar da democracia, tenha as
mazelas que hoje tem, independente até dos seus di-
rigentes maiores.

Daí porque, Senador Pedro Simon, qualquer ati-
tude que V. Exª ou esta Casa julguem conveniente, o
Presidente desta Casa, no momento oportuno, terá a
humildade de tomar, para que a Casa cada vez fique

maior. Do que eu não poderei jamais abdicar é dos
meus problemas de consciência em relação ao meu
País. E o problema do Judiciário não é um problema
meu, é um problema da consciência dos brasileiros.
Não posso, evidentemente, deixar que 87% dos brasile-
iros, que apóiam essa CPI, fiquem, na realidade, sem o
consolo de ter o Congresso Nacional, em particular o
Senado da República, ao seu lado para fazer o Judi-
ciário que o povo exige.

Venho a esta tribuna e sei que talvez outros Srs.
Senadores queiram ainda tratar deste assunto. Acho
desnecessário. Entretanto, se quiserem tratar, podem
fazê-lo, mas jamais terão de mim alguma resposta. Não
tomem como desatenção, tomem apenas como apre-
ço ao discurso do Senador Pedro Simon.

Muito obrigado.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª, como Líder, por 20 minutos, para
uma comunicação de interesse partidário, na forma
regimental.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, sem querer polemizar com o cole-
ga, primeiro, gostaria apenas de dizer que, do meu pon-
to de vista, quando um colega vai à tribuna – e, no caso,
S. Exª até anunciou previamente, nos meios de comuni-
cação –, quando temos apreço por ele e achamos que o
tema tratado é relevante para a Casa e para a socieda-
de, temos o costume – inclusive aprendi com S. Exª
essa prática – de fazer apartes.Trata-se de um gesto de
urbanidade legislativa e não de pegar carona no discur-
so do colega. O objetivo é exatamente valorizarmos
uma discussão que é de alta relevância para a Casa.Foi
isso que vários dos Srs. Senadores aqui tentaram fazer
ao pedir aparte ao nosso querido e admirável colega
Pedro Simon, com o qual – repito – aprendi muito so-
bre urbanidade. É até meio preconceituoso o termo
“urbanidade” para identificar a educação legislativa,
porque o contrário seria, talvez, o gesto da ruralidade,
da grosseria – para fazer um pequeno lembrete.

Mas, Sr. Presidente, o Presidente do
Congresso, que acaba de falar sobre o episódio do
fax enviado ao Correio Braziliense, diz que não irá
mais se ater ao caso e que os colegas não deveriam
entender isso como uma forma de desapreço.
Como Líder do Bloco da Oposição e como pessoa,
entendo que o fundamental de tudo isso que está
ocorrendo no Brasil é que estamos vivenciando uma
das maiores conquistas da sociedade brasileira. A CPI
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do Sistema Financeiro e a CPI do Judiciário, esta
instalada por proposta do Senador Antonio Carlos
Magalhães, são conquistas da democracia brasileira,
que tem como um dos seus principais baluartes a
liberdade de expressão, a liberdade que a imprensa
brasileira conquistou, a duras penas, de publicar
mesmo o que muitas vezes contraria os interesses
dos que estão no poder, seja no Executivo, no
Legislativo ou no Judiciário.

É por isso, meu prezado Senador Antonio Car-
los Magalhães, que, independentemente da compre-
ensão do jornalista do Correio Braziliense, o Sr. Pa-
ulo Cabral, de que foi orientação de outras pessoas o
procedimento do jornal, a matéria foi publicada e, em
se tornando de conhecimento público os termos em
que foi colocada a mensagem para os jornalistas,
cabe ao Senado da República debruçar-se sobre o
episódio, porque há uma divergência no trato da
questão. Se houve algo em que V. Exª se sentiu injus-
tiçado, o procedimento seria exatamente o que foi fei-
to em relação à Folha de S.Paulo, conforme mencio-
nado por V. Exª. Se o Correio Braziliense não ofere-
ceu a mesma oportunidade, os dispositivos constitu-
cionais nos asseguram o direito de buscar as mes-
mas condições para a resposta de fatos que conside-
ramos não foram tratados corretamente, de acordo
com a verdade, e outros procedimentos constitucio-
nais.

Quero me ater à Constituição, porque ela é mui-
to clara quando diz, no seu art. 5º, que é livre a mani-
festação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

OCorreio Braziliense manifestou o seu pensa-
mento em editoriais, momento em que o jornal, en-
quanto empresa, manifesta sua opinião a favor, con-
tra, ou fica em cima do muro, em relação a determina-
do tema. É nesse momento que a empresa jornalísti-
ca manifesta o seu posicionamento. Nesse caso, não
tínhamos a prática do anonimato. Então, eles estari-
am protegidos constitucionalmente. Quando se trata
de matéria assinada, o mesmo ocorre. Enfim, o Con-
gresso Nacional não pode estar associado a qualquer
prática que iniba a liberdade de publicação de fatos
ou o direito à informação, que a sociedade brasileira
deve considerar uma das grandes conquistas da de-
mocracia brasileira.

Se hoje podemos estar aqui, debatendo, é gra-
ças a essa conquista. Tenho absoluta certeza de que
aqueles que foram afetados por essa falta de liberda-
de não querem vê-la perdida ou ameaçada, sob qual-
quer pretexto. Acredito que a defesa da nossa honra,
de querermos fazer justiça quando nos sentimos in-
justiçados, não nos dá o direito, ainda mais quando

temos o dever de zelar pela Casa, de zelar pela Cons-
tituição e de zelar por aqueles que representamos,
enquanto instituição, de tomar nenhum tipo de atitude
que venha a ferir esses preceitos constitucionais.

Do meu ponto de vista, se havia divergência em
relação ao fato, o melhor era encaminhá-lo ao Minis-
tério Público. Se a indenização ao Correio Brazilien-
se é ilícita, que se vá ao Ministério Público Federal. E
que ela não seja utilizada para justificar uma maior
manifestação – ou não – por parte daquela empresa
jornalística.

Por último, causou-me estranheza ver publica-
dos os dois fax no jornal, pois, há alguns dias, fize-
mos nesta Casa uma homenagem ao Correio Brazi-
liense. Naquela ocasião, grande parte dos Srs. Sena-
dores se manifestaram a respeito da atividade jorna-
lística do Correio Braziliense com palavras elogio-
sas, inclusive o próprio Presidente do Congresso o
fez. O que poderia ter acontecido para haver uma mu-
dança tão radical como a que ocorreu, em um período
tão curto? Eu poderia inclusive ler o que foi dito pelo
próprio Senador Antonio Carlos Magalhães, mas S.
Exª é conhecedor do assunto. Ele disse que estava
sentindo-se premiado juntamente com o jornalista
Paulo Cabral; que o Correio Braziliense era uma das
empresas que contribuíam para o ato de bem infor-
mar os leitores de Brasília e do País. O Senador apon-
tou esses aspectos como sendo positivos. Assim, o
que ocorreu, com certeza, foi algo altamente contradi-
tório e contrário aos interesses da democracia, da
instituição Congresso Nacional, e àquilo que foi tão
bem elogiado pelos Srs.Senadores, numa sessão de-
morada, de homenagens, de elogios ao Correio Bra-
ziliense, pela sua prática jornalística.

Quero dizer também, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que o Congresso Nacional, no momento
em que estão sendo realizadas duas CPIs, tem de dar
à sociedade brasileira a garantia e a certeza de que
esse processo, embora complicado, embora difícil, irá
ocorrer dentro da normalidade democrática. Senão, a
sociedade brasileira poderá pensar que alguns as-
suntos serão tratados com a devida publicidade, e ou-
tros, não. Se, porventura, se instituir a prática de, ao
se tomar conhecimento de alguma irregularidade de
uma empresa jornalística, em vez de encaminhá-la
pelos meios competentes, adotar esse tipo de proce-
dimento, a sociedade brasileira passará a desconfiar
daquilo que tiver publicidade.

Atenho-me a esse fato por entender a importân-
cia que devemos dar, como Congresso Nacional,
como Senado da República, às conquistas da socie-
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dade brasileira, à democracia, fundamentalmente.
Sem ela, não haveria todo o avanço que temos; sem
ela, não seria possível a liberdade de expressão
como um direito fundamental.

As práticas culturais, sociais e, principalmente, o
direito à informação fazem parte dos direitos
fundamentais do cidadão brasileiro, que, por nada,
devem ser aviltados, diminuídos ou proibidos por
qualquer que seja o governante, nem pelo Presidente
do Congresso, nem pelo Presidente da República, nem
pelo Poder Judiciário. Trata-se de uma conquista do
povo brasileiro, e nós, como Senadores, temos que
zelar por ela, porque foi a partir daí que conquistamos o
direito de estar aqui, debatendo, de igual para igual,
com a mesma coragem, ainda que com estilos
diferentes.

O Senador Pedro Simon fez algumas
observações sobre o que poderia ser um gesto de
grandeza. Sempre entendo esse gesto como a
oportunidade que temos de oferecer a outra face. As
pessoas entendem isso como o gesto piegas de
apanhar de um lado e receber a mesma bofetada do
outro. Não é nesse sentido que se oferece a outra face,
mas da seguinte forma: para a ilegalidade, ofereça a
face da legalidade; para a mentira, ofereça a face da
verdade; para o abuso do poder, ofereça a face da
democracia.

Assim, estaríamos praticando um dos preceitos
bíblicos mais modernos e mais elevados, o do
exercício das leis pactuadas por um grupo social.
Mostrar a outra face, em episódios como esse, ou ser
generoso, como disse o Senador Pedro Simon, seria
exatamente dar uma outra abordagem ao assunto.
Com certeza, a abordagem da ameaça, para mim, é a
face mais obscura de uma democracia.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?

A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Em
primeiro lugar, Senadora Marina Silva, quero agrade-
cer a oportunidade do aparte e a ponderação que V.
Exª fez sobre a importância de termos sempre a
chance de dialogar com quem esteja na tribuna. O
que eu gostaria de ter ponderado ao Senador Pedro
Simon, construtivamente, sobre a atitude do Presi-
dente Antonio Carlos Magalhães, ia justamente na di-
reção do que V. Exª, com tanta inteligência e brilhan-
tismo, acaba de dizer. Também acredito que seria pró-
prio. Se o Senador Antonio Carlos Magalhães tivesse
conhecimento de uma indenização que ele qualificou
de milionária, se ele, com isso, quis dizer que houve

uma impropriedade de procedimento por parte do Ju-
diciário, caberia o caminho de se averiguar por que
isso aconteceu. O jornal Correio Braziliense procu-
rou informar aos leitores que o que houve, em termos
de indenização de alto vulto, deveu – se a um direito
de concessão de que desfrutavam os Diários Associ-
ados, no Estado de Pernambuco, em Recife, perdido
há 12 anos. Por essa razão, depois de muito tempo,
os Diários Associados conseguiram uma indenização
de vulto. Mas a palavra contida na mensagem trans-
mitida por fax pelo Presidente do Senado parece insi-
nuava ter havido alguma impropriedade de procedi-
mento naquela indenização. Ora, quando isso acon-
tece, é comum uma autoridade, ainda mais um Sena-
dor, encaminhar o fato, como V. Exª disse em seu
pronunciamento, ao Ministério Público, para que ele
possa examiná – lo no âmbito da Justiça. Eu gostaria
também de ponderar, no que diz respeito ao conteú-
do do editorial do Correio Braziliense, que há uma
divergência, aliás assinalada pelo Senador Pedro Si-
mon, sobre os destinos das CPIs. Na verdade, quem
bem acompanhou a CPI das denúncias de Pedro Col-
lor de Melo sobre os atos de Paulo César Farias, que
resultou no afastamento do Presidente Fernando Col-
lor de Melo, depois da memorável campanha por éti-
ca na política; quem acompanhou a CPI do Orçamen-
to, que culminou no afastamento, por muito tempo, da
vida pública, de inúmeras pessoas que haviam proce-
dido contrariamente ao decoro parlamentar; quem
acompanhou o que se passou na CPI dos Precatóri-
os, cujas conseqüências ainda continuam a tramitar
na Justiça, mas já houve conseqüências importantes,
certamente não poderiam concordar com a inutilidade
ou com os desvios das CPIs apontados naqueles edi-
toriais, como dizer que as CPIs que se iniciam nesta
semana, tanto a do Judiciário quanto a do sistema fi-
nanceiro, não irão ter conseqüências de extraordiná-
ria importância para a história do Brasil. Quero agra-
decer a oportunidade do aparte e dizer quão de acor-
do estou com as ponderações que V. Exª faz , de ma-
neira muito construtiva, inclusive para o Presidente
do Senado.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço o aparte de V. Exª e o incorporo ao meu
modesto pronunciamento.

O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) –
Concede – me V. Exª um aparte, nobre Senadora?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Concedo um aparte à Senadora Heloisa Helena e,
em seguida, ao Senador Roberto Freire.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senadora Marina Silva, como bem observou V. Exª,
eu disse ao caro Senador Pedro Simon que sentimos
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não ter tido a oportunidade de fazer o aparte, já que
nenhum de nós estava inscrito, e não podíamos pedir
a palavra para uma comunicação inadiável, pois outro
Senador já o tinha feito. Só teríamos a oportunidade
de usar a palavra em aparte, e efetivamente, neste
momento, a V. Exª. É claro que o que nos
constrangeu a todos, seja como Senadores, seja
como cidadãos, tudo o que V. Exª citou em seu
discurso. Umas das coisas que mais me incomodam
– não só a elevação do tom de voz, palavras ásperas,
hostis – é a arrogância, porque a arrogância está
casada com o abuso de poder. E o abuso de poder,
inclusive, está casado com a falta de decoro
parlamentar, que é exatamente a exacerbação das
funções legislativas, o abuso das prerrogativas que
são asseguradas aos Senadores. Além do alerta que
faz V. Exª e do alerta que esta Casa fez ao
Presidente, penso que temos uma demonstração
para dar à sociedade, muito mais do que palavras
ásperas ou hostis e demonstrações de arrogância e
de abuso de poder – o abuso de poder do Presidente
da Casa, isso, sim, é muito grave. Seria importante
que esta Casa fizesse um gesto ousado. Não apenas
falar uma palavra gasta e vazia contra o FMI, mas
discutir a questão do acordo com o FMI, que lesa o
nosso País e é responsabilidade desta Casa. Imagine
a grandeza desta Casa em discutir a questão da
Federação, Senador José Alencar. É nossa tarefa
nobre discutir a crise gigantesca em que se encontra
os Estados e não tivemos condições de fazê – lo com
a grandeza, serenidade e respeito à Constituição. A
firmeza que a sociedade espera desta Casa não é no
grito, no abuso de poder e na arrogância, mas em
relação às medidas provisórias. Se fizermos uma
rápida contagem das medidas provisórias registradas
nos documentos das sessões deliberativas,
verificaremos que são mais de 1.467 reedições.
Imaginem! Estão nos tirando a tarefa de legislar, que
é nossa. Acho que é essa a firmeza que o Senado
precisa apresentar para a sociedade, e não a
arrogância e do abuso do poder, porque isso não
constrói uma sociedade justa, igualitária e fraterna e
não respeita o Estado Democrático de Direito, a
democracia e tudo isso que é importante para a vida
em sociedade. Portanto, congratulo – me com V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço o aparte de V. Exª e concedo o aparte
solicitado pelo Senador Roberto Freire.

O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Sena-
dora Marina Silva, V. Exª, em seu pronunciamento, fa-
lou pela consciência democrática desta Casa. E falou
com serenidade, palavra tão utilizada agora, que já há

algum tempo já se dizia que a Presidência do Senado
deveria ter tido moderação no trato com os outros Po-
deres, mesmo antes da solicitação do requerimento
de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Quero dizer que V. Exª está cumprindo esse papel de
Liderança e muito mais: está cumprindo o papel da
consciência crítica, da consciência democrática de
nosso País. Aqui, em nome do Bloco das Oposições –
e em nome da consciência crítica, mesmo daqueles
governistas – eu gostaria de dizer que V. Exª com
essa serenidade afirma a necessidade de que a sere-
nidade volte, mas volte como algo efetivo e não ape-
nas como algo que veio para superar o episódio. Que
o relacionamento desta Casa, a partir da Presidência,
comece a ter o que ele afirmou, da própria tribuna, um
relacionamento harmonioso com os outros Poderes,
e harmonioso, inclusive, dentro desta Casa.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço o aparte de V. Exª.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que o funda-
mental desses episódios é que possamos aprender
com eles. Quando me disseram que o fax estava assi-
nado por V. Exª, como Presidente do Congresso, a
primeira coisa que fiz foi verificar essa questão no Re-
gimento Interno da Casa. Segundo o Regimento
Interno, há momentos e circunstâncias em que o Pre-
sidente pode assinar as correspondências, o que não
era o caso. V. Ex.ª tinha assinado como um Senador,
representando o seu Estado. O problema é que a as-
sinatura se deu em um papel timbrado do Senado da
República, o que, de certa forma, comprometia a
Casa como um todo, pois não ficava apenas na res-
ponsabilidade do Senador da Bahia, Antonio Carlos
Magalhães. É por isso que a Casa, pelo menos em
parte, que sabe o tributo que pagamos à democracia,
sente – se na obrigação de se posicionar nesta tarde.

Penso que o melhor remédio é o de mostrar a
outra face; e a outra face é o que encontramos nos
dispositivos constitucionais, porque, embora não
sejam cumpridos quando deveriam sê – lo, é na
nossa Constituição que devemos buscar o reforço
para aquelas questões que nos são mais caras.

A Constituição, ainda no seu art. 5º, inciso IX,
diz o seguinte:

“ Art. 5º – ..............................................
IX – é livre a expressão da atividade

intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de
censura ou licença."

A Constituição é muito clara e o Senado da
República tem a obrigação de zelar pela sua melhor
parte. Não tenho dúvidas de que uma das melhores

����� ���� ����	 
� 	���
� �
���� ���



partes da Constituição brasileira é o legado que
temos da liberdade de expressão, com a qual
conquistamos a democracia. É na liberdade que
temos a possibilidade da inventividade e é na
liberdade que temos o poder de colocar as críticas e
os fatos de que discordamos, mesmo quando se
trata de procedimentos de autoridades que ocupam
os mais elevados postos.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Marina Silva,
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice – Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho, como
Líder.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Como
Líder.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente, pensei em
não participar deste debate, mas me sinto na obrigação,
em primeiro lugar, de reafirmar aqui todas as
considerações que fiz em relação ao Correio
Braziliense, no dia em que o Senado se reuniu para
homenageá – lo. É um jornal moderno, e, em que pese
estar situado na Capital da República, na Capital
administrativa, trata com correção os episódios de
natureza política e, portanto, quero aqui reafirmar minha
manifestação com relação a esse jornal.

Quero, Sr. Presidente, como político, emprestar
minha solidariedade a V. Exª, que tem o direito, como
político, como cidadão, como Senador da República,
de reagir, e V. Exª reagiu. Talvez eu até não tivesse
reagido como V. Exª. Talvez, até hoje, V. Exª reflita que
não deveria ter redigido o fax como redigiu. Talvez V.
Exª entenda que esse episódio, efetivamente, não
devesse ter existido. Mas eu não considero,
Presidente Antonio Carlos Magalhães, que seja
adequado – em nome da defesa da liberdade de
imprensa – discutir no Senado essa questão, como foi
bem dito pelo Senador Pedro Simon e por V. Exª, isto
é, a forma como suas respostas ao episódio foram
divulgadas pelo Correio Braziliense. Tenho todo o
respeito por esse periódico. Contudo, creio que devido
ao fato de suas respostas terem sido consideradas
como desculpa, como cidadão, como pessoa e como
político V. Exª teve o direito de reagir. Eu não redigiria o
texto como V.Exª o fez.Esse é seu estilo e haverá de ser
respeitado. E mais: como seu Colega, em nome da
liberdade de imprensa e tratando – se de um Presidente

desta Casa, eu não traria o assunto para ser discutido
nesses termos. Talvez, eu o discutisse em particular
com V. Exª; ou – até mesmo – solicitasse uma conversa
reservada. As minhas homenagens ao Correio
Braziliense, e as minhas homenagens e o meu
respeito a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Agradeço muito a V.Exª.A Presidência do Senado me
tem feito tolerar injustiças de alguns Senadores que
aqui chegaram sem a devida prática do Parlamento e,
às vezes, excedem – se nas expressões contra mim;
mas, em nome da boa convivência, eu as tenho
aturado. Devo dizer que essa é uma demonstração a
mais de que acho que a Presidência deve estar acima
disso.

Ainda há pouco ouvi falar que o Senado nada fez
nas medidas provisórias. É um pouco de
desconhecimento dos fatos. Esta Casa votou as
medidas provisórias, mas elas estão na Câmara há um
ano sem terem sido lá apreciadas. Portanto, esta Casa
cumpriu seu dever.

Essas injustiças, eu as tenho sofrido até mesmo em
relação ao regime militar, do qual não nego ter participado
como Governador do meu Estado. Ao mesmo tempo,
posso dizer que muitos dos que falam aqui em coragem
não a tiveram no período do regime militar ou, em se
tratando dos mais novos, suas famílias não tiveram a
mesma coragem. Portanto, nada disso me atinge, pois o
que eu tenho de sobra é coragem e a consciência do
cumprimento do dever.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Tião Viana, por
cessão do nobre Senador Luiz Estevão.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs.Senadores, o assunto que trago
a este Plenário é o descer da ladeira de um Brasil
sofrido e humilde. De modo especial, falo, mais uma
vez, da nossa Amazônia, dos indicadores sociais
deste País, que há tanto tempo vem clamando por um
pacto federativo, uma revisão das políticas públicas,
uma revisão do senso de prioridade. Trato de um Brasil
cuja distribuição per capita é injusta sob o aspecto
regional e lamentável sob o aspecto dos indicadores
financeiros.

Segundo os últimos dados de que disponho, a
Região Norte tem uma renda per capita de 1.177
dólares; a Região Nordeste tem 958 dólares per capita;
e a região Sudeste, 2.631 dólares.

Nós avançamos na discussão sobre uma situa-
ção lamentável que de modo decisivo determina a
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mortalidade infantil e induz à aquisição de doenças,
especialmente nas regiões pobres, como o Norte e o
Nordeste e, de alguma forma, o Centro – Oeste do
Brasil. Falo de saneamento básico.

Saneamento básico é sinônimo de qualidade de
vida. Tristemente, registro no Plenário desta Casa a
distribuição per capita de investimentos do Governo
Federal, de 1995 a 1998, em saneamento básico: na
Região Norte foram investidos 24,15 reaisper capita;
na Região Nordeste, 33,.62 reais per capita.Vale re-
gistrar que a Região Nordeste do Brasil tem escassez
de distribuição de água, mas sua cobertura de sanea-
mento é melhor do que a Região Norte, que é o gran-
de reservatório de água doce do Planeta. Não conse-
guimos entender isso. Na Região Centro – Oeste, in-
vestiram – se 47, 27 reais per capita nesse período;
e, na Região Sul, 42,30 reais per capita no período.

Lamento profundamente, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que o investimento em prol da justiça
social neste País não considere os indicadores
sociais do Brasil. Na Região Norte, os indicadores
são deploráveis; os Estados do Norte são os
campeões em mortalidade infantil; o Estado de
Alagoas, no Nordeste brasileiro é ainda campeão da
mortalidade infantil. Contudo, o investimento em
saneamento básico, que poderia ser o grande redutor
da mortalidade infantil, está ainda concentrado nas
regiões Sudeste, Centro – Oeste e Sul do Brasil, em
uma demonstração de falta do senso de prioridade da
administração pública brasileira.

Lamento profundamente ter de registrar que no
nosso País o investimento per capita é
individualizado por Estados.

Dados apontam que o Estado do Acre teve um
investimento per capita, de 1995 a 1998, de
R$15,44, enquanto o Estado de Mato Grosso do Sul
teve um investimento per capita em saneamento
básico de R$80,72. A região Nordeste encontra no
Estado de Alagoas, o Estado campeão em
mortalidade infantil, o menor investimento per capita
em saneamento básico, qual seja, R$18,24. Na
Região Sul, encontramos o Estado de Santa Catarina
com um investimento da ordem de R$65,92 per
capita e, na Região Sudeste, o Estado do Rio de
Janeiro com R$15,73 per capita.

Isso demonstra a falta de prioridade e a falta de
poder de decisão deste Governo.

É possível reduzir os índices de mortalidade
infantil no Brasil. É possível mudar os indicadores de
mortalidade e de morbidade deste País. Saneamento
básico significa, a meu ver, para o Norte, Nordeste e

Centro – Oeste do Brasil, uma redução franca, forte e
importante da presença de doentes nos hospitais e
de crianças nos necrotérios das cidades pobres.

Portanto, sinto muito que o investimento em
saneamento básico não seja prioridade do Governo.

Um outro quadro delicado é o da distribuição de
saneamento básico. Vejamos os indicadores da
distribuição de investimento por salário mínimo. Da
população que recebe de zero a um salário mínimo,
33% residem em domicílio sem água canalizada. Da
população que recebe mais de 20 salários mínimos,
apenas 1% não tem água canalizada, dado que
evidencia a inversão de prioridade. Se uma parte da
população é vulnerável, adoece e morre ainda
criança, deveria haver inversão de investimento em
favor dessa gente. Mas isso não ocorre. A renda per
capita e o investimento per capita por região são
injustos. Os pobres são os que menos proteção têm
recebido do Estado, quando seria possível reverter os
índices de mortalidade infantil e de doenças. .

Quanto aos domicílios que não dispõem de
redes de esgoto ou de fossas sépticas, ocorre a mesma
situação, ou seja, 59% da população que ganha de zero
a um salário mínimo não têm acesso à rede de esgoto.
Mas das pessoas que percebem de 10 a 20 salários
mínimos, 12% apenas encontram – se sem rede de
esgoto, demonstrando, de forma concreta, a
contradição, isto é, as obras em saneamento básico
estão mais próximas daqueles que mais têm e mais
distantes daqueles que menos têm em nosso País.

A coleta de lixo é um outro indicador de
qualidade de vida, de organização social e benefício
para a população. A Região Norte possui uma média
deplorável: apenas 61% das pessoas têm coleta
regular de lixo – no Estado do Acre, esse índice é de
66%. No Nordeste brasileiro, a média é superior a
88% – Alagoas registra 86% de coleta regular de lixo,
melhor ainda do que a Região Norte, do que o Estado
do Acre. O Rio de Janeiro, que é o Estado mais
precário da região Sudeste, recebe 86% de cobertura
na coleta regular de lixo. Santa Catarina, no Sul,
encontra 94,61% e, quando nos dirigimos para o
Centro – Oeste, o Mato Grosso se encontra com 87%
de cobertura na coleta regular de lixo. Então, há um
conjunto, uma harmonia de ações de políticas
públicas, que tem determinado decisivamente a
mortalidade infantil neste País, a presença do
aglomerado de doentes dentro dos hospitais e o
investimento, tanto para saneamento básico quanto
para a política pública. Por exemplo, a presença da
saúde tem sido drasticamente registrada como menor
nos Estados mais pobres, que dela mais precisariam.
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Então, ou o Brasil revê o investimento na área
social, na área da sua população carente, ou estamos
brincando de tratamento de política pública como
Ministério de Estado, como representantes de Estado
brasileiro. Não posso compreender as instituições de
financiamento desempenhando o papel que vêm
desempenhando neste País. Algumas são muito
sérias, mas algumas, como, por exemplo, o BNDES,
têm – me intrigado muito. Vi num jornal de circulação
nacional que o dono da Mesbla e do Mappin do Brasil,
em São Paulo – empresas fortes que passam por um
período de crise como muitas outras empresas deste
País – , mesmo detendo um avião executivo de valor
superior a 30 milhões de reais para o seu
deslocamento, para suas vaidades, está recorrendo,
e com êxito, segundo informações de jornais, ao
BNDES, e vai ter um vultoso financiamento, nobre
Senador Gilvam Borges.

Lamento profundamente que, enquanto nós, do
Norte, nos acotovelamos em filas em busca de finan-
ciamento para investimento social, na tentativa de re-
duzir a mortalidade infantil ou beneficiar um município
pobre, parece que as instituições financeiras são
mais sensíveis a quem mais dinheiro detém. Eu gos-
taria de registrar, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senado-
res, que esta Casa Legislativa precisa conquistar de
alguma maneira, seja pelo apoio da bancada de Go-
verno, seja por meio das autoridades que têm respon-
sabilidade e bom senso, que o papel dos Ministérios
deste País têm que estar voltados para o investimento
social, ter senso de prioridade e olhar para a popula-
ção mais carente. Não dá para brincar com a realida-
de de um Brasil que a cada dia multiplica o número de
óbitos de crianças.

Gostaria sinceramente que os pronunciamentos
que abordam de forma clara e técnica a realidade bra-
sileira tivessem ressonância dentro dos Ministérios
da República e encontrassem um sentimento de res-
ponsabilidade. Penso que é o momento de o Brasil, às
vésperas do ano 2000, dizer “não” àqueles que procu-
ram os Ministérios com o pires na mão, com subser-
viência e dizer “sim” àqueles que estão fundamenta-
dos em conteúdo e no sentimento de responsabilida-
de nacional.

Concedo um aparte à Senadora Heloisa Helena
e, em seguida, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Tião Viana, parabenizo V. Exª por mais um alerta
que faz a esta Casa e ao Governo Federal sobre a ne-
cessidade de que a coragem seja representada pela in-
versão de prioridades.Sem dúvida, a forma como o Go-
verno Federal tem conduzido o contrato com o Fundo
Monetário Internacional, a profunda insensibilidade em

relação a investimentos em áreas sociais é uma situa-
ção que angustia a todos nós. A coragem para inverter
prioridades é o que está faltando em nosso País. Sena-
dor Tião Viana, sei que não faz parte do tema que V. Exª
aborda nesta Casa, mas eu não poderia deixar de dizer
da minha admiração pelo trabalho que V. Exª entrega a
algumas entidades a partir de hoje. Fiquei profunda-
mente emocionada quando recebi no meu gabinete o
discurso proferido por V. Exª, contendo críticas ao trata-
mento dado aos deficientes físicos no nosso País, mais
uma demonstração da falta de coragem em relação à
inversão de prioridades. Foi uma grande alegria vê – lo
escrito em braile. Eu que tenho amigos que são defici-
entes visuais fiquei muito emocionada, muito feliz por
essa produção de V. Exª. Precisamos parabenizar a
Gráfica da Casa, que fez um esforço gigantesco no sen-
tido de produzir esse trabalho. Tenho a impressão de
que o único trabalho que já foi realizado nesta Casa em
braile foi a Constituição, muito importante para os defici-
entes terem acesso. Esse é um ensinamento que V. Exª
traz para todos nós. Acredito que a mesma crueldade
que existe em relação ao analfabeto – que às vésperas
do ano 2000 não consegue decifrar algumas letras, al-
guns sinais aqui escritos – existe para com os deficien-
tes visuais. Falo de deficiências visuais maiores do que
a minha, que também sou deficiente visual, porque
sou míope, mas, graças a Deus, tenho a oportunida-
de de usar óculos. O mesmo não ocorre com milhares
de crianças deste País, em função da falta de inver-
são de prioridades, fato que as impossibilita de se de-
dicarem – se à leitura. V. Exª deu uma demonstração
de carinho com essa apresentação. Para nós, que
não lemos por meio desses sinais, esse trabalho pa-
rece páginas em branco, mas, quando passamos a
mão sobre ele, podemos imaginar o quanto pode ser
relevante e significativo para os deficientes visuais.
Embora eu não tenha dúvida, até pela convivência
que tive com muitas pessoas que não têm a oportuni-
dade de ver o mar, a luz do dia, sempre digo que a pior
cegueira, a pior deficiência não é a física, é a deficiência
moral. Parabenizo de todo o coração tanto o pronuncia-
mento de V. Exª como esse gesto de delicadeza, de co-
ragem e de sensibilidade com os deficientes visuais do
nosso País. Portanto, parabéns!

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço de modo sincero à Senadora Heloisa Helena e
quero dizer que a deficiência visual de V. Exª não é
verdadeira, porque V. Exª enxerga as raízes do sofri-
mento do povo brasileiro e um horizonte de esperan-
ça e de justiça para o futuro deste País. V. Exª divide
comigo a luta em favor das minorias deste País, da-
queles que estão esquecidos pela política pública.

Agradeço também, de modo muito sincero, por
esse trabalho feito pela Gráfica do Senado, como a
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primeira manifestação de um pronunciamento de
Parlamentar em braile que vai ser distribuído para as
associações de portadores de deficiência visual.
Acredito que será uma contribuição social a mais que
demonstra que esta Casa Legislativa cumpre um
papel de grande responsabilidade no dia – a – dia do
Brasil.

Lamentavelmente, nem todos votam para
construir um Brasil como nós imaginamos, mas o
senso de responsabilidade está presente, e os
funcionários da Gráfica seguramente deram uma
contribuição muito grande para a execução desse
pronunciamento em braile que representa um marco
e está sendo entregue aos deficientes visuais.

Concedo o aparte ao Senador Mozarildo
Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Sena-
dor Tião Viana, V. Exª faz mais um pronunciamento
importantíssimo com dados estatísticos irrefutáveis
que demonstram, de maneira muito clara, que o Go-
verno Federal vem trabalhando para aprofundar desi-
gualdades regionais, utilizando valores investidos em
saneamento nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Nor-
deste. O interesse do Governo parece ser o de tornar
cada vez mais pobres as regiões mais pobres do País.
É uma lógica impiedosa e até certo ponto discrimina-
tória com que trata essas regiões. Não podemos en-
tender. Se tratasse de maneira igual, com o mesmo
percentual, já estariam cometendo uma injustiça, pois
não se pode tratar igualmente os desiguais. Devería-
mos receber maiores investimentos nessa área. E, no
entanto, paradoxalmente, temos os menores investi-
mentos na área de saneamento. Realmente, é de se
perguntar o que o Governo Federal quer das regiões
Norte e Nordeste. Será que é fazer com que se esva-
ziem, se acabem, e o Brasil passe a ser somente o
Sul e o Sudeste. Portanto, gostaria de parabenizar V.
Exª e de me associar ao seu pronunciamento, como
Senador de um Estado pobre como Roraima, assim
como o de V. Exª, o Acre, a fim de que possamos nos
unir cada vez mais. Embora pertença a uma bancada
que dá suporte ao Governo nesta Casa, tenho a cla-
reza de dizer com todas as letras que não podemos
aceitar o tipo de tratamento que vem sendo dado
àquelas regiões ao longo dos governos que se suce-
dem em nossa República. Muito obrigado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – V. Exª me
permite um aparte, nobre Senador Tião Viana?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pois não,
nobre Senador Gilvam Borges.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Senador
Tião Viana, V. Exª abrilhanta e traz um novo tom de
responsabilidade na oratória de quem vem à tribuna
com dados, com um trabalho elegante, sem jogar
palavras aos ventos. V. Exª faz um pronunciamento à
Nação brasileira, justificando por que assume essa
tribuna e por que é um autêntico representante do
Estado do Acre. Portanto, não pretendo tecer apenas
elogios graciosos, mas reconhecer que V. Exª e sua
equipe muito devem ter trabalhado para que
assomasse à tribuna. V. Exª discursa mostrando a
elegância, a intelectualidade e a responsabilidade no
pronunciamento, que não fica registrado somente nos
Anais desta Casa, mas na memória dos seus colegas
de Senado. Com dedicação e brilhantismo, V. Exª
defende os interesses do País. A discriminação é
extremamente perigosa e delicada. A Amazônia e a
maioria dos Estados do Norte são um barril de
pólvora, e o nosso serviço de inteligência ainda não
atentou para esse detalhe. É preciso investimentos,
para que, depois, não surja – como vem surgindo –
rebelião dos Estados contra o pagamento da dívida à
União. V. Exª, na verdade, neste dia histórico, alerta a
Nação brasileira e as autoridades para um tratamento
adequado, justo, para os Estados da Região Norte.
Depois, não se pode reclamar, porque, nobre
Senador Tião Viana, das pequenas centelhas fazem
– se os grandes incêndios. Parabenizo V. Exª. Deus o
proteja e o abençoe. Encerro, agradecendo a sua
paciência – e não é preciso me olhar com esses olhos
brilhantes de quem tem a sabedoria. Muito obrigado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Gilvam Borges.

O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) –
Concede – me V. Exª um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Ouço V.
Exª com prazer.

O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) –
Senador Tião Viana, sempre que ocupa a tribuna, V.
Exª se pronuncia com muita propriedade e
sensibilidade sobre as grandes mazelas do nosso
País, sobre a saúde e sobre as condições gerais de
vida da população brasileira. O Brasil é vice – cam-
peão mundial de desigualdade social, perdendo
apenas para Serra Leoa. Por aí, podemos sentir a
situação da distribuição de renda de nosso povo,
da concentração da renda nas mãos de uma mi-
noria. Ontem à noite, o Senhor Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, em cadeia nacional
de rádio e televisão, afirmou ao povo brasilei-
ro que a situação iria melhorar e que o
pior já havia passado. Ouvimos esse discurso
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há mais de quatro anos. Já estamos cansados. Como
as coisas podem melhorar se já está previsto, a partir
de 1º de maio deste ano, um salário mínimo de
R$137? É essa a melhoria que virá para o nosso
povo, para o assalariado, para os que vivem na
miséria, nos guetos, nas favelas, nos morros? Não é
possível que se brinque dessa forma com a
população. Ontem, meu filho chamou – me a atenção
para uma cena a que assistiu na televisão, em um
programa que não recomendo, o programa do
Ratinho. A imagem era chocante. Um cidadão
nordestino mostrava como fazia para comer o miolo
de uma planta, de um cacto nativo do Nordeste, cheio
de espinhos. O cidadão mostrou na televisão como,
com uma faca, cortava a planta de um lado e de outro,
aparando os espinhos, para comer o miolo. Essa é a
situação do povo brasileiro. Na imagem, ele e sua
filha pequena, de três ou quatro anos, comiam os
cactos do Nordeste. É essa a melhoria que
esperamos para nossa população? Concordo com V.
Exª quando diz que, em nosso País, as autoridades
não têm sensibilidade para prestar atenção ao que
está ocorrendo. Nesta Casa, todos devemos ter a
responsabilidade de denunciar essa situação e de
exigir de nossos governantes melhoria de vida para a
população do ponto de vista do emprego, do salário,
da saúde e da educação em todos os aspectos.
Parabenizo V. Exª pela brilhante intervenção.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Geraldo Cândido.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Concede – me V. Exª um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Ouço V.
Exª com prazer.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Tião Viana, com a sua palavra abaliza-
da de médico, totalmente engajado com os proble-
mas sociais do seu Estado e do nosso País, revelan-
do sensibilidade em seus pronunciamentos, nos
apartes, na sua participação consciente como repre-
sentante do povo, V. Exª enfoca, por exemplo, o pro-
blema das desigualdades sociais, da falta de dota-
ções orçamentárias específicas para o setor saúde,
para o cuidado das crianças, para as injustiças que
são cometidas contra os deficientes, como a que se
referiu a Senadora Heloisa Helena, brilhante repre-
sentante do Estado de Alagoas. Reforço o pronuncia-
mento de V. Exª, como nordestino, como homem que
dirigiu o pequeno Estado de Sergipe, que hoje está
sofrendo as conseqüências de uma das secas mais
inclementes que já se abateram sobre a região nor-
destina. O Senador Geraldo Cândido, do Rio de Jane-

iro, acompanhando a imprensa, ficou impressionado
com o estado de pobreza, de miséria do Município de
Poço Redondo, com suas populações flageladas. O
Estado, dirigido por um Governador do PSDB, Partido
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, permite
que essas populações, por falta de comida, alimen-
tem – se da palma, alimento específico para o gado, e
que crianças tomem chá de cidreira sem açúcar para
enganar o estômago. Enquanto isso, nosso impressi-
onante endividamento, um dos maiores do mundo,
somam mais de R$400 bilhões, fruto de uma política
de inversão de prioridades. Se aplicássemos, por
exemplo, 2,5% desse endividamento, acabaríamos
com o problema da fome no Brasil. Com 5%, diminui-
ríamos substancialmente o sofrimento do nordestino,
com a implantação de projetos de irrigação, projetos
esses que são prometidos pelos Governos, mas que
não são implantados. O Presidente Fernando Henri-
que Cardoso prometeu irrigar mais de um milhão de
hectares em nosso Nordeste, mas, até agora, nada foi
feito. A prioridade ímpar é o capital, é investir nos ban-
cos, permitir que tenham lucros exorbitantes, como
aconteceu no último mês de janeiro, quando as institui-
ções bancárias tiveram lucros muito maiores que os do
ano passado. V. Exª conta com a minha solidariedade e
– tenho certeza – com a solidariedade dos que ouviram
o seu pronunciamento, acompanhando pela TV Sena-
do o seu discurso. Conte com a solidariedade de um
companheiro de V. Exª, do Bloco de Oposição. Neste
instante, porém, não falamos como Oposição, mas
como brasileiros conscientes da responsabilidade
que nos cabe de denunciar à Nação as mazelas co-
metidas pelo Governo Federal e pelos Governos
Estaduais, que abandonam as causas sociais em fa-
vor de outras que não são prioritárias em nosso País.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
a V. Exª, ilustre Senador Antonio Carlos Valadares,
que já foi Governador, conhece a realidade do
Nordeste – semelhante à do nosso povo no que se
refere à pobreza – e o que ela representa para o País.
Agradeço também aos eminentes Senadores
Mozarildo Cavalcanti, que sempre caminha nessa
luta pela soberania e justiça na região amazônica,
Gilvam Borges, que traz solidariedade de modo muito
especial para nós daquela região, e Geraldo Cândido,
do Rio de Janeiro, sempre solidário a essa luta de
construir um Brasil justo e verdadeiro, conhecedor do
sofrimento humano.

Para finalizar meu discurso, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, gostaria de fazer um apelo no
sentido de que as autoridades brasileiras tenham o
tamanho e a grandeza que têm as crianças pobres
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da região amazônica, quando olham com esperança
para as autoridades que visitam aquela região.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Tião Viana, o
Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretá-
rio.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 165, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,

inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 2, de 1999 (nº 686/95, na Casa de ori-
gem), que altera o nome do Aeroporto Internacional
de Brasília.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999. – José
Roberto Arruda – Sérgio Machado – Hugo Napo-
leão – Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o requerimento.

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

Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão

ordinária de quinta-feira próxima, nos termos do art.
345, inciso II, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 166, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II do artigo 336 do Regi-

mento Interno do Senado, requeremos a Vossa Exce-
lência que submeta à deliberação do Plenário o pedi-
do de inclusão, em Ordem do Dia, em regime de ur-
gência, do Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1999,
que “Concede pensão especial a Cláudio Villas Boas
e Orlando Villas Boas.”

Justificação

A Proposição, de autoria do Poder Executivo, foi
aprovada na Câmara dos Deputados em 24-2-99. A
adoção dessa medida será, sem sombra de dúvida, a
maneira de se homanegear no Dia Nacional do Índio,
que muito realizaram em prol da causa indígena. Por

falecimento de Orlando Villas Boas, a pensão reverterá
à sua esposa, Srª. Marina Lopes de Lima Villas Boas,
sendo mais do que justo que a Pátria, a quem serviram
com desprendimento e urbanidade, contribua para que
os sertanistas e suas famílias, tenham uma vida digna.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999. –
Romeu Tuma – Jáder Barbalho – Osmar Dias –
Hugo Napoleão – Marina Silva.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o requerimento.

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

Aprovado.
A matéria será incluída na Ordem do Dia da

sessão ordinária da próxima quinta-feira, nos termos
do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Seguindo a lista de oradores, concedo a palavra ao
eminente Senador Luiz Estevão.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de forma sistemá-
tica, tem sido abordada pelo Parlamentares de nosso
País questão da maior relevância, qual seja, a refor-
ma política de nossas instituições.

Diversos pontos atinentes à reforma política estão
sendo trazidos, neste momento, à discussão no Senado
Federal; encontram-se em relatório do eminente Sena-
dor Líder do PSDB e, em breve – tenho convicção –,
pela urgência da matéria, serão apreciados pelas Co-
missões e pelo Plenário desta Casa.

Assim, estará sendo discutido o sistema eleito-
ral, particularmente a pertinência ou não da adoção
do voto distrital misto, a proibição de coligações nas
eleições proporcionais, a fidelidade partidária, o de-
sempenho eleitoral para conceito de partido nacional
e, entre outras, a questão do voto obrigatório.

Sabemos do alcance do trabalho que vem sen-
do feito pelo Senador Sérgio Machado e temos abso-
luta convicção de que o Senado, ao apreciar essas
matérias, formulará proposta que ensejará o aperfei-
çoamento do processo político e de nossas institui-
ções democráticas.

Contudo, ao examinar com profundidade as maté-
rias que estão sendo discutidas nesta Casa, verifico que
alguns itens muito particulares e pontuais – que não de-
ixam, por isso, de ter grande relevância para o processo
político – não vêm sendo tratados nos projetos ora em
tramitação no Senado da República.

O primeiro sobre o qual desejo falar aqui diz
respeito a um desdobramento da questão do voto
obrigatório. Ora, é uma discussão que, tenho absolu-
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ta certeza, permeará todos os dias e todos os anos
da nossa vida democrática, já que em nosso País é
tradição a obrigatoriedade do exercício do voto,
inclusive com aplicação de sanções àqueles eleitores
que não o façam, enquanto, por outro lado, em outras
grandes democracias, como a americana, o voto não
é obrigatório, ficando para decisão do eleitor o seu
exercício, ou não.

No entanto, a partir do momento em que essa
discussão não traz um novo resultado, qual seja, a
adoção de um novo sistema que não seja o voto
obrigatório, vemo-nos no seguinte dilema: obrigamos
o eleitor a dar o seu voto nas eleições e, para que isso
aconteça, precisamos dar a ele todas as condições
para que possa, no dia aprazado, exercer seu direito
de cidadão e seu dever de eleitor, dando seu voto aos
candidatos de sua preferência.

Na observação que fiz das duas eleições que
disputei no Distrito Federal, pude verificar que uma
das grandes razões da abstenção principalmente dos
eleitores de menores condições financeiras é justa-
mente a ausência do transporte coletivo. Ao tempo de
Deputado Distrital, eu havia apresentado, na Câmara
Legislativa do Distrito Federal, um projeto de lei que
tornava obrigatória a gratuidade do transporte coleti-
vo no dia das eleições; ao chegar ao Senado, apre-
sentei projeto de igual teor, visando a que, em todo o
País, já nas eleições municipais do ano de 2000, pos-
samos ter, após a aprovação pelo Senado e pela Câ-
mara, a gratuidade de transporte coletivo, no dia das
eleições, oferecida aos eleitores de todos os Municí-
pios brasileiros.

Acredito que o custo a ser suportado pelo Esta-
do, com vistas a estimular e facilitar o exercício do
voto pelos eleitores, é muito pequeno perto do custo
que teria de ser suportado pelos mesmos eleitores de
baixa renda, que, por não terem condições de des-
pender, muitas vezes, uma passagem de ônibus para
exercer o seu voto, deixam de fazê-lo, prejudicando o
exercício democrático e o resultado das próprias elei-
ções, porque entendo que a mais perfeita das elei-
ções é aquela que, depois de publicado o resultado
das urnas, reflete, com absoluta precisão, o senti-
mento de uma comunidade.

Ora, se, por inviabilidade financeira, parcela sig-
nificativa da população, cerca de 20%, não exerce o
seu direito de voto – muitas vezes, por dificuldade de
locomoção -, é evidente que, ao deixarmos de prover
essa condição, estamos evitando que a eleição reflita,
com precisão, o sentimento e o desejo do eleitorado e
da comunidade.

Outra questão que me parece extremamente
importante e que pude observar nas eleições do dia 4
de outubro de 1998 e também do dia 25 de outubro é

a possibilidade de fraude na votação pela urna eletrô-
nica. E quero citar como exemplo o ocorrido no Distri-
to Federal: após as eleições em primeiro turno, fazen-
do um exame minucioso das mais de três mil e cem
seções eleitorais do Distrito Federal, verificamos uma
grande contradição entre algumas seções. Por exem-
plo, na região do Paranoá, três seções eleitorais, situ-
adas em uma mesma escola, em salas vizinhas, entre
as mais de 20 que se situavam naquele local, tinham
resultados completamente disparatados; também ha-
via, na maior parte das seções daquela escola, abs-
tenção por volta de 20% a 25%, enquanto que, em
três urnas, essa abstenção, de forma inexplicável, ba-
ixava para 3%. O mais interessante é que esse dife-
rencial entre os 20% a 25% da média das demais se-
ções eleitorais e o resultado daquelas três urnas mos-
trava que os votos de todos aqueles eleitores que,
aparentemente, naquelas urnas, naquelas seções, ti-
nham deixado de se abster e “teriam comparecido”
para votar eram destinados ao mesmo candidato.
Fica, com isso, evidenciada a fraude, já que alguém
teria votado por esses candidatos, direcionando to-
dos os votos dos ausentes a determinado postulante
de um cargo eletivo.

Esse mesmo estudo, feito em outras regiões do
Distrito Federal, como Planaltina, Sobradinho e,
particularmente, Ceilândia, verificou a ocorrência do
mesmo fenômeno.

Levado o assunto à discussão, ao Corregedor
do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e
também ao Presidente do mesmo Tribunal, para a
minha surpresa e também deles, consultados os
técnicos de informática que haviam formulado, no
TSE, o projeto da urna eletrônica, verificamos que é
muito fácil fraudar o processo de votação eletrônica.
De que forma? É muito simples. Basta que o mesário
ou o encarregado da seção, ao final dos trabalhos,
verificando o não comparecimento de um
determinado número de eleitores e que, portanto, não
deverão comparecer para votar, por meio da listagem
que tem em seu poder, abra a urna para cada um
daqueles eleitores, digitando simplesmente o número
do título eleitoral que se encontra registrado em
listagem impressa em seu poder. Ou seja, é possível,
na urna eletrônica, que o mesário abra a urna para a
votação, por quem quer que seja, digitando o número
do título eleitoral, que é a condição necessária e
suficiente para que o eleitor ou alguém em seu lugar
faça o exercício do voto. Nesse ponto reside a
possibilidade da fraude, porque é possível abrir a
urna sem que haja sequer a presença do eleitor.

Verificada a possibilidade dessa fraude, e as
evidências mostravam que isso poderia ter ocorrido

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ���� ����



no Distrito Federal, surgiu, após um minucioso exame
por parte dos técnicos em urna eletrônica no
processo de votação eletrônica e em computação,
uma proposta para corrigir essa possibilidade de
fraude, qual seja, a da introdução no programa da
urna eletrônica não só do número do título de eleitor
para que ela seja liberada para votação, mas que
além do número do título de eleitor, que fica em poder
do mesário, seja também necessária a introdução da
data de nascimento do eleitor, que não seria
registrada na listagem, mas que seria perguntada ao
eleitor no momento em que ele se apresentasse para
o voto. Dessa forma, seria impossível, na ausência do
eleitor, que outra pessoa em seu lugar pudesse,
naturalmente mediante um conluio com o presidente
da seção, manifestar, no lugar do eleitor – ausente e,
portanto, que não votaria – um outro voto, que
distorceria completamente o resultado daquele pleito.

Esse sistema, por incrível que pareça, apesar
de todos os cuidados tomados para resguardar a ve-
racidade do processo de votação eletrônica, é absolu-
tamente factível. Ele foi estudado minuciosamente
por minha assessoria, pelos técnicos do Tribunal Re-
gional Eleitoral do Distrito Federal e por mim. Para evi-
tar que o problema se repita no pleito de 2000 e nos
demais, doravante, já que a tendência é que a urna
eletrônica, notável avanço no sistema de veracidade
das eleições brasileiras, cada vez mais se universali-
ze, precisamos, a cada passo, aperfeiçoar a sua se-
gurança a fim de que, por meio desse processo, te-
nhamos a certeza de que o resultado das urnas refle-
tirá sempre a vontade do eleitor.

Por essa razão, apresentei também projeto de
lei no Senado que visa coibir essa possibilidade de
fraude, aperfeiçoando assim, de maneira simples e
segura, o processo eleitoral por intermédio da
votação eletrônica.

Uma terceira questão chama a atenção de
todos nós parlamentares e é, principalmente,
incompreensível para o eleitor. Trata-se do critério
adotado nas eleições proporcionais para Vereadores,
Deputados Estaduais e Deputados Federais, que
possibilita, muitas vezes, que um candidato que tenha
recebido menos votos ocupe o mandato de um
candidato de outro partido que tenha recebido mais
votos.

Essa aparente anomalia, fruto da maneira de se
calcular o quociente, o coeficiente eleitoral que dará o
número de cadeiras, na eleição proporcional, destina-
das a cada partido, de certa forma buscou, na sua
concepção, fortalecer as agremiações partidárias.
Mas o que se verifica na prática, Sr. Presidente, é o

processo inverso, que penaliza os partidos e enfra-
quece as instituições partidárias. O que vemos, às
vésperas do prazo fatal para registro das candidatu-
ras, é que os candidatos, preocupados com a neces-
sidade de obter uma votação muito grande para ga-
rantir uma cadeira no Parlamento, nos grandes parti-
dos, buscam legendas menores, sem nenhum com-
promisso de fidelidade com elas, única e exclusiva-
mente com o propósito de disputar o pleito e, logo
após, proclamado o resultado e diplomados os ven-
cedores, retornam a seus partidos de origem, geran-
do novamente um enorme desgaste para a instituição
política. Se o eleitor já não compreendia por que dois
candidatos, um, com quatro mil votos; o outro, com
oito mil votos, sendo que o de oito mil ficou como su-
plente e o de quatro mil assumiu uma cadeira, com-
preende menos ainda por que, logo após a diploma-
ção e a posse, um grande número de parlamentares
deixa os partidos pelos quais foram eleitos e migram,
principalmente, para as grandes legendas.

Portanto, as duas situações trazem uma
distorção do processo político, do sistema partidário e
um enorme desgaste e incompreensão por parte do
eleitor, uma vez que ele, com toda razão, não
consegue compreender o que justifica essa injustiça
de o menos votado ocupar espaço do mais votado e o
absurdo da revoada de políticos logo após a posse,
gerando essa divulgação pela imprensa da aparente
infidelidade partidária.

Não se trata, no caso, de infidelidade partidária;
trata-se apenas de uma maneira de se proteger con-
tra a dificuldade que o cálculo do coeficiente de pro-
porcionalidade gera para alguns Deputados obterem
uma cadeira no Parlamento dentro de legendas de
grandes partidos. Por esta razão, apresentei neste
Senado da República um projeto de lei que busca mo-
dificar os critérios de eleição dos candidatos a cargos
proporcionais da seguinte maneira: fazendo que em
cada legenda ou coligação, os votos de legenda se-
jam divididos proporcionalmente ao número de votos
obtidos por cada candidato.

Dessa forma, um determinado partido, cujos
candidatos em sua totalidade atingiram 100 mil votos
e que a legenda obteve mais 50 mil votos de legenda,
esses 50 mil se incorporariam àqueles 100 mil e
seriam divididos proporcionalmente ao número de
votos obtidos pelos diversos candidatos. De maneira
que, nesse caso específico, cada candidato teria um
acréscimo de 50% em relação ao número de votos
obtidos. E, após ser feito o cálculo da incorporação do
voto de legenda aos Parlamentares votados na-
quela legenda, aí sim, seriam escolhidos os mais
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bem votados, independente de coeficiente, de
quociente ou de sigla partidária, para ocupar suas
cadeiras no Parlamento.

Dessa forma, esses dois problemas estariam re-
solvidos, ou seja, para o eleitor seria muito fácil enten-
der, porque, após o pleito, e após a divulgação dos 8,
16, 20, 24 mais bem votados, ele perceberia que jus-
tamente aqueles que obtiveram mais votos estariam
ocupando as cadeiras de Vereadores, Deputados
Estaduais e Deputados Federais. Além disso, evita-
ríamos que, logo após a posse, tivéssemos essa tro-
ca de partidos, que enfraquece as legendas, que gera
uma série de barganhas no sistema partidário e, além
disso, desmoraliza, de certa forma, o Poder Legislati-
vo perante o eleitor.

Portanto, Sr. Presidente, essas três matérias
que, tenho certeza, por meio das observações minu-
ciosas que pudemos fazer ao longo dos pleitos que
disputamos, e de que, sem dúvida alguma, tenho con-
vicção, merecerão aprofundado estudo dos nobres
Colegas Senadores, visando incorporar ao processo
de reforma política e de reforma partidária, que ora se
discute neste Senado. Tenho a convicção de que,
com essa contribuição, poderemos estar trazendo
melhorias que busquem dignificar a função parlamen-
tar, simplificar o processo eletivo e dar mais seguran-
ça, de forma que a eleição reflita, cada vez mais, a so-
berana vontade do eleitor.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador Luiz
Estevão.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) –
Perfeitamente, Senador Antonio Carlos Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Luiz Estevão, quero felicitar V. Exª pela
propriedade com que desenvolveu um tema tão árido,
mas tão importante quanto o da reforma políti-
co-eleitoral, que, certamente, será um dos temas mais
importantes a serem discutidos no âmbito do Senado
Federal, principalmente no âmbito da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. No ano passado, foi
instituída uma comissão, como V. Exª sabe, que teve
como relator o Senador Sérgio Machado. Todavia, os
trabalhos dessa comissão não puderam ser deliberados
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
tendo em vista o término da legislatura. Entretanto, não
só o Senador Sérgio Machado, como também outros
Parlamentares que se interessam pelo assunto estão
providenciando a renovação de todos aqueles projetos
que não foram objeto de discussão na legislatura pas-
sada. E vejo que V. Exª, muito embora esteja ingressan-
do agora no Senado, fala com categoria, com conheci-
mento de causa, a respeito de problemas fundamentais
ao aperfeiçoamento do sistema eleitoral e, conseqüen-

temente, da verdade eleitoral, que precisa ser revista
neste País. A questão, por exemplo, da fraude – foi real-
mente uma descoberta interessante essa de V. Exª –, e
a sua proposta, que naturalmente será discutida por to-
dos nós, já é o início de algo que realmente, nessa refor-
ma, não se propôs; é algo novo o que V. Exª traz. Além
desta saída – a de o eleitor apresentar a sua data de
nascimento –, poderá haver uma outra, por exemplo, a
da impressão digital, tal como existe hoje para o Depu-
tado Federal que precisa, em primeiro lugar, para votar,
apresentar a sua impressão digital. Seria outra forma de
se evitar a fraude. Outros temas importantes aos quais
V. Exª se referiu foram o do voto obrigatório e o do
transporte gratuito das populações periféricas. Na ver-
dade, existe há muito tempo uma lei, ainda não revoga-
da, a Lei Etelvino Lins, se não me engano. Um Deputa-
do de Pernambuco apresentou uma lei obrigando a
Justiça Eleitoral a colocar à disposição das diversas zo-
nas eleitorais em todo o Brasil recursos suficientes para
o pagamento do transporte dos eleitores. Isso foi feito
na primeira eleição – não apenas em relação ao
transporte, mas também em relação à alimentação –,
quando cumpriram-se 50% das exigências legais.
Nas eleições subseqüentes, o Governo deixou de in-
cluir no Orçamento Federal, à disposição da Justiça
Eleitoral, recursos necessários à realização da idéia
que V. Exª defende, que considero importante. Se o
projeto para o financiamento público de campanha,
um dos assuntos que iremos debater, for aprovado –
tenho um projeto nesse sentido – evitar-se-ia a inclu-
são dos recursos no Orçamento. Isso seria tarefa dos
partidos políticos, que colocariam à disposição da
Justiça Eleitoral os recursos necessários para o pa-
gamento do transporte gratuito. Portanto, quero para-
benizar V. Exª pela oportunidade do seu pronuncia-
mento e da apresentação desses projetos que vêm,
certamente, enriquecer o debate nesta Casa em ma-
téria eleitoral.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Nobre
Senador Antonio Carlos Valadares, agradeço-lhe so-
bremaneira a oportunidade e a pertinência do seu
aparte. V. Exª lembra, também, um tema extrema-
mente importante, o da discussão do financiamento
público das campanhas eleitorais – uma das principa-
is questões a ser debatida na reforma políti-
co-partidária. Refere-se ainda à importante Lei Etelvi-
no Lins. E quero aqui acrescentar, inclusive, que é cri-
me fornecer transporte para o eleitor em dia de elei-
ção. É uma questão importante, mas também subjeti-
va, sabermos até que ponto um candidato está ou
não oferecendo transporte para o seu eleitor. E isso
acaba muitas vezes sendo motivo de imensos atritos
no dia do pleito.

Portanto, o que defendo? Simplesmente, que,
no dia da eleição, todo o sistema de transporte cole-
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tivo urbano dos Municípios seja colocado à
disposição da população gratuitamente, com o
funcionamento normal de suas linhas. O custo é
extremamente baixo em relação aos benefícios
obtidos. O transporte gratuito propiciaria o benefício
da votação àqueles eleitores que não dispusessem
de recursos para pagar uma passagem de ônibus,
uma vez que, se cobramos do eleitor a
obrigatoriedade do voto, cabe a nós, políticos e
Estado, darmos a ele as condições necessárias para
que, sem o sacrifício da sua combalida economia,
possa exercer esse direito que passa a ser um dever,
a partir do momento em que nós, legisladores,
determinamos a obrigatoriedade do voto em nosso
País.

Agradeço imensamente a V. Exª pelo aparte,
tendo certeza de que essas contribuições e outras que
já tramitam nesta Casa servirão, e muito, para o
aperfeiçoamento do sistema representativo brasileiro.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Ouço
com prazer V. Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Luiz
Estevão, apenas estou usando a oportunidade de
aparteá-lo para reverenciar o trabalho que V. Exª vem
desenvolvendo nesta Casa. Cotidianamente – inclusi-
ve tenho comentado isso em casa -, fico entusiasma-
do com a participação constante de V. Exª nas discus-
sões e, normalmente, trazendo temas novos ao deba-
te. Não posso deixar de elogiar essa medida que V.
Exª traz como proposta para a reforma eleitoral – que
parece-me ser o seu maior objetivo –, porque, como
Chefe da Polícia Federal, passei por experiências la-
mentáveis nos períodos pré-eleitoral e pós-eleitoral,
como a abertura de inquéritos, que se arrastam du-
rante todo o mandato parlamentar, originados do
transporte ilegal de eleitores ou de propagandas mal
orientadas. E aí fica aquele problema: está sendo pro-
cessado tal deputado, mas a Câmara não concede li-
cença para processá-lo.Em alguns casos, o motivo foi
a colocação de propaganda num local impróprio. Para
a Polícia, isso representa uma dificuldade enorme. Há
os perdem toda a razão no inquérito, mas os que têm
razão ficam sempre pendurados por um processo
que se arrasta por muitos anos. Outro problema é o
sistema de votação que, por vezes, é angustiante.
Penso que não devemos nos referir a pessoas da fa-
mília, mas vou dar um exemplo interessante: um dos
meus filhos candidatou-se a Deputado, obteve 60 mil
votos e não conseguiu eleger-se em razão da propor-
cionalidade da legenda. Com quatro, cinco mil votos,
outros foram eleitos e estão ocupando os respectivos

cargos. Esse é o sistema e o respeitamos. Contudo,
creio que V. Exª tem razão, temos de mudar a figura
do que é o voto da população. Temos de valorizar o
Partido, este deve ser fortalecido, mas através dos
membros. Então, a força que o povo dá ao candidato
com o seu voto tem de ser respeitada; temos de bus-
car um mecanismo para que o voto valha efetivamen-
te, só assim irá representar algo para o Partido, que
será, sem dúvida alguma, fortalecido. Desculpe-me a
interferência, Senador. Gostaria de cumprimentá-lo
por tudo o que V. Exª tem feito para engrandecer os
debates travados neste plenário.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) –
Agradeço-lhe Senador Romeu Tuma pela
generosidade de seu coração e de suas palavras a
meu respeito. V. Exª sabe a admiração e o apreço que
sempre tive por sua vida de homem público.

V. Exª traz um testemunho extraordinário: a
questão de um parlamentar, coincidentemente um fa-
miliar, que, tendo obtido sessenta mil votos, vê sua
cadeira ocupada por outros candidatos que tiveram
oito, dez vezes menos votos. São duas injustiças. O
objetivo de um pleito é que tenhamos, representando
o povo – ao menos na forma de votação adotada atu-
almente no Brasil – um segmento da população, jus-
tamente aqueles que obtiveram maior votação na ele-
ição que disputaram. O atual sistema proporciona que
um candidato extremamente bem votado fique de fora
do mandato parlamentar e que o eleitor fique perple-
xo, sem compreender que conta é essa em que me-
nos acaba valendo mais.

Agradeço com muita satisfação a, como
sempre, mais do que oportuna manifestação do
aparte de V. Exª , Senador Romeu Tuma.

E, mais uma vez, Sr. Presidente, sou muito grato
pela oportunidade que me conferiu o povo do Distrito
Federal de estar no Senado Federal prestando, por
meio de projetos e ação legislativa, minha
contribuição para o aperfeiçoamento das instituições
brasileiras.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Ney
Suassuna. (Pausa.)

Concedo a palavra ao eminente Senador Luiz
Pontes.

O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, chego ao Senado
Federal após o exercício de três mandatos como
Deputado Estadual e de um mandato como Deputa-
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do Federal, com os votos de confiança de 1,4 milhões
de cearenses.

Minha missão nesta Casa faz parte do esforço
de transformação do Ceará em um sociedade justa,
com economia competitiva. Desde 1986, tenho tido a
honra de participar com o Governador Tasso Jereis-
sati do processo de dar um rumo ao Ceará. Após ter
sido seu Líder na Assembléia Legislativa do Ceará
nos seus dois primeiros mandatos como Governador,
espero manter essa parceria vencedora durante a
seu terceiro mandato.

Aqui no Planalto Central, permanecerei vigilante
na luta sem tréguas que trava o PSDB do Ceará
contra a pobreza e o atraso, sempre sob a liderança
lúcida, criativa e ousada de Tasso Jereissati.

Ocupo agora, com muita honra, o lugar antes
ocupado pelo Senador Beni Veras, eleito
Vice-Governador. Companheiro de muitas lutas, guru e
mentor intelectual do grupo político que promove a
transformação do Ceará, Beni Veras exerceu o seu
mandato voltado para a mais nobre missão do Senado
Federal: a defesa e a manutenção da unidade
nacional.

Para sinalizar o meu comprometimento com a
questão regional, dedicarei este momento à reflexão
acerca de duas constatações.

– a primeira, de que houve a intensificação das
desigualdades inter-regionais;

– a segunda, de que a concentração da
aplicação dos recursos federais no Sul e no Sudeste,
aliada à inexistência de uma política nacional de
desenvolvimento regional, reflete o descaso do
Governo Federal com a Amazônia e com o Nordeste.

Por mais sábio que seja o sociólogo Fernando
Henrique Cardoso, por mais honesto e correto que
seja o Presidente Fernando Henrique Cardoso, a
ação do Governo Federal segue refletindo a cultura
institucional vigente há tempos. Assim, as promessas
e os compromissos assumidos tornam-se letras mor-
tas, vítimas da tecnocracia do serviço público federal.

Para exemplificar o descaso do Governo
Federal com a questão regional, tomemos a área de
financiamento do sistema BNDES; a área de
desenvolvimento científico e tecnológico, e, por
último, as áreas de educação e de saúde.
Inicialmente, vejamos o sistema de financiamento.

A Amazônia e o Nordeste ainda necessitam de
um Estado promotor de seu desenvolvimento, pois
têm pequena capacidade de atrair iniciativas do setor
privado e ainda dependem de investimentos
estruturadores que são responsabilidade do setor
público.

Em 1997, o sistema BNDES destinou para es-
sas duas regiões as menores aplicações em termos
per capita: 40 dólares per capita na Amazônia e 52
dólares per capita no Nordeste. Em contraste, para
as regiões mais desenvolvidas, com maior capacida-
de de atrair investimentos privados e já bem dotados
de infra-estrutura, o sistema BNDES, em 1997, desti-
nou 146, 137 e 168 dólares per capita, respectiva-
mente, ao Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Sr. Presiden-
te, Sr.ªs e Srs. Senadores, vejam bem a disparidade:
entre 137 e 168 dólares per capita nas regiões mais
dinâmicas, enquanto, para as duas regiões ainda ca-
rentes do Estado promotor do desenvolvimento, ape-
nas 40 e 52 dólares per capita.

Passemos à área de ciência e tecnologia. É
triste constatar, mas os órgãos federais de promoção
do desenvolvimento científico e tecnológico atuam
como aquele personagem do Chico Anísio que tinha
horror aos pobres. O Governo Federal concentra a
aplicação de todos os recursos financeiros no Sul e
Sudeste. Senão vejamos:

– o Programa de Capacitação de Recursos
Humanos em Áreas Estratégicas concentra nas
Regiões Sul e Sudeste 83% das bolsas de estudo que
distribui;

– o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico patrocina a implantação de
834 projetos, dos quais 81% se localizam no Sul e
Sudeste;

– 85% dos pesquisadores e 76% dos bolsistas
apoiados pelo CNPq e pela Capes se concentram no
Sudeste e Sul.

A primazia dos objetivos e interesses do Sul e
do Sudeste está refletida nas seguintes
conseqüências:

– dos grupos de pesquisa de maior qualidade e
produtividade, apenas 5% estão localizados na
Amazônia e no Nordeste, e entre as 20 melhores
universidades, apenas duas estão localizadas fora
das regiões mais dinâmicas.

Com relação à educação escolar no Nordeste,
as informações oficiais mostram um grande desnível
entre o Nordeste e as regiões mais dinâmicas do
País:

– na primeira série do ensino fundamental no
Nordeste, 49% dos alunos são aprovados, enquanto
no Sudeste, 88% são aprovados; no Nordeste, 24%
dos alunos são reprovados e 27% abandonam a
escola. Na Região Sudeste, apenas 7% são
reprovados e apenas 6% abandonam a escola.

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB – CE) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Luiz Pontes?
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O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE) – Com o
maior prazer, nobre Senador Lúcio Alcântara.

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB – CE) – Sem que-
rer interrompê-lo, solicitei o aparte para dizer que a
chegada de V. Exª ao Senado significa, em primeiro
lugar, uma homenagem à memória do seu saudoso
pai, o ex-Deputado e ex-Senador Oziris Pontes, que
militou na política do Estado durante muitos anos e se
destacou sempre pelo seu espírito público e por seus
interesses pelas questões do Ceará e da região nor-
destina. Tive o privilégio de conhecê-lo e com ele pri-
var. Meu pai e ele foram grandes amigos, estiveram
na política do Ceará durante muitos anos. Portanto,
com a chegada de V. Exª, não podemos deixar de
evocar a memória dele. É de justiça que assim proce-
damos. Em segundo lugar, V. Exª diz que vem ocupar
o lugar do Senador Beni Veras, que se destacou aqui
como um homem profundamente vinculado à discus-
são e ao debate das questões regionais, que, ao ter-
mo do seu mandato, deixou-nos um legado: o livro in-
titulado Os dois Brasis. Um livro que fala por si mes-
mo. Os dados que ali estão respaldam e justificam o
discurso de V. Exª, voltado para essa questão velha
sempre repisada e lembrada da assimetria do desen-
volvimento regional no Brasil. E nessa assimetria e ir-
regularidade do desenvolvimento do País, o Nordeste
está em pior situação, porquanto é o mais pobre e o
mais populoso. O Centro-Oeste tem carências de in-
fra-estrutura urbana, estrada e energia. O Norte é
também muito pobre, mas tem população urbana ex-
tremamente rarefeita, com baixa densidade demográ-
fica. O Nordeste, todavia, é pobre e populoso. São
grandes aglomerados urbanos que ali estão e que
clamam e exigem uma ação federal para enfrentar
esse problema. Quero dizer a V. Exª que o seu traba-
lho começa bem. Trata-se de um assunto antigo, mas
atual, porque não houve modificação, as transforma-
ções não ocorreram. Muitos de nós Senadores fize-
mos o discurso de estréia tratando desse problema. V.
Exª fala sobre o mesmo assunto, honrando a sua tra-
dição e a sua história política como Deputado Estadu-
al que foi, Presidente da Assembléia Legislativa. Ade-
mais, não podemos nos esquecer da sua origem fa-
miliar, filho do ex-Deputado e Senador Oziris Pontes;
e, ainda, a cadeira que ocupa, pois sucede o nosso
Senador Beni Veras, atual vice-Governador do Esta-
do do Ceará. É preciso lembrar que S. Exª também se
destacou nesta Casa pelo seu estudo e pelo debate
que promoveu, cobrando uma solução para as ques-
tões regionais, principalmente a nordestina. Muito
obrigado.

O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE) – O aparte
de V. Exª enriquece o meu pronunciamento; V. Exª
que esteve sempre lutando para que possamos dimi-
nuir as desigualdades regionais.

Continuando, Sr. Presidente:
– a média de anos de estudo das pessoas de

mais de 10 anos de idade é de 6 anos para a Região
Sudeste, e apenas 3,9 para a Região Nordeste;

– a taxa de analfabetismo na Região Sudeste é
de 8%, enquanto na Região Nordeste atinge 29%.

Em 1995, último ano para o qual se dispõe de
regionalização do gasto público, na área de educa-
ção, os governos estaduais e municipais do Sudeste
dispunham de R$11,7 bilhões, enquanto no Nordeste
esses mesmos níveis de governo dispunham de ape-
nas R$3,7 bilhões.

Diante de tal disparidade de meios, como o Go-
verno Federal distribuiu seus recursos?

Em 1995, o gasto direto do Governo Federal com
educação e cultura no Nordeste foi da ordem de R$1
bilhão, enquanto no Sudeste foi de R$1,6 bilhão.

Um exemplo ilustrativo: o Rio de Janeiro ficou
com R$731 milhões para atender a uma popula-
ção-alvo de 5,9 milhões de pessoas. Em contraste, a
Bahia, com 6,6 milhões de jovens a serem atendidos,
recebeu apenas R$133 milhões.

Embora com a implantação do Fundef, em janei-
ro de 1998, o Brasil tenha passado a dispor de um
novo instrumento para a melhor administração e alo-
cação dos recursos educacionais entre as diversas
esferas governamentais, o Nordeste continuou em
desvantagem.

Ao Nordeste, a União destinou R$410 milhões
como complementação aos recursos locais. Todavia,
o impacto desses recursos no Fundef não diminuiu o
fosso entre a disponibilidade de recursos no Sudeste,
R$6,3 milhões, e, no Nordeste, R$3,2 bilhões.

Sr. Presidente, passemos a análise para a
questão da saúde:

– a taxa de mortalidade é de 60 por mil nascido
vivos no Nordeste, enquanto no Sudeste e no Sul
essa taxa girava em torno de 20 mortes por mil;

– a mortalidade por causas mal definidas repre-
senta 15% dos óbitos do total do País, mas, no Nor-
deste, esse indicador é de 32%. Essa elevada taxa
evidencia a precariedade da assistência à saúde da
população, uma vez que óbitos sem definição de cau-
sa indicam falta de acesso a serviços de saúde ou a
meios de diagnósticos eficientes.

Mas, em contraposição a esses indicadores, em
1998, o SUS, em termos per capita, destinou ao Su-
deste R$69,00, enquanto, ao Nordeste, destinou ape-
nas R$56,00.

Em 1995, último ano para a qual se dispõe de
regionalização do gasto público, na área da saúde, os
governos estaduais e municipais do Sudeste, dis-
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punham de R$4,9 bilhões, enquanto, no Nordeste, de
apenas R$1,3 bilhões.

Diante dessas desigualdades o que fez o Gover-
no Federal? Concentrou seus recursos onde já havia
maior disponibilidades de serviços de atenção à saú-
de. Ao Sudeste destinou R$4,8 bilhões e, ao Nordes-
te, destinou apenas R$2,3 bilhões.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as
desigualdades regionais no Brasil podem ser mais
bem percebidas se a análise se desenvolver em nível
municipal:

– apenas 40% dos municípios brasileiros têm
baixo nível de desenvolvimento, mas 77% desses
municípios se localizam no Nordeste;

– 93% dos municípios nordestinos têm baixo
desenvolvimento humano, enquanto apenas 2% dos
municípios sulistas estão classificados nessa
categoria.

A distribuição da população também caracteriza
as desigualdades regionais. No Nordeste, 62% da
população vivem em municípios de baixo índice de
desenvolvimento humano, enquanto, no Sul, apenas
1% da população vive em municípios incluídos nessa
categoria.

Resumindo, no Sudeste, 14% dos municípios
têm baixo índice de desenvolvimento humano e abri-
gam apenas 4% da população regional. Enquanto, no
Nordeste, 93% dos municípios têm índice de baixo
desenvolvimento humano e abrigam 62% da popula-
ção regional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a análise
até aqui desenvolvida nos permite chegar a três
conclusões:

Primeira: as desigualdades inter-regionais
refletem a concentração do gasto federal e dos
benefícios tributários. No período de 1995 a 1998, o
Nordeste se beneficiou apenas com 12% da renúncia
fiscal, enquanto o Sudeste absorveu 47% dos
benefícios tributários.

Segunda: o porte das finanças da União parece
já não ser compatível com o grande fosso existente
entre os brasileiros segundo a origem geográfica. No
período de 1995 a 1997, a União repassou aos gover-
nos estaduais e municipais uma média anual de
R$28,3 bilhões, em transferências constitucionais, le-
gais e negociadas livremente.

Sr. Presidente, esse montante de recursos
transferidos constitui cerca de 3% do PIB nacional. É
uma disponibilidade insignificante para fazer face à
realidade desigual entre os brasileiros, pois os 45
milhões de nordestinos têm renda per capita
equivalente a menos da metade da renda per capita

média do Brasil e a um terço da renda per capita dos
brasileiros do Sudeste.

Terceira: a intensificação da natureza dual do
nosso País é reflexo da inexistência de uma política
nacional de desenvolvimento regional. Apesar da for-
te admiração que tenho pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, meu companheiro de Partido, não
posso esquecer a mensagem contida nos números
oficiais. A atual compreensão da questão regional re-
flete uma visão do Brasil baseada na Avenida Paulis-
ta, ou seja, numa maneira paulistana de pensar o
País.

É emblema dessa distorção o fato de os três últi-
mos grandes projetos de investimento federal esta-
rem situados na área de influência de São Paulo. Re-
centemente, foram inaugurados a Usina Porto Prima-
vera – com investimento de R$9,4 bilhões –, a Ponte
Rodoferroviária sobre o Rio Paraná – com investi-
mento de R$1,3 bilhão – e o Gasoduto Bolívia-São
Paulo – com investimento de R$1,5 bilhão.

Enquanto isso, a Amazônia e o Nordeste estão
aguardando a Ferrovia Transnordestina, a Hidrovia do
São Francisco e os prometidos Eixos de Integração e
Desenvolvimento. O novo modelo de irrigação, assim
como os prometidos pólos agroindustriais, ainda se
encontram no estágio de estudos.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE) – Com o
maior prazer, nobre Senador Ney Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Estou mui-
to feliz em ouvir o discurso de V. Exª. Embora seja a
primeira vez que ocupe a tribuna, V. Exª o faz abor-
dando de modo didático as nossas dificuldades, as di-
ficuldades nordestinas. Queria lembrá-lo de que uma
prioridade nossa não está sendo ainda executada
com a velocidade que queríamos: a transposição das
águas do Rio São Francisco.

O SR. LUIZ PONTES (PMDB – CE) – Em meu
discurso abordo essa questão.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª, en-
tão, ainda falará a respeito. Com certeza, não só para-
benizo V. Exª, mas me solidarizo com V. Exª pelo seu
discurso, que apresenta um diagnóstico das nossas
dificuldades e das injustiças que sofremos. Ao verifi-
carmos, quando se fala em isenção fiscal, que Esta-
dos desenvolvidos recebem pelo menos três vezes o
que recebe todo o Nordeste, que abriga quase um ter-
ço da população do Brasil, compungidos ficamos. É
triste ver essa injustiça ser perpetuada governos e go-
vernos. Parabéns a V. Exª.
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O SR. LUIZ PONTES (PMDB – CE) – Agradeço
o aparte, lembrando que V. Exª, no começo desta
Legislatura, deu entrada num requerimento perante a
Comissão para que possamos juntos trabalhar para
diminuir essas desigualdades.

Continuando, Sr. Presidente:
A recente seca no Nordeste veio a desnudar a

completa ausência de uma política abrangente e con-
sistente para o fortalecimento da economia do se-
mi-árido nordestino. A questão da oferta garantida de
água ainda está sem propostas concretas e as fren-
tes de serviço e os carros-pipa atestam a persistência
de uma situação de vulnerabilidade, que ocupa as
crônicas e os discursos políticos desde o tempo do
Império.

A dependência de milhões de nordestinos da
distribuição de cestas básicas humilha as lideranças
políticas regionais e leva à descrença da sociedade
quanto à capacidade e à vontade de construir um país
segundo os nossos sonhos.

Sr. Presidente, nesse quadro desfavorável,
identificamos duas iniciativas a favor das regiões mais
desfavorecidas do Brasil que merecem a atenção
desta Casa: o Projeto de Transposição de Águas do
São Francisco e o Projeto de Regionalização do Sis-
tema BNDES.

Com um custo estimado em cerca de 1,2 bilhão
de reais, o Projeto de Transposição de Águas do São
Francisco beneficiará a população de extensas re-
giões de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte
e Ceará.

Durante os dois anos que passamos como Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Ceará, procura-
mos responder aos anseios da população, fortalecen-
do a luta em defesa desse projeto.

Nesse sentido, criamos uma Comissão Parla-
mentar Especial para trabalhar em articulação com
representantes das assembléias legislativas da Para-
íba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O principal
objetivo consistia em cobrar do Governo Federal o
imediato início das obras desse importante projeto de
desenvolvimento regional.

Agora, da tribuna do Senado Federal, continua-
rei solidário com o clamor do sertão em busca da ofer-
ta garantida de água para o abastecimento humano e
para o atendimento às atividades produtivas.

A segurança de dispor de uma fonte de última
instância nos anos de escassez, devido ao baixo nível
de precipitação pluviométrica, permitirá, nos anos
chuvosos, o pleno aproveitamento das águas locais.

A transposição usará os grandes açudes
regionais como centros de captação de água
transposta, objetivando, do ponto de vista técnico,

integrar os diversos reservatórios e garantir o
suprimento em épocas de crise.

Como Senador pelo Estado do Ceará, espero
que os primeiros quatro anos do Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso tenham sido
suficientes para a revisão dos projetos de engenharia
e elaboração dos estudos de impacto ambiental.

Espero que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso se sensibilize com essa justa reivindicação
dos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio
Grande do Norte e autorize a imediata liberação de
recursos para o início das obras de transposição de
águas do rio São Francisco, pois as promessas de
campanha eleitoral de 1994, repetidas agora em
1998, acenderam a chama da esperança nos cora-
ções de milhões de sertanejos.

O segundo projeto favorável às regiões menos
aquinhoadas de recursos federais é o de
regionalização do Sistema BNDES.

Nesse sentido, muito estimaria ver aprovada a
proposta do Senador Beni Veras para o estabeleci-
mento de uma sistemática de financiamento da políti-
ca nacional de desenvolvimento regional, objeto do
Projeto de Lei nº 22, de 1997, reapresentada pelo
ilustre Senador Jefferson Péres, que está em tramita-
ção na Comissão de Assuntos Econômicos.

Faço daqui da tribuna um apelo ao nobre Sena-
dor Fernando Bezerra, que conhece como ninguém
as desigualdades inter-regionais, que não deixe
acontecer com a iniciativa do Senador Jefferson Pé-
res o que aconteceu com a iniciativa de Beni Veras, a
qual passou 1997 e 1998 dormindo nas gavetas do
Relator, sem nenhum debate, sem nenhum aprimora-
mento.

Considero decisivo para a permanência da uni-
ade nacional dedicar o Sistema BNDES à questão
regional. Gostaria de ver os recursos do FAT serem
aplicados na construção de um Brasil uno, próspero e
indivisível, com a mesma criatividade e ousadia com
que o antigo BNDE executou o Plano de Metas do Go-
verno Juscelino Kubitschek.

Com essa reflexão sobre a questão regional,
chego ao Senado Federal cheio de esperança de que
ainda haja tempo e coragem para contornar essa
apartação social entre os brasileiros, em função da
origem geográfica.

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

Concedo a palavra ao eminente Senador Ney
Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronun-
cia seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
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Sr.Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uso a tribuna
para abordar dois assuntos que já foram por mim
tratados muitas vezes no plenário desta Casa. Um
deles, a seca no Nordeste. Até parece que ela já
acabou. Não se vê mais a imprensa falar em seca,
tampouco as autoridades federais. E por quê?
Porque choveu na maior parte do Nordeste.
Entretanto, Sr. Presidente, não choveu em todo o
Nordeste com regularidade; ainda existem áreas em
que o inverno não chegou, e outras em que, embora
tendo chegado, está sendo insuficiente para dar
continuidade à lavoura que nos geraria alimentos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
exatamente sobre essa questão que eu queria alertar
o Governo Federal e também esta Casa. Solicitamos,
no começo desta Legislatura, a reabertura da
Comissão da Seca, exatamente para que
pudéssemos fazer um levantamento real e oferecer
sugestões quanto à reforma do DNOCS e à
transposição de águas do rio São Francisco.

Hoje mesmo, os Governadores de Pernambuco,
Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte estão reunidos
na Secretaria Especial de Políticas Regionais,
discutindo as dificuldades e os caminhos do projeto de
transposição, que trará para nós alento e alívio
permanentes, pelo menos no que se refere ao consumo
humano. Há poucos minutos, ouvia o Senador que me
antecedeu. S. Exª mencionava as necessidades, fazia
um detalhado diagnóstico da situação e falava na
transposição de águas do rio São Francisco.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Permite-me V. Exª um aparte, nobre Senador
Ney Suassuna?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois
não, nobre Senador Antonio Carlos Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Ney Suassuna, sou testemunha de
que V. Exª, nesta Casa, é um dos maiores
defensores das resoluções de problemas da nossa
região. Seus discursos são sempre pautados em
dados que demonstram insofismavelmente a
necessidade da adoção de uma política permanente
em favor do desenvolvimento do Nordeste. Não
políticas paliativas, como frentes de trabalho,
distribuição de alimentos. O povo do Nordeste não
quer caridade, quer oportunidade de emprego, o
desenvolvimento da região. Mas, lamentavelmente,
apesar de estudos realizados ano a ano, desde
1887, quando da grande crise, surgiu o primeiro
plano de ataque aos problemas do flagelo das secas.
E de lá para cá, na legislatura passada, uma
comissão presidida pelo Senador Waldeck Ornelas –

não sei se V. Exª também participou dessa comissão
–, fez um trabalho primoroso, apresentando as
alternativas para o Governo Federal se debruçar
sobre os problemas do Nordeste e as suas soluções.
Esse trabalho foi entregue pessoalmente pelos
Senadores ao Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, na legislatura passada. Basta,
Senador Ney Suassuna, que esse trabalho seja
levado em consideração e o Presidente da República
ali encontrará as soluções para o problema da nossa
região. A imprensa tem noticiado o Estado de Sergipe
como um dos focos mais graves dessa seca. No
Município de Poço Redondo, um dos Municípios mais
pobres do nordeste do Brasil, o povo está comendo
palma, que é um alimento para o gado, e as crianças
estão tomando chá de cidreira para enganar o
estômago, tal a fome que as populações daquele e
dos Municípios circunvizinhos estão sofrendo. O
assunto que V. Exª aborda é da maior importância. O
Governo Federal tem que levar em conta que, se
choveu em alguns Estados e em alguns Municípios,
essas chuvas são esparsas. Existem Estados, como
a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, que estão sofrendo
as conseqüências da estiagem, desta seca
abrasadora que atingiu este ano a nossa região.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado, Senador Valadares, pelo apoio de V. Exª,
que é representante de um Estado muito equilibrado
no Nordeste. A economia do Estado de V. Exª,
comparada com os demais Estados, é até muito
equilibrada, mas está sofrendo com a seca que vem
se prolongando e que não está sendo, de modo
algum, regular, no inverno, em todo o Nordeste. Em
Curimataú da Paraíba, continua faltando água. E
mesmo na cidade de Recife, capital de Pernambuco,
a falta d’água permanece – veja só, no litoral! – a
ponto de se fazer racionamento.

Portanto, é preciso que a Comissão da Seca
seja instalada, para que possamos assessorar e dizer
a verdade sobre a situação. Volto a pedir à Mesa que
acelere a instalação, neste ano – uma vez que se trata
de uma comissão temporária -, da Comissão da
Seca, para que possamos fazer justiça àqueles
brasileiros que enfrentam uma seca braba, enquanto
todo o Brasil – e quando falamos “todo o Brasil”,
estamos nos referindo principalmente ao lugar onde
está a imprensa, ou seja, no “Sul Maravilha” – acha
que a seca acabou.

Sr. Presidente, juntamo-nos todos, hoje, em
prece, pedindo que os quatro Governadores reunidos
encontrem uma solução para a passagem da água
do São Francisco, para que possamos, no cur-
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to prazo, ter essa transposição feita. Para o Estado da
Paraíba, isso é mais do que necessário, uma vez que
os demais Estados têm água para outros fins, mas a
Paraíba não tem água, quando vem a seca, sequer
para o consumo humano. Para nós, é imprescindível
essa transposição.

Rezo a Deus para que hoje os Governadores
encontrem uma forma de diminuir as divergências e
encontrar os caminhos para que essa água milagrosa
possa chegar até nossos Estados e, se Deus quiser, à
minha Paraíba.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-

cedo a palavra ao eminente Senador Roberto Re-
quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, neste fim de tarde, ao encerrar-se
mais uma sessão do Senado da Republica, quero
abordar um caso interessantíssimo do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, exercitado pelo Banco
Central. Trata-se do privilégio criminoso e absurdo do
Banco Marka e do Banco FonteCindam.

São as seguintes as considerações:
1– A decisão do Banco Central de vender dóla-

res a preços ínfimos aos dois bancos citados deveria,
no mínimo, mesmo que ex post, ser convalidada pelo
Conselho Monetário Nacional, mas não o foi.

2– O Bacen, tomando a atitude que tomou, teria
a obrigação de explicar à sociedade, de maneira de-
talhada, o tal “risco sistêmico”, com o que justifica a
operação, para que todos pudessem entender tal ati-
tude.

3– A função do Banco Central é cuidar para que
todas as instituições financeiras operem em condi-
ções de risco “aceitáveis”. Como, então, esses ban-
cos que foram privilegiados chegaram a uma situação
inaceitável?

4 – A operação no mercado futuro, Sr. Presiden-
te, é autorizada pelo Sistema Financeiro Brasileiro,
mas isso não quer dizer que as operações não devam
ser contidas abaixo de certo nível de risco.

5 – As operações que se realizam na Bolsa de
Mercadoria e de Futuros devem considerar margens
suficientes para cobrir as flutuações. E cabe a essa
instituição analisar os riscos creditícios dos que
operam nela, estabelecer limites aos especuladores e
assumir riscos inerentes às situações de falta de
oferta e demanda dos ativos comercializados.

6 – Convenhamos, Sr. Presidente, que uma
exposição de 20 vezes o patrimônio líquido do banco
Marka deveria, no mínimo, chamar a atenção da

Bolsa de Mercadoria e de Futuros e do Banco
Central.

7– A famosa carta, exibida pelo ex-Presidente
do Banco Central, Francisco Lopes, “o Breve”, não é
um pedido de ajuda, mas uma mera advertência de
que a entidade não estava em condições de
responder com o seu patrimônio na situação criada.

8 – Sr. Presidente, a decisão de intervir no
mercado, criando uma série de contratos ad hoc para
fechar a posição do Banco Marka, mostra uma atitude
discriminatória com outros integrantes do sistema,
começando pelos cotistas dos fundos Nikko Marka e
deve ser rigorosamente questionada – e não o foi até
agora, porque o Marka e o FonteCindam, a par de
outros privilegiados, são os nepotes do Governo
Fernando Henrique Cardoso.

9 – Na hipótese de, amanhã, nós considerarmos
ou a CPI, que se instala, considerar necessária a in-
tervenção no mercado, cabe perguntar: não seria me-
lhor deixar o mercado financiar, obrigando os interve-
nientes a responder cada um até o seu limite? Cabe
recordar que, no crash de Wall Street, em 1987, os in-
tervenientes no mercado resolveram a situação isola-
damente, arcando com as perdas.

10 – Para um sistema que diz encaminhar-se
para o livre mercado é um absurdo proteger certos
integrantes apenas; isso é porque há uma distorção
absoluta. Alguns dos integrantes são submetidos às
penas, e outros são privilegiados com favores.
Note-se ainda que o Banco Marka operava, Sr.
Presidente, por intermédio de uma corretora, não por
acaso de propriedade do vice-presidente da Bolsa de
Mercadoria e de Futuros.

11 – Do ponto de vista filosófico, o
favorecimento indica falta de crença no mercado. Do
ponto de vista ético, a discriminação entre os donos
de bancos e cotistas é inadmissível, porque aqueles
foram privilegiados, e estes, prejudicados. Muito
menos admissível é a sociedade brasileira pagar o
custo da pilantragem do Banco Central e dos erros
dos banqueiros.

12 – Na prática, devemos perguntar se a inter-
venção utilizada foi a mais apropriada, já que os cus-
tos foram absorvidos diretamente pelo Governo brasi-
leiro quando poderiam ser absorvidos pelos integran-
tes do sistema.Os mecanismos privados são mais efici-
entes para cobrar dívidas e menos sujeitos à influência
política. De qualquer forma, não se pode aceitar a
não-interdição dos bens dos donos de bancos e a cir-
cunstância de que um deles, menos de um mês depois
de ocorridos os fatos, já instale no mercado brasileiro
uma nova empresa: uma imobiliária.
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É, em um discurso breve, a afirmação clara de
que o nepotismo às vezes não se resume à
contratação de um parente, mas toma essas
características ciclópicas quando um governo
ideologicamente ou corruptamente, que se averigúe
na CPI, passa a privilegiar e a defender banqueiros,
dando a eles um extraordinário seguro, que os torna
imunes a perdas, por mais terríveis que sejam as
manobras que façam com o dinheiro público, desde
que as façam em conluio com o Banco Central.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Não

há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Casildo Maldaner, Luiz

Estevão e Sebastião Rocha enviaram à Mesa
Projetos de Lei que, em face do disposto no art. 235,
inciso III, alínea a, item 3, do Regimento Interno,
serão lidos na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
Srs. Senadores Mauro Miranda, Paulo Hartung,
Ademir Andrade e Amir Lando enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia l8 de março
deste ano, ocupei esta Tribuna do Senado Federal para
registrar minha preocupação com o futuro da agricultura
no Estado de Goiás, em decorrência das recentes
mudanças econômicas ocorridas no País.

A desvalorização do Real trouxe muitas
preocupações para o setor agrícola, pois a agricultura
tem características e peculiaridades, diferentemente
da indústria, que não permitem uma imediata
adaptação a novos parâmetros econômicos.

Enquanto a indústria tem condições de
rapidamente modificar sua capacidade de produção e
aumentar exportações, aumentando suas receitas
em decorrência da desvalorização cambial, o ciclo
mais longo da produção agrícola e a permanente
possibilidade de frustração de safras não permitem
que a agricultura se beneficie imediatamente de uma
conjuntura econômica aparentemente favorável.

Ao contrário, geralmente a agricultura é obrigada
a suportar imediatamente um aumento exagerado de
custos, decorrente da elevação de preços de muitos dos
serviços, máquinas, equipamentos e insumos
importados que utiliza em seu processo produtivo.

Isso sem falarmos nos elevados custos
financeiros que oneram o setor, pois muitos
produtores agrícolas foram obrigados a utilizar os

chamados contratos de leasing para máquinas
agrícolas a fim de poderem se manter num mercado
altamente competitivo.

Sr. Presidente, o Brasil ainda não saiu da grave
crise cambial que se exacerbou nos últimos meses,
mas já podemos vislumbrar sinais de arrefecimento
do problema, conforme o Presidente Fernando
Henrique Cardoso mesmo reconheceu. Já existe,
hoje, um certo alívio da angústia decorrente das
dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil.

Tudo indica que sairemos da crise mais cedo do
que a maioria imaginava, tanto aqui como no exterior,
mas não devemos ter a ilusão de que os problemas
terminaram, principalmente numa economia
globalizada, com grande volatilidade e mobilidade
dos capitais internacionais.

Nunca é demais afirmar e reafirmar aquilo que
já foi objeto do meu último pronunciamento nesta
Casa: o Brasil precisa dar prioridade ao setor real da
economia, ao setor produtivo, principalmente à
agricultura, para diminuir sua dependência externa,
alimentar melhor sua população e gerar os
excedentes agrícolas exportáveis necessários para o
equilíbrio de nossas contas externas.

A agricultura já vem cumprindo esse papel de
dar suporte efetivo ao combate à inflação e à geração
das divisas necessárias para financiar nossas
importações e melhorar nossas contas externas.

Tenho a satisfação de registrar que a nova safra
agrícola do meu Estado, o Estado de Goiás, está
estimada em mais de 3 bilhões de reais, o que
representa aproximadamente 14% do PIB do Estado
de Goiás, duas vezes a Receita Líquida Anual do
Estado e um crescimento de mais de 10% em relação
à safra anterior.

Isso se refere apenas aos principais produtos
agrícolas de nossa economia: soja, milho, algodão,
arroz e feijão, acrescidos da pecuária leiteira e de corte.

Sr. Presidente, o Brasil precisa cada vez mais
fortalecer, estimular e modernizar sua agricultura,
para podermos ter uma economia estabilizada de
forma permanente, com crescimento econômico,
geração de empregos e arrecadação de tributos
necessários para financiar o gasto público.

Precisamos elevar a produção de grãos e
aumentar nossas exportações e realizar
investimentos em infra – estrutura de transportes,
assim como precisamos de uma Reforma Tributária
que desonere a produção agrícola, para termos mais
alimento para nossa população e maior
competitividade internacional.
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A agricultura brasileira já tem condições de
ajudar o Brasil a vencer mais uma crise. E
venceremos mais uma crise, desde que a agricultura
receba o tratamento digno que lhe é devido.

A agricultura brasileira não deseja privilégios
nem favores descabidos. A agricultura brasileira
precisa tão somente de uma política definida, que
contemple: treinamento profissional, infra-estrutura
de transportes, condições de concorrência no exterior
sem barreiras descabidas, pesquisa agropecuária,
crédito adequado, informações agrícolas
apropriadas, eliminação de tributos inadequados e
abusivos, sistemas modernos de comercialização e
armazenagem, assistência técnica, legislação
trabalhista rural adequada e seguro agrícola.

Resumidamente, a agricultura precisa de uma
política permanente, com regras claras,
perfeitamente definidas, que permita ao produtor rural
planejar sua atividade sem ser surpreendido por
mudanças descabidas das regras anteriores.

Só assim teremos um Brasil forte, respeitável,
com uma população bem alimentada e em condições
de construir o futuro que todos nós almejamos.

Muito obrigado.

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as cenas
mostradas na tevê banalizam os bombardeios da
OTAN, a marcha dos refugiados albaneses e o protesto
da população Sérvia.A barbárie não justifica a escalada
militar norte-americana e a radicalização nacionalista
Sérvia no Velho Continente. O mundo bem que poderia
fechar o milênio sem mais essa guerra na Europa. O
que parece um teatro do absurdo apenas confirma
que o século das piores guerras ainda não acabou.
Começou com as potências mundiais preparando-se
para elas, com a formação de duas alianças militares
antagônicas (a Tríplice Aliança e o pacto
franco-russo) e a divisão quase total do mundo entre
as potências capitalistas. E assim parece que vai
terminar. Após a queda do Muro de Berlim, o passado
congelado pela Conferência de Yalta tornou-se um
gigantesco iceberg a derreter-se, com seus
espelhos e sombras, formando ameaçadores blocos
de gelo. Como se sabe, o acordo diplomático-militar
selado entre Roosevelt (EUA), Churchill (Reino
Unido) e Stálin (URSS) em 1945 ditou os destinos da
Europa até o colapso da antiga URSS.

Dois oficiais nacionalistas sérvios, Princip e
Gravinovich, que lutavam pela libertação dos
iugoslavos da opressão austro-húngara,
precipitaram o início da Primeira Guerra Mundial ao

assassinarem o herdeiro do trono dos Habsburgos,
arquiduque Francisco Ferdinando, em 28 de julho
de 1914. Foi em Sarajevo, na Bósnia, palco recente
de violentos conflitos étnicos. Em resposta, a
Áustria colocou em prática velhos planos de
repressão à Sérvia, com apoio da Alemanha. A
maior potência militar européia da época estava
interessada no conflito e esperava, assim, atrair a
Rússia e a França para um confronto, que naquele
momento era-lhe favorável. Enquanto o Império
Austro-Húngaro pretendia consolidar seus
domínios ao Sul, dos Bálcãs ao Adriático, a
Alemanha sonhava com a conquista de toda a
Europa Central, da Ucrânia à Bélgica. Mas os
cálculos dos estrategistas militares deram errados.
O que parecia ser uma guerra rápida durou quatro
anos e alastrou-se pelo mundo. A Inglaterra entrou
na guerra. Os Estados Unidos desprezaram a
advertência de George Washington e se meteram
nas “complicações européias”. De européia, a
guerra tornou-se mundial. Participaram do conflito
canadenses, australianos, neozelandeses,
indianos, chineses, africanos. Somente na batalha
de Verdun, em fevereiro-julho de 1916, que
mobilizou 2 milhões de homens, um milhão de
baixas foram registradas. Para barrar a ofensiva
alemã sobre a França, os britânicos perderam 420
mil soldados, 60 mil em apenas um dia de batalha.
Na carnificina, pela primeira vez, entraram em ação
o avião, o submarino e as armas químicas. Morreram
8 milhões de soldados e 6,5 milhões de civis.

A derrota da Alemanha não resolveu os velhos
conflitos de natureza étnica e religiosa que
embaralhavam as fronteiras entre Oriente e Ocidente
na Europa, desde a queda de Constantinopla. Muito
menos liquidou com as contradições entre as heranças
dos velhos impérios coloniais e as novas áreas de
influência das potências que emergiram com o
capitalismo monopolista, como a Alemanha, o Japão e
os próprios Estados Unidos. Na verdade, o acordo de
paz imposto pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e
França, vitoriosos no confronto, não tinha apenas o
objetivo de controlar a Alemanha, que quase havia
ganho a guerra sozinha. A Europa deveria ser
remapeada, para que os espaços vazios deixados pelo
colapso dos impérios coloniais russo, austro-húngaro
e turco-otomano fossem ocupados.

Assim, o Tratado de Versalhes estimulou a cri-
ação dos novos estados-nações a partir de agrupa-
mentos étnico-linguísticos, a pretexto de que ti-
nham o direito de auto determinação. O Presidente
Wilson, dos EUA, foi um ardoroso defensor
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dessa tese. Porém, com o surgimento de novas
monarquias e ditaduras fantoches, o desastre
político, diplomático e militar da formação dos
novos Estados foi tamanho que o Congresso
norte-americano recusou-se a ratificar o tratado. A
Alemanha, dentre outras sanções, perdeu todas as
suas colônias e devolveu à França a Alsácia e a
Lorena. O Império Austro-Húngaro foi
desmembrado: surgiram a Checoslováquia, a
Hungria, a Polônia e a Iugoslávia. O Império
Turco-Otomano perdeu o Iraque, a Jordânia e a
Palestina, que se tornaram protetorados
britânicos; e a Síria e o Líbano viraram
protetorados franceses. A Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) foi a revanche da primeira.
Alemanha, Japão e Itália foram potências
agressoras, iniciando uma guerra que mais
ninguém queria, mas aconteceu. Matou mais de
50 milhões de pessoas, com o extermínio de 5,6
milhões de judeus no holocausto, e 40 milhões de
europeus de todas as nacionalidades foram
desenraizados. A guerra só acabou depois das
duas bombas atômicas lançadas pelos Estados
Unidos contra o Japão, em Hiroshima e Nagasaki,
matando 170 mil pessoas. Como se vê, o status
quo do Tratado de Versalhes não foi a solução, foi
o problema. De certa forma, serviu de caldo de
cultura para a ascensão fascista na Alemanha,
onde social-democratas e comunistas se
digladiavam, e justificou todas as pretensões
territoriais do Eixo.

Os delírios de Hitler, que decidiu invadir a Rús-
sia e declarou guerra aos EUA, levaram a Alemanha
para um beco sem saída político e militar: nova der-
rota, outra humilhação e a divisão do território ao
meio. Mais uma vez o mapa das operações militares
estabeleceu as fronteiras da Europa, indiferente ao
mapa da geografia humana. O que estamos assis-
tindo agora, depois da reunificação alemã, é uma
ironia da História. Os conflitos nacionais que explo-
dem na Europa na década de 1990 são “as galinhas
velhas do Tratado de Versalhes voltando mais uma
vez para o choco”, na expressão do historiador in-
glês Eric Hobsbawm.

A guerra civil iugoslava, a secessão na
Eslováquia, a independência dos estados bálticos da
antiga URSS, os conflitos entre húngaros e romenos
na Transilvânia, o separatismo da Moldávia, o
nacionalismo transcaucasiano, surgidos com a
Primeira Guerra Mundial, apenas hibernaram durante
a “guerra fria”. Durante 50 anos, o mundo assistiu a um
frágil equilíbrio estratégico-militar entre os Estados

Unidos e a antiga União Soviética, protagonistas da
mais estúpida corrida armamentista de que se tem
conhecimento. Com a guerra, brutalizam-se a
diplomacia e a política. É o que está acontecendo,
por exemplo, na Organização das Nações Unidas
(ONU). O general prussiano Carl von Clausewitz
dizia que “a guerra é um ato de violência planejado
com o objetivo de forçar o adversário a submeter-se
à nossa vontade”. A lógica da guerra é o uso
ilimitado da força para suplantar a extensão dos
meios de resistência do adversário e a firmeza de
sua vontade. Ocorre, porém, que as guerras reais
diferem dos planos de estado-maior porque as
condições idealizadas nunca se verificam. Foi assim
com a Alemanha nas guerras mundiais, e com os
Estados Unidos na Coréia, no Vietnã e no Iraque.
Não está dado que será diferente na Iugoslávia. O
analista francês Raymond Aron sempre sustentou
que as nações modernas nasceram na violência,
relacionam-se umas com as outras através da
violência e continuarão a fazê-lo num mundo
previsível. Para ele, o conselho daqueles que não
aceitam essa verdade básica é inútil e perigoso.

Minuciosos e calculistas, os estrategistas
norte-americanos vêem a política internacional como
um grande jogo, em que a logística e a tecnologia,
com a disponibilidade de recursos financeiros e
humanos, são o bastante para vencer, desde que se
disponham ao uso da violência necessária para
submeter seus opositores. Hoje em dia, por causa da
opinião pública mundial, nenhum chefe de Estado
ousa justificar abertamente uma guerra segundo o
princípio de Clausewitz. Todas as guerras agora são
“defensivas” e representam um “flagelo para a
humanidade”. Entretanto, a velha racionalidade do
general prussiano continua sendo adotada nas
chancelarias e estados-maiores: o mundo é um
conjunto de Estados, cada qual com suas leis; o
objetivo da política internacional é o poder, obtido e
conservado por meio da violência. É o que está
acontecendo agora. Os Estados Unidos e a Inglaterra
pretendem manter sua hegemonia na Europa, no
momento em que a União Européia se consolida com
o sucesso do euro-esta sim, a maior e mais bem
sucedida operação político-diplomática do século –, e
coloca em xeque esse predomínio. A escalada do
conflito na Iugoslávia é um evidente retrocesso para a
União Européia. Adia para o novo milênio o sonho de
uma casa comum européia, edificada através da de-
mocracia e da paz. Quanto aos sérvios e albaneses,
certamente continuarão mantendo suas velhas dife-
renças étnicas, que sobreviveram a mais de 500 anos
de dominação turco-otomana. Poderiam man-
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tê-las tranqüilamente nos campos de futebol, mas
ainda preferem a guerra. No Velho Continente,
por experiência própria, todos sabem que não
existe solução militar para as rivalidades da
região.

Nessa guerra, potências mundiais se unem
como “polícia do mundo” para dar um castigo aos
sérvios, por que eles maltratam albaneses. É a
questionável doutrina da intervenção humanitária
na qual alguns casos serão sempre considerados
mais humanitários que outros. Se passarmos os
olhos pelas inúmeras atrocidades cometidas pelo
mundo afora, não temos dúvidas que foi feita uma
escolha. Por que intervir neste conflito e não na
barbárie da próxima esquina? É claro que choca
aos homens e mulheres do mundo,
comprometidos com a democracia e com os
direitos humanos, atos praticados pelo governo
de Milosevic em Kosovo. São atos por todos nós
condenados. Mas, ao invés da utilização da força
militar, colocando em risco milhares de vidas,
seria correto e menos trágico usar a diplomacia.
Não é possível acreditar que no coração do velho
mundo o diálogo seja substituído pelas armas. O
que muita gente se pergunta é se questões
complexas como esta são passíveis de serem
resolvidas com uso de bombas lançadas, muitas
vezes, sobre a população que se diz querer
proteger. Desta vez, a escolhida foi a Iugoslávia e
ninguém sabe onde esse conflito vai parar. A
Europa está em guerra e o pior de tudo, não sabe
o que fazer com ela. Uma coisa é certa, se as
lideranças mundiais não encontrarem uma saída
diplomática para o conflito, o sofrimento estará
longe de acabar.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a desistência
da Companhia Vale do Rio Doce, de implantar a Usi-
na de Beneficiamento do Cobre Salobo, ontem anun-
ciada no Pará, é um fato que merece análise bastante
criteriosa de nossa parte.No discurso de hoje, preten-
do obter a atenção dos colegas senadores para refle-
tir sobre consequências concretas da privatização da-
quela Companhia, que estão a ocorrer apesar dos in-
sistentes alertas que nós, opositores das privatiza-
ções, fazíamos na época em que ainda se discutia o
assunto.

A Companhia Vale do Rio Doce enquanto foi
uma das maiores estatais do País, e a mais lucrativa,
ofereceu uma contribuição ímpar para o desenvolvi-

mento do Brasil e, em especial, ao meu Estado do
Pará.

Os empreendimentos paraenses da Vale
incluem a Mineração Rio do Norte, em Oriximiná, com
a extração da bauxita; em Barcarena, a Alunorte, com
a produção de alumina e a Albrás, refinando alumínio;
a Pará Pigmentos, em Ipixuna do Pará, com a
produção de caulim; em Parauapebas, a Sumen,
produzindo ouro e a Sumic, manganês e ferro;
finalmente, a partir de Carajás em direção ao
Maranhão, a ferrovia Sufec.

Até o final de 1995, esses investimentos
somavam mais de 4,4 bilhões de dólares. Para se
ter uma idéia do efeito desse investimento no Pará,
é suficiente dizer que, naquele ano, a produção
mineral cresceu 13,6 por cento, fechando em 53,6
milhões de toneladas, e o faturamento bruto
cresceu 30 por cento, fechando em 1 bilhão e 300
mil dólares.

A Vale, além de contribuir para a economia do
Pará na geração de emprego, renda e tributos, sem-
pre teve atuação nos campos social e ambiental. O
gasto em atividades de apoio às comunidades, por
exemplo, somou até 1995 o montante de 29 milhões
de dólares, e o dispêndio em ações de preservação
ambiental consumiu 437 milhões de dólares.

Não é preciso ressaltar a importância do au-
mento do valor das exportações no contexto econô-
mico atual, em que nossa crise do balanço de con-
tas correntes começa já na balança comercial.
Tampouco é preciso mencionar a relevância de
qualquer investimento que gere emprego e renda,
sobretudo em uma região em que há tanta pobre-
za e conflitos sociais, como o sul do Pará. A insta-
lação do Projeto Salobo viria, na verdade, inaugu-
rar um processo de industrialização do minério no
próprio Estado do Pará de onde sairia, não mais
matéria bruta, com tem sido o nosso modelo de ex-
portação, mas sim produto industrializado ou se-
mi-industrializado, gerando maior desenvolvimento.

A posição recuada da Companhia Vale do Rio
Doce hoje, deixa dúvida inclusive sobre o que será
feito do minério de cobre, que só nas últimas
descobertas de Carajás contabilizou-se cerca de 1
bilhão de toneladas.A Vale deixará de retirar o minério?

O que é sempre necessário afirmar e
reiterar é o caráter estratégico de uma empresa
como a Vale para o desenvolvimento
nacional e regional. Privatizada, propriedade
agora de um empresário mais voltado para
o mercado financeiro que para o setor pro-
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dutivo, a Vale do Rio Doce deixou de ser o motor de
desenvolvimento que sempre foi. Para evidente
prejuízo do Pará e do Brasil.

O Governador Almir Gabriel, desde os primeiros
rumores da suspensão do Projeto Salobo, tem
lembrado um compromisso assumido pela Empresa
pela sua instalação. De fato, antes da privatização da
Companhia, a Vale firmou um protocolo nesse
sentido com o Governo do Estado. O Governador
estaria até ameaçando a empresa com retaliações,
inclusive pela criação de embaraços tributários.
Faria isso com o apoio de todos os paraenses,
incluídos seus opositores políticos, que, contrários
a privatização, anteviam que a Empresa poderia
deixar de cumprir o papel de agente de
desenvolvimento.

Isso tudo, agora, é história. Na audiência
ocorrida, ontem com o Governador Almir Gabriel, o
presidente executivo da Companhia Vale do Rio
Doce, Sr. Jório Dauster, reafirmou, dessa vez de
maneira mais enfática, que a empresa está
praticamente desistindo do investimento no Projeto
Cobre Salobo, sob a alegação de que o preço do
cobre vem caindo no mercado internacional. Embora
ainda exista um estudo técnico em andamento a
possibilidade da Vale encampar o projeto é remota.

O Projeto Cobre Salobo, previa investimentos
da ordem 4 bilhões de dólares como informou o exe-
cutivo da Empresa na audiência como o governador.
Por esse projeto, o minério de cobre de Salobo, na
área de Carajás, seria processado e refinado em Ma-
rabá, permitindo a exportação do cobre na forma me-
tálica. Isso permitiria maior agregação de valor que a
exportação do minério bruto ou do concentrado de
cobre, gerando mais renda e a coleta de mais tributos
para o País e para o Estado.

Enigmático, porem é o fato que embora
confirmada a desistência da Vale pelo Projeto
Salobo, o governador teria saído satisfeito da
audiência, com o anúncio, pelo representante da
Empresa, de investimentos de cerca de 200
milhões de dólares, para os próximos anos. Isso
representa menos do que 5% do que seria investido
no Projeto Cobre Salobo.

É verdade que o preço do cobre vem caindo no
mercado internacional desde o final de 1994, quando
a tonelada valia o dobro de sua cotação atual.
Alega-se, a partir daí, que o Projeto Salobo se tornou
antieconômico. No entanto, gostaria de perguntar à
direção da Vale o seguinte: se essa queda já vem tão
de longe, como é que a Anglo American, empresa de
capital sul-africano sócia da Vale no Salobo, a

procurou ano passado para programar a retomada do
projeto, como informa a Gazeta Mercantil de 29 de
março?

Será que os sul-africanos não têm visão
empresarial? Será que são amadores e não sabem
que o cobre está desvalorizado? Ou será que o
investimento continua a ser lucrativo e os bancos
credores norte-americanos é que estão dando as
cartas nas decisões da empresa?

Srªs e Srs. Senadores, a privatização da Vale
não representou somente a doação facilitada do
patrimônio nacional a um bando de aventureiros;
representou, mais que tudo, a perda de influência do
Estado nacional nas decisões sobre os rumos de seu
próprio desenvolvimento. Aceitar essa imposição dos
especuladores internacionais foi uma fraqueza do
Governo e da Nação brasileira.

Resta agora ao Governo Federal, por
intermédio do BNDES, gestor da privatização da Vale,
exercer seu direito de cobrar, das empresas vendidas,
a realização dos investimentos a que se
comprometeram seus grupos adquirentes.

Um País não pode desistir de ser dono de seu
destino. Uma geração não tem o direito de sabotar
deliberadamente o futuro e esperar das próximas que
paguem a conta. O mínimo que se pode dizer das
privatizações é que foram muito mal feitas.

Mas é errar duas vezes deixar que, agora, seus
novos proprietários se recusem a cumprir seu papel
no desenvolvimento do País. O caso do Projeto Salo-
bo da Vale é mais uma demonstração dessa renúncia
inaceitável. A Vale deve ser obrigada a retomá-lo, ou
sofrer as conseqüências já anunciadas pelo Governo
do Pará. A hipótese de nada disso acontecer signifi-
cará a completa desmoralização dos governos fede-
ral e estadual.

Muito obrigado.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os anos setenta e
oitenta marcaram o passo de milhões de brasileiros,
numa verdadeira procissão iluminada pelas luzes das
cidades. Procissão ou via-sacra, porque entrecortada
em inúmeras “estações”, quase sempre a primeira no
açoite da pobreza e a última no calvário da miséria.
Assistimos, em duas décadas, a um país em
movimento, quando um terço de todas as famílias
brasileiras se deslocou, pelo menos, seis vezes
dentro do seu próprio país.

Mas, as luzes das cidades são, também, o con-
tra ponto da escuridão do campo. Parcela significativa
de tamanhos contingentes de perambulantes se

��� ����� �� �	���� 
	�	��� ���� ����



originaram no descaso com a agricultura brasileira. E,
na maioria das vezes, o homem rural deixou o campo
na sua idade mais produtiva e, isso não significou,
igualmente, ganhos de produtividade nas atividades
urbanas. Doutor na arte de produzir alimentos, sua
desqualificação para as novas funções lhe propiciou,
na prática, o alistamento no grande exército de
reserva que pressionou, para baixo, os salários
urbanos dos tempos modernos.

Os anos noventa se esgotam com quatro em
cada cinco trabalhadores na lida das cidades. Em dez
anos, apenas o Estado de São Paulo perdeu um terço
dos empregados no campo. No Brasil, mais de cinco
milhões saíram pelo caminho da roça. Mas, os fardos
da colheita nos campos, que se transformaram nos
sacos de cimento nos andaimes da construção civil,
abortaram sonhos nas florestas de concreto. São
milhões os desempregados urbanos que incham as
periferias e que têm no vazio dos campos o seu único
refúgio.

Pesquisadores na Unicamp comprovaram, em
números, o que as plataformas das estações já
evidenciavam: os pontos de chegada são, agora,
muito mais, pontos de partida. A população rural
brasileira voltou a crescer, contra todos os
prognósticos, neste final de século, a uma taxa de
0,5% ao ano. Em 1997, existiam 530 mil pessoas a
mais no campo, se comparado com 1992. Mas,
continua a decrescer a população ocupada na
agricultura. Os maiores ganhos percentuais se dão,
exatamente, na categoria dos desempregados
rurais. E as perdas mais significativas, na agricultura
familiar.

Ao saírem do campo, os produtores deixaram
para trás velhos e crianças, exatamente aqueles
que mais necessitam dos cuidados do Estado, em
termos de gastos com educação, saúde e seguri-
dade social. Ao retornarem, já não encontram as
mesmas atividades produtivas empregadoras de
mão de obra, principalmente a produção de ali-
mentos, substituída pela agricultura comercial
mais moderna. Mas, o retorno à família explicita o
que ela tem de mais característico: a pluriativida-
de. Então, segundo os pesquisadores da Uni-
camp, “o êxodo rural está sendo substituído pelo
êxodo agrícola”. A nova unidade familiar perma-
nece no campo, mas exerce outras funções que
não as unicamente produtoras de alimentos.
Membros da família rural estão se transformando
em jardineiros, caseiros, ar tesãos, donos de ho-
téis-fazendas, de pesque-pagues, etc. Vale di-
zer que se trata de atividades mais recomendá-

veis que a venda de quinquilharias, pelos desem-
pregados que permanecem nas esquinas das ci-
dades.

Mas, o fato mais importante, talvez seja o
próprio retorno dessa população para o campo e a
possibilidade de se resgatar as unidades produtivas
familiares. A experiência mostra que, nas regiões que
se estruturam a partir da agricultura familiar, suas
atividades econômicas e sociais são mais
consolidadas. Ali se concentram e se mantêm
escolas, igrejas, clubes, associações, etc. Não é à
toa que ali, também, as relações de sociabilidade
são mais intensas, vive-se em comunidade,
troca-se experiências, preserva-se os traços
culturais. Na agricultura familiar, os valores
humanísticos são mais resguardados, a questão
central é a família como um todo e não o produto
específico do trabalho, ou o mercado e o lucro. É a
fartura o objetivo da família e, para atingi-lo, ela
emprega o trabalho produtivo a partir das habilidades
de cada um de seus membros.

A agricultura familiar não pode ser tratada, por-
tanto, com políticas compensatórias ou através de
programas de solidariedade. Ela é capaz de propiciar
respostas positivas aos maiores problemas naciona-
is, nos dias de hoje. Ela é empregadora de mão de
obra, quando, somente na cidade de São Paulo, já
passam de 1,6 milhão os pais de família desempre-
gados. Ela produz alimentos, em um país onde o
equivalente à população da Argentina coloca-se
abaixo da linha de pobreza, mas da metade na mais
absoluta miséria. Ao produzir alimentos, ela pode
reverter o quadro sombrio onde, apesar do registro
das melhores condições naturais do planeta, impor-
ta-se alimentos básicos, em escala significativa. Ela
reduz os focos de tensão social nas cidades, a vio-
lência urbana, a marginalidade, o déficit habitacio-
nal, entre outras questões que maximizam os cha-
mados custos da urbanização desenfreada.

Ao sair do campo, a população levou consigo
potenciais de solução de problemas e, pior, intensifi-
cou esses mesmos problemas nas cidades. É preci-
so, portanto, que a tendência à reversão ou à con-
tenção dos fluxos migratórios seja, também, perce-
bida como uma possível transformação de proble-
mas em potenciais. O mercado criou o problema. E,
certamente, não será ele que o transmutará e so-
luções. Cabe, ainda, ao Estado, papel fundamen-
tal na solução dos grandes problemas nacionais.
E, isso não se dará com ação pública a reboque.
A sociedade tem que discernir entre o investi-
mento e a dádiva. De todos os financiamentos
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rurais, a pequena produção atinge o percentual má-
ximo que mal ultrapassa os 10%. O homem urbano
custa, por anos, para o Estado, em termos de mora-
dia, educação, saúde, segurança e outros progra-
mas sociais, algo em torno de US$2.000. No campo,
ele requereria em torno de US$100. Segundo a FAO,
são necessários, apenas, 9 hectares, em média, para
cada ocupação, cujo custo por família, que gira em
torno de US$10 mil, é, significativamente, menor do
que em qualquer outra atividade. E, cada emprego ru-
ral é quadruplicado em toda a cadeia produtiva.

Portanto, a agricultura familiar não pode ser
irrigada, apenas, pelo gotejamento de suor e
lágrimas. O crédito ao pequeno agricultor tem que
ser, necessariamente, diferenciado. E, isso não
pode significar qualquer atitude de benevolência. É
um investimento da sociedade na sua própria
consolidação. Investir na pequena produção
significa produzir alimentos, gerar empregos,
minimizar gastos públicos, construir a cidadania. A
tal procissão não pode ser de encontro, entre os
agricultores que vão e os operários que vêm. A
última estação desta via-sacra tem que ser,
necessariamente, a ressurreição.

Era o que eu tinha a dizer.

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 –
MENSAGEM Nº 85, DE 1999

Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Pedro Piva, sobre a
Mensagem nº 85, de 1999 (nº 281/99, na origem),
pela qual o Presidente da República submete à
deliberação do Senado o nome do Senhor Rubens
Antônio Barbosa, Ministro de Primeira Classe do
Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto aos
Estados Unidos da América.

–  2 –
MENSAGEM Nº 87, DE 1999

Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Gilberto Mestrinho, sobre a Mensa-
gem nº 87, de 1999 (nº 291/99, na origem), pela qual
o Presidente da República submete à deliberação do
Senado o nome do Senhor Luciano Martins de Almei-
da, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República de Cuba e, cumulativamente, em
Antígua e Barbuda.

– 3 –
REQUERIMENTO Nº 109, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento nº
109, de 1999, do Senador Romero Jucá, solicitando,
nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 20 e 25, de 1999, por
versarem sobre a criação da Escola Agrotécnica Fe-
deral de Bonfim, no Estado de Roraima.

–  4 –
REQUERIMENTO Nº 110, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento nº
110, de 1999, do Senador Romero Jucá,
solicitando, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 19 e 24,
de 1999, por versarem sobre a criação de Escola
Agrotécnica Federal de Pacaraima, no Estado de
Roraima.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 22
minutos.)

AGENDA DO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

13-4-99
Terça-feira

12h – Senador Frits Korthal Altes, Presidente do
Senado dos Países Baixos, acompanhado
de delegação de senadores e deputados
do Reino dos Países Baixos

15h30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal
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Ata da 34ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 14 de abril de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo,
Ademir Andrade, Carlos Patrocínio, Lúdio Coelho e Tião Viana

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 –
Artur da Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral – Car-
los Bezerra – Carlos Patrocinio – Carlos Wilson – Casil-
do Maldaner – Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo
Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes
– Ernandes Amorim – Fernando Bezerra – Francelino
Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cân-
dido – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mes-
trinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo Napo-
leão – Iris Rezende – Jader Barbalho – Jefferson Peres
– João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornha-
usen – José Agripino – José Alencar – José Eduardo
Dutra – José Fogaça – José Roberto Arruda – José Sar-
ney – 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 –
Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Si-
mon – Ramez Tebet – Roberto Freire – Roberto Re-
quião – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu
Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sér-
gio Machado – Teotonio Vilela Filho – Tião Viana – Wel-
lington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 78 Srs. Senado-
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba-
lhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otá-
vio, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 104, DE 1999
(Nº 479/99, na Origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Consti-

tuição Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos
arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço
Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outu-
bro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea a, e no art. 55, do
Anexo I ao Decreto nº 2.246, de 6 de junho de 1997, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer, do Senhor Luiz Sérgio Gama Figueira, Minis-
tro de Primeira Classe, do Quadro Permanente da Carrei-
ra de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita.

Caso mereça a aprovação do Senado Federal, o
Senhor Luiz Sérgio Gama Figueira poderá ser nomeado,
também, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil,
cumulativamente, junto ao Sultanato de Omã e República
do Iêmem, desde que obtidos os beneplácitos dos gover-
nos desses países.

Os méritos do Embaixador Luiz Sérgio Gama Fi-
gueira, que me induziram a escolhê-lo para o desempe-
nho dessa elevada função, constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 12 de abril de 1999. – Fernando Henrique
Cardoso.

EM Nº 97/DP/ARC/G-MRE/APES

Brasília, 7 de abril de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VII, da Constitui-

ção, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56
e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exteri-
or, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de
outu bro de 1986, no ar t . 54, inciso I, alínea a, e
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PARECERES

PARECER Nº 155, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1999 (nº
686/95, na Casa de origem), e o Projeto de
Lei do Senado nº 33, de 1999, de autoria do
Senador José Roberto Arruda, em tramita-
ção conjunta que alteram a denominação
do Aeroporto Internacional de Brasília.

Relator: Senador Alvaro Dias

I – Relatório

Submetem-se à Comissão de Educação, para apre-
ciação, o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1999 (Projeto
de Lei nº 686, de 1995, na Casa de origem), e o Projeto de
Lei do Senado nº 33, de 1999, do Senador José Roberto
Arruda, em tramitação conjunta por força do Requerimen-
to nº 87, de 1999. Os projetos propõem alterar a denomi-
nação do Aeroporto Internacional de Brasília, com vistas a
prestar homenagem ao Presidente Juscelino Kubitschek

Na Comissão de Educação, os Projetos não rece-
beram emendas no prazo regimental.

II – Análise

A análise dos projetos que alteram a denomina-
ção dos aeroportos, se pautava, até recentemente, se-
gundo duas linhas principais: segurança das viagens e
custos de implantação da mudança.

Com respeito à questão da segurança, afirma-
va-se que a mudança do nome do aeroporto poderia
criar condições que comprometessem as comunica-
ções terra-avião, gerando conflitos de controle de tráfe-
go, os quais poderiam eventualmente levar à ocorrên-
cia de acidentes aeronáuticos.

Sob o enfoque econômico, dizia-se que a operacio-
nalização da medida exigiria a modificação dos sistemas
de informações, documentos, registros, sinais e códigos
existentes, bem como a atualização de todos os bancos
de dados e documentação pertinente, o que significaria
expressiva despesa para o setor.

Esses fatores justificaram a preocupação das au-
toridades aeronáuticas com a estabilidade das deno-
minações dos aeroportos. Foram determinantes, tam-
bém, para que a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), estabeleces-
se, no parágrafo único do art. 22, que “a lista de aero-
portos internacionais será publicada pela autoridade
aeronáutica brasileira e suas denominações somente
poderão ser modificadas mediante lei federal, quando
houver necessidade técnica dessa alteração”.

Entretanto, a idéia de conferir ao aeroporto de
Brasília o nome do nosso grande Presidente Juscelino
Kubitschek reflete um antigo anseio alimentado por
toda a população da cidade que ele fundou e à qual
deu vida.

Nunca é demais lembrar que seu nome foi objeto,
entre 1959 e 1997, de pelo menos treze propostas
para denominação do aeroporto desta cidade, as qua-
is, por razões diversas, no entanto, não chegaram a se
concretizar.

Essa vontade coletiva acabou por determinar a
adoção de nova formulação para os Projetos de Lei em
exame, acrescentando à denominação vigente o nome
do nosso homenageado, valorizando-a em vez de
substituí-la. O novo formato minimiza os problemas de
segurança e econômicos anteriormente apontados,
pois que é preservada a designação original. Elimina-
do o problema da continuidade das denominações e
seus efeitos deletérios, o argumento jurídico torna-se
insubsistente.

Além disso, recentes alterações em nomes de
aeroportos indicam haver, por parte das autoridades,
tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, con-
senso quanto à importância desse tipo de homena-
gem, como forma de perpetuar o nome de insignes fi-
guras da nossa comunidade.

Os projetos em exame, embora de teor seme-
lhante, apresentam diferença quanto a seu enunciado,
basicamente com respeito à nova denominação: Aero-
porto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek,
segundo o PLC nº 2, de 1999; e Aeroporto Internacio-
nal de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, de
acordo com o PLS nº 33, de 1999.

III – Voto

Tendo em vista que o PLS nº 33, de 1999, co-
loca em evidência o título de Presidente da Repú-
blica, aspecto mas marcante da biografia do ho-
menageado, de onde advém, inclusive, a motiva-
ção para a presente iniciativa, julgamos a denomi-
nação “Aeroporto Internacional de Brasília – Pre-
sidente Juscelino Kubitschek” preferível àquela
prevista no PLC nº 2, de 1999.

Em razão do exposto, votamos favoravel-
mente à aprovação do Projeto de Lei do Senado nº
33, de 1999 e pela rejeição do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 2, de 1999.

Sala da Comissão, 13 de ab ril de 1999. –
Freitas Neto, Presidente da Comissão, Álvaro Dias
Relator – Heloísa Helena – Luzia Toledo – Djalma
Bessa – Jorge Bornhausen – Geraldo Althoff –
Hugo Napoleão – Artur da Távola – Roero Jucá –
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Emília Fernandes – Amir Lando – Juvêncio da
Fonseca – Luis Otávio – Pedro Simon – Edison
Lobão – Eduardo Siqueira Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

(*) LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica

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

eu sanciono a seguinte lei:
...........................................................................
Art. 22. Toda aeronave proveniente do exterior

fará, respectivamente, o primeiro pouso ou a última
decolagem em aeroporto internacional.

Parágrafo único. A lista de aeroportos
internacionais será publicada pela autoridade
aeronáutica, e suas denominações somente poderão
ser modificadas mediante lei federal, quando houver
necessidade técnica dessa alteração.

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

PARECER Nº 156, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 12,
de 1999 (nº 2.737/97, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que “concede pensão especial a Cláudio
Villas Boas e Orlando Villas Boas”.

Relatora: Senadora Marina Silva
O presente projeto de lei, originário do Poder

Executivo, tem por objetivo conceder pensão especial
vitalícia a Cláudio Villas Boas e Orlando Villas Boas,
“por seus relevantes serviços prestados à causa
indígena brasileira” (art. 1º). A pensão concernente a
Orlando Villas Boas deverá, após a sua morte,
reverter em favor de Marina Lopes de Lima Villas
Boas, viúva do sertanista.

O art. 2º determina que é vedada a acumulação
do benefício “com quaisquer outros recebidos dos
cofres públicos, resguardado o direito de opção”.

O art. 3º estabelece que os reajustes das
pensões serão concedidos de acordo com os
reajustes dos servidores públicos federais.

Pelo art. 4º, a despesa decorrente da concessão
das pensões correrá à conta do Orçamento de
Seguridade Social da União, a cargo do Instituto
Nacional de Seguro Social.

Na sua exposição de motivos, o então Ministro
da Justiça, Senhor Nelson Jobim, relatou a trajetória
dos irmãos Villas Boas no sertão brasileiro para servir

à causa indígena, citando, entre outros fatos, o de
terem passado quarenta anos de suas vidas nas
matas que se estendem do Xingu ao Tapajós,
encontrando, no caminho, muitas sociedades
indígenas, “que souberam compreender e respeitar”.
Finaliza argumentando que “a adoção dessa medida
será, sem sombra de dúvida, a maneira de se
homenagear dois sertanistas que muito realizaram
em prol da causa indígena, sendo mais do que justo
que a Pátria, a quem serviram com grande
desprendimento, lhes possibilite viver com
dignidade”.

A proposição foi aprovada na Câmara dos
Deputados com emenda ao seu art. 4º, e, em 24-2-99,
enviada ao Senado Federal.

A proposta não apresenta óbices de natureza
jurídica e constitucional. Ademais, os relevantes
trabalhos prestados pelos dois missionários, por
todos reconhecidos dado seu imenso valor,
dispensam maiores avaliações quanto ao mérito do
projeto. Pessoas tão idealistas, que dedicaram
praticamente uma vida em favor de causa tão nobre,
indubitavelmente merecem a concessão do benefício
proposto, sobretudo no mundo hodierno, em que o
pragmatismo e o individualismo crescente vêm
servindo de referencial para os valores cultivados por
grande parte das pessoas. O reconhecimento do
poder público da importância do trabalho de ambos
serve, ainda, de estímulo àqueles que querem
abraçar causas edificantes e necessárias para o
engrandecimento da Nação.

Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmara nº 12, de 1999.

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. –
Heloísa Helena, Presidente em exercício – Marina
Silva, Relatora – Djalma Bessa – Luiz Pontes –
Geraldo Althoff – Gilvam Borges – Tião Viana –
Maguito Vilela – Luiz Estevão – Geraldo Cândido –
Bello Parga – Luzia Toledo – Maria do Carmo
Alves – Mozarildo Cavalcante – Eduardo Siqueira
Campos.

PARECER Nº 157, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Sociais
ao Projeto de Lei da Câmara nº 16, de
1999 (Nº 3.769/97, na Casa de origem) que
dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia
plástica reparadora da mama pela rede de
unidades integrantes do Sistema Único de
Saúde – SUS nos casos de mutilação
decorrentes de tratamento de câncer.

Relator: Senador Tião Viana
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Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, a matéria
propõe a conclusão de uma etapa de doença e
sofrimento físico, psicológico e social a que são
submetidos as portadoras de câncer de mama, via o
Sistema Único de Saúde – SUS:a restauração da mama
extirpada.

O Projeto dispõe que serão cobertos por esse
tipo de atendimento pelo SUS as mulheres que
sofrerem mutilação total ou parcial de mama,
decorrente de utilização de técnica de tratamento de
câncer. E que sem dúvida, corrige uma omissão
mantida até o momento pelas autoridades brasileiras,
ao ignorarem o fato, que sem dúvida, pode ser
classificado como um fato social, o comportamento
psicológico e social advindo de uma mutilação desse
porte.

O projeto em apreço foi examinado e bastante
discutido na Câmara dos Deputados, tendo sido
aprovado em plenário, após tramitar e receber
parecer favorável na Comissão de Seguridade Social
e Família, e na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação daquela Casa.

Voto

O Conselho Federal de Medicina e outras enti-
dades similares, ao defenderem a Mastologia como
especialidade independente e não uma área de atua-
ção da Ginecologia, em face da complexidade de co-
nhecimento que exige a área, argumenta que, no Bra-
sil, “hoje, o câncer de Mama é a neoplasia malígna
mais freqüente do sexo feminino...” (Reunião Nacional
realizada em Belo Horizonte, em 27 de novembro de
1997). E reafirma o mesmo documento, “as doenças
de mama, em especial o câncer de mama, são um pro-
blema de saúde pública na maioria dos países do mun-
do.” “...já é a neoplasia malígna que mais incide na po-
pulação brasileira, e também responsável pelo maior
número de mortes, inclusive quando incluímos a popu-
lação masculina.” Em cada nove mulheres, uma deverá
contrair câncer de mama. Em 96 foram 6.450 casos de
óbitos, junto a uma estimativa de 29.310 casos de inci-
dência em câncer de mama para 1997.

É evidente que o ideal é a prevenção, que não
corresponde em absoluto às expectativas dos profissi-
onais de saúde e entidades de apoio. Entretanto, uma
vez ocorrida a mutilação, há que se remediar essa per-
da e amenizar suas graves conseqüências, de ordem
psico-social, sobre a mulher mutilada.

Quanto à necessidade de cirurgia, todas as institui-
ções responsáveis por esse tipo de intervenção afirmam
que é assombroso o número que se apresenta nos re-

gistros dos hospitais próprios. Como por exemplo, no re-
latório da Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis,
no ano de 1995, ao registrar o movimento na mastologia,
coloca que “o movimento cirúrgico de 94 superou 200
procedimentos ambulatoriais de punção biópsia”. À aná-
lise da necessidade da Mastologia como especialidade
independente, em face do conhecimento complexo e es-
pecífico que a mesma exige, temos uma análise feita
pelo Dr. Luiz Ayrton Santos Junior, ao declarar que no Pi-
auí, nos últimos 10 (dez) anos o número da necessidade
da intervenção quadriplicou, ressalta o fato de que são
graves os prejuízos sociais e afetivos trazidos pela situa-
ção posterior da paciente em suas relações sociais.

Os aspectos que envolvem a Mastologia são tão
abrangentes, que até 1996, no Index médico já esta-
vam registrados 5.500 artigos referentes às mamas e
suas patologias. Entretanto, independente de estatísti-
cas de realidade, não é um fato desconhecido que a
mutilação do corpo humano, traz grandes sofrimentos
e possíveis desajustes psíquicos e sociais. Daí, pode-
mos concluir que o Projeto em análise não trata de
uma questão superficial, meramente presa a uma vai-
dade relacionada à estética física.

Reportando-nos à Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, que cria o Sistema Único de Saúde –
SUS, encontramos apoio à proposição em análise, nos
seus artigos 6º, alínea d e 7º, inciso III.Ambos não nor-
matizam determinando regras de execução, entretan-
to, dispõem sobre bases e diretrizes do atendimento e
garantia à saúde integral da população. Na alínea a do
art. 6º, inclui entre os objetivos e atribuições do SUS, a
“assistência terapêutica integral, inclusive farmacêuti-
ca”, ao mesmo tempo, no inciso III, do art. 7º, dentre os
princípios e diretrizes listados, está registrada a defini-
ção de que deverá ser garantida a “preservação da au-
tonomia das pessoas na defesa de sua integridade físi-
ca e moral”.

Assim, com base nos argumentos colocados na
justificativa do texto original oriundo da Câmara dos
Deputados, e naqueles que ora acrescentamos, en-
tendemos que será uma linha da política pública de sa-
úde voltada para o bem comum e bem-estar da popu-
lação, através do benefício concretizado em um de
seus segmentos mais numerosos – as mulheres –, so-
mos pela aprovação do presente projeto.

Sala das Comissões, 14 de abril de 1999. –
Heloísa Helena, Presidente em exercício – Tião
Viana, Relator – Marina Silva – Maria do Carmo
Alves – Marluce Pinto – Maguito Vilela – Gilvan
Borges – Moreira Mendes – Geraldo Cândido –
Luiz Estevão – Luiz Pontes – Geraldo Althoff –
Djalma Bessa – Bello Parga – Luzia Toledo.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes, e dá
outras providências.

.........................................................................
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atua-

ção do Sistema Único de Saúde – SUS:
I – a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive

farmacêutica.
II – a participação na formulação da política e na

execução de ações de saneamento básico;
III – a ordenação da formação de recursos

humanos na área de saúde;
IV – a vigilância nutricional e a orientação

alimentar;
V – a colaboração na proteção do meio

ambiente, nele compreendido o do trabalho;
VI – a formulação da política de medicamentos,

equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua
produção;

VII – o controle e a fiscalização de serviços, produ-
tos e substâncias de interesse para a saúde;

VIII – a fiscalização e a inspeção de alimentos,
água e bebidas para consumo humano;

IX – a participação no controle e na fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de substâncias
e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

X – o incremento, em sua área de atuação, do de-
senvolvimento científico e tecnológico;

XI – a formulação e execução da política de sangue
e seus derivados.

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjun-
to de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos
à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorren-
tes do meio ambiente, da produção e circulação de bens
e da prestação de serviços de interesse da saúde, abran-
gendo:

I – o controle de bens de consumo que, direta ou in-
diretamente, se relacionem com a saúde, compreendi-

das todas as etapas e processos, da produção ao
consumo; e

II – o controle da prestação de serviços que se rela-
cionam direta ou indiretamente com a saúde.

§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fato-
res determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agra-
vos.

§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins
desta lei, um conjunto de atividades que se destina, atra-
vés das ações de vigilância epidemiológica e vigilância
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalha-
dores, assim como visa à recuperação e reabilitação da
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agra-
vos advindos das condições de trabalho, abrangendo.

I – assistência ao trabalhador vítima de acidente de
trabalho ou portador de doença profissional e do traba-
lho;

II – participação, no âmbito de competência do Sis-
tema Único de Saúde – SUS, em estudos, pesquisas,
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à sa-
úde eixistentes no processo de trabalho;

III – participação, no âmbito de competência do
Sistema Único de Saúde – SUS, da normatização, fisca-
lização e controle das condições de produção, extração,
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de
substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamen-
tos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;

IV – avaliação do impacto que as tecnologias pro-
vocam à saúde;

V – informação ao trabalhador e à sua respectiva
entidade sindical e às empresas sobre os riscos de aci-
dente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem
como os resultados de fiscalizações, avaliações ambien-
tais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;

VI – participação na normatização, fiscalização e
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas insti-
tuições e empresas públicas e privadas;

VII – revisão periódica da listagem oficial de doen-
ças originadas no processo de trabalho, tendo na sua
elaboração a colaboração das entidades sindicais; e

VIII – a garantia ao sindicato dos trabalhadores de
requerer ao órgão competente a interdição de máquina,
de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho,
quando houver exposição a risco iminente para a vida
ou saúde dos trabalhadores.
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CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e
os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde – SUS são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas
no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo
ainda aos seguitnes princípios:

I – universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência;

II – integralidade de assistência, entendida
como um conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de coplexidade do sistema;

III – preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral;

IV – igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V – direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

VI – divulgação de informações quanto ao
potencial dos serviços de saúde e a sua utilização
pelo usuário;

VII – utilização da epidemiologia para o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática;

VIII – participação da comunidade;
IX – descentralização político-administrativa,

com direção única em cada esfera de governo.
a)ênfase na descentralização dos serviços para

os minicípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de

serviços de saúde.
X – integração em nível executivo das ações de

saúde, meio ambiente e saneamento básico;
XI – conjugação dos recursos financeiros,

tecnológicos, meteriais e humanos da União, dos
Estados, do Distritos Federal e dos Municípios na
prestação de serviços de assistência à saúde da
população;

XII – capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência; e

XIII – organização dos serviços públicos de modo a
evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

......................................................................
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – O

Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Do

Expediente lido consta mensagem presidencial,
encaminhando o Projeto de Lei nº 1, de 1999-CN, que vai

à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Nos termos da Resolução nº 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:

Até 19/4 – publicação e distribuição de avulsos;
Até 27/4 – prazo final para apresentação de

emendas;
Até 2/5 – publicação e distribuição de avulsos das

emendas;
Até 12/5 – encaminhamento do parecer final à

Mesa do Congresso Nacional.
O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei
da Câmara nº 2, de 1999 (tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 33, de 1999), e o Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 1999, cujos pareceres foram
lidos anteriormente, constarão da pauta da sessão
deliberativa ordinária de amanhã, em regime de
urgência, oportunidade em que poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão.

O SR.PRESIDENTE(Antonio Carlos Magalhães) –
A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 1999 (nº 3.769/97, na Casa de
origem), cujo parecer foi lido anteriormente, ficará
perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, II, d, do Regimento
Interno, do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 1999

Dispõe sobre as organizações
não-governamentais estrangeiras, cria o
Registro Nacional de Organizações
Não-Governamentais e dá outras
Providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A personalidade jurídica da organização

não-governamental se rege pela lei do país de sua
constituição e será reconhecida de pleno direito não
Brasil.

Art. 2º O reconhecimento implica a capacidade
conferida pela lei do país que outorga e não exclui a
necessidade de comprovação da aquisição de personalidade
perante as autoridades brasileiras.

Art. 3º Em nenhum caso serão reconhecidos à
organização não-governamental constituída no estrangeiro
direitos mais amplos que os atribuídos às pessoas
Jurídicas constituídas no Brasil.
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Art. 4º As organizações não-governamentais
constituídas no estrangeiro que pretendem exercer
atividades permanente ou ter a sede efetiva de sua
administração no território nacional deverão cumprir
os requisitos estabelecidos na legislação brasileira e
a ela ficarão submetidas.

Art. 5º As organizações não-governamentais
estrangeiras, para atuarem no território nacional,
dependerão de autorização do Governo Federal e da
inscrição no Registro Nacional de Organizações
Não-Governamentais. l

Art. 6º As referidas organizações deverão
prestar às autoridades brasileiras esclarecimentos
sobre a origem principal de seus recursos, as suas
linhas de ação, os tipos de atividade ou de pesquisa
que pretendam realizar no Brasil, o modo de emprego
de sua receita, a sua política de contratação de
pessoal ou qualquer outro elemento relevante para a
avaliação de seus objetivos.

Art. 7º Qualquer organização
não-governamental constituída no estrangeiro, que
exerça atividade no território nacional, deverá prestar
contas anualmente dos recursos ou subvenções
acaso obtidos no Brasil.

Art. 8º As organizações não-governamentais
autorizadas a funcionar no território nacional deverão
indicar um representante legal com plenos e imitados
poderes para tratar quaisquer questões em nível deci-
sório, podendo ser demandado e receber citação inici-
al em nome delas.

Art. 9º As organizações não-governamentais de-
verão observar a soberania nacional, a ordem pública
e os bons costumes sob pena de, em qualquer tempo,
ter cassada a autorização de funcionamento no Brasil.

Art. 10. No que couber, aplicam-se às organiza-
ções não-governamentais as normas de direito interno
e as originárias de tratados e convenções ratificados
pelo Brasil, que tenham por objeto as pessoas jurídi-
cas de direito privado.

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a pre-
sente lei no prazo de noventa dias, contados a partir de
sua publicação.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 13 – Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A atividade múltipla e incansável das organiza-
ções não-governamentais tem sido um fenômeno signifi-
cativo das últimas décadas deste final de século.

Como escreveu Daniel Dormoy, em sua obra
Dorit das organizations internacionales , elas são
muito diversificadas em razão de seu objeto, de suas
atividades, de seus membros, do número de seus ade-
rentes, de sua eficácia e de sua influência sobre a opi-
nião pública, a política dos governos ou a elaboração
de normas jurídicas.Podem até beneficiar-se de certos
reconhecimentos da parte das organizações intergo-
vernamentais junto às quais elas, às vezes, obtêm um
estatuto consultivo, mas não são organizações inter-
nacionais.

As organizações não-governamentais não resul-
tam de um acordo intergovernamental e são grupos
privados internacionais, dotados de personalidade jurí-
dica, cujo regime jurídico depende do direito do lugar
onde têm sede.Podem ser internacionais ou, mais preci-
samente, transnacionais, mas se caracterizam como
pessoas jurídicas de direito privado.

Sendo assim, é mais que louvável estabelecer,
no direito interno dos países, onde atuam, normas que
disciplinem sua atividade transnacional.

É nosso propósito, ao apresentar este projeto de
lei, traçar algumas diretrizes, que o Poder Executivo
poderia detalhar mais tarde, no sentido de dotá-las de
um regime jurídico mínimo, em nosso País.

Preocupamo-nos em esclarecer as característi-
cas de sua personalidade jurídica, estabelecendo o di-
reito que lhes é aplicável em caso de litígio, exigin-
do-lhes transparência, reapresentação e obediência à
legislação brasileira quando quiserem ter no Brasil al-
gum tipo de atividade permanente.

E esperamos estar contribuindo para sanar uma
lacuna do nosso direito, que possui normas relativas
às sociedades, às fundações e às pessoas jurídicas,
em geral sem fazer qualquer alusão à aplicabilidade
dessas normas às organizações não-governamentais.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. – Sena-
dor Sebastião Rocha, PDT/AP.

(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, cabendo a última à decisão
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 1999

“Dispõe sobre a unificação dos
vestibulares nas Universidades
Federais.”

Inclua-se onde couber
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam unificadas as datas dos vestibulares

das Universidades Federais em todo o território nacional.
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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

No momento em que o Governo Federal implan-
tou experimentalmente e com sucesso, o Programa
de Avaliação Seriada pelo qual alunos do Distrito Fe-
deral e outros estados brasileiros fizeram provas clas-
sificatórias ao final de cada série do 2º grau, disputan-
do metade das vagas oferecidas pela Universidade
de Brasília, cujo mecanismo se apresentou em verda-
de como um critério democrático na nossa educação,
pois incentiva os nossos secundaristas a se empe-
nharem mais, no seu aprendizado, independente de
poder aquisitivo para acessar a universidade. Porém,
entendemos que essa iniciativa deveria ser ampliada
para toda a federação.

Esta proposição visa dar maiores oportunida-
des aos vestibulandos naturais do estado, coibindo,
assim o processo migratório que tem favorecido can-
didatos de outros Estados que, com suficiente respal-
do financeiro, fazem vestibular em várias universida-
des federais nos diversos Estados. Invariavelmente,
uma vez aprovados, fazem inscrição em mais de uma,
provocando o bloqueio de vaga que poderia ser utili-
zada por outro estudante. Mais do que isso, eles cum-
prem um tempo mínimo na faculdade e depois pedem
transferência para seu Estado de origem. Ora, se
queremos democratizar o ensino, precisamos de ime-
diato abolir essa situação que se apresenta como um
privilégio favorecendo uma minoria.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. – Sena-
dor Casildo Maldaner.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 229, DE 1999

Estabelece limitações para a
concessão de remuneração de caráter
indenizatório relativo à moradia e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica vedada a concessão de

remuneração de caráter indenizatório relativo à
moradia a todo servidor público civil, parlamentar,
Ministro de Estado, membro do Poder Judiciário ou
qualquer outro agente público que possua residência
no Distrito Federal, e que a atividade esteja vinculada
a presença na Capital da República.

Parágrafo único. Será considerada residência no
Distrito Federal não só aquelas registradas em nome
próprio, mas também aquelas registradas em nome do
cônjuge.

Art. 2º A omissão de prestação da informação,
bem como a sua falsidade, será punida civil e
penalmente nos termos da lei.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a
presente lei em até 90 dias após a sua publicação.

Justificação

A regulamentação do chamado auxílio-moradia
torna-se essencial a fim de evitar que esse importante
instrumento seja desvirtuado de sua função precípua,
prejudicando concomitantemente a situação financeira
dos cofres públicos.

Com o presente projeto de lei, pretende-se
estabelecer limitação do uso de auxílio-moradia a todos
os Poderes da República, criando-se assim condições
isonômicas a fim de evitar privilégios setoriais.

É importante ressaltar que o projeto ora proposto
também visa evitar simulações que possam impedir a
eficácia da restrição estabelecida, estendendo o
conceito de propriedade, também, ao cônjuge.

Nesse contexto, o presente projeto visa legitimar o
uso do auxílio-moradia, moralizar sua implementação e
impedir o desperdício dos recursos públicos, indo ao
encontro do princípios da Administração Pública nos
termos do art. 37 da Constituição Federal.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. – Senador
José Roberto Arruda.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e, também, ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei;
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II – a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração;

III – o prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público ou de provas e títulos será convocado com
prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira;

V – os cargos em comissão e as funções de
confiança serão exercidos, prefencialmente, por
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou
profissional, nos casos e condições previstos em lei;

VI – é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei complementar;

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

X – a revisão geral da remuneração dos servido-
res públicos, sem distinção de índices entre servidores
públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma
data;

XI – a lei fixará o limite máximo e a relação de va-
lores entre a maior e a menor remuneração dos servi-
dores públicos, observados, como limites máximos e
no âmbito dos respectivos Poderes, os valores perce-
bidos como remuneração, em espécie, a qualquer títu-
lo, por membros do Congresso Nacional, Ministros de
Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e
seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal
e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebi-
dos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legis-
lativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de
vencimentos, para o efeito de remuneração de pessoal
do serviço público, ressalvado o disposto no inciso an-
terior e no art. 39, § 1º;

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumula-

dos, para fins de concessão de acréscimos ulteriores,
sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

XV – os vencimentos dos servidores públicos, ci-
vis e militares, são irredutíveis e a remuneração obser-
vará o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, II, 153, III e
153, § 2º, I;

XVI – é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto quando houver compatibilida-
de de horários:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico

ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII – a proibição de acumular estende-se a em-

pregos e funções e abrange autarquias, empresas pú-
blicas, sociedades de economia mista e fundações
mantidas pelo poder público;

XVIII – a administração fazendária e seus servi-
dores fiscais terão, dentro de suas áreas de competên-
cia e jurisdição precedência sobre os demais setores
administrativos na forma da lei;

XIX – somente por lei específica poderão ser cri-
adas empresa pública, sociedade de economia mista,
autarquia ou fundação pública;

XX – depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a partici-
pação de qualquer delas em empresa privada;

XXI – ressalvados os casos especificados na le-
gislação, as obras, serviços, compras e alienações se-
rão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os con-
correntes com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da pro-
posta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indis-
pensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar, nomes, símbolos ou ima-
gens que caracterizem promoção pessoal de autorida-
des ou servidores públicos.

§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II
e III implicará a nulidade do ato e a punição da autori-
dade responsável, nos termos da lei.

§ 3º As reclamações relativas à prestação de
serviços públicos serão disciplinadas em lei.

§ 4º Os atos de improbidade administrativa im-
portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
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ressarcimento ao Erário, na forma e gradação previs-
tas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao Erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 230, DE 1999

Altera dispositivo da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, para instituir a
retenção e recolhimento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza
nos casos que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 55 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de

1993, passa a vigorara acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 55. ...............................................
............................................................
§ 4º Sem prejuízo do disposto no pará-

grafo anterior, quando o contrato envolver pres-
tação de serviços à administração pública, o
responsável pelo pagamento, sob pena de res-
ponsabilidade solidária, efetuará a retenção do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
incidente na prestação, bem como seu recolhi-
mento, no prazo de três dias úteis, à Fazenda
Pública interessada."

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

Justificação

A proposição que oferecemos ao juízo do Con-
gresso Nacional tem por fundamento a garantia do inte-
gral recolhimento aos cofres públicos municipais do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
devido quando da prestação de serviços aos órgãos e
entidades da administração pública centralizada e des-
centralizada.

Trata-se, em primeiro lugar, de norma moralizado-
ra, que evitará a sonegação do imposto na hipótese
mencionada.Além disso, trará, para os municípios, todas

as vantagens que, normalmente, advêm da designação
de responsáveis tributários, entre elas uma maior como-
didade, tanto para a administração tributária, como para
o contribuinte; este, porque não terá o trabalho de efetuar
o recolhimento do imposto devido; aquela, porque terá
um fato a menos para fiscalizar e controlar.

À economia fiscal proporcionada aos municípios,
some-se o ganho decorrente da antecipação da receita,
que deverá ser recolhida no prazo de três dias úteis após
o pagamento do serviço.

A medida proposta é bastante simples, em nada di-
ficultando os procedimentos administrativos referentes
ao processo licitatório, e já virá tardiamente, pois não se
pode admitir, em hipótese alguma, que o ISSQN inciden-
te sobre serviços prestados ao Estado ou a entidades
paraestatais deixe de ser integralmente recolhido. A re-
tenção do imposto na fonte pagadora dos serviços é o
mecanismo apropriado à situação, razão pela qual con-
tamos com o inteiro apoio dos nobres colegas de ambas
as Casas para sua aprovação.

À consideração de Vossas Excelências.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. – Senador

Luiz Estevão.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

..........................................................................
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contra-

to as que estabeleçam:
I – o objeto e seus elementos característicos;
II – o regime de execução ou a forma de forneci-

mento;
III – o preço e as condições de pagamento, os crité-

rios, data-base e periodicidade do reajustamento de pre-
ços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV – os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão, de entrega, de observação e de recebimento
definitivo, conforme o caso;

V – o crédito pelo qual correrá a despesa, com a in-
dicação da classificação funcional programática e da ca-
tegoria econômica;

VI – as garantias oferecidas para assegurar sua
plena execução, quando exigidas;

VII – os direitos e as responsabilidades das partes,
as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII – os casos de rescisão;
IX – o reconhecimento dos direitos da Adminis-

tração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 desta lei;
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X – as condições de importação, a data e a taxa
de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao ter-
mo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à pro-
posta do licitante vencedor;

XII – a legislação aplicável à execução do con-
trato e especialmente aos casos omissos;

XIII – a obrigação do contratado de manter, du-
rante toda a execução do contrato, em compatibilida-
de com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na li-
citação.

§ 1º (Vetado).
§ 2º Nos contratos celebrados pela Administra-

ção Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusi-
ve aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá cons-
tar necessariamente cláusula que declare competen-
te o foro da sede da Administração para dirimir qual-
quer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do
art. 32 desta lei.

§ 3º No ato da liquidação da despesa, os servi-
ços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incum-
bidos da arrecadação e fiscalização de tributos da
União, estado ou município, as características e os
valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às Comissões compe-
tentes.

Sobre a mesa, projeto de Resolução que será lido
pelo Sr.1º Secretário em exercício, Senador Senador Luiz
Otávio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 44, DE 1999

Altera o Regimento Interno do Senado
Federal para assegurar a participação de to-
dos os partidos políticos com representação
no Senado Federal em suas comissões per-
manentes.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 78 do Regimento Interno do Senado Fe-

deral passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 78. .................................................
Parágrafo único. Será garantida a partici-

pação nas comissões permanentes de todos os

partidos políticos e blocos parlamentares
com representação no Senado Federal.

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

Justificação

O disposto no art. 58, § 1º, da Constituição Federal,
reproduzido no art. 78 do Regimento Interno desta Casa,
assegura, na constituição das Mesas e de cada comissão,
tanto quanto possível, a participação proporcional das re-
presentações partidárias ou dos blocos parlamentares
com atuação no Senado Federal.

A expressão “tanto quanto possível” não significa
exclusão, conforme leciona Pontes de Miranda, ao discor-
rer sobre a observância do princípio da proporcionalidade
na composição das comissões parlamentares de inquéri-
to, verbis:

Composição das Comissões de Inquérito
– O art. 30, parágrafo único, a) exige que se ob-
serve, na organização (=constituição) das co-
missões, o critério estabelecido, sem exceção;
isto é, a representação proporcional dos parti-
dos nacionais, que participem da respectiva Câ-
mara. Se mista a comissão de inquérito, há-se
de entender que devem estar representados os
partidos nacionais, que participem das duas
Câmaras ou de qualquer delas. A composição
de comissão de inquérito que, pelo número de
componentes, exclua a participação dos mem-
bros dos partidos nacionais, é contrária a Cons-
tituição de 1967, a despeito do “tanto quanto
possível” do art. 30, parágrafo único." (in Co-
mentários à Constituição de 1967, com a
Emenda nº 1, de 1969, Ed. Revista dos Tribu-
nais, 2ª edição, revista, Tomo III, p.65).

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
teve a oportunidade de opinar sobre a matéria por ocasião
da CPI destinada a apurar as denúncias formuladas pelo
Sr. Pedro Collor de Mello sobre as atividades do Sr. Paulo
César Cavalcanti Farias.

O Parecer nº 21, de 1992-CN, relatado pelo Sena-
dor Alfredo Campos, apreciou o Recurso s/nº,
1992-CN, interposto ex-officio pela Presidência do
Congresso Nacional da decisão, adotada em 3-6-92,
retificando a cessão feita pelo líder do Partido Demo-
crático Social (PDS), em nome do Partido ao Partido
Socialista Brasileiro (PSB), de vaga na composição
da referida CPI.

Naquela ocasião, o ilustre mestre Senador Jo-
saphat Marinho, em voto em separado que se cons-
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tiui em aula magna sobre a matéria, assim expres-
sou-se:

1 – O recurso ora examinado envolve
a tese da representação proporcional dos
partidos políticos nas comissões
parlamentares e seus consectários.

2 – Os fundamentos gerais deste voto
encerram-se, por sinal, em parecer que
emiti, em 1991, para fins estranhos ao
Senado, respondendo a consulta do Partido
dos Trabalhadores, seção do Distrito
Federal.

Apesar da anterioridade, ou talvez por
isso, as idéias então expostas se ajustam,
seguramente, à situação presente. Ei-las, no
essencial.

“1 – A Constituição Federal
estabelece, no art. 58, que ‘o Congresso
Nacional e suas Casas terão comissões
permanentes e temporárias’. Embora declare
que tais comissões serão ‘constituídas na
forma e com as atribuições previstas no
respectivo regimento interno ou no ato de que
resultar sua criação’, prescreve no § 1º: ”Na
constituição das Mesas e de cada Comissão,
é assegurada, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos ou
dos blocos parlamentares que participam da
respectiva Casa’".

2 – A Constituição é clara, taxativa: as-
segura aos partidos representação proporci-
onal em “cada comissão”. Não é uma garan-
tia aleatória, suscetível de recusa por inter-
pretação, mas de caráter incondicional, im-
positivo.O texto constitucional apenas permite
variação ou flexibilidade na medida da propor-
cionalidade, que será observada “tanto quan-
to possível”.

A dimensão da proporcionalidade,
portanto, é que poderá ser graduada, tendo
em vista o número de partidos e a
representação de cada qual deles. Mas a
cláusula “tanto quanto possível”, se permite
cálculo relativo ou aproximado, não autoriza
exclusão.Excluir é eliminar, e a norma
fundamental admite somente variar de
número, o que se entende em face da
multiplicidade de representação partidária.
Não se pode transfigurar o que indica
oscilação, ou seja, variação de grandeza, em
supressão, que significa abolir ou cassar.Os

termos usados pelo legislador, sobretudo num
instrumento constitucional, precisam ser
compreendidos lógica e racionalmente, e não
ao sabor de interesses circunstanciais.

3 – Pontes de Miranda, no exame desta
matéria diante da Constituição de 1967 (art.
30, parágrafo único), é de firmeza incontestá-
vel ao asseverar que “os partidos políticos
têm direito público (constitucional) subjetivo e
pretensão para exigir, por intermédio dos seus
deputados ou senadores federais, o cumpri-
mento” da proporcionalidade assegurada. E
fulmina a dúvida que o interesse ocasional
poderia suscitar: “Não se trata de simples re-
comendação. Não se disse: ”quando possí-
vel", ou “se possível”, e sim “tanto quanto pos-
sível” (Comentários à Constituição de 1967
com a Em. nº I, de 1969, 3ª ed., Forense,
1987, T. II, p. 598). E “tanto quanto possível”
em nenhum critério lógico e jurídico se reduz
a nada, como ocorreu com a exclusão do Par-
tido dos Trabalhadores – por sinal o de maior
representação na Câmara Legislativa – na
formação de uma das Comissões destinadas
a elaborar a lei Orgânica do Distrito Federal.

(...)
6 – Tanto mais ilegítima ou absurda seria a

exegese discrepante do mecanismo do regime
Constitucional porque a Constituição, no art. 1º,
proclama entre seus “fundamentos”, e sob o título
“Dos Princípios Fundamentais”, “o pluralismo polí-
tico”, do qual uma das garantias reside, precisa-
mente, em nosso sistema de direito escrito, na
segurança da proporcionalidade de representação
nas Comissões.

7 – A luz do regime positivo examinado, e
considerando que “o princípio da prevalência da
constituição – como adverte Gomes Canotilho 2
impõe que, dentre as várias possibilidades de
interpretação, só deve escolher-se a interpreta-
ção que não seja contrária ao texto e programa
da norma ou normas constitucionais” (Direito
Constitucional, Liv. Almedina, Coimbra, 5ª ed.,
1991, p. 235) – é irrecusável que a garantia
da representação proporcional dos partidos,
em cada comissão, tem caráter obrigató-
rio, coercivo, e se estende às Assem-
bléias Legislativas e Câmaras Munici-
pais.

(...)"
3 – A essas idéias articuladas no pare-

cer, cabe acrescentar alguns pontos, rela-
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cionados com as singularidades do caso
agora discutido e que ressaltam como con-
clusões lógicas dos fundamentos básicos
enunciados.

4 – Em primeiro lugar, urge salientar
que a proporcionalidade se estabelece entre
os partidos ou blocos parlamentares, a que
se refere a Constituição Federal (1º do art.
58). E o Regimento Interno do Senado
alude expressamente a “representantes das
respectivas agremiações nas comissões
”(art. 66) ou “a participação proporcional das
representações partidárias ou dos locos
parlamentares” (art. 78). Daí o professor
Pinto Ferreira, em comentário à atual
Constituição, observar: “exige-se assim uma
proporção relativamente aos partidos e
blocos parlamentares...” (Coms. à Const.
Bras., Editora Saraiva, 1992, 3º vol. p. 109).

Logo, a designação para qualquer
Comissão há de ser feita por partido ou
bloco dentre seus integrantes, e não com
representante de outra agremiação. A
representação é intransferível, pois do
contrário não há como apurar
proporcionalidade. Escolhido estranho ao
partido ou ao bloco, desrespeitada está a
proporcionalidade porque beneficiada
organização que não tinha direito a participar
da Comissão. Se um partido, com direito a
presença, não quer integrar uma determinada
Comissão, abdica de indicar representantes,
para que o faça a agremiação imediatamente
credenciada pelo volume da representação. O
estranho a uma legenda, por mais eminente,
não concorre, juridicamente, para compor a
proporcionalidade partidária. Falta-lhe
qualidade legal, que não lhe pode ser deferida
pela vontade ou por homenagem de outro
partido. O que a Constituição e as leis internas
do Congresso definem e circunscrevem, o
arbítrio dos partidos não pode alterar, mesmo
em nome da cortesia parlamentar.

Pouco importa que o estranho
designado declare que representa o partido
designante ou cedente, se na realidade é
membro de outra agremiação, e a esta
filiado por força de lei. O Regimento Interno
do Senado exige declaração de “filiação
partidária” no ato da posse (art. 70) e a Lei
Orgânica dos Partidos Políticos proíbe a
“coexistência” dessa formalidade “em outro

partido”, prevendo o seu “cancelamento”
(art. 67, 20, e art. 69, IV).

Demais, se os partidos políticos, por
suas tendências diferenciadas,
modernamente estruturam a “divisão do
espírito público”, segundo o objetivo resumo
conceitual de Pierre Avril (Essais sur les
Partis, Lib, Gen. Droit e Junsp, Paris, 1986,
pp. 7-8), tanto mais se compreende por que
o membro de um não pode ser delegado de
outro partido, sobretudo num regime de
representação proporcional, salvo se
verificada a formação de blocos
parlamentares. A “divisão do espírito público
configurada em partidos distintos, é
incompatível com tal confusão, ainda que a
tenham praticado gregos e troianos. A
tolerância, mesmo generalizada, não subsiste
diante da irresignação fundada no Direito.

Portanto, quando o dispositivo constitucional
citado (art. 58, § 1º) assegura a representação
proporcional dos partidos na constituição de cada
comissão, tanto quanto possível, alguém poderia
argüir que tal prerrogativa é mero direito, cabendo ao
partido exercê-lo ou não, segundo suas conveniências.

O nosso entendimento é discordante em razão não
só das doutas lições acima expostas, mas também, pela
convicção que formamos sobre o assunto, no sentido de
que a participação de todos os partidos, tanto quanto
possível, nas comissões é essencial para a afirmação do
princípio da representatividade popular no parlamento.
Para nós é inconcebível que decisões de magna
importância para o destino do País sejam tomadas no
Congresso Nacional sem que esteja consignada a
opinião de significativos setores da sociedade ali
representados.

Lembramos, a propósito, que, por se tratar de uma
Casa política onde os conflitos (que são na realidade os
conflitos da sociedade) estão sempre presentes, a solução
desses conflitos ocorre pela negociação e não pela recusa
à participação. Esta só é admissível como forma de
protesto nos regimes ditatoriais onde as forças
democráticas legitimamente não aceitam convalidar
simulacros de jogo democrático.

Diante do exposto, entendemos que o nosso
pleito tem relevância para a ampliação da
democracia, e, por essa razão, acreditamos no seu
acolhimento por nossos Pares.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. –
Senador Arlindo Porto.
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O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Há
oradores inscritos.

Concedo a palavra à Senadora Luzia Toledo,
por permuta com o Senador Gilvam Borges.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB-ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a segunda metade
da década de 90 passará à História brasileira como o
período em que a nossa sociedade, tanto as elites
quanto o povo, assumiu a questão educacional como
efetiva prioridade, e não mais como simples profissão
de fé retórica.

É claro que essa tomada de consciência não se
deu do dia para a noite. Ela resultou de um longo
processo de construção institucional e evolução de
nossa reflexão pedagógica que, liderado pelos
jesuítas nos primórdios da experiência brasileira, a
exemplo do Padre José de Anchieta, Apóstolo do
Brasil, contou, neste século que ora se encerra, com
as luzes, a criatividade e o generoso amor ao Brasil
de Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Amaral Fontoura,
pioneiros do movimento da Escola Nova dos anos 20
e 30, beneficiando-se, também, do gênio
administrativo do Ministro Gustavo Capanema e da
inteligência emancipadora do educador Paulo Freire.
E não nos esqueçamos, ainda, de dois outros
grandes nomes que engrandeceram esta Casa e, até
há pouco tempo, enriqueceram o debate parlamentar
e a produção legislativa relativa à educação: os
saudosos Darcy Ribeiro, explicador do Brasil,
“reinventor” da universidade, propulsor da Lei
9.394/96 (a nova Lei de Diretrizes e Bases); e, por
último, mas não menos importante, meu ilustre
conterrâneo, João Calmon, cuja luta de uma vida
inteira encontrou sua mais completa tradução no
mandamento constitucional que destina ao ensino
18% dos impostos federais e 25% das receitas
estaduais e municipais.

Sr. Presidente, a despeito do legado desses e de
tantos outros educadores, a maneira ambígua com
que nossa cultura sempre encarou a educação dificul-
tou ou neutralizou a mobilização integral e sustentada
dos recursos e das energias nacionais em torno do tema,
em um autêntico mutirão de cidadania.

Tradicionalmente, essa ambigüidade manifesta-
va-se, de um lado, no culto bacharelesco do diploma,
símbolo da isenção do seu portador face à humilhante
maldição do trabalho manual em nosso País, que se
aferrara à escravatura por quase quatro séculos, e, de
outro, na miopia utilitária de uma profissionalização
mercantilista, desligada de compromissos com a refle-
xão crítica acerca dos valores éticos e culturais que im-

pulsionam a trajetória do indivíduo e da sociedade. Isso,
aliás, levou outro brilhante pedagogo, Lauro de Oliveira
Lima, a comentar em, seu delicioso livro De Pombal a
Passarinho – histórias da educação no Brasil, que
“brasileiro” é o único gentílico a terminar com o mesmo
sufixo que designa profissão, como marceneiro, car-
pinteiro ou ferreiro.

Foi o fenômeno da globalização, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, esse processo multiforme e ir-
resistível, tão propalado quanto mal compreendido,
que agiu como catalisador definitivo da inversão da
perspectiva a que me referi no início de minha fala. A
experiência internacional dos últimos tempos compro-
vou que sucesso educacional e sucesso econômico
estão intimamente ligados. Os rigores da competição
em escala mundial evidenciaram como o maior ou me-
nor grau de eficiência, eficácia e efetividade dos méto-
dos e sistemas de ensino influem na riqueza ou
bem-estar das nações.

No Brasil da atualidade, a exemplo do que ocorre
ao redor do Planeta, autoridades governamentais, lí-
deres de opinião e o público em geral estão todos cien-
tes de que a luta para elevar o padrão de vida de um
povo começa na sala de aula. Em 1992, a avaliação
comparada do desempenho educacional de uma
amostra de meninos e meninas entre seis e treze anos,
em vinte países, promovida pelo renomado instituto
americano Educational Testing Service, expôs ao
mundo as deficiências brasileiras nessa área.Simples-
mente, ficamos em penúltimo lugar, à frente apenas de
Moçambique, nos teste de conhecimentos de Mate-
mática e Ciências.

Esse fracasso sistêmico repercute na baixa com-
petitividade de vastos setores de nossa economia, fi-
gurando entre os mais graves ingredientes do chama-
do Custo Brasil.Também pudera: o trabalhador brasile-
iro possui, em média, apenas 3,8 de escolaridade, em
contraste com os 11 anos de seus colegas sul-corea-
nos, 8,7 dos argentinos e 7,5 dos chilenos.

O valor econômico da educação pode ser clara-
mente visualizado na pesquisa de dois professores da
Fundação Getúlio Vargas, os economistas Carlos Si-
monsen Leal e Sérgio Werlang, este último recém-em-
possado diretor do Banco Central. Segundo o levanta-
mento, cada ano a mais de estudo para quem comple-
tou até a quarta-série corresponde a um adicional de
renda de 17%.

A preocupação do Governo do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso em superar esse quadro de
dificuldades traduziu-se em uma série de medidas,
tão abrangentes e complexas que seria impossível
analisá-las nos breves limites do meu discurso,
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mas que podem ser sintetizadas em torno de dois
grandes eixos: o Plano Nacional de Educação (PNE)
e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef).

A meta-síntese do PNE, projetada em um
horizonte de dez anos, é a universalização do ensino
fundamental, com a matrícula de todas as crianças de
sete a quatorze anos, garantindo sua permanência na
escola, já que a evasão e, principalmente, a
repetência são as maiores ameaças que pairam
sobre a grande massa de nossa população em idade
escolar. Vale a pena ressaltar esse ponto, pois
conforme o “modelo do fluxo” desenvolvido pelo físico
e matemático, precocemente falecido, Sérgio Costa
Ribeiro, do Laboratório Nacional de Computação
Científica, no Rio de Janeiro, um aluno da rede
pública leva, em média, cerca de onze anos para
completar os oito requeridos para a conclusão do
primeiro grau. Esclareceu Costa Ribeiro que as
estatísticas setoriais raramente dão conta de que,
muito embora uma parcela desista de estudar pela
confirmação do fracasso da repetência, muitos outros
desses alunos, confiantes no já comprovado poder da
educação como passaporte para dias melhores,
reingressam no sistema e persistem em seu sonho,
mesmo que aos trancos e barrancos.

Essa observação colateral é importante, porque
a superestimação da evasão como problema
prioritário conduz à equivocada conclusão de que
tudo se resolve com a construção de mais escolas.

Faço uma observação a respeito do meu Esta-
do, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, onde o Go-
vernador José Ignácio Ferreira fez a nucleação das
escolas. Hoje, o meu Estado está funcionando com
cento e cinqüenta e quatro escolas. Tínhamos esco-
las, no Espírito Santo, funcionando com quatro a nove
alunos. Com a nucleação das escolas e melhores
condições de transporte, os alunos aglomeraram-se
em menos escolas. Assim, diminuímos duzentas e
vinte e duas escolas no Estado, as quais, hoje, temos
condições de atender.

Comprovou-se, assim, que não é preciso so-
mente construírem-se escolas, pois isso não resolve
o problema. Têm-se, sim, que dar condições para que
o aluno realmente saia da marginalização de não sa-
ber e de não permanecer na escola. A reversão desse
quadro é o que queremos como educadores deste
País.

Isso é verdade apenas para alguns bolsões ru-
rais de miséria absoluta. Formalmente, a cobertura
proporcionada pelo sistema já pode ser considerada

muito alta. Em 1996, 90,8% das crianças de 7 a 14
anos estavam na escola, em contraste com apenas
45,4% em 1960, índice que mostra bem que já eleva-
mos bastante o número de crianças na escola. Para
efeito de comparação, os índices de cobertura de paí-
ses desenvolvidos, como os Estados Unidos, Bélgica
e Alemanha, situam-se em 97,7%, 99,4% e 97,8%
respectivamente.

Mas, voltando ao PNE, outros objetivos dignos
de nota são:

– Em primeiro lugar, elevar em pelo menos 70%
o número de alunos que concluem o ensino funda-
mental, combatendo a evasão e a repetência. (Uma
série histórica de 1988 a 1995, divulgada pelo MEC,
aponta uma lenta redução dos índices de repetência
no período: de 19% na primeira e na quinta séries e
de 15%, em média, nas oito séries seguintes. No en-
tanto, Sr. Presidente, como alertou a Professora Ma-
ria Malta Campos, da Associação Nacional de
Pós-Graduação em Educação, em entrevista ao jor-
nal Folha de S. Paulo, em algumas escolas esses
percentuais atingem níveis “indecentes”, de 40% ou
mesmo 50% de repetência).

– Em segundo lugar, habilitar os professores do
ensino fundamental, de modo que, nos próximos qua-
tro anos, todos tenham formação, no mínimo, de nível
médio e até o ano de 2008, diploma de nível superior.
Hoje, no Brasil, pouco menos de 47% de1,3 milhão
de professores do ensino básico têm curso superior
completo; apenas 44,5% concluíram o 2º Grau; e
cerca de 6% cursaram somente o 1º Grau, sendo
que, no Nordeste, essa porcentagem chega a quase
20%. A maior parte desses mestres não tem oportu-
nidade de atualizar-se, reciclar-se ou treinar-se para
melhor desempenhar o seu importantíssimo papel
social.

– Em terceiro lugar, ampliar até 2003 o ensino
fundamental para nove séries, com início da escola-
rização aos seis anos de idade.

– Em quarto lugar, para 2008, garantir que,
pelo menos 80% dos alunos que concluírem o ensi-
no fundamental sigam com seus estudos no ensino
médio. (Essa proporção, no momento, é rigorosa-
mente inversa: 80% dos estudantes não atingem
essa meta, para não mencionar a diminuta parcela
de 4% dos egressos do ensino médio público que
conseguem chegar a uma universidade pública...).

– Em quinto lugar, substituir as escolas triste-
mente conhecidas como unidocentes. – é incrível
que ainda haja escolas unidocentes neste País -,
onde alunos de diferentes séries se amontoam na
mesma sala, por unidades, com pelo menos quatro
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séries (Levantamento feito pelo MEC, há cerca de
quatro anos, diagnosticou que um terço dos prédios
escolares apresentam banheiros e instalações hi-
dráulicas deficientes, e que mais 20% têm carteiras,
mesas, armários, cozinhas e refeitórios em péssima
qualidade.

Para concluir essa enumeração parcial, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lembro que o PNE
propõe-se a enfrentar um dos mais vergonhosos e até
agora intratáveis déficits de nosso desenvolvimento
humano, altíssima taxa de analfabetismo adulto. Na
América do Sul, nosso índice, 14,6%, é inferior
apenas ao da Bolívia, com 16,9%, segundo dados da
Unesco. A meta é zerá-lo nos próximos nove anos.

Sr. Presidente, o financiamento desses e de tan-
tos outros relevantes e urgentes objetivos educacio-
nais, mediante fontes adequadas, seguras e transpa-
rentes é a razão de ser do segundo eixo da política
governamental, o já mencionado Fundef. A lei que o
criou estabelece subvinculações obrigando a que
60% dos 25% de arrecadação que os Estados e Mu-
nicípios devem destinar à Educação sejam efetiva-
mente aplicados nas escolas públicas de ensino fun-
damental e na remuneração dos professores, o que é
muito importante. Aí conseguimos muito palidamente
que a nossa escola tivesse mais glamour, recebesse
mais dedicação, enfim, aquilo que fiz no início a mi-
nha vida profissional: exercer a vocação. Isso, atual-
mente, até encontramos, mas com muita dificulda-
de, porque o salário não oferece condições para al-
guém trabalhar apenas como professor e sustentar
sua casa, como fazíamos no passado, quando
existia neste País ensino público de qualidade.
Sou produto do ensino público. Nunca paguei uma
faculdade sequer. Nunca paguei escolas de 1º, 2º
ou 3º graus. Creio que a maioria de nós é fruto de
escola pública; no entanto, somos o que somos
hoje. E nossos jovens estão recebendo um ensino
de péssima qualidade.

O Fundef, agora implantado em muitos Esta-
dos, realmente veio tentar resgatar um pouco des-
sa deficiência tão grande para este País imenso.

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

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB-ES) – Com o
maior prazer, Senador.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) –
Ouço atentamente o pronunciamento de V. Exª so-
bre este tema de tamanha envergadura, de tama-
nha importância para o País, que é a Educação.
Com muita propriedade, V. Exª mostra a realidade
do sistema educacional do Brasil. Sei que o atual

Ministro da Educação tem feito um esforço muito
grande para melhorar essa realidade que ainda é
triste, segundo os dados que V. Exª apresentou.
Porém, insisto numa questão de fundamental im-
portância para resolver problemas como o da Edu-
cação – a meu ver, o mais importante, porque, sem
Educação, não se desenvolve outros setores -: a
legislação trata os Estados de maneira igual. Isso
é uma injustiça muito grande. Tratar os Estados
desenvolvidos do Sul e Sudeste como se trata os
do Nordeste e do Norte creio que é permitir que es-
sas desigualdades regionais se aprofundem. Por-
tanto, penso que as autoridades federais, ao deci-
dir, deveriam levar em conta essa questão. Investir
em Educação no Nordeste seria uma forma de se
atingir e superar outros problemas sociais correla-
tos. Da mesma forma ocorreria na Região Norte,
região predominantemente povoada por pessoas
que vieram do Nordeste. Eu mesmo sou filho de
um nordestino que foi para Roraima na década de
40. Portanto, parabenizo V. Exª pelo importante
pronunciamento. Gostaria de ouvi-la falando e bri-
gando por esse tema tão importante que é a Edu-
cação.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB-ES) – Agra-
deço a V. Exª pelo aparte. Concordo plenamente
com V. Exª no que se refere ao tratamento dado
aos Estados deste País tão imenso e com tantos
contrastes. Veja V. Exª que o mesmo tratamento
dispensado a São Paulo – que é um outro país den-
tro do nosso – é dado aos Estados nordestinos,
que têm tantas dificuldades, principalmente os
marcados pela seca.

Concordo plenamente com V. Exª quando diz
que a Educação tem que ser prioridade de qual-
quer administração, seja ela municipal, estadual
ou federal. Se não nos preocuparmos com a Edu-
cação, não teremos condições de nos preocupar
com outros problemas que o País apresenta, por-
que toda a área social está ligada à Educação.

Agradeço a V. Exª pelo aparte.
Assim, de cada R$100,00 arrecadados pelos

Estados e pelos municípios, R$15,00 são obrigato-
riamente investidos no ensino fundamental e, des-
tes, R$9,00 revertem para o contracheque dos
mestres. Em cada caso, fica com a maior parcela
do Fundef o ente federativo que arca com o maior
número de alunos matriculados, não importando
se a rede é estadual ou municipal.

Na etapa inicial de vigência do Fundef, entre
dezembro de 1997 e agosto de 1998, o salário dos
professores experimentou um aumento médio de
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12,9%, em comparação com uma inflação de 2,5% no
mesmo período, calculada pelo IGP/DI, da Fundação
Getúlio Vargas. Aos professores da rede municipal do
Nordeste coube, até mesmo por uma questão
elementar de justiça, dados os valores irrisórios que
em sua maioria percebiam, um aumento maior, da
ordem de 49,6%, em média.

No ano passado, o Fundef, com um
investimento mínimo de R$315,00 por aluno, aplicou
um total de R$13,3 bilhões, dos quais R$8,6 bilhões
dos Estados, R$4,2 bilhões dos municípios e R$524
milhões da União.

Em suma, são inegáveis os avanços trazidos
pelo Fundef. Sabemos, entretanto, que a fórmula para
o seu permanente aprimoramento é a fiscalização de
suas atividades e a contínua avaliação de seus
resultados.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tomei a iniciativa de convidar o Ministro
da Educação, professor Paulo Renato Souza, para
que, perante a Comissão de Educação do Senado
Federal, faça uma exposição sistemática, abrangente
e minuciosa da situação atual e das perspectivas
futuras do Fundef.

Claro que tudo isso ainda é muito pouco, se
considerarmos as gigantescas dimensões do
sucateamento material, tecnológico e organizacional a
que, nas últimas décadas, estiveram relegados o
sistema educacional brasileiro, em geral, e a nossa
escola pública, em particular, justamente num período
marcado pela explosão demográfica e a vertiginosa
obsolescência de todos os paradigmas. Tampouco os
avanços aqui relatados significam o pleno resgate da
dívida social e moral deste País com seus professores.

Ainda assim, dispomos ao menos de uma
sinalização mais nítida de que avançamos na direção
certa. O caminho a percorrer, contudo, é longo e
árduo, e quem dera que seus maiores obstáculos e
incertezas se restringissem ao plano das
macrovariáveis de política pública e aos grandes
números demográficos e financeiros a que acabo de
aludir. Quem, como eu e vários dos nobres colegas,
vem de uma longa militância profissional no
magistério e na administração escolar sabe que a
dimensão concreta, onde as definições e decisões da
política educacional ganham vida, é o nível micro da
sala de aula e do relacionamento da escola com o
ambiente imediato de sua comunidade.

Como esperar de nossos professores,
principalmente os mais jovens – e por isso menos
experientes -, que se mostrem comprometidos,
entusiasmados e motivados com a sua missão,

quando a própria escala de valores da sociedade os
coloca em posição infinitamente inferior aos modelos
de comportamento e sucesso material dos reis e das
rainhas do entretenimento, do exibicionismo cintilante
dos “emergentes”, enfim, de toda a fauna de
personalidades da mídia?

Como esperar que os filhos absorvam aqueles
valores culturais eternos – religiosos ou laicos – que,
desde a Paidéia grega, ajudaram a juventude de
todas as gerações a hierarquizar e a dar sentido à
maré de informações cada vez mais avassaladora e
que, a todo instante, ameaça nos sufocar em um
oceano de confusão e irrelevância, quando os
próprios pais, incertos das verdades que lhes foram
ensinadas, sentindo-se culpados pela roda viva
profissional que os afasta cada vez mais do convívio
familiar, ou simplesmente omitindo-se para mergulhar
de cabeça no hedonismo inconseqüente
glamourizado nos meios de comunicação, quando os
próprios pais, repito, fracassam em impor limites e
responsabilidades a essas crianças e a esses jovens
e buscam aplacar suas consciências por meio da
oferta de ícones consumistas – viagens à Disney,
tênis e roupas “de grife”, bugigangas eletrônicas de
todo tipo?

Qual o espaço que esse mundo de gratificação
instantânea, gozo imediato e apelo audiovisual à
intoxicação dos sentidos reserva ao prazer
silencioso, paciente e difícil da leitura
interpretativa de grandes obras de ficção e
não-ficção, na companhia amável mas exigente
dos clássicos de todos os tempos? E, neste ponto,
faço questão de assinalar que o Programa de
Avaliação Seriada, o PAS, anunciado como uma
das inovações mais arrojadas da nova Lei de
Diretrizes e Bases, ao subtrair parte das vagas do
ensino superior à sanha neurotizante do exame
vestibular, já evidencia uma conseqüência indesejável,
certamente não prevista pelos seus idealizadores. A
tortura do cursinho, que antes se restringia a um ano de
decoreba e de adestramento nas habilidades
mecânicas das técnicas de múltipla escolha, agora se
apossou dos três anos do Segundo Grau. Graças ao
PAS, o 2º Grau virou um cursinho de três anos!

Como, volto a perguntar, poderão ser preenchidas
outras exigências meritórias e elogiáveis da nova LDB,
a exemplo da interdisciplinaridade curricular, destinada
a estimular o aluno a ampliar seus horizontes pelo
cruzamento de informações, ou do tratamento
individualizado das necessidades de aprendizagem,
sem a firme e sincera determinação da sociedade
e m dest inar m a i o r v o l u m e d e r e c u r s o s
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à compra de mais tempo e dedicação dos mestres
ou ao redimensionamento das turmas, numa escala
administrável de não mais que 30 alunos por classe?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eis aí
algumas angustiantes questões, destinadas não a
este ou àquele mandatário, a esta ou aquela
autoridade educacional, mas a todos e a cada um de
nós brasileiros. Da nossa sinceridade e disposição
para encará-las, depende a capacidade de
desatarmos, de uma vez por todas, o nó da educação
em nosso País.

Quero, ao concluir minhas palavras, agradecer
ao nobre colega Gilvam Borges, que permutou o seu
tempo para que eu pudesse fazer o meu
pronunciamento sobre a educação neste País.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Luzia
Toledo, o Sr. Lúdio Coelho, 2º Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT-AC) – Sr.
Presidente, solicito a minha inscrição para uso da
palavra para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será inscrito e a Mesa lhe assegurará o uso da
tribuna, por 5 minutos, na fase de prorrogação da
Hora do Expediente.

Por permuta com a Senadora Marina Silva, con-
cedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares,
por 20 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, o Sistema Financeiro da Habitação foi criado em
meados da década de 60 com o objetivo crucial de fi-
nanciar a aquisição de moradias pela classe média ba-
ixa.

No entanto, o que temos visto, nos últimos anos,
é o sonho da casa própria se transformar no pior dos
pesadelos para uma grande camada da população
brasileira.

As famílias, com seus orçamentos já por demais
comprimidos, têm sido obrigadas a assumir presta-
ções cada vez maiores, o que as levam a sacrificar ain-
da mais os seus gastos. Mas as prestações maiores
não são suficientes para conter o crescimento do saldo
devedor das dívidas habitacionais.

Em muitos casos, temos visto situações nas qua-
is, se multiplicarmos o valor das prestações pelo nú-

mero de prestações, esse valor chega de 5 a 10 vezes
o valor do mercado do imóvel, e, mesmo assim, ano
após ano, o saldo devedor só aumenta, mesmo que o
mutuário tenha pago rigorosamente em dia todas as
prestações estabelecidas pela Caixa Econômica Fe-
deral, sem nunca reclamar do valor cobrado e sem
atrasar uma única prestação.

Tomemos por exemplo uma situação concreta na
qual um trabalhador brasileiro contratou um financia-
mento, em julho de 1995, de R$39,5 mil, em 240 me-
ses, para um imóvel que valia R$52 mil. Inicialmente, a
prestação foi estipulada em R$546,23, incluído o segu-
ro. Em julho de 1998, passados três anos, o saldo de-
vedor dessa dívida é de R$44.119,10, e a prestação é
de R$1.028,31, sendo que não consta um único atraso
nesse contrato, como podemos constatar no próprio
boleto bancário de cobrança emitido pela Caixa Eco-
nômica Federal.

Ou seja, considerando o valor da última presta-
ção, o mutuário já pagou 36 prestações de
R$1.028,31, que totalizam aproximadamente R$37
mil, e sua dívida, que era de apenas R$39,5 mil, au-
mentou aproximadamente R$4,6 mil. Enquanto o mu-
tuário pagou em dia todas as suas prestações, o valor
da prestação aumentou em 88,20%, e a dívida ainda
aumentou 11,7%.

Se o mutuário continuar pagando essa mesma
prestação até o final do contrato – o que é uma hipóte-
se por demais otimista, pois a mesma só deverá au-
mentar -, ele irá pagar aproximadamente R$209 mil
por um imóvel que vale R$52 mil. Sr. Presidente, esse
é o montante do débito desse mutuário! Há ainda o ris-
co de o saldo devedor continuar crescendo infinita-
mente. Se o saldo devedor tem crescido na proporção
de aproximadamente R$4,6 mil a cada três anos, ao fi-
nal do contrato, não obstante o mutuário ter pago mais
de cinco vezes o valor contratado, o saldo devedor de-
verá ser de aproximadamente R$65,5 mil. Ou seja, por
um financiamento de R$39,5 mil, o mutuário pagará
R$209 mil (5,2 vezes o valor contratado) e ainda ficará
devendo – ouçam, Srs. Senadores – R$65,5 mil (1,6
vezes a mais do que o valor original do financiamento).

Pergunto aos nobres integrantes deste Senado
Federal: como pode uma situação dessa estar aconte-
cendo? Qual o fundamento econômico que pode expli-
car um quadro desses? Como o Sistema Financeiro de
Habitação pode ser visto como instrumento de política
social, gerando uma situação dessa para o mutuário
brasileiro?

A única explicação para um fato desse decorre
apenas da política de juros altos, implementada pelo
Governo Federal com o objetivo de saciar a sede por
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riquezas nacionais dos especuladores internacionais.
E não estou acusando o FMI, mas sim os
especuladores internacionais; a acusação cai na
cabeça de quem merecer.

A manutenção da taxa referencial – TR, como
índice de reajuste do saldo devedor dos contratos
habitacionais, é a grande vilã desse quadro tenebroso
que se apresenta para a grande maioria dos
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação.
Como a TR é uma espécie de média das taxas de
juros do mercado, da especulação, ela se mantém em
patamares extremamente elevados, mesmo quando
se observa deflação na economia. Ou seja, a inflação
é negativa, mas as taxas de juros estratosféricas
puxam a TR para cima, e o pobre do mutuário se vê,
cada vez mais, em dificuldades.

Ontem mesmo, Sr. Presidente, na televisão, foi
anunciado o Índice Nacional de Preço aos
Consumidores – INPC, que mede a inflação nos
últimos doze meses. Esse índice foi de 3,86%.
Enquanto isso, a TR, que avalia o reajuste dos
contratos habitacionais, subiu para quase 8%, isto é,
os contratos habitacionais estão subindo 150%. Não
há mutuário que agüente uma situação dessas!

Essa situação está gerando um quadro
extremamente perverso, que tende a se agravar cada
vez mais e irá resultar num cataclisma da economia
brasileira. Por um lado, trabalhadores honestos
estarão cada vez mais com dificuldade de manter em
dia suas prestações.

Abro um parênteses aqui, Sr. Presidente.
Somente no meu Estado, que é pequenino – é um dos
mais pujantes do Nordeste do Brasil -, quase 180 mil
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação estão
prestes a perder suas moradias, porque os agentes
financeiros estão entrando com ações para a
retomada dos seus imóveis em virtude de atrasos
verificados em três meses. Eles não esperam nem
quatro meses! Com três meses, já estão colocando
para fora o mutuário, numa situação em há várias
dificuldades, como a que diz respeito à redução de
salário. Na medida em que o Governo está a exigir o
aumento do Imposto de Renda e o aumento das
contribuições sociais, na prática os trabalhadores
estão sofrendo na própria carne a insensatez do
Governo.

Sr. Presidente, isso ocorre em Sergipe, que é
um Estado pequeno. Imaginem o que acontece em
São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Minas
Gerais e na Bahia! O que está acontecendo neste
País? Ainda não tive possibilidade de fazer esse
levantamento, mas vou fazê-lo, para discutir na

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o
projeto que vamos apresentar, visando corrigir essa
injustiça e essa distorção.

Sr. Presidente, como eu dizia, por um lado,
trabalhadores honestos estarão cada vez mais em
dificuldades em manter em dia as suas prestações e
acabarão por se tornarem inadimplentes,
comprometendo a situação da Caixa Econômica
Federal e dos demais agentes financeiros do Sistema
Financeiro Habitacional, que, por sua vez, tentarão
reaver seus créditos, recuperando os imóveis que, no
entanto, não valerão nem a terça parte dos valores
registrados contabilmente.

Por qualquer prisma que analisemos o
problema, somente podemos antever cenários
sombrios para o equacionamento da questão.

Obviamente os mutuários não estão passivos
diante desta situação e começam a questionar na
Justiça a validade da TR.

A TR, Sr.Presidente, instituída pela Lei nº 8.177,
de 1º de março de 1991, não é índice de correção mo-
netária, e sim índice de captação de recursos finance-
iros que sofre impactos imprevisíveis em função da
ordem econômica, em função da desvalorização da
nossa moeda, como, por exemplo, a elevação dos ju-
ros nas crises de novembro de 1997 e outubro de 1998
em quase 50% ao ano. Isso contribuiu para acirrar mais o
sofrimento do mutuário.

Este também não é somente o entendimento do Se-
nador Antonio Carlos Valadares.É o entendimento do Su-
premo Tribunal Federal, conforme decisão proferida no jul-
gamento da ADIN 493, do Distrito Federal. Essa decisão
do Supremo é um divisor de águas no trato da matéria.
Por ela, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitu-
cionalidade dos artigos 18, caput – §§1º e 4º – e 20, 21, –
parágrafo único – 24 e §§ da Lei nº 8.177, de forma que fi-
cou afastada a aplicação da TR como referencial para a
correção monetária dos contratos habitacionais.

Mas apesar disso, Sr. Presidente, o Governo Fede-
ral continua a autorizar, apesar de uma decisão do Supre-
mo, considerando inconstitucional o reajuste do saldo de-
vedor utilizando a TR, apesar de tudo isso, a Caixa Econô-
mica Federal e demais agentes financeiros estão fazendo
vistas grossas e desrespeitando o Supremo Tribunal Fe-
deral.

Logicamente que há ações chovendo em todo o
Brasil. Mato Grosso, Brasília, Rio de Janeiro, etc., todo
mundo considerando inconstitucional a cobrança deste
saldo aplicando a TR.

Obviamente os mutuários não estão, como eu dis-
se, passivos, e essa situação tem provocado o en-
tendimento nacional de que a TR tem que ser
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substituída por um índice de preços que reflita as va-
riações da inflação ou do poder de compra da nossa
moeda.

É sabido que a Justiça Federal tem dado ganho
de causa, em Primeira Instância, a várias reclamações
dessa natureza, mas falta uma lei para garantir essas
decisões, porque elas não são erga omnes, não têm
efeito para todos, só para aqueles que vão bater à porta
da Justiça. É preciso que o Senado Federal, o
Congresso Nacional se posicione e enfrente esse
problema de uma vez, que já se tornou a calamidade
nacional, apresentando um projeto como o que ora
estamos encaminhando à Presidência da Casa.

Nesse sentido, ao apresentar o Projeto de Lei que
ora faço a leitura, espero, Sr. Presidente, que o Senado
Federal tenha um instrumento para discutir problema
tão grave, que não é um problema local, mas nacional.

O projeto dispõe sobre reajuste do saldo devedor
dos contratos habitacionais do Sistema Financeiro de
Habitação – SFH e dá outras providências.

Art. 1º – O reajuste do saldo devedor
dos contratos de mútuo habitacionais
pactuados no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação -SFH, ocorrerá no máximo uma
vez por ano e será fixado de acordo com a
variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
ou outro índice que venha a substituí-lo.

§ 1º – No caso de substituição do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC por
outro, esse deverá refletir, do mesmo modo, a
variação do poder aquisitivo da moeda.

§ 2º – Na atualização monetária de
saldos devedores ou residuais dos contratos
habitacionais, aos agentes financeiros do
Sistema Financeiro de Habitação – SFH, não
será permitida a aplicação da Taxa Referencial
– TR, via índice de poupança.

Art. 2º – As entidades integrantes do
Sistema Financeiro de Habitação – SFH, ficam
obrigadas a recalcularem os saldos devedores
dos contratos firmados em desacordo com o
estabelecido no art. 5º, § 1º, da Lei 4.380, de 21
de agosto de 1964.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará
o disposto nesta lei, no prazo de 90 dias a partir
de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT-AC) – Permite-me V.
Exª um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB-SE) – É com muito prazer que
concedo um aparte ao Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT-AC) – Nobre
Senador Antonio Carlos Valadares, gostaria de
registrar de imediato a minha solidariedade ao
projeto de V. Exª, que trata de um assunto de
fundamental importância para este País, de modo
muito especial para as pessoas de classe média
que têm buscado realizar uma oportunidade de,
com sua família, ter direito a uma casa própria, ter
direito a uma moradia. Às vezes me pergunto se o
Brasil, no sentido da política habitacional, caminha
para a Índia, onde milhões de pessoas não têm
casa, nunca viram uma casa, é a rua, a sua
moradia, desde o nascimento até o envelhecimento, ou
se o Brasil vai decidir em algum momento ter uma
política de habitação definida, clara e que a olhe como
uma oportunidade de circulação de dinheiro, de
investimento social fantástico para o País. Desde o BNH
que é um vai-e-vem, um puxa-encolhe impressionante,
atendendo a um setor muito particularizado da
sociedade brasileira, sem olhar de maneira ampla para
uma política de moradia. Vemos hoje que o trabalhador
rural nunca foi contemplado com uma política de
investimento, financiamento de moradia, porque quando
chega na área urbana basicamente é a classe média que
vai ser contemplada, a quem o Governo olha com uma
insensibilidade impressionante, que é o que V. Exª
coloca. Quando se fala em financiamento de moradia, o
primeiro aspecto que o interessado olha e se amedronta
é exatamente os juros altos, juros que só têm servido,
neste País, para o especulador, como V. Exª muito bem
afirma, e que agride de forma flagrante a Constituição
Federal, que estabelece que juros não é isso que se
pratica neste País. Lamento profundamente que no
Brasil não se olhe para um desenvolvimento justo,
humano e adequado e se olhe e se ajoelhe diante dos
especuladores, que têm sido os grandes beneficiados
dessa política de juros. Portanto, a minha solidariedade
integral ao pronunciamento e ao lamento que V.Exª faz, que
éo lamentodasociedadebrasileira,enquantoclasse média.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB-SE) – Agradeço a V. Exª.

O Sr. Amir Lando (PMDB-RO) – Permite-me V.
Exª um aparte?
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB-SE) – Ouço o aparte do Senador Amir
Lando.

O Sr. Amir Lando (PMDB-RO) – Senador
Antonio Carlos Valadares, V. Exª aborda um tema de
suma importância. Pensar na casa onde morar é
pensar o lugar sagrado da família. A habitação é um
direito elementar da pessoa humana. Se olharmos a
natureza, até os animais têm onde morar e se
esconder. O homem, sobretudo o da classe média, ou
o trabalhador que às vezes nem tem acesso ainda à
casa própria – mas vamos ficar na classe média -, tem
o sonho da casa própria. No entanto, o sistema que aí
está torna-o um pesadelo permanente, as prestações
sobem em proporções catastróficas para a economia
do trabalhador e os saldos caminham para o infinito
do impagável. V. Exª propõe um projeto para
estabelecer uma compatibilidade entre a renda e a
aquisição da casa própria, para que ela não se torne
um castigo, mas uma libertação da dignidade
humana. E V. Exª faz denúncias gravíssimas que
estarrecem por certo esta Casa. E ninguém faz nada.
O Supremo fala também que é inconstitucional, mas o
Executivo não cumpre – a Caixa Econômica Federal,
no caso. E assim se perpetua esse cenário de
desgraça...

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) (Fazendo
soar a campainha) – V. Exª pode prosseguir em seu
aparte, Senador Amir Lando, mas gostaria de
pedir-lhe que fosse breve, uma vez que o tempo do
orador que V. Exª está aparteando já se esgotou.
Espero que V. Exª compreenda.

O Sr. Amir Lando (PMDB-RO) – Vou concluir.
Senador Antonio Carlos Valadares, estamos diante
de um círculo vicioso: propõe-se uma lei nova, uma lei
com fundamento na realidade, mas dificilmente ela
terá condições de ser aprovada, porque o governo é
rigoroso também quando trata da população – é per-
dulário quando vende as suas estatais, mas quando
trata da prestação da casa própria é duro, é severo.
Estarei, com muito prazer, colaborando na edificação
dessa lei, tarefa que conta com a minha solidarieda-
de. Espero que ela não deixe de ser cumprida, como
acontece com as ordens judiciais de qualquer instân-
cia. É realmente caótica essa situação: quando uma
lei não é cumprida, faz-se outra – não é o caso de V.
Exª -, para não se cumprir nem uma nem outra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB-SE) – Agradeço o depoimento de V. Exª, que
certamente vem fortalecer, e muito, o nosso pronunci-
amento e o nosso projeto, que será amplamente dis-
cutido na Comissão de Justiça. V. Exª, como um de

seus eminentes membros, terá oportunidade de dis-
cutir e aperfeiçoar este projeto que visa reduzir o so-
frimento dos mutuários brasileiros.

Hoje mesmo, na Comissão de Justiça, V. Exª foi
testemunha de que o governo apressou o andamento
de um projeto para demitir funcionários.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Faz soar a
campainha)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB-SE) – Sr. Presidente, V. Exª é um rigoroso
cumpridor do Regimento e dou-lhe razão quanto a
isso, mas gostaria de pedir-lhe que, assim como fez
com o orador anterior, fosse um tanto mais benevo-
lente para comigo, a fim de que eu pudesse terminar o
meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O rigor é
do Regimento e não meu, Excelência. Apelo não só a
V. Exª, mas a todos os oradores, para que sejam bre-
ves, não apenas por conta do Regimento, mas em
atenção aos demais colegas. Temos 26 Senadores
inscritos para falar e V. Exª é apenas o segundo ora-
dor.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB-SE) – Sr. Presidente, eu não poderia encerrar
o meu discurso sem conceder à Senadora Heloisa
Helena – minha vizinha, minha colega, grande Sena-
dora, interessada pelos problemas sociais do Brasil e
do Nordeste – um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Todos
merecem.A Mesa ouvirá também – e atentamente – o
aparte da Senadora Heloisa Helena.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT-AL) – Nada
melhor que o Nordeste junto, unido, forte. Senador
Antonio Carlos Valadares, quero mais uma vez
parabenizar V. Exª pelo discurso que faz nesta tarde.
E não se trata apenas de um discurso – todos
sabemos que o muro de lamentações aqui é muito
grande -, pois V. Exª apresenta uma proposta
concreta e se dedica politicamente no sentido de
superar as desigualdades sociais, demonstrando a
coerência necessária para o ser político. Nada mais
doloroso para a população que nos assiste do que identificar
o abismo entre o que se fala e o que se faz. Portanto,
parabenizo V. Exª. Todos sabemos que a casa própria
não é o sonho apenas da classe média, mas de
qualquer família, de qualquer pai e mãe de família. É
doloroso ver as tendas espalhadas por aí afora.
Não estou nem falando das ocupações de prédios
empéssimo estado, depessoas que estão deba ixo
da ponte ou de pessoas que ficam embaixo de
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uma lona – onde é insuportável ficar num dia de
sol, por ser demasiado quente, ou à noite, quando
chove e as pessoas não podem deitar-se, porque
então só há lama e tapurus comendo suas crianças.
Comprova-se, assim, Sr. Senador, que a
irresponsabilidade do Governo é gigantesca em
relação à política habitacional neste País, quer seja
no tocante ao estabelecimento de política
habitacional para o campo, quer diga respeito à
cidade. O projeto de V. Exª é de fundamental
importância e espero que todos os Srs. Senadores o
aprovem e que o Governo Federal realmente o
reconheça – por mais que ele queira que o povo seja
a âncora do Plano Real e vá lá para baixo, para o
fundo do mar e ele fique boiando, tomando sol, não é
possível manter esta situação. Espero realmente que
consigamos aprovar o projeto de V. Exª e que ele,
executado, pelo menos minimize, meu querido
Presidente, o gigantesco sofrimento das pessoas que
cada vez têm mais problemas com o sistema
habitacional – para não falar das pessoas que já não
têm mais casa: apesar de a ocuparem juntamente
com seus filhos, vêem a Justiça ou a polícia batendo
constantemente a sua porta, avisando-as que devem
desocupá-la. Para ir aonde? Só se for para a porta do
palácio do Presidente, para cá ou para a âncora, lá
embaixo; ou, quem sabe, passear de pedalinho no
lago! Solidarizo-me com V. Exª e agradeço a
benevolência do Presidente, nordestino também.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB-SE) – Para encerrar de uma vez por todas,
Sr.Presidente: eu estava falando sobre uma decisão que
tomou a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania...

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Apelo para
que V. Exª conclua o seu discurso, Senador Antonio
Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB-SE) – ... para demitir mais funcionários.
Mostrei que, antes de o governo incentivar mais
demissões nos Estados, deveria se interessar em saber
o que os governadores estão fazendo em favor do ajuste
fiscal – se estão, por exemplo, cobrando as dívidas das
empresas que não pagaram seus impostos; se estão
reduzindo os cargos em comissão – e procurar saber
quanto eles lucraram com as demissões voluntárias.

Tudo isso, Sr. Presidente, está prejudicando os
trabalhadores do Brasil e os funcionários públicos.Muitos
deles são mutuários da Caixa Econômica Federal e
agora estão ameaçados de demissão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Antonio Carlos Valadares, V. Exª já ultrapassou em 7
minutos o seu tempo.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB-SE) – Já terminei o meu discurso, Sr.
Presidente. Eu me encorajei a falar mais 20 minutos,
porque a oradora anterior falou 20 minutos a mais.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A oradora
anterior falou 7 minutos a mais.

A Mesa deseja esclarecer que a Senadora que o
antecedeu excedeu-se em 7 minutos, tanto quanto o
Senador Antonio Carlos Valadares.

A Mesa tem agido de forma rigorosa para defender
os interesses de todos os oradores. Esperamos que
todos os oradores compreendam que, ao ultrapassarem
o tempo que lhes é destinado, estão prejudicando seus
colegas, que não terão oportunidade de usar a tribuna.

O SR. ERNANDES AMORIAM (PPB – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra, por 5 minutos, para uma
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª está
inscrito.

Prorrogo, por 10 minutos, a Hora do Expediente,
para ouvirmos comunicação inadiável de dois Srs.
Senadores que estão inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Tião Viana, por 5
minutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que trago
como comunicação inadiável é de grande relevância
para o Estado do Acre. No Acre, historicamente,
observa-se uma obsessão – do seu povo inteiro, da sua
população, daqueles que acreditam num modelo de
desenvolvimento justo para a nossa região -: a
interligação de todo o Estado por meio de rodovias
também.

Lamentavelmente, estamos diante de uma
situação paradoxal. O governo federal coloca como
palavra de ordem a descentralização das ações de
governo, a descentralização das atribuições e
responsabilidades, transferindo políticas no setor de
educação para os Estados e para os Municípios.Na área
da saúde, o discurso é exatamente o mesmo:
transferência de responsabilidades para os Estados e
Municípios. Com relação à reforma agrária, que o Brasil
diz estar apresentando para a população inteira, faz-se o
mesmo discurso de descentralização e divisão de
responsabilidades e atribuições.

O governo atual do Estado do Acre teve a ou-
sadia de assumir o compromisso da interligação ro-
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doviária do Estado e continuar parte das estradas
que já foram feitas em governos anteriores.

O Ministério dos Transportes, juntamente com o
DNER, estabeleceu, em todos os anos anteriores, a
delegação de poderes para a viabilização da
construção de estradas ao governo do Estado do
Acre. Para nossa surpresa, dentro desse contexto de
descentralização de ações e divisão de
responsabilidades com os governos dos Estados, o
Ministro Eliseu Lemos Padilha, por intermédio do
DNER, suspendeu a delegação de atribuições que
havia feito ao governo do Estado: interrompeu o
acordo de sub-rogação do contrato de pavimentação
das estradas, levando para a esfera federal a
responsabilidade de construir as estradas no Estado
do Acre.

Essa decisão é profundamente lamentável, Sr.
Presidente, porque não se trata de uma decisão de
governo baseada no interesse da viabilização de
rodovias – rodovias que têm a importância, inclusive,
de integrar o Brasil com a rodovia Bioceânica, para
chegar até o Pacífico, com uma grande oportunidade
de desenvolvimento do Pólo Noroeste brasileiro.

Lamentavelmente, o Governo Federal, ao tomar
essa decisão, esqueceu-se de fatos marcantes, nos
últimos anos, de escândalos envolvendo a figura do
ex-Governador do Estado e algumas empreiteiras,
com todas as denúncias colocadas, hoje, ao
Ministério Público Federal.

O Ministro Padilha não tomou uma atitude
pública no sentido de denunciar as irregularidades
que se faziam presentes na viabilização das estradas
dentro do Estado do Acre, quando havia uma chuva
de denúncias de irregularidades que estão
atualmente no Ministério Público Federal.

No entanto, hoje, para estranheza, sabendo que
existe um governador com características firmes de
um modelo de desenvolvimento próprio de integração
do Estado do Acre através das rodovias, o Ministro,
na última audiência, quando recebeu o Governador
do Estado, teve a ousadia e a atitude de suspeita ética
de dizer ao Governador Jorge Viana: “Lamento dizer
a V.Exª que no ano passado, ano das eleições, fui três
vezes ao Estado do Acre para derrotar V. Exª, mas
não consegui”. Poucos dias após, o Ministro Padilha,
para surpresa do povo acreano, transfere a
responsabilidade de construção das estradas para o
DNER, onde as licitações, possivelmente, vão ser
feitas dentro do Estado do Amazonas, tirando toda a
possibilidade de participação de órgãos de extrema
responsabilidade, como o próprio Exército brasileiro,
que tem trabalhado nas rodovias do Estado com a

mais profunda honestidade e com a mais absoluta
qualidade de serviço.

O Governo atual, interessado e decidido a
participar da construção da estrada, pela honestidade
plena e pelo respeito à qualidade das obras,
encontra-se com a decisão do Sr. Ministro dos
Transportes, Eliseu Padilha.

O apelo, portanto, que faço ao Plenário desta
Casa é que, tendo conhecimento desse fato, torne
pública essa situação. Estamos aguardando que a
Presidência da República tome uma decisão, já que
isso diz respeito a setores influentes do PMDB que
estão querendo boicotar a administração estadual.
Esse é o apelo que faço à Mesa desta Casa, para
que, tendo conhecimento disso, busque
esclarecimento com o Ministro dos Transportes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra, por 5 minutos, para comunicação inadiável, o
Senador Ernandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Para
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, vimos
comunicar ao Plenário praticamente o que o nobre
Senador Tião Viana já se referiu em relação ao
DNER, talvez de uma maneira não tão contundente
quanto a que ele fez.

Mas também venho a esta tribuna para fazer o
registro da minha visita, hoje, pela manhã, ao novo
Diretor-Geral do DNER, e da minha grata satisfação
de encontrar no cargo um político sério, com a
sensibilidade requerida a um homem público para o
exercício do tão espinhoso cargo. O Deputado
Genésio Bernardino tem o perfil de um administrador
público com visão social e grandiosidade de missão
em bem servir a Pátria.

Cumprimento o Senhor Presidente da
República e o Sr. Ministro dos Transportes pela feliz
indicação. Estou certo de que na gestão do Deputado
Genésio Bernardino não acontecerá o que aconteceu
na gestão anterior: o desrespeito às emendas de
Bancadas, pois obras são licitadas sem que a
bancada e até o governador sejam comunicados.

Levei ao conhecimento do Deputado Genésio
Bernardino que, através de Edital de Licitação nº
050/99-01, o primeiro distrito de Manaus estava lici-
tando uma obra em andamento que já é objetivo de
um convênio entre o Departamento de Estradas e Ro-
dagem do Estado de Rondônia e o próprio DNER,
convênio este com a validade até 2001, sendo assim
incompreensível que uma obra já em execução, obje-
to de convênio e recursos de bancada, esteja sendo
licitada sem que a bancada e o Governo do E sta-
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do tomem conhecimento. Fato inusitado que nos leva
a indagar com que objetivo foi feita essa licitação,
quem está por detrás disso e a que grupo econômico
servia essa diretoria anterior.

Hoje, sim, temos à frente do órgão um político
sério, que respeita os parlamentares e tem a
dimensão da seriedade do nosso trabalho, falando a
nossa linguagem e não a dos burocratas insensíveis
que tantos males têm causado a nossa Nação.

Finalmente, resta-me, em nome do meu Estado,
desejar ao novo Diretor-Geral do DNER uma gestão
plena de êxitos e que com a sua experiência e
capacidade consiga resolver os problemas do setor.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
posso permitir que há três anos estejamos
encaminhando emendas com as migalhas que, a
cada ano, o parlamentar tem direito de mandar a seu
Estado. Por este caminho, já fizemos duas vezes o
encaminhamento de recursos para a BR-421, que
liga Ariquemes, cidade de Rondônia, a
Guajará-Mirim. Não é possível que uma equipe
montada no Estado do Amazonas acople um direito
pertencente ao povo e aos parlamentares de
Rondônia, desrespeitando a soberania e o Governo
do Estado. É um grupo ou um grupelho, comandado
não sei por quem – e não me interessa saber –, que
tenta ocupar um espaço garantido, as emendas de
nosso Estado. Não sei quem está obtendo vantagens
com essa solicitação, mas os parlamentares de
Rondônia exigem respeito às emendas do Estado.

Tenho certeza de que, quando chegar do exteri-
or, o Ministro dos Transportes – pessoa por quem te-
nho amizade e respeito, inclusive quando ele era prefe-
ito liderou comigo um movimento municipalista – sus-
penderá o edital viciado e ilegal que se está montando,
baseado em uma licitação que já tem recursos direciona-
dos para conclusão de obra em nosso Estado. Por isso,
não admito essa falta de respeito.

Estou aqui para parabenizar o Deputado que as-
sumiu, hoje, a direção do DNER, pois fomos recebidos
com o respeito que um parlamentar merece, o que não
está acontecendo na maioria das repartições públicas.
Espero que se encontre uma saída que corresponda
aos interesses do Acre – reclamados pelo Senador
Tião Viana – e de Rondônia. O Senador Moreira Men-
des esteve ontem no Ministério, juntamente com o Go-
vernador de meu Estado, os Deputados Federais e o
Presidente da Assembléia Legislativa, exigindo, por
parte do Ministério dos Transportes, respeito a Rondô-
nia.Não somos escada para ninguém obter vantagens.
Sei que o responsável por isso não é o Estado do Ama-
zonas, mas uma cúpula minoritária, com interesses

escusos, que quer passar a perna em políticos de ou-
tros Unidades da Federação. Por isso, venho à tribuna
exigir respeito aos políticos de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
COMPLEMENTAR Nº 231, DE 1999

Dispõe sobre reajuste do saldo de-
vedor dos contratos habitacionais do Sis-
tema Financeiro de Habitação – SFH, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O reajuste do saldo devedor dos contra-
tos de mútuo habitacionais pactuados no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação – SFH, ocorrerá no
máximo uma vez por ano e será fixado de acordo
com a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro índice
que venha a substituí-lo.

§ 1º No caso de substituição do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC, por outro, este de-
verá refletir, do mesmo modo, a variação do poder
aquisitivo da moeda.

§ 2º Na atualização monetária de saldos deve-
dores ou residuais dos contratos habitacionais, aos
agentes financeiros do Sistema Financeiro de Habita-
ção – SFH, não será permitida a aplicação da Taxa
Referencial – TR, via índice de poupança.

Art. 2º As entidades integrantes do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação – SFH, ficam obrigadas a re-
calcularem o saldo devedor dos contratos habitaciona-
is, com base no Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor – INPC, a partir do mês de março de 1991.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta lei, no prazo de 90 dias a partir de
sua publicação.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Justificação

O Sistema Financeiro da Habitação foi criado
em meados da década de 60 com o objetivo crucial de
financiar a aquisição de moradias pela classe
média-baixa.

No entanto, o que temos visto nos últimos anos
é o sonho da casa própria se transformar no pior dos
pesadelos para uma grande camada da população
brasileira.

As famílias, com seu orçamento já por demais
comprimido, têm sido obrigadas a assumir
prestações cada vez maiores, o que as levam a
sacrificar ainda mais seus gastos. Mas as prestações
maiores não são suficientes para conter o
crescimento do saldo devedor das dívidas
habitacionais.

Em muitos casos, temos visto situações nas
quais, se multiplicarmos o valor das prestações pelo
número de prestações, esse valor chega de 5 a 10
vezes o valor de mercado do imóvel e mesmo assim,
ano após ano, o saldo devedor só aumenta, mesmo
que o mutuário tenha pago rigorosamente em dia
todas as prestações estabelecidas pela CEF, sem
nunca reclamar do valor cobrado e sem atrasar uma
única prestação.

Tomemos por exemplo uma situação concreta
na qual um trabalhador brasileiro contratou um
financiamento, em julho de 1995, de R$39.500,00,
em 240 meses, para um imóvel que valia
R$52.000,00. Inicialmente a prestaçaõ foi estipulada
em R$546,23, incluído o seguro. Em julho de 1998,
passados 3 anos, o saldo devedor dessa dívida é de
R$44.119,10 e a prestação é R$1.028,31 sendo que
não consta um único atraso nesse contrato, como
podemos constatar no próprio boleto bancário de
cobrança emitido pela CEF.

Ou seja, considerando o valor da última
prestação, o mutuário já pagou 36 prestações de
R$1.028,31 que totalizam aproximadamente
R$37.000,00, e sua dívida que era de apenas
R$39.500,00 amentou aproximadamente R$4.600,00.
Enquanto o mutuário pagou em dia todas as suas
prestações, o valor da prestação aumentou em 88,20%,
e a dívida ainda amentou 11,7%.

Se o mutuário continuar pagando essa mesma
prestação até o fim do contrato, o que é uma hipótese
por demais otimista, pois a mesma só deverá
aumentar, ele irá pagar aproximadamente R$209 mil
por um imóvel que vale R$52 mil. Há ainda o risco de
o saldo devedor continuar crescendo infinitamente.
Se o saldo devedor tem crescido na proporção de

aproximadamente R$4.600,00 a cada três anos, ao
final do contrato, não obstante o mutuário ter pago
mais de 5 vezes o valor contratado, o saldo devedor
será de aproximadamente R$65.500,00. Ou seja, por
um financiamento de R$39,5 mil, o mutuário pagará
R$209 mil (5,2 vezes o valor contratado) e ainda
ficará devendo R$65,5 mil (1,6 vezes a mais do que o
valor original do financiamento).

Eu pergunto aos nobres integrantes deste
Senado Federal, como pode uma situação dessas
estar acontecendo? Qual o fundamento econômico
que possa explicar um quadro desses? Como o SFH
pode ser visto como um instrumento de política social
gerando uma situação dessas para o mutuário?

A única explicação para um fato desses decorre
apenas da política de juros altos implementada pelo
Governo Federal com o objetivo de saciar a sede por
riquezas nacionais dos especuladores internacionais.

A manutenção da Taxa Referencial – TR, como
índice de reajuste do saldo devedor dos contratos
habitacionais é a grande vilã deste quadro tenebroso
que se apresenta para a grande maioria dos
mutuários do SFH. Como a TR é uma espécie de
média das taxas de juros, ela se mantém em
patamares extremamente elevados, mesmo quando
observa-se deflação na economia. Ou seja, a inflação
é negativa mas as taxas de juros estratosféricas
puxam a TR para cima e o pobre do mutuário se vê
cada vez mais em dificuldades.

Essa situação está gerando um quadro
extremamente perverso que tende a se agravar cada
vez mais e irá resultar num cataclisma na economia
brasileira. Por um lado, trabalhadores honestos estarão
cada vez mais em dificuldades em manter em dia suas
prestações e acabarão por se tornar inadimplentes,
comprometendo a situação financeira da CEF, que, por
sua vez, tentará reaver seus créditos recuperando os
imóveis, que no entanto, não valerão nem a terça parte
dos valores registrados contabilmente.

Por qualquer prisma que analisemos o problema, so-
mente podemos antever cenários sombrios para o equacio-
namento da questão.

Obviamente os mutuários não estão passivos diante
dessa situação e começam a questionar na Justiça a valida-
de da TR como índice de reajuste de preços, ou seja, índice
de correção monetária.Como a TR é uma média de Taxa de
Juros, ela não pode servir como elemento de atualização
monetária, que obrigatoriamente tem de ser medido por um
índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda.

Essa situação tem provocado o entendimento
nacional de que a TR tem que dr substituída, nos
contratos habitacionais, por um índice de preços que
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reflita as variações da moeda nacional, ou seja, a
inflação do período. É sabido que a justiça federal tem
dado ganho de causa, em primeira instância, a várias
reclamações dessa natureza, obrigando a CEF a
substituir a TR pelo INPC, decretando-se a nulidade
da Resolução nº 1980/93 do Banco Central.

Nesse sentido, ao apresentar o presente projeto
de lei, convoco meus nobres pares do parlamento a
equacionar, de uma vez por todas, este sério
desequilíbrio que se apresenta na nossa economia,
determinando em Lei Federal que a TR seja
substituída pelo INPC como índice de atualização
monetária do saldo devedor dos contratos
habitacionais.

Como acredito que o presente Projeto de Lei é
de largo alcance social, creio que o mesmo será
merecedor do apoio dos demais membros desta
Casa legislativa.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. –
Senador Antonio Carlos Valadares.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.380, DE 21 DE ACOSTO DE 1964

Institui a correção monetária nos
contratos imobiliários de interesse social,
o sistema financeiro para aquisição da
cada própria, cria o Banco Nacional da
Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito
Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o
Serviço Federal de Habitação e
Urbanismo e dá outras providências.

..........................................................................
Art. 5º Observado o disposto na presente lei, os

contratos de vendas ou construção de habitações para
pagamento a prazo ou de empréstimos para aquisição
ou construção de habitações poderão prever o reajusta-
mento das prestações mensais de amortização e juros,
com a conseqüente correção do valor monetário da dívi-
da toda a vez que o salário mínimo legal for alterado.

§ 1º O reajustamento será baseado em índice geral
de preços mensalmente apurado ou adotado pelo Con-
selho Nacional de economia que reflita adequadamente
as variações no poder aquisitivo da moeda nacional.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 232, DE 1999

Altera o artigo 46, da Lei nº 6.515, de
26 de dezembro de 1997 e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 46, da Lei nº 6.515, de 26 de dezem-

bro de 1977, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 46. Seja qual for a causa da separa-
ção judicial, e o modo como esta se faça, é
permitido aos cônjuges restabelecer a todo o
tempo o casamento, contanto que o façam
mediante requerimento nos autos da ação de
separação indicando o novo regime de bens,
se diverso do anterior.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Justificação

A Lei nº 6.515 de 26 de dezembro de 1977, dispôs
que o regime patrimonial de bens, escolhidos pelos côn-
juges no casamento, dissolve-se com a separação judici-
al, inclusive o de comunhão universal conforme a reda-
ção dada ao inciso III, do art. 267, do Código Civil.

O sábio dispositivo do art. 46, que permite, simplifi-
cadamente o restabelecimento do vínculo matrimonial
entre os cônjuges judicialmente separados, ao mandar
restabelecer a sociedade conjugal “nos termos em que
fora constituída” impõe condição à liberdade do casal e
pode dificultar a reconciliação, além de constituir-se em
contradição com o seu próprio parágrafo único, que ress-
salva o direito de terceiros seja qual for o regime de bens.

Tem a experiência demonstrado que, em mui-
tos casos, o motivo da separação, entre tantos e
tantos outros, resulta diretamente do regime de
bens, antes escolhido pelos cônjuges. Judicialmen-
te separados, poderão divorciar-se e voltar a ca-
sar-se, entre si, escolhendo livremente um novo re-
gime de bens. A lei não deve, portanto, criar dificul-
dades meramente formais, impedindo que os sepa-
rados optem por um regime distinto, se podem che-
gar a idêntico resultado através do divórcio e novo
casamento.

A separação judicial põe fim ao regime de
bens, resulta em partilha homologada por sen-
tença e extingue a sociedade conjugal relativa-
mente ao antigo patrimônio do casal, o que as-
segura, a cada um dos cônjuges, livre disposi-
ção de bens que lhe tocaram, sem qualquer
constrangimento ou restrição. Se os cônjuges
se reconciliam, em vez de forçá-los ao divórcio
para continuar na liberdade de dispor de sua
propriedade, deve a lei, como em todos os ca-
sos, incentivá-los a restabelecer o casamento,
sem condicionamentos à vontade pessoal e à livre
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escolha de novo regime de bens, uma vez que a se-
gurança de eventuais interesses de terceiros está
concretizada no mandamento do próprio parágrafo
único, que, agora, passa a ter sentido mediante a al-
teração, aqui proposta, do enunciado no caput do
art. 46.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999 –
Senador Edison Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1997

Regula os casos de dissolução da
sociedade conjugal e do casamento,
seus efeitos e respectivos processos, e
dá outras providências .

....................................................................................
Art. 46. Seja qual for a causa da separação

judicial, e o modo como esta se faça, é permitido aos
cônjuges restabelecer a todo o tempo a sociedade
conjugal, nos termos em que fora constituída,
contanto que o façam mediante requerimento nos
autos da ação de separação.

Parágrafo único. A reconciliação em nada
prejudicará os direitos de terceiros, adquiridos antes
e durante a separação, seja qual for o regime de bens.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45, DE 1999

Modifica a Resolução nº 22, de 1989,
do Senado Federal, que estabelece
alíquotas do Imposto sobre Operações
Relativas a Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação, nas operações e
prestações interestaduais.

O Senado Federal, nos termos do art. 155, § 2º,
inciso IV, da Constituição Federal, resolve:

Art. 1º-A Resolução do Senado Federal nº 22, de
1989, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 1º-A:

“Art. 1º A. Excetuam-se do disposto
no artigo 1º, as operações interestaduais
com os produtos alimentares e de higiene
adiante enumerados, cujas alíquotas
poderão ser reduzidas até zero, a critério da
Unidade da Federação onde se localize o
remetente, que poderá fazer os

desdobramentos que a mercadoria
comportar:

I – açúcar, alho, arroz, batata, café,
carne bovina ou suína, cebola, extrato de
tomate, farinha de trigo e de mandioca, feijão,
frango, peixe, leite e derivados, macarrão,
óleo de soja, ovo, pão francês e sal;

II – absorvente higiênico, creme dental
e papel higiênico."

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O plano de estabilização monetária que, há
cinco anos, vem sendo mantido a qualquer custo pelo
Governo Federal e que priorizou, sobretudo, a
sobrevivência de instituições financeiras ou o socorro
a seus clientes, apresentou como fator negativo um
desastroso efeito colateral: o abrupto aumento do
nível de desemprego e, em conseqüência, da parcela
de nossa população que padece com a pobreza ou a
miséria.

A impressionante iniqüidade na distribuição da
renda nacional é outro fator a fazer com que as
camadas populacionais de mais baixo poder
aquisitivo enfrentem sérias dificuldades na obtenção
dos componentes de sua alimentação, mesmo
porque grande parcela de nosso povo sobrevive com
rendimentos mensais que não ultrapassam o valor do
salário mínimo, valor esse suficiente apenas para a
aquisição de uma cesta básica. E veja-se que, além
da alimentação, há muitas outras necessidades a
serem satisfeitas.

Chega a ser inacreditável o fato de um país como
o Brasil, que dispõe de um território de proporções con-
tinentais, inteiramente cultivável, estar prestes a entrar
no século XXI com um enorme contingente de famintos
e miseráveis. No presente momento da vida nacional,
em que nos encontramos imersos em grave crise, res-
saltam a necessidade e a urgência de se adotarem al-
gumas medidas destinadas a minorar o sofrimento das
camadas mais carentes de nossa população.

Nesse contexto se insere a presente proposição,
como uma forma de compensar a atual política econômica
do Governo, procurando reduzir o preço e facilitar o acesso
das pessoas aos produtos essenciais à sua alimentação e
higiene, aos nutrientes básicos que são consumidos pela
totalidade de nossa gente, sobretudo pelos mais pobres,
como o arroz e o feijão. Permitindo que os estados
reduzam o ICMS incidente sobre os alimentos, o
Senado estará demonstrando estar atento e sensível
aos problemas enfrentados por nossa gente.
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É atribuição constitucional do Senado Federal
estabelecer “... as alíquotas (do ICMS) aplicáveis às
operações e prestações interestaduais.. .” de modo
que a iniciativa encontra legitimidade na própria Carta
de 1988. Ademais, recentemente, foi aprovada pelo
Senado a Resolução nº de 13 de dezembro de 1996,
que reduziu para 4% (quatro por cento) a alíquota do
ICMS incidente sobre a prestação de serviço de
transporte aéreo interestadual, o que afasta qualquer
dúvida quanto aos aspectos de constitucionalidade e
juridicidade desta iniciativa.

É importante, ainda, ter em mente que o Senado
não estará obrigando estado algum a baixar para zero
a alíquota do ICMS incidente sobre as saídas
interestaduais dos produtos alimentares básicos. O
dispositivo acrescentado à Resolução nº 22, de 1989,
tem natureza autorizativa, ou seja, apenas os
Estados que o desejarem reduzirão suas alíquotas
para valores inferiores aos atualmente vigentes,
podendo chegar a zero.

Por outro lado, devemos considerar que muitas
outras mercadorias já são exoneradas do ICMS,
mediante isenção, redução de base de cálculo, ou
outras formas de benefício fiscal. Neste caso, não
estamos tratando somente de mais uma das
necessidades do ser humano: referimo-nos à mais
elementar de suas necessidades, a alimentação, e
que, por isso mesmo, não se pode deixar de
satisfazer sob pena de seqüelas irreversíveis. Se a
isenção para automóveis adquiridos por taxistas é
justificável, ninguém poderá discordar de que, num
País onde sobrevivem dezenas de milhões de
famintos, a possibilidade de alíquota zero para o
gêneros de primeira necessidade seja muito mais
importante.

A par disso, os Estados e o Distrito Federal,
historicamente, vêm concedendo benefícios fiscais às
operações com insumos agropecuários, objetivando
reduzir os custos da produção de alimentos,
estimulando o seu crescimento e a conseqüente
redução de preço dos produtos que chegam à mesa do
cidadão. Por que, então, não estimular a redução da
carga tributária do próprio alimento.

Com isso, esperamos que esta Casa utilize-se,
imediata e oportunamente, das prerrogativas que lhe são
conferidas pelo art. 155, § 2º, inciso IV, da Constituição
Federal, permitindo que as Unidades Federativas redu-
zam a alíquota do ICMS incidente sobre os produtos ali-
mentares e higiênicos básicos, e ajudando no combate a
uma das maiores vergonhas nacionais, ou seja, a fome.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. – Senador
Roberto Requião, PMDB – PR.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito

Federal instituir impostos sobre:
....................................................................................

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao se-
guinte:
....................................................................................

IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do
Presidente da República ou de um terço dos
Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus
membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às
operações e prestações, interestaduais e de
exportação;
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 233, DE 1999

Estabelece normas para registro de
diploma de graduados em Medicina, Enfer-
magem, Farmácia, Bioquímica, Odontologia
e Fisioterapia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os graduados em Medicina, Enfermagem,

Farmácia, Bioquímica, Odontologia e Fisioterapia só
terão seus diplomas registrados junto ao Ministério da
Educação ou Universidade e inscritos nos respectivos
Conselhos Profissionais após 2 (dois) anos de
exercício profissional em municípios das regiões Norte
e Nordeste onde a proporção profissional/habitante
seja igual ou inferior a 1:1000.

Art. 2º A aferição da proporção prevista no artigo
anterior será feita com base nos dados fornecidos pelo
IBGE e Ministério da Saúde.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presen-
te lei no prazo de 90 (noventa) dias da sua publicação.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A concentração dos profissionais da área de
saúde nas regiões Sul e Sudeste, deve-se entre outras
razões à concentração das faculdades ali. Também,
as melhores condições para o exercício e aper-
feiçoamento profissionais fazem com que não somen-
te os ali diplomados, mas, até os graduados nas
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próprias regiões Norte e Nordeste, procurem
as desenvolvidas regiões do País para se
dedicarem às suas profissões. Com isso, a maioria
dos municípios dos estados do Norte e também do
Nordeste não possuem sequer um médico. Isso
agrava sobremodo a situação da população, cujos
índices sanitários são lamentáveis.

O presente projeto visa corrigir essa imensa injus-
tiça social, pelo que espero a aprovação do mesmo.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. – Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 1999

Estabelece proporção territorial nos
Estados para reservas ecológicas
ambientais e indígenas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As áreas a serem ocupadas por reservas

ecológicas, ambientais e indígenas não poderão
ultrapassar 30% (trinta por cento) da área total de
cada Estado da Federação.

Art. 2º Nos estados onde essa área tiver sido
ultrapassada, será procedida a revisão das reservas
pelo Senado Federal.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A população indígena do País está longe de
representar 30% (trinta por cento) da população
brasileira, além do que o estágio de diversas etnias
indígenas do Brasil não justificam a concessão de
imensas áreas para índios que não mais delas
necessitam como à época do descobrimento, há
500 anos atrás. Igualmente, por critérios pouco
razoáveis estão sendo criadas reservas ecológicas
e parques nacionais à revelia dos Estados e do
Senado Federal que é a Casa que representa a
Federação, em alguns casos inviabilizando o
desenvolvimento de muitos deles.

O presente projeto visa dar um limite lógico para
equilibrar a questão.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 1999

“Institui o dia nacional de
prevenção e combate à hipertensão
arterial, e dá outras providências.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o “Dia Nacional de Preven-

ção e Combate à Hipertensão Arterial”, a ser come-
morado anualmente no dia 26 de abril, com o objetivo
de conscientizar a população sobre o diagnóstico pre-
ventivo e o tratamento da doença.

Art. 2º Na semana que antecede ao dia fixado
no artigo anterior, o Ministério da Saúde fica autoriza-
do a desenvolver em todo o território nacional, cam-
panhas educativas de diagnóstico preventivo da hi-
pertensão arterial e de doenças cardiovasculares em
geral.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

As Doenças Cardiovasculares são
responsáveis, no Brasil, por aproximadamente 300
mil óbitos por ano. Ou seja, 820 óbitos por dia, ou 34
por hora, ou um evento fatal a cada 2 minutos! Em
todo território nacional o maior contingente de
óbitos, considerando todas as faixas etárias, é o
decorrente das doenças do aparelho circulatório, que
compreendem um conjunto desigual, com etiologias e
manifestações clínicas diversas, cujos principais
componentes são as doenças das artérias coronárias,
as cerebro vasculares e a insuficiência cardíaca.

As doenças cardiovasculares constituem as
principais causas de gastos em assistência médica.
Dados levantados em 1991, pelo SUS (Ver Tabela I),
totalizavam R$530.414.996,16 para 1.296.773
internações.

Inúmeros fatores de risco cardiovascular já
foram identificados desde a década de 50,
conforme mostram estudos epidemiológicos. A
Hipertensão Arterial não é somente um dos mais
importantes como aquele de mais fácil abordagem.
Estima-se que existem no Brasil de 15 a 20 milhões
de indivíduos hipertensos acima de 18 anos e que
39% destes estão na faixa etária de 20 a 49 anos.
Estima-se ainda que 20% das pessoas que morrem
por doenças cardiovasculares também estejam
nessa faixa etária, homens e mulheres, trabalhadores
brasileiros, no ápice de sua capacidade laborativa.

Nos Estados Unidos da América, conforme de-
monstrado pelo National Health and Nutrition Exami-
nation Survey (NHANES II-III), o aumento na cons-
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cientização, tratamento e controle da hipertensão ar-
terial, levou a uma redução de 60% nas taxas de óbi-
to por aAcidente Vascular e Cerebral (AVC), e de
53% por doença coronariana (Infarto do Miocardio e
Morte Súbita). Apesar do crescente avanço desses
indicadores o diagnóstico e o tratamento da hiper-
tensão permanecem uma preocupação importante
do sistema nacional de saúde daquele país.

As tabelas seguintes mostram com clareza a
gravidade do quadro no Brasil, no que respeita ao nú-
mero de internações e aos gastos associados com
doenças cardiovasculares, que atingiram em 1992 ci-
fra da ordem de meio bilhão de dólares com a interna-
ção de cerca de um milhão e trezentos mil pacientes.

TABELA I

Número de internações e gastos com
Doenças Cardiovasculares – Brasil – 1991

SUS – (Sistema Único de Saúde)

Causa da
Internação

Nº de
internações

Média de
Perm. Dias

Custos (U$)

Doenças
Cardiovasculares

1.258.261 26,5 342.807.531,92

Cirurgias
Cardíacas

31.920 10,3 104.575.507,52

Valvo/
Angioplastia

6.592 4 11.612.284,32

Total 1.296.773 - 458.995.323,78

Fonte: SIH/SUS

TABELA II

Morbidade Hospitalar – Doenças
Cardiovasculares - Brasil - 1992

Principais Causas de
Morbidade Hospitalar

Número de Pacientes
Internados pelo SUS

Insuficiência Cardíaca 478.501

Hipertensão Arterial 245.581

Infarto Cerebral 147.731

Angina de Peito 90.285

Infarto do Miocárdio 41.122

Cardiomiopatia 29.419

Doenças Isquêmicas do coração 29.120

Doenças Reumáticas 11.711

Total de Pacientes Internados
pelo SUS, em 1992 com

Doenças Cardiovasculares
1.234.967

Fonte: SIH/SUS.

TABELA III

Gastos com Morbidade Hospitalar -
Doenças Cardiovasculares - Brasil - 1992

Brasil Gastos em U$

Insuficiência Cardíaca 155.059.872,53

Doenças Reumáticas do Coração 46.239.617,55

Doenças Isquêmicas do Coração 43.194.939,36

Cardiomiopatia 40.820.947,43

Angina de Peito 37.701.846,70

Hipertensão Arterial 26.176.78,45

Infarto do Miocárdio 23.132.476,85

Total de Gastos com Doenças
Isquêmicas do Coração 104.030.262,91

Fonte: SIH/SUS

As estatísticas demonstram as altas cifras dos
gastos com internações. As doenças
cardiovasculares estão ceifando a vida das pessoas,
atingindo os trabalhadores na sua plena capacidade
de trabalho, minando os já escassos recursos
destinados à saúde no País.

Há que investir na prevenção e controle da
doença. O diagnóstico precoce das doenças cardio-
vasculares, principalmente o diagnóstico prematuro da
hipertensão arterial virá em benefício da população,
possibilitando ao País diminuir os gastos com o
combate da doença já instalada e o redirecionamento
dos recursos para os investimentos na manutenção da
saúde e qualidade de vida do povo brasileiro.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. –
Senador Fernando Bezerra.

(Às Comissões de Educação e de
Assuntos Sociais, cabendo à última a
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os projetos lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTONº168,DE1999

Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no inciso II do art.

336 do Regimento Interno do Senado Federal,
requeremos a Vossa Excelência submeta à deliberação
do Plenário o pedido de inclusão, em Ordem do Dia, em
regime de urgência, do Projeto de Lei da Câmara nº 16,
de 1999, que “Dispõe sobre a obrigator iedade
da c i r u rg ia p lás t ica reparadora da m a m a
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pela rede de unidades integrantes do Sistema Único
de Saúde – SUS, nos casos de mutilação decorrentes
de tratamento de câncer”.

Justificação

A Proposição, de autoria da Deputada Maria
Elvira, foi aprovada na Câmara dos Deputados, em 11
de março de 1999. Trata-se de proposta de funda-
mental importância para a mulher, por considerar-se
um ato de reparação do Estado principalmente nos
municípios onde o acesso hospitalar resume-se ex-
clusivamente à rede de unidades públicas ou conveni-
adas do SUS. É urgente a solução de tão grave pro-
blema. Do ponto de vista da mulher a mastectomia
decorrente de câncer é uma verdadeira mutilação e a
plástica reparadora pode trazer para muitas delas um
importante e imprescindível suporte psicológico e um
inestimável apoio à sua recomposição moral.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. – Marina
Silva – Leomar Quintanilha – Arlindo Porto – Ja-
der Barbalho – Osmar Dias.

REQUERIMENTO Nº 169, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,

inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de De-
creto Legislativo nº 39, de 1999 (nº 28/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
Internacional para a Proteção de Obtenções Vegeta-
is, de 2 dezembro de 1961, revista em Genebra, em
10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978.

Sala das Sessões, 14 de abril, de 1999. – Hugo
Napoleão – Leomar Quintanilha – Jader Barbalho
– Arlindo Porto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Esses requerimentos serão votados
após a Ordem do Dia, na forma do disposto no
Regimento Interno.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 170, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do nº 12, da alínea c, do

inciso II, do art. 255 do Regimento Interno do Senado
Federal que o PLS/202/99, que introduz modificaões
na Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui
o Código Brasileiro de Telecomunicações, seja exa-
minado pela Comissão de Serviço de Infra-Estrutura

além da Comissão de Educação, constante do des-
pacho inicial.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. – Marina
Silva.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O requerimento lido será publicado e
oportunamente incluído em Ordem do Dia, nos
termos do art. 255, inciso II, alínea C, item 12, do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – A Presidência comunica ao Plenário
que o Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1998, que
estava agendado para o próximo dia 22, foi adiado
para a pauta da Ordem do Dia de 27 do corrente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Encerrou-se ontem o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução
nº 34, de 1999, de autoria da Senadora Marina Silva,
que altera os artigos 243 e 244 do Regimento
Interno do Senado Federal, instituindo o projeto de
bancada e o projeto coletivo multipartidário.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição,

Justiça e Cidadania, e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– A Presidência recebeu o Aviso nº 252/99, de 31 de
março último, do Tribunal de Contas da União, encami-
nhando o seu Relatório das Atividades, referente ao
exercício de 1998. (Diversos nº 26, de 1999)

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – A Presidência recebeu o Ofício nº
112/99, de 6 do corrente, da Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro, encaminhando, nos termos da Resolução nº
62, de 1998, a documentação referente à emissão de
Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado,
emitidas no último dia 5 de abril de 1999, embora a
emissão se refira à Resolução nº 107, de 1998.

O expediente, anexado ao processado da Resolução
nº 107, de 1998, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –
O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.731-37, adotada em 8
de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e
ano, que “Dispõe sobre o salário mínimo para o período
de 1º de maio de 1996 a 30 de abril de 1997".

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Bello Parga Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral Djalma Bessa

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Geraldo Melo Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

José Carlos Aleluia Vilmar Rocha
Medeiros Roberto Argenta

PMDB

Albérico Filho Jorge Wilson
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Zé Índio João Tota

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –
O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.732-51, adotada em 8
de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e
ano, que “Dá nova redação aos arts. 6º e 9º da Lei nº

8.019, de 11 de abril de 1990, e acresce dispositivo
à Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996".

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN,
fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Jonas Pinheiro Bello Parga
José Agripino Bernardo Cabral

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Paulo Hartung Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Cesar Bandeira Antônio Geraldo
Ursicino Queiroz Lavoisier Maia

PMDB

Ana Catarina Elcione Barbalho
Laire Rosado Zaire Rezende

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

José Linhares Arnaldo Faria de Sá

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação
da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
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Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.733-60,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre o valor total anual
das mensalidades escolares e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Freitas Neto José Jorge
Djalma Bessa Eduardo Siqueira Campos

PMDB

Ney Suassuna Marluce Pinto
Luiz Estevão Gerson Camata

PSDB

Luzia Toledo Artur da Távola

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Paes Landim Betinho Rosado
José Lourenço Pedro Pedrossian

PMDB

Iédio Rosa Cezar Schirmer
Glycon Terra Pinto Alberto Mourão

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Augusto Nardes José Linhares
De acordo com a Resolução nº 1, de

1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para a tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão
Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade
Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.734-26,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Estabelece multa em
operações de importação e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

José Agripino Geraldo Althoff
Freitas Neto Francelino Pereira

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Antero Paes de Barros Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL
Moreira Ferreira Raimundo Colombo
Roberto Argenta Mussa Demes

PMDB

Edison Andrino Confúcio Moura
Múcio Sá Jorge Alberto

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira
PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

����� ���� ����	 
� 	���
� �
���� ���



PPB

João Pizzolatti Nelson Meurer
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR.PRESIDENTE(Antonio Carlos Magalhães) –

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº1.735-32, adotada em 8
de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e
ano, que “Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49
da Lei nº 9.082, de 25 de julho de 1995, dos arts. 18, 19,
34, 35 e do § 4º do art. 53 da Lei nº 9.293, de 15 de julho
de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os
exercícios de 1996 e 1997".

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Edison Lobão Moreira Mendes
Bello Parga Jonas Pinheiro

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Romero Jucá Paulo Hartung

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Costa Ferreira Mussa Demes
Marcondes Gadelha Laura Carneiro

PMDB

Barbosa Neto Gastão Vieira
Fernando Diniz Euler Morais

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Márcio Reinaldo Moreira Pedro Corrêa

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.736-35,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Dá nova redação aos arts. 3º,
16 e 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
dispõe sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na região Norte e
na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá outras
providências”.

De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Bernardo Cabral Edison Lobão
Jonas Pinheiro Freitas Neto

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Lúdio Coelho Antero Paes de Barros

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares
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PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Celcita Pinheiro Oscar Andrade
Ildefonço Cordeiro Luciano Pizzatto

PMDB

Jorge Costa Igor Avelino
Gustavo Fruet Themístocles Sampaio

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

João Tota Hugo Biehl
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória
nº 1.737-25, adotada em 8 de abril de 1999 e
publicada no dia 9 do mesmo mês e ano, que
“Dispõe sobre o salário mínimo para o período de 1º
de maio de 1997 a 30 de abril de 1998".

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes
PFL

Bello Parga Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral Djalma Bessa

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezera

PSDB
Osmar Dias Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Santos Filho Valdomiro Meger
Manoel Castro Francisco Garcia

PMDB

Albérico Filho Jorge Wilson
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Enivaldo Ribeiro Antônio Joaquim Araújo

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação
da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.738-21,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Cria o Fundo de Garantia à
Exportação – FGE, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes
PFL

José Agripino Mozarildo Cavalcanti
José Jorge Paulo Souto
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PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Pedro Piva Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Roberto Argenta Gervásio Silva
Rubens Furlan Jorge Khoury

PMDB

Germano Rigotto Edison Andrino
Jurandil Juarez Antonio Cambraia

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

João Pizzolatti Júlio Redecker

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação
da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória
nº 1.739-20, adotada em 8 de abril de 1999 e
publicada no dia 9 do mesmo mês e ano, que “Altera
dispositivos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de
1991, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Eduardo Siqueira Campos Maria do Carmo Alves
Juvêncio da Fonseca Romeu Tuma

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Luiz Pontes

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Paes Landim Paulo Lima
Silas Câmara

PMDB

Maria Elvira Inaldo Leitão
Gastão Vieira Osmar Serraglio

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoino Fernando Ferro

PPB

Cunha Bueno Jonival Lucas Junior
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica

estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.740-30,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Define diretrizes e incen-
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tivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras
providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Jonas Pinheiro Bello Parga
José Agripino Juvêncio da Fonseca

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Paulo Hartung Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva AntonioCarlosValadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Vilmar Rocha Cesar BandeiraJosé
Carlos Aleluia Costa Ferreira

PMDB

Teté Bezerra Alceste Almeida
Gustavo Fruet João Mendes

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia
PPB

Wagner Salustiano Simão Sessim
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica

estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.741-40, adotada em 8
de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e
ano, que “Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro
Nacional – NTN destinadas a aumento de capital do
Banco do Brasil S.A., e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN,
fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Bello Parga Edison Lobão
Paulo Souto Eduardo Siqueira Campos

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Luiz Pontes Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Joel de Hollanda Luis Barbosa
Almerinda de Carvalho Costa Ferreira

PMDB

Antônio do Valle Jurandil Juarez
Milton Monti Cezar Schirmer

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Luiz Fernando Luis Carlos Heinze
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 prazo final da Comissão Mista Até
8-5-99 prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.742-16,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre a regulação,
fiscalização e supervisão dos mercados de títulos ou
contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes
PFL

Jonas Pinheiro Bernardo Cabral
Hugo Napoleão Carlos Patrocínio

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezera

PSDB

Osmar Dias Luiz Pontes

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Ricardo Fiúza Rubem Medina
Airton Roveda Paulo Braga

PMDB

Pedro Novais Luiz Bittencourt
João Henrique Carlos Dunga

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT
José Genoíno Arlindo Chinagla

PPB
Augusto Farias Zé Índio

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 instalação da Comissão Mista
Até14-4-99 prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 prazo no Congresso Nacional
O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.743-14,adotada em 8
de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e
ano, que “Restaura a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de automóveis destinados ao transporte
autônomo de passageiros e ao uso de portadores de
deficiência física, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes
PFL

Maria do Carmo Alves Hugo Napoleão
Moreira Mendes Jonas Pinheiro

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Carlos Wilson Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL
José Carlos Aleluia Cleuber Carneiro
Paulo Octávio Moreira Ferreira
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PMDB
Barbosa Neto Marcelo Castro
Salatiel Carvalho Ana Catarina

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes FerreiraPT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Fetter Júnior Herculano Anghinetti

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.744-12,adotada em 8
de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e
ano, que “Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir
de 1º de maio de 1998".

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Bello Parga Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral Djalma Bessa

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Pedro Piva Artur da Távola

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes
PFL

Jaime Fernandes Jairo Carneiro

Zezé Perrella Darci Coelho

PMDB

Albérico Filho Jorge Wilson
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Eliseu Moura Pastor Oliveira Filho
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica

estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.745-14, adotada em 8
de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e
ano, que “Altera a redação dos arts.26, 27, 31, 44 e 59 da
Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 1998".

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Djalma Bessa Hugo Napoleão
Francelino Pereira Jonas Pinheiro

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

RomeroJucá OsmarDias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim
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DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

José Lourenço João Ribeiro
Vic Pires Franco Valdomiro Meger

PMDB

Fernando Diniz Euler Morais
Barbosa Neto Gastão Vieira

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Hugo Biehl Romel Anizio

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.746-11,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Dá nova redação ao art. 9º
da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe
sobre a redução de emissão de poluentes por veículos
automotores, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes
PFL

Jonas Pinheiro Hugo Napoleão
Djalma Bessa Francelino Pereira

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB
Pedro Piva Artur da Távola

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

José Carlos Aleluia Silas Câmara
Rubens Furlan Rodrigo Maia

PMDB

Marcelo Teixeira Mattos Nascimento
Luiz Bittencourt Pedro Chaves

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Nelo Rodolfo Wagner Salustiano

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.747-8, adotada em 8
de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e
ano, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00, para os fins
que especifica”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL
Jonas Pnheiro Moreira Mendes
Romeu Tuma Bello Parga
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PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Antero Paes de Barros

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Átila Lins Raimundo Santos
Cesar Bandeira Antônio Jorge

PMDB

Pinheiro Landim Teté Bezerra
Olavo Calheiros Waldir Schmidt

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Fetter Júnior Nilton Baiano
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica

estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.748-40,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Altera os arts.2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º
e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Francelino Pereira José Agripino
Geraldo Althoff Paulo Souto

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Lúdio Coelho Luzia Toledo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Osvaldo Coelho Raimundo Santos
Medeiros Antonio Geraldo

PMDB

Armando Monteiro Waldemir Moka
Wilson Santos Maria Lúcia

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Airton Cascavel Yvonilton Gonçalves
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica

estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O SenhorPresidente da República enviou ao Congres-
so Nacional a Medida Provisór ia nº 1.749-38,
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ado tada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9
do mesmo mês e ano, que “Altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes
PFL

Francelino Pereira Carlos Patrocínio
Edison Lobão Hugo Napoleão

PMDB
Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB
Lúdio Coelho Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares
PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes
PFL

Eliseu Resende Aroldo Cedraz
Nice Lobão Mussa Demes

PMDB
Hermes Parcianello Antônio do Valle
Cezar Schirmer Milton Monti

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Júlio Redecker Eliseu Moura

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista

Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista

Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas
e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista

Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – O

Senhor Presidente da República enviou ao Congresso

Nacional a Medida Provisória nº 1.750-49, adotada em 8
de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e
ano, que “Dispõe sobre medidas complementares ao
Plano Real e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes
PFL

Edison Lobão Francelino Pereira
Bello Parga Hugo Napoleão

PMDB
Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB
Lúcio Alcântara Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares
PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes
PFL

Jorge Khoury Paulo Braga
Betinho Rosado Corauci Sobrinho

PMDB
Waldir Schmidt Ricardo Rique
Antonio Cambraia Edinho Bez

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Paulo de Almeida João Pizzolatti

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista

Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista

Até 14-4-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista

Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº
1.751-64, adotada em 8 de abril de 1999 e publicada
no dia 9 do mesmo mês e ano, que “Organiza e
disciplina os Sistemas de Planejamento e Orçamento
Federal e de Controle Interno do Poder Executivo, e
dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Moreira Mendes Romeu Tuma
Francelino Pereira Mozarildo Cavalcanti

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Paulo Hartung Teotônio Vilela Filho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

José Ronaldo Arolde de Oliveira
Gerson Gabrielli Eduardo Paes

PMDB

Pinheiro Landim Albérico Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Márcio Reinaldo Moreira Roberto Balestra

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia  15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até  8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória
nº 1.752-35, adotada em 8 de abril de 1999 e
publicada no dia 9 do mesmo mês e ano, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$
106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para
os fins que especifica”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Edison Lobão Maria do Carmo Alves
Djalma Bessa Juvêncio da Fonseca

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Antero Paes de Barros Romero Jucá

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Jorge Khoury Pedro Fernandes
Ivânio Guerra Mauro Fecury
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PMDB
Pedro Chaves Pedro Irujo
Domiciano Cabral José Borba

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Roberto Balestra Celso Russomanno

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para a tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da O SR.
PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – O
Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº
1.753-17, adotada em 8 de abril de 1999 e
publicada no dia 9 do mesmo mês e ano, que “Altera
a legislação do imposto de renda relativamente à
incidência na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras, inclusive de beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, à conversão, em capital
social, de obrigações no exterior de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, amplia as hipóteses
de opção, pelas pessoas físicas, pelo desconto
simplificado, regula a informação, na declaração
de rendimentos, de depósitos mantidos em
bancos no exterior, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Freitas Neto José Agripino
Hugo Napoleão Carlos Patrocínio

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Pedro Piva Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos
Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Rodrigo Maia Costa Ferreira
Joaquim Francisco Jorge Khoury

PMDB

Pedro Novais Nair Xavier Lobo
Edinho Bez João Magalhães

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Antonio Joaquim Araújo Júlio Redecker

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para a tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida
Provisória nº 1.754-16, adotada em 8 de abril de
1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e ano,
que “Dispõe sobre a simplificação do
arquivamento de atos nas Juntas Comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de
empresas de pequeno porte, e dá outras
providências.”
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De acordo com as indicações das
lideranças, e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da
Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Hugo Napoleão Bello Parga
Bernardo Cabral Edison Lobão

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Antero Paes de Barros

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos
Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Corauci Sobrinho Maluly Nett o
José Melo Jorge Khoury

PMDB

Alberto Mourão Euler Morais
Eunício Oliveira Jorge Alberto

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Pedro Corrêa Augusto Nardes

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista

Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas
e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.755-13,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre operações
financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades
que menciona, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Romeu Tuma José Jorge
Maria do Carmo Alves José Agripino

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezera
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Pedro Piva Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Ciro Nogueira Raimundo Colombo
Paulo Magalhães José Melo

PMDB

Jorge Costa João Matos
Osvaldo Reis Albérico Filho

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia
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PPB

Iberê Ferreira Herculano Anghinetti

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para a tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 designação da Comissão
MistaDia 15-4-99 instalação da Comissão Mista
At14-4-99 prazo para recebimento de emendas e
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade Até 23-4-99 prazo final da
Comissão MistaAté 8-5-99 prazo no Congresso
Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) - O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória
nº 1.756-12, adotada em 8 de abril de 1999 e
publicada no dia 9 do mesmo mês e ano, que
“Institui o Programa Especial de Financiamento
para combate aos efeitos da estiagem na área de
atuação da Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste – SUDENE, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das
lideranças, e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º
da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Freitas Neto Francelino Pereira
José Agripino José Jorge

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Paulo Hartung Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos
Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Lavoisier Maia Ciro Nogueira
José Carlos Aleluia Roberto Pessoa

PMDB

Armando Abílio Marcelo Castro
Eunício Oliveira José Chaves

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes
Ferreira

PT

José Genoíno 1.Arlindo Chinaglia

PPB

Ricardo Izar Iberê Ferreira

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para a tramitação da matéria:

Dia 14-4-99– designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99– prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o
parecer sobre a admissibilidade

Até 23-4-99– prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99– prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida
Provisória nº 1.757-53, adotada em 8 de abril de
1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e ano,
que “Dispõe sobre o pagamento dos militares e
dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações,
bem como dos empregados das empresas
públicas e das sociedades de economia mista e
de suas subsidiárias, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das
lideranças, e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º
da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Edison Lobão Hugo Napoleão
Djalma Bessa Bello Parga

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Luzia Toledo Lúcio Alcântara
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Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Arolde de Oliveira Roberto Pessoa
Abelardo Lupion Sérgio Barcellos

PMDB

Ana Catarina Armando Monteiro
Alberto Fraga Waldemir Moka

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoino Fernando Ferro

PPB

Jair Bolsonaro Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a MedidaProvisória nº 1.758-11,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9
do mesmo mês e ano, que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios do Planejamento e Orçamento, da
Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00, para os
fins que especifica”.

De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão

Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Freitas Neto Bello Parga
Edison Lobão Djalma Bessa

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Carlos Wilson .Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Mussa Demes Antônio Geraldo
Gilberto Kassab Jaime Fernandes

PMDB

Silas Brasileiro Carlos Dunga
Mário de Oliveira Elcione Barbalho

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Pastor Amarildo Nelo Rodolfo

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para a tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O Senhor Presidente da República enviou ao Con-
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gresso Nacional a Medida Provisória nº
1.759-11, adotada em 8 de abril de 1999 e
publicada no dia 9 do mesmo mês e ano, que
“Estabelece critérios para a concessão de
empréstimo, pela União, aos Estados e ao Distrito
Federal, destinado ao ressarcimento parcial das
perdas decorrentes da aplicação da Lei nº 9.424, de 24
de dezembro de 1996".

De acordo com as indicações das
lideranças, e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º
da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Freitas Neto José Agripino
Paulo Souto José Jorge

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Carlos Wilson Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos
Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Cláudio Cajado Costa Ferreira
Gerson Gabrielli Paulo Braga

PMDB

Barbosa Neto Antônio do Valle
Hélio Costa João Colaço

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Iberê Ferreira Eurico Miranda
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória
nº 1.761-11, adotada em 8 de abril de 1999 e
publicada no dia 9 do mesmo mês e ano, que
“Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas
ao abastecimento nacional de combustíveis, de que
trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
estabelece sanções administrativas e dá outras
providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

José Agripino Bernardo Cabral
Carlos Patrocínio Freitas Neto

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Pedro Piva Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Paulo Octávio Adauto Pereira
Zezé Perrella José Rocha
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PMDB

Edison Andrino Geovan Freitas
Marcos Lima Aníbal Gomes

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Romel Anizio José Janene

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação
da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.762-11,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre a adoção de
medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da
Habitação – SFH, altera as Leis nºs 4.380, de 21 de
agosto de 1964, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.692,
de 28 de julho de 1993, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Freitas Neto Djalma Bessa
Bernardo Cabral Moreira Mendes

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Luiz Pontes Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

César Bandeira Ursicino Queiroz
Laura Carneiro João Ribeiro

PMDB

Norberto Teixeira José Chaves
Nelson Proença Armando Abílio

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Eliseu Moura Zé Índio

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – O

Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.763-65, adotada
em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo
mês e ano, que “Dispõe sobre os títulos da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional,
consolidando a legislação em vigor sobre a matéria”.

De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Francelino Pereira Geraldo Althoff
Edison Lobão Romeu Tuma
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PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Teotonio Vilela Filho Geraldo Melo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Antônio Jorge Ciro Nogueira
Abelardo Lupion Rubem Medina

PMDB

Hermes Parcianello José Chaves
Olavo Calheiros Hélio Costa

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Almir Sá Enivaldo Ribeiro

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.764-35,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Altera dispositivos das Leis nºs
9.138, de 29 de novembro de 1995, 8.427, de 27 de
maio de 1992, e 9.126, de 10 de novembro de 1995,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural;
sobre a concessão de subvenção econômica nas

operações de crédito rural; autoriza o Poder Executivo a
renegociar as obrigações financeiras relativas à liquidação
de operações de Empréstimos do Governo Federal –
EGF, vencidas e prorrogadas a partir de 1991; e a
aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP
sobre empréstimos concedidos com recursos dos
Fundos Constitucionais e com recursos das Operações
Oficiais de Crédito”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Jonas Pinheiro Juvêncio da Fonseca
Geraldo Althoff Maria do Carmo Alves

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Lúdio Coelho Geraldo Melo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos
Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Joaquim Francisco Adauto Pereira
José Rocha Paulo Magalhães

PMDB

Silas Brasileiro Francistônio Pinto
Moacir Micheletto Igor Avelino

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Luis Carlos Heinze Enivaldo Ribeiro
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De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para a tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória
nº 1.765-47, adotada em 8 de abril de 1999 e
publicada no dia 9 do mesmo mês e ano, que “Altera
a legislação referente ao Adicional ao Frete para a
Renovação da Marinha Mercante – AFRMM e ao
Fundo da Marinha Mercante – FMM, e dá outras
providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL
Eduardo Siqueira Campos Freitas Neto
Juvêncio da Fonseca Maria do Carmo Alves

PMDB
Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB
Álvaro Dias Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB
Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes
PFL

Abelardo Lupion Cleuber Carneiro
Jaime Martins Sérgio Barcellos

PMDB

Marcelo Teixeira Wilson Santos
Alberto Mourão Glycon Terra Pinto

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira
PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Simão Sessim Paulo de Almeida

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº
1.766-17, adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no
dia 9 do mesmo mês e ano, que “Dá nova redação ao
art. 1º da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997".

De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL
FreitasNeto HugoNapoleão
GeraldoAlthoff José Agripino

PMDB
Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Carlos Wilson Pedro Piva

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Melles Antônio Jorge
Abelardo Lupion Airton Roveda
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PMDB

Olavo Calheiros Waldemir Moka
Rita Camata Osmânio Pereira

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreia

PT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Nelo Rodolfo Vadão Gomes

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação
da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –
O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.767-47, adotada em 8
de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e
ano, que “Dispõe sobre o número de cargos de
Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança
existentes nos órgãos da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN,
fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Romeu Tuma Eduardo Siqueira Campos
Mozarildo Cavalcanti Paulo Souto

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

José Roberto Arruda Geraldo Melo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL
Leur Lomanto Adauto Pereira
Benedito Dias Lael Varella

PMDB
João Magalhães Inaldo Leitão
Lamartine Possella Saraiva Feliipe

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Gerson Peres Pedro Corrêa

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.768-33, adotada em 8 de
abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo mês e ano,
que “Dispõesobreanovaçãodedívidase responsabilidades
do Fundo de Compensação de Variações Salariais –
FCVS; altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de
1988, e as Leis nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março
de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993,
respectivamente; e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN,
fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares Suplentes

PFL

Geraldo Althoff Bernardo Cabral
José Jorge Edison Lobão
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PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Carlos Wilson Álvaro Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

César Bandeira Pedro Bittencourt
Aroldo Cedraz Raimundo Colombo

PMDB

Saraiva Felipe Alceste Almeida
Euler Morais Zaire Rezende

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreia

PT

José Genoino Arlindo Chinaglia

PPB

Ary Kara Ricardo Izar

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –
O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº
1.769-56, adotada em 8 de abril de 1999 e
publicada no dia 9 do mesmo mês e ano, que
“Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa e dá outras
providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Juvêncio da Fonseca Freitas Neto
Maria do Carmo Alves José Jorge

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Luzia Toledo Geraldo Melo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

LeomarQuintanilha ErnandesAmorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Manoel Castro Átila Lins
Medeiros Moreira Ferreira

PMDB

Pinheiro Landim Eunício Oliveira
Zaire Rezende Confúcio Moura

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Yvonilton Gonçalves Edmar Moreira

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da República enviou
ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº1.770-47,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgãos e
entidades federais, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Moreira Mendes Bello Parga
Paulo Souto Juvêncio da Fonseca

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

José Roberto Arruda Teotônio Vilela Filho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Paulo Magalhães Jaime Fernandes
Pedro Bittencourt Mauro Fecury

PMDB

Nair Xavier Lobo Domiciano Cabral
Germano Rigotto Múcio Sá

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Roberto Balestra Luiz Fernando

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da
matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.771-25,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre a concessão de
financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Patrocínio Romeu Tuma
Eduardo Siqueira Campos Paulo Souto

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Pedro Piva Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

José Carlos Aleluia Ivânio Guerra
Pauderney Avelino Airton Roveda

PMDB

Euler Morais Jorge Costa
Salatiel Carvalho Pedro Novais
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PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Robério Araújo João Pizzolatti

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99- prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.772-21,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Autoriza a União a receber em
valores mobiliários os dividendos e juros sobre o
capital próprio a serem pagos por entidades de cujo
capital o Tesouro Nacional participe, e dá outras
providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

José Jorge Bernardo Cabral
Mozarildo Cavalcanti Djalma Bessa

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Pedro Piva Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Corauci Sobrinho José Carlos Vieira
Eduardo Paes José Carlos Coutinho

PMDB

Milton Monti Moacir Micheletto
Jorge Alberto Marcelo Castro

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

João Tota Robério Araújo

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.773-36,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Estabelece mecanismos
objetivando incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade financeira bancária, dispõe
sobre a privatização de instituições financeiras, e dá
outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN,
fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Patrocínio Maria de Carmo Alves
Juvêncio da Fonseca Moreira Mendes

����� ���� ����	 
� 	���
� �
���� ���



PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Carlos Wilson Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos
Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Manoel Castro Darci Coelho
Jaime Fernandes Pedro Fernandes

PMDB

Edinho Bez Ricardo Rique
Osvaldo Reis José Priante

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Enivaldo Ribeiro Pastor Oliveira Filho

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia  15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até  8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.774-24,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Acresce e altera dispositivos
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras
providências”.

De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores

Titulares Suplentes

PFL

Bernardo Cabral Edison Lobão
Carlos Patrocínio Eduardo Siqueira
Campos

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Artur da Távola

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos
Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Melles José Mendonça Bezerra
Abelardo Lupion Aroldo Cedraz

PMDB

Francistônio Pinto Gustavo Fruet
Renato Vianna Carlos Dunga

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Hugo Biehl Luiz Carlos Heinze

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
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Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Senhor Presidente da República enviou
ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº
1.776-10, adotada em 8 de abril de 1999 e publica-
da no dia 9 do mesmo mês e ano, que “Dá nova re-
dação ao art. 57 da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro
de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar
aos funcionários policiais civis da União e do Distrito
Federal, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Patrocínio Francelino Pereira
Edison Lobão Freitas Neto

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valada-
res

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

Deputados

Titulares Suplentes

PFL

Raimundo Santos Oscar Andrade
Ney Lopes Francisco Rodrigues

PMDB

Themístocles Sampaio Igor Avelino
Alberto Fraga Pinheiro Landim

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Ari Kara Pastor Oliveira Filho

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até  8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº
1.777-10, adotada em 8 de abril de 1999 e publicada
no dia 9 do mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre a
renegociação de dívidas no âmbito do Programa de
Crédito Educativo, e dá outras outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria :

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL
Hugo Napoleão Francelino Pereira
Edison Lobão Bello Parga

PMDB
Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB
Lúcio Alcântara Pedro Piva

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB
Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL
Nice Lobão Laura Carneiro
Jairo Carneiro Lael Varella

PMDB
Maria Elvira Rita Camata
Gastão Vieira Norberto Teixeira
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PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Arnaldo Faria de Sá Iberê Ferreira

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.778-10,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá
outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes
PFL

Hugo Napoleão Francelino Pereira
Edison Lobão Bello Parga

PMDB
Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB
Álvaro Dias Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Marina Silva Antonio Carlos
Valadares

PPB
Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes
PFL

Cláudio Cajado Sérgio Barcellos

Rubem Medina José Melo

PMDB

Synval Guazzelli Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo Inaldo Leitão

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Herculano Anghinetti João Pizzolatti
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação
da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.779-9,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Altera a Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, para dispor sobre o trabalho a
tempo parcial, a suspensão do contrato de trabalho e
o programa de qualificação profissional, modifica as
Leis nºs 6.321, de 14 de abril de 1976, 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, e 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes
PFL

Djalma Bessa Mozarildo Cavalcanti
Maria do Carmo Alves Geraldo Althoff

PMDB
Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB
Osmar Dias Luzia Toledo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares
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PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL
Vilmar Rocha Cesar Bandeira
José Rocha Aldir Cabral

PMDB
Múcio Sá Confúcio Moura
Rita Camata João Matos

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Vadão Gomes Arnaldo Faria de Sá

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia  15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até  8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – O Senhor Presidente da República enviou
ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº
1.780-8, adotada em 8 de abril de 1999 e publicada
no dia 9 do mesmo mês e ano, que “Altera a redação
do art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976,
que dispõe sobre medidas de prevenção e repres-
são ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência físi-
ca ou psíquica”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL
Carlos Patrocínio Moreira Mendes
Romeu Tuma Paulo Souto

PMDB
Jader Barbalho Fernando Bezerra

Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB
Romero Jucá Artur da Távola

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB
Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL
Aldir Cabral .Jaime Martins
Vilmar Rocha Robson Tuma

PMDB
Saraiva Felipe Teté Bezerra
Armando Abílio Maria Lúcia

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Celso Russomanno Ari Kara

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia  15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da
República enviou ao Congresso Nacional a
Medida Provisória nº 1.781-8, adotada em 8 de
abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo
mês e ano, que “Dispõe sobre o Programa de
Revitalização de Cooperativas de Produção
Agropecuária – RECOOP, autoriza a criação do
Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo – SESCOOP, e dá outras
providências”.

De acordo com as indicações das lideran-
ças, e nos termos dos §§ 4º e 5º do ar t. 2º da
Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista in cumbida de emitir parecer so-
bre a matéria:

����� ���� ����	 
� 	���
� �
���� ���



SENADORES

Titulares Suplentes

PFL
Jonas Pinheiro Bello Parga
Moreira Mendes Bernardo Cabral

PMDB
Casildo Maldaner Mauro Miranda
Ramez Tebet Carlos Bezerra

PSDB
Lúdio Coelho Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB
Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL
Abelardo Lupion Paes Landim
Carlos Melles Ildefonço Cordeiro

PMDB
Silas Brasileiro Carlos Dunga
Wilson Santos Alberto Fraga

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Dilceu Sperafico Roberto Balestra

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 14-4-99- designação da Comissão Mista
Dia  15-4-99  – instalação da Comissão Mista

Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emen-
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.782-4,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre a administra-
ção dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, con-
solida e atualiza a legislação pertinente ao assunto e
dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL
Eduardo Siqueira Campos Carlos Patrocínio
Mozarildo Cavalcanti Djalma Bessa

PMDB
Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB
Osmar Dias Paulo Hartung

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Marina Silva Antonio Carlos Valada-
res

PPB
Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL
Eliseu Resende Adauto Pereira
Rubem Medina .Átila Lins

PMDB
Germano Rigotto Hermes Parcianello
Pedro Novais Jurandil Juarez

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB
Jonival Lucas Junior José Janene

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia  15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até  8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE(Antonio Carlos Magalhães)

– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.783-4,
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adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9
do mesmo mês e ano, que “Institui o Auxílio-Transporte
aos militares, servidores e empregados públicos da
administração federal direta, autárquica e fundacional da
União, e revoga o § 1º do art. 1º da Lei nº 7.418, de 16 de
dezembro de 1985".

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Edison Lobão Francelino Pereira
Eduardo Siqueira Campos Freitas Neto

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Lúcio Alcântara Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Laura Carneiro Ciro Nogueira
Affonso Camargo Expedito Júnior

PMDB

Osmânio Pereira Hermes Parcianello
Saraiva Felipe Domiciano Cabral

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Edmar Moreira Paulo de Almeida

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº
1.784-4, adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no
dia 9 do mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre o
repasse de recursos financeiros do Programa
Nacional de Alimentação Escolar, institui o Programa
Dinheiro Direto na Escola, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL
Eduardo Siqueira Campos
Edison Lobão

PMDB
Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB
Artur da Távola Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

José Melo Expedito Júnior
Raimundo Colombo Antônio Geraldo

PMDB

Gastão Vieira João Matos
Osvaldo Biolchi Osmar Serraglio
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PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Augusto Nardes José Linhares

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –
O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.798-3, adotada em
8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do mesmo
mês e ano, que “Acresce e altera dispositivos das Leis
nºs 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 8.437, de 30 de
junho de 1992, 9.028, de 12 de abril de 1995, 9.494, de
10 de setembro de 1997, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art.2º da Resolução nº 1/89-CN,
fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Bernardo Cabral Romeu Tuma
Djalma Bessa Moreira Mendes

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Antero Paes de Barros Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos
Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Ney Lopes Átila Lins
Jairo Carneiro Corauci Sobrinho

PMDB

Cezar Shirmer Pedro Irujo
Geovan Freitas Renato Vianna

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Ricardo Barros Jair Bolsonaro

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.809-2,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Autoriza a União a adquirir ou
pagar obrigações de pessoas jurídicas de direito público
interno, relativas a operações financeiras externas, e dá
outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL
Freitas Neto José Agripino
Geraldo Althoff José Jorge

PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
Nabor Júnior Carlos Bezerra
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PSDB

Osmar Dias Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos
Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Antonio Carlos Konder Reis João Ribeiro
Rodrigo Maia Airton Roveda

PMDB

Jurandil Juarez Armando Monteiro
Gastão Vieira Osvaldo Reis

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Odelmo Leão Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas

e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.810-2,
adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no dia 9 do
mesmo mês e ano, que “Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União – Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
extraordinário no valor de R$300.000.000,00, para os
fins que especifica”.

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Bello Parga Carlos Patrocínio
Romeu Tuma Moreira Mendes

PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Romero Jucá Luiz Pontes

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Santos Filho Zezé Perrella
Joaquim Francisco Zila Bezerra

PMDB

Múcio Sá João Colaço
Hélio Costa Antonio Cambraia

PSDB

Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Odelmo Leão Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação
da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de emendas e

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Senhor Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº
1.821, adotada em 8 de abril de 1999 e publicada no
dia 9 do mesmo mês e ano, que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
crédito extraordinário no valor de R$ 3.200.000,00,
para os fins que especifica”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Moreira Mendes Mozarildo Cavalcanti
Romeu Tuma Paulo Souto

PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Romero Jucá Antero Paes de Barros

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos
Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Paulo Octávio João Ribeiro
Luiz Moreira Celcita Pinheiro

PMDB
Ricardo Noronha Norberto Teixeira
Zé Gomes da Rocha José Chaves

PSDB
Aécio Neves Aloysio Nunes Ferreira

PT
José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Odelmo Leão Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia 14-4-99 – designação da Comissão Mista
Dia 15-4-99 – instalação da Comissão Mista
Até 14-4-99 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 23-4-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 8-5-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.

O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Passa – se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

MENSAGEM Nº 85, DE 1999
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Pedro Piva, sobre a
Mensagem nº 85, de 1999 (nº 281/99, na
origem), pela qual o Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do
Senhor Rubens Antônio Barbosa, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto aos Estados
Unidos da América.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Lê o
seguinte parecer.) – Sr. Presidente, o parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é
favorável, com 12 votos favoráveis e 2 votos contrários.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
Solicito aos Srs. Senadores e Senadoras que se

encontram em outras dependências para virem ao
plenário. Teremos votação nominal.

Esclareço ao Plenário que a votação será pelo
sistema eletrônico.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa)

Todos os Srs. Senadores já votaram?
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O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Sr. Presidente, o sistema eletrônico não está
funcionando. Há algum problema.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Parece que, em relação ao nome de V. Exª, está
havendo problema, mas a presença de V. EXª será
contada, assim como o seu voto, embora seja secreto.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) – O
Senador Bello Parga também está com problema.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –
Registro o meu voto “sim”, Sr. Presidente. Acho que o
problema está se generalizando.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Senadores Gilvam Borges, Bello Parga, Ademir
Andrade e José Roberto Arruda, estamos diante de um
problema.Acho que V.Exªs poderão declarar o voto, e ele
será contabilizado, a não ser que não queiram.

De qualquer maneira, não haverá falta para esses
Senadores cujos votos não estão sendo recebidos pelo
painel. Já estou chamando a Diretora do Prodasen para
uma reclamação.

Os nomes já estão anotados. O voto do nobre
Senador Paulo Hartung também não foi registrado.

Nobre Senador Ademir Andrade, V.Exª quer que o
seu voto seja computado ou não? A presença já está
contada.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Sr. Presidente, é necessário declarar o voto?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– V. Exª só declarará o voto se quiser, pois ele é secreto.
Se quiser não declarar e não votar pode, mas a
presença está computada.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr.
Presidente, quero declarar o meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O nobre Senador Bello Parga vota “sim”.

Como vota o Senador Paulo Hartung?
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Voto

“sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Como vota o Senador Antero de Barros?
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT) – Voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Como vota o Senador José Roberto Arruda?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)

– Voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Como vota o Senador Ademir Andrade?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –

Eu me abstenho, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Como vota o Senador Gilvam Borges?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, está registrado o meu voto?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– V. Exª vota “sim”?

O SR.GILVAM BORGES (PMDB – AP) – É lógico.
Não pode ser o contrário, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Serão acrescidos ao resultado os nomes dos Srs.
Senadores que declararam o voto. (Pausa.)

(Procede-se a votação secreta)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Votaram SIM 60 Srs. Senadores; e NÃO 4

Houve 4 abstenções. Mais a do Senador Ademir
Andrade, houve 5 abstenções.

Total: 69 votos.
Aprovado o nome do Embaixador Rubens Antônio

Barbosa.
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente

da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Consulto o Plenário se aceita que a votação do
próximo item ocorra por sistema que não seja o
eletrônico ou se a Mesa adia esta votação para
segunda ou terça-feira. (Pausa.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Vamos votar, Sr. Presidente.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL) –
Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto “sim” na
votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O “sim” de V. Exª vai ser agora, porque a votação
anterior já está ultrapassada. Lamento muito. Se V. Exª
estivesse presente, seria “sim”.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Pela
ordem.Sem revisão do orador) – Sr.Presidente, apenas
uma questão regimental.

Creio que, embora isso dê mais trabalho, a sessão
deveria ser secreta, porque se trata de votação para
Embaixador; sendo nominal, teria que ser secreta.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Secreta é a argüição. Em relação a essa votação, já
deliberamos que, no plenário, ela não tem por que
ser secreta, embora seja de Embaixador. Agora, na
Comissão, há uma parte pública e uma parte secre-
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ta. Aqui, só a votação que é secreta;
conseqüentemente, não posso, creio que não devo
retirar nem os funcionários nem as pessoas que
estão em plenário. Mas se V. Exªs quiserem, estou
aqui para cumprir a decisão do Plenário. Acho
desnecessário.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) –
Concordo com o pensamento de V. Exª, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Então, vou em frente!

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

MENSAGEM Nº 87, DE 1999
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, Relator: Senador Gilberto
Mestrinho, sobre a Mensagem nº 87, de
1999 (nº 291/99, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à
deliberação do Senado o nome do Senhor
Luciano Martins de Almeida, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à
República de Cuba e, cumulativamente, em
Antígua e Barbuda.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Lê o
seguinte parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do
Sr. Luciano Martins de Almeida obteve 14 votos
favoráveis, ou seja, a unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Estamos em processo de votação,
mas, como a votação é secreta, acho que adianta
pouco V. Exª encaminhar. Agora, se quiser discutir o
parecer, o tempo já está ultrapassado. Mas V. Exª
tem a palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, eu gostaria de registrar a importância
da designação do Embaixador Luciano Martins
para representar o Brasil em Cuba. Avalio que se trata
de um passo importante – e espero que assim seja –
nas relações entre Brasil e Cuba.

O Professor Luciano Martins de Almeida, além de
ser um reconhecido intelectual brasileiro, um cientista
político, um sociólogo, que muitas vezes esteve preocu-
pado com a política externa independente, tem uma re-
lação muito próxima com o Presidente Fernando Henri-
que Cardoso.

Na medida em que o Professor Luciano Martins
de Almeida tem defendido publicamente a importância
de Cuba retornar o quanto antes a se fazer representar
em todos os organismos internacionais, inclusive na
Organização dos Estados Americanos; na medida em
que também defende que Cuba possa voltar ao conví-
vio – e da forma mais plena possível – com todas as
nações, acreditando mesmo, conforme expôs na Co-
missão de Relações Exteriores, que a regularização
das relações de Cuba não apenas com todos os países
da América Latina, mas sobretudo e também com os
Estados Unidos poderá significar a aceleração do pro-
cesso de democratização de Cuba, eu gostaria de res-
saltar que considero importante a sua designação para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil em Cuba.

Espero que, com isso, o Brasil também contribua
para que, em breve, os Estados Unidos normalizem as
suas relações diplomáticas, culturais e comerciais com
aquele país, inclusive acabando com o bloqueio e a
legislação que hoje impedem Cuba de ter relações
normais com os Estados Unidos da América.

O nosso voto, portanto, é “sim”, Sr. Presidente.

(Procede-se a votação secreta)

O Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secre-
tário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Todos
as Srªs e os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

Está encerrada a votação.
Solicito ao Sr.1º Secretário em exercício, Senador

Casildo Maldaner, que proceda à contagem dos votos.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Vota-
ram SIM 71 Srs.Senadores;e NÃO, 03 Srs.Senadores.

Não houve abstenção.
Total: 74 votos.
A indicação do Sr. Luciano Martins de Almeida foi

aprovada.
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Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-
sidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Item 3:

Votação, em turno único, Requerimen-
to nº 109, de 1999, do Senador Romero
Jucá, solicitando, nos termos regimentais, a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nºs 20 e 25, de 1999, por versarem
sobre a criação de Escola Agrotécnica Fede-
ral de Bonfim, no Estado de Roraima.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 20 e 25, de

1999, passam a tramitar em conjunto e retornam à Co-
missão de Educação em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Item 4:

Votação, em turno único, Requerimen-
to nº 110, de 1999, do Senador Romero
Jucá, solicitando, nos termos regimentais, a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nºs 19 e 24, de 1999, por versarem
sobre a criação de Escola Agrotécnica Fede-
ral de Pacaraima, no Estado de Roraima.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 19 e 24, de

1999, passam a tramitar em conjunto e retornam à Co-
missão de Educação em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Está
esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Passa – se, agora, à apreciação do Requerimen-
to nº 167, de 1999, lido no Expediente, de autoria do
Senador Ademir Andrade e de outros Srs. Senadores,
solicitando que o tempo destinado aos oradores da
Hora do Expediente da sessão do dia 29 do corrente
mês seja dedicado a comemorar o Dia do Trabalho.

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

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Pas-

sa – se, agora, à apreciação do Requerimento nº 168,

de 1999, de urgência, lido no Expediente, para o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 16, de 1999.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do

Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos ter-
mos do art. 345, II, do Regimento Interno; portanto, na
próxima segunda – feira, quando teremos sessão deli-
berativa.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Pas-
sa – se, agora, à apreciação do Requerimento nº 169,
de 1999, de urgência, lido no Expediente, para o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 39, de 1999.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do

Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos ter-
mos do art. 345, II, do Regimento Interno, ou seja, na
próxima segunda – feira, quando teremos sessão deli-
berativa.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Vol-
ta-se à lista de oradores. Pela ordem de inscrição,
concedo a palavra ao eminente Senador Eduardo Si-
queira Campos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, an-
tes de dar início ao meu pronunciamento, trazendo,
mais uma vez, a voz do povo tocantinense e um so-
nho, uma reivindicação da juventude e da comunida-
de educacional do nosso Estado, que é a criação da
Universidade Federal do Tocantins, desejo, em nome
da nossa Bancada e do Governador Siqueira Cam-
pos, transmitir a esta Casa a nossa alegria por ver-
mos referendado o nome do eminente Embaixador
Rubens Antônio Barbosa. Trata-se de um velho ami-
go do Estado do Tocantins e do Governador Siqueira
Campos. É um homem admirado por todos nós e
que, sem dúvida alguma, vai exercer o importante
cargo de Embaixador do Brasil junto aos Estados
Unidos da América. Portanto, a nossa congratulação
a S. Exª o Embaixador, e os nossos votos de um pro-
fícuo trabalho em nome deste País naquela impor-
tante Nação.

Sr. Presidente, não há dúvida alguma de que o
Brasil precisa de reformas estruturais para, superan-
do a crise, modernizar-se, pôr-se em condições de
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existir e, por que não, de liderar as novas formas de
vida e de convivência que foram trazidas, neste final
de século, no bojo da revolução tecnológica.

No entanto, no Brasil, em suas instituições muito
pouco mudou. Ou, como já se disse, repetindo um re-
frão, “mudou apenas o suficiente para que nada mu-
dasse”.Na verdade, nossas instituições no campo po-
lítico, administrativo, da educação e de outros setores
referentes à organização social são basicamente as
mesmas do mundo pré-tecnológico, quando não
pré-industrial.

Atenho-me neste momento à questão da educa-
ção, porque, efetivamente, sem o preparo do homem,
não há qualquer processo a ser construído, não há
qualquer hipótese de participação do Brasil na socie-
dade do conhecimento, da tecnologia e da globalida-
de, que há de ser cada vez mais a sociedade do sécu-
lo XXI.

Dizia-me há meses um ilustre Reitor, que parti-
cipara do Encontro de Reitores realizado no Hotel
Meridional da Bahia, que, há 40 anos – portanto, em
1959 – havia participado, na condição de membro do
Conselho da UNE, naquele mesmo hotel, do 1º Con-
gresso Latino Americano de Reforma Universitária.

O tema do Encontro, 40 anos mais tarde, foi o
mesmo. Os problemas, os mesmos. As perplexidades
e as soluções apontadas, ou reivindicadas, as mes-
mas. Nada havia mudado nesses 40 anos na universi-
dade brasileira, nem mesmo o debate, como se nesse
meio tempo o mundo não tivesse se transformado ra-
dicalmente, como se não tivéssemos chegado ao
mundo globalizado e ao mundo da interdependência,
à conquista do espaço, às redes informatizadas e aos
sistemas de comunicação global, à engenharia gené-
tica. Era como se o Brasil não houvesse se transfor-
mado numa sociedade urbanizada; como se não ti-
vesse se tornado, bem ou mal, a oitava economia do
mundo; como se não tivesse quase triplicado a sua
população, ultrapassando os 150 milhões de habitan-
tes; como se não tivesse entrado nos circuitos globali-
zados, embora despreparado para suas conseqüên-
cias.

No entanto, a universidade – e essa tem sido a
tônica predominante na educação brasileira todo
esse tempo – nada ou muito pouco mudou. Devo, to-
davia, louvar o esforço do Ministro Paulo Renato, pois
S. Exª deu um salto para a modernização da educa-
ção.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
estamos entrando no Terceiro Milênio – a era do co-
nhecimento, da ciência e da tecnologia –, com núme-
ros aterradores do atraso que ameaça inviabilizar o

Brasil como ator deste mundo: cerca de 15% da po-
pulação é analfabeta, mais de 50%, com idades entre
7 e 14 anos, não conclui a educação básica funda-
mental para viver no mundo deste final de século,
quanto mais nos primeiros cinqüenta anos do próxi-
mo milênio, quando as crianças de hoje viverão sua
fase de vida adulta.

Enquanto isso, Sr. Presidente, os países que se
viabilizam, efetivamente universalizam a educação fun-
damental e a educação de 2º grau, além disso estão ex-
pandindo continuamente o ensino superior.

Assim, no Japão e nos Estados Unidos, de cada
100 jovens entre 17 e 23 anos, em torno de 60 ingres-
sam nas universidades. Esse índice, nos países da
União Européia, aproxima-se dos 50.

Nos países pobres da América Latina, a média
de jovens nessa faixa etária matriculada nas universi-
dades já ultrapassa o número de 20. No Brasil esse
número há 50 anos está em torno de 10. Estamos in-
gressando no ano 2000 com menos de 12 jovens nas
universidades em cada cento, nessa faixa etária, um
dos menores índices da América Latina.

Enquanto isso, os 23% de universitários matri-
culados nas universidades federais, à custa dos co-
fres públicos, consomem em torno de 70% dos recur-
sos orçamentários do MEC. Como vamos crescer e
competir no mundo globalizado e interdependente em
que ingressamos? Como vamos viabilizar o Brasil a
que aspiram – e esperam encontrar – as novas gera-
ções, se mantivermos as atuais estruturas educacio-
nais?

Relatório publicado pelo IBGE referente a indi-
cadores sociais no período de 1992 a 1997 denuncia
uma situação ainda mais grave, quando revela que
apenas 38% da população brasileira possui condição
de preparo efetivo para atuar na economia moderni-
zada.

Análises que vêm sendo apresentadas pelo rei-
tor da nossa Unitins, o emérito Professor Osvaldo
Della Giustina, desde 1994, no entanto, alertam para
o fato de que esse número não chega a 20%. Portan-
to, apenas 20% da população brasileira está prepara-
da para atuar numa economia modernizada. O res-
tante da população não tem condição de viver produ-
tivamente no século XXI.

Pergunto, então, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Se-
nadores, nessa situação o que farão os outros 80%
de brasileiros? Como viverão? Que contribuição po-
derão dar ao processo do crescimento brasileiro? Ou
que peso terão para a economia nacional?

Não há dúvidas, nobres Senadores, de que es-
tamos construindo um Brasil dicotomizado, onde
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uma pequena parcela da sociedade poderá transpor
essas dificuldades para ingressar no circuito de um
País de Primeiro Mundo. Enquanto isso, a exclusão
gerada por falta de trabalho e renda, agravada definiti-
vamente pelo despreparo dessa outra faixa da popula-
ção, relegará essa população à condição de país do
Terceiro Mundo.

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

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço o nobre Senador Leomar Quintanilha

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Co-
mungo com V. Exª da preocupação que traz a esta
Casa – o preparo da sociedade para acompanhar os
avanços tecnológicos, para alcançar o nível de desen-
volvimento de alguns países. A educação é fundamen-
tal. Sentimos que os esforços até agora despendidos
no Brasil não foram suficientes para equacionar o pro-
blema. V. Exª muito bem informa que cerca de 80% da
população não têm acesso ao ensino de nível superior.
Nós, que representamos o Estado do Tocantins, que
se propõe a construir uma nova realidade no coração
do Brasil, sabemos das dificuldades para atingir o pro-
gresso e o desenvolvimento, se não definirmos como
prioridade número um o preparo da nossa gente. Nós,
que somos o único Estado da Federação brasileira que
não tem universidade federal, tivemos de apoiar a vi-
gorosa decisão do Governador Siqueira Campos de,
com os parcos recursos de que o Estado dispõe, criar
a Universidade Estadual, com vistas a otimizar o pro-
cesso de valorização do ser humano e estimular o apri-
moramento de conhecimentos daqueles que enten-
dem deles precisar para o exercício da cidadania neste
mundo competitivo e globalizado que exige mais e
mais preparo do seu cidadão. Portanto, nobre Sena-
dor, espero que no Segundo Plano Plurianual, apre-
sentado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso
– que está em fase final de análise – e que se propõe a
privilegiar a área social com volume expressivo de recur-
sos, seja prestigiada a educação.Espero que para a edu-
cação esteja sendo direcionado um volume de recursos
suficiente para aprimorarmos o modelo à disposição da
sociedade brasileira.Só assim poderemos superar esses
impasses e dificuldades que V. Exª, brilhantemente, traz
ao debate na Casa.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agradeço, eminente Senador Leomar Quintani-
lha, sua contribuição ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por isso
estamos trazendo hoje, juntamente com o Senador Le-
omar Quintanilha e o eminente Senador Carlos Patro-
cínio, que ora preside esta sessão, a reivindicação de

nosso povo: a criação da Universidade Federal de To-
cantins. Nosso Estado é novo, mal completou 10 anos
de existência, mas ali, graças ao povo, à coragem e
determinação do Governo – já consagrado pelo povo
para um terceiro mandato –, não nos tem faltado cora-
gem para inovar.

É o Estado da livre iniciativa e da justiça social.

Já no seu primeiro mandato, em 1990, em uma
decisão pioneira para aquela época, o Governador Si-
queira Campos privatizou a Companhia Elétrica do To-
cantins – Celtins, que hoje lidera um consórcio de em-
presas que constrói a usina hidrelétrica Luis Eduardo
Magalhães, com mais de 1 milhão de kW, a primeira
grande usina hidrelétrica brasileira transferida e cons-
truída pela iniciativa privada, mas ficando já previa-
mente determinado que teremos uma tarifa diferencia-
da, a exemplo do que temos hoje.

Portanto, aí está um belo exemplo de que a priva-
tização pode concorrer de forma benéfica, quando fal-
tam ao Estado as condições para a construção, como
foi o caso da usina hidrelétrica Luis Eduardo Maga-
lhães. Esse é o exemplo que trouxe Tocantins.

Por tudo isso, pelas inovações, por essa coragem
e pela nossa esperança de ver construída a ferrovia
Norte-Sul, projeto lançado pelo então Presidente José
Sarney – e tenho a honra de falar desse projeto, estan-
do V. Exª no Plenário –, que hoje é um dos maiores so-
nhos da nossa população para viabilizar a nossa eco-
nomia, ao lado do sonho que estamos vendo ser ergui-
do, que é a nossa usina hidrelétrica Luis Eduardo Ma-
galhães, a que me refiro mais uma vez, com a presen-
ça do nosso Presidente Antonio Carlos Magalhães,
que, como disse há poucos dias em um pronuncia-
mento, foi o brasileiro que teve a honra de dar início
àquelas obras, quando detonou a primeira rocha, para
iniciar as escavações. Disse a V. Exª: “Trinta por cento
da obra está concluída”. Essa obra, que está prevista
para o ano 2001, trará a independência do Tocantins
em termos energéticos e irá nos transformar em expor-
tadores de energia elétrica para o Distrito Federal e
para outros Estados. Isso viabiliza a economia do nos-
so Estado. Além de tudo, haverá a formação de um
lago de 180 km2 que vai banhar Palmas, esta Capital
planejada que vem crescendo a uma taxa de 29% ao
ano, de forma organizada, sem invasão, uma cidade
que enche de orgulho a população do nosso Estado. E
é para este Estado que estamos reivindicando a aten-
ção do Governo Federal, Sr. Presidente.

Com relação à Universidade Federal do Tocan-
tins, definitivamente não podemos mais aceitar aqui-
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lo que julgamos ser uma odiosa discriminação contra
o nosso povo.

Portanto, recordo-me, Senador Carlos Patrocínio,
de que em nossa campanha o momento de maior em-
polgação nos nossos comícios, do qual participava a ju-
ventude nos debates das universidades, a voz era cor-
rente e uma só, e o nosso esforço e sacrifício na edifica-
ção da Unitins já foi grande demais.Hoje, de um total de
33 cursos em funcionamento, 26 já são reconhecidos
pelo MEC.Já há um moderno centro construído, labora-
tórios, pesquisas, mas já não podemos dispensar a par-
ticipação do Governo Federal no sentido de assumir a
responsabilidade e dar uma condição de igualdade ao
povo tocantinense.

Daí concluo que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso não deixará como marca de seu Governo nes-
ses próximos anos que continue este quadro. Não que-
remos para o ano que vem; queremos para este ano a
criação da Universidade Federal do Tocantins.

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

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – É
com muito prazer que peço este aparte, principalmen-
te nessa altura do pronunciamento de V. Exª, quando
fala da Universidade Federal de Tocantins. Coinciden-
temente, está presente no plenário o nosso ex-Presi-
dente José Sarney que, em seu governo, sancionou a
lei que criou a Universidade Federal de Roraima.
Estados como Roraima e Amapá devem muito à visão
de estadista do Presidente Sarney que, mesmo con-
tra algumas áreas técnicas do Ministério da Educa-
ção, criou essas duas universidades. A Universidade
de Roraima foi um projeto autorizativo de minha parte.
Congratulo-me com V. Exª nessa luta pela federaliza-
ção, vamos assim dizer, da Universidade de Tocan-
tins. É uma obrigação do Governo Federal dar ao
Estado de Tocantins o mesmo tratamento dado aos
Estados de Roraima e ao Amapá. É preciso, portanto,
que haja, da parte do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, a mesma sensibilidade que houve por parte
do Presidente José Sarney. Quero também me con-
gratular com o pronunciamento de V. Exª, porque vejo
com que denodo tem trazido a demonstração de
como o Tocantins, um Estado novo, de apenas dez
anos, deu tão certo ao ser desmembrado do Estado
de Goiás. Esperamos estar juntos nessa luta pela re-
divisão territorial do País, para que as regiões Norte e
Centro-Oeste não continuem tão desequilibradas em
relação ao rico litoral Sul e Sudeste. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agradeço, Senador Mozarildo Cavalcanti, o de-
poimento de V. Exª, que faz justiça à causa em ques-
tão – a criação da nossa Universidade Federal – e
também a um ato do nosso ex-Presidente José Sar-
ney quando da criação da Universidade Federal de
Roraima. É importante esse registro.

Mas é exatamente na educação, Sr. Presidente,
que o Estado do Tocantins vem fazendo uma profun-
da revolução, substituindo o modelo estatizado da
educação pelo modelo da parceria, no qual a educa-
ção se torna efetivamente pública – responsabilidade
compartilhada pelo Estado e pela sociedade. É públi-
ca porque diz respeito à sociedade. Não se deve con-
fundir o público com o estatal, como ocorre em alguns
países comunistas, onde a sociedade se representa
apenas pelo Estado.

No Brasil, onde o mesmo equívoco tem ocorri-
do, infiltrado nas instituições, tem-se posto em con-
fronto a iniciativa do Estado – isolada e estanque –
com a da sociedade, freqüentemente hostilizada pelo
Estado, que não lhe dá espaço e a vê com olhos mal-
vistos.Dessa forma, o Estado isolado não consegue –
nem conseguirá, Sr. Presidente – responder no cam-
po social às demandas mínimas da sociedade, inclu-
sive no campo da educação.

Por causa desse equívoco, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a sociedade não assume o seu pa-
pel e as instituições públicas – o hospital, a escola e a
universidade – estão deteriorando-se à míngua, sem
recursos, que jamais são suficientes, não sendo ca-
pazes de atender às necessidades da população.

Com relação ao ensino superior, Sr. Presidente,
até 1996 o Estado mantinha como autarquia no modelo
estatal a Universidade do Tocantins.Nesse ano, a autar-
quia foi extinta e o Estado autorizado a promover a cria-
ção da Fundação da Universidade do Tocantins – a Uni-
tins, em parceria com outras instituições.

Dezesseis instituições públicas e privadas, sociais
e empresariais se uniram para criar a nova universida-
de, uma instituição pública mas não estatal, de direito
privado mas não particular. Uma verdadeira instituição
pública, portanto, da sociedade tocantinense.

Dois anos depois, a nova Unitins está implanta-
da, mantendo o ensino superior em dez campos dis-
seminados por todo o Estado, do Norte ao Sul, se-
mentes das futuras universidades regionais descen-
tralizadas, como descentralizado deve ser o Estado,
para que o povo dela possa participar.

Devo informar a esta Casa alguns dados que
sofreram uma profunda transformação depois dessa
mudança da Unitins.
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A Unitins terminou o ano de 1996 com apenas
2.900 alunos matriculados. Está iniciando 1999 com
mais de 6.000 alunos, portanto mais do que duplicada
a sua capacidade de responder à demanda.

A Unitins tinha então, quando da sua criação e
ainda como autarquia, sete cursos reconhecidos, de
um total de vinte e sete mantidos por aquela entidade.
Hoje ela tem trinta e três cursos, dos quais vinte e seis
já estão devidamente reconhecidos pelo MEC.

Hoje a Unitins, que unificou as atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão numa só programação acadê-
mica, desenvolve em torno de cento e cinqüenta proje-
tos de pesquisa e extensão nas áreas mais diversifica-
das, como de controle ambiental, pesquisa arqueológi-
ca, desenvolvimento agropecuário, biotecnologia, pro-
moção e organização social, além de alfabetização,
projeto que está agora fazendo parte do ambicioso pla-
no, em parceria com o Estado, de erradicar o analfabe-
tismo em Tocantins até o ano 2000.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
V. Exª me permite um aparte?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Com grande honra, eminente Senador Antonio
Carlos de Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Ouço seu discurso com o maior interesse. Agora con-
versava com o Presidente José Sarney, que comun-
gava também com o meu pensamento de que o Esta-
do do Tocantins é um Estado que deu certo. E deu
certo graças à tenacidade do Governador Siqueira
Campos. O Governador Siqueira Campos tem feito
um trabalho maravilhoso, mesmo sem receber o devi-
do e até maior apoio que mereceria do Governo Fede-
ral. Até mesmo certos recursos constitucionais que
tem direito de receber não lhe foram passados. Mes-
mo assim, com esforço próprio, faz um grande traba-
lho, um trabalho notável. Estive lá algumas vezes e,
cada vez que vou, constato o prestígio do Governador
pelo seu trabalho e do ex-Prefeito de Palmas, nosso
querido colega Eduardo Siqueira Campos. É muito
gratificante saber que há uma liderança também jo-
vem naquele Estado do Tocantins. Hoje, temos a feli-
cidade de ouvi-lo em uma sessão presidida por outro
ilustre e brilhante Senador do Tocantins. Penso que V.
Exª tem razão: um Estado que cresce, como o seu,
não pode deixar de ter uma universidade e, para tan-
to, nós, do Senado, temos a obrigação de colocar ver-
bas no Orçamento, para que esse desejo se transfor-
me logo em uma realidade, como merece o povo de
Tocantins, que tem aqui um representante à altura
dele, o nosso querido Senador Eduardo Siqueira
Campos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agradeço ao eminente Presidente, Senador
Antonio Carlos Magalhães. Devo dizer-lhe, Sr. Presi-
dente, que imagino a honra que seria para qualquer
Senador ter, em seu pronunciamento, um aparte de V.
Exª. No meu caso, a honra é ainda maior, pela grati-
dão, pelas recordações das passagens de V. Exª por
nosso Estado.

Particularmente, Sr. Presidente, guardo comigo
algo de que me orgulho muito: tenho a minha ficha de
ingresso no Partido da Frente Liberal abonada por
Luis Eduardo Magalhães. E V. Exª abonou a ficha de
meu pai, quando do ingresso do Governador no Parti-
do da Frente Liberal.

Junto com Luis Eduardo, na oportunidade em
que fui Líder do Partido Democrata Cristão naquela
Casa, vivi alguns momentos que considero os mais
importantes de minha carreira. Conversando, ele dis-
se-me guardar o sonho de um dia estar nesta Casa, o
Senado; no entanto, queria cumprir parte da sua for-
mação, indo ao encontro de outro sonho seu, que se-
ria governar, como fez V. Exª por diversas oportunida-
des, o Estado da Bahia. Eu, que estaria vindo para o
Senado, sonhava também, um dia, governar o Estado
do Tocantins.

Sr. Presidente, ter convivido com ele e conviver
com V. Exª é, sem dúvida, uma honra para qualquer
Senador. Para mim, mais do que isso, foi um ensina-
mento. V. Exª é, certamente, uma referência para este
País.

Embora V. Exª tenha dito que não trataria mais
do assunto, a sua presença ontem, nesta tribuna, foi
mais uma demonstração da sua grandeza. Não quis
interrompê-lo em seu pronunciamento, aparteá-lo,
mas lembro, neste momento, que o Poder que V. Exª
preside e o seu gabinete não são ocupados por ne-
nhum funcionário de sua família. Um homem que go-
vernou o Estado da Bahia por três vezes – se eu não
estiver errado –, que foi Prefeito de Salvador, que tan-
tas vezes se fez representante daquele povo, daquele
Estado, como Deputado ou Senador, que pertence a
uma família por demais respeitada pelos baianos não
tem qualquer responsabilidade por ser motivo de or-
gulho para Secretários, Parlamentares, Chefes de
Poder, ou por ter outros concursados na vida públi-
ca.

Imaginei que V. Exª não deveria ter de dar
explicação a ninguém, mas V. Exª, reagindo como
um homem franco e direto, teve a grandeza de vir a
esta tribuna para dar satisfação da sua posição. O
pronunciamento do Senador Pedro Simon e o de V.Exª
encerram, no meu entendimento, aquele episódio,

����� ���� ����	 
� 	���
� �
���� ���



deixando clara e demonstrada a esta Nação, mais
uma vez, a grandeza de V. Exª no trato de sua vida
particular e como homem público.

Agradeço o aparte de V. Exª. Imagino a alegria
da população do Estado do Tocantins – que está
acostumando-se a acompanhar a TV Senado ou as
retransmissões das sessões por diversas outras
emissoras – pelo peso do aliado que temos perma-
nentemente e que estamos ganhando, agora, nesta
causa específica, que é a criação da Universidade
Federal de Tocantins.

Sr. Presidente, tenho vindo à tribuna desta
Casa, até de forma repetitiva, falar sobre a ferrovia
Norte-Sul e sobre a Universidade do Tocantins.Talvez
a convivência na Câmara dos Deputados e na
Assembléia Nacional Constituinte tenha provocado
em mim esse defeito, porque vi, durante 18 anos, meu
pai trazer para a tribuna do Congresso Nacional a
questão do Estado de Tocantins. Na Assembléia Na-
cional Constituinte, nosso sonho foi realizado, com a
participação da grande maioria dos que hoje são
meus colegas nesta Casa. Creio, portanto, que é im-
portante insistir, repetir e retransmitir o sonho da po-
pulação tocantinense, que já tem lá seu embrião, sua
semente.

Gostaria de informar também que, em 1996, o
orçamento de manutenção dos quase três mil alunos
era da ordem de R$10 milhões, totalmente financia-
dos pelo Governo do Estado de Tocantins. Hoje, o
Estado continua transferindo os mesmos R$10 mi-
lhões, embora o número de alunos seja maior, bai-
xando, portanto, o custo de cada aluno com essa
nova modalidade de universidade. Em contrapartida,
a própria universidade gerou outros R$10 milhões,
nos quais se incluem contribuições de nossos estu-
dantes e do próprio Ministério da Educação e recur-
sos provenientes de contratos e convênios por servi-
ços prestados.Um eficiente sistema de financiamento
apóia os alunos carentes, que nada pagam. O que
queremos, na verdade, Sr. Presidente, é que todos os
alunos tocantinenses possam merecer do Governo
Federal o mesmo que os demais alunos brasileiros e
tenham sua universidade federal.

Aproveito, Sr. Presidente Carlos Patrocínio, para
relembrar ao Ministério da Educação que, quando
Prefeito, firmei convênio com aquele órgão e dei início
à construção da Escola Técnica Federal de Palmas,
outra reivindicação urgente e necessária, já que Pal-
mas cresce a uma taxa de 29% ao ano. A obra já se
encontra praticamente acabada; precisamos, talvez,
de mais R$1,6 milhão para concluí-la. No ano passa-

do, o Ministério não repassou esse recurso, e assisti-
mos à sua paralisação. Está faltando muito pouco.

O Ministro Paulo Renato já esteve em Palmas,
conhece a nossa realidade, sabe da importância da
Universidade Federal do Tocantins, é um dos admira-
dores dessa modalidade pela qual estamos constitu-
indo a nossa universidade. Aproveito para fazer essa
cobrança a S. Exª.

Diante do esforço que o Governo do Estado vem
desenvolvendo, quero mencionar um último dado: pelo
sistema das Universidades Federais, a União investiu,
em outros Estados, um valor que ultrapassa R$10 mil
por aluno matriculado, enquanto a contribuição do MEC
à nossa Unitins chegou a R$600,00 por aluno, prova ca-
bal da discriminação que o estudante tocantinense vem
sofrendo por parte da União.

Saio desta tribuna, hoje, Sr. Presidente, bastan-
te motivado com o aparte do Senador Antonio Carlos
Magalhães, consciente de que esta Casa, os nossos
representantes Deputados Federais, todos nós sere-
mos sempre uma só voz firme na defesa daquilo que
consideramos um direito do estudante tocantinense:
a criação da Universidade Federal de Tocantins.

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

nente Senador Eduardo Siqueira Campos, a Presi-
dência se associa à reivindicação de V. Exª e assegu-
ra que todo o Senado Federal está na luta pela cria-
ção da universidade do Estado do Tocantins. Docu-
mento nesse sentido, contendo a assinatura de todos
os Srs. Senadores, inclusive do Presidente Antonio
Carlos Magalhães, foi entregue ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Tem
V. Exª a palavra, Senadora Marina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
farei um breve pronunciamento a respeito de alguns
problemas que enfrentamos nos últimos 30 dias,
referentes aos encaminhamentos feitos após a
divulgação dos dados relativos aos desmatamentos
na Amazônia.

O Ministro Sarney Filho trouxe esses dados ao
Congresso Nacional, inclusive levou até ao meu gabi-
nete, e, na oportunidade, S. Exª expôs alguns possíve-
is encaminhamentos para o combate aos desmata-
mentos, às queimadas e à extração irregular de ma-
deira. Estes são os dados do INPE sobre desmata-
mento na Amazônia: em 1997, 13 mil quilômetros
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quadrados, e, em 1998, uma projeção indica 17 mil
quilômetros quadrados. Nos últimos 20 anos, o total
acumulado de desmatamento na Amazônia chega a
praticamente 550 mil quilômetros quadrados, o equi-
valente a mais de duas vezes o Estado de São Paulo.
Como V. Exª pode observar, os números são muito
elevados e, portanto, merecedores de toda a preocu-
pação do Congresso Nacional, do Poder Executivo e
da sociedade.

Discutindo, naquela ocasião, com o Ministro
Sarney Filho, eu disse a S. Exª que qualquer atitude
no sentido de combater o desmatamento na Amazô-
nia deveria, necessariamente, passar por uma ampla
discussão com os mais diferentes setores, as ONG, a
comunidade científica, o setor empresarial e os go-
vernos locais. O Ministro concordou com o que estava
sendo dito naquela reunião e afirmou que seu Minis-
tério se encarregaria de promover o debate.

Infelizmente, ocorreram fatos que modificaram a
posição assumida pelo Ministro e levaram o Ministério
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Le-
gal a baixar portaria propondo a proibição de todo e
qualquer desmatamento pelo prazo de 120 dias – a
Portaria nº 16, depois transformada em Instrução Nor-
mativa nº 04, que propunha 120 dias de trégua para
qualquer atividade de desmatamento na Amazônia.

Essa portaria foi extemporânea e resultou de
uma pressão de setores do Governo em resposta aos
dados mostrados à sociedade, mas, principalmente,
como de costume, de pressões externas. Como
conseqüência, houve uma série de problemas que,
graças a Deus, já estão sendo reparados pela
postura, devo reconhecer, aberta do Ministro do Meio
Ambiente. S. Exª percebeu que a portaria tinha uma
ação puramente proibitiva. Além de não resolver o
problema do desmatamento, ainda levava a uma
situação de agregação, de agrupamento dos setores
hostis à preservação ambiental. Esses setores,
utilizando o argumento de que se estava engessando
o processo produtivo na Amazônia e de que todos os
segmentos seriam igualmente prejudicados,
mobilizaram amplos setores, em nome de um suposto
desenvolvimento, que, infelizmente, não acontecerá
em função dos problemas vividos pelo setor produtivo
amazonense, mas, fundamentalmente, no meu ponto
de vista, por uma questão de concepção – o
paradigma orientador do desenvolvimento na
Amazônia está completamente superado,
ultrapassado e não corresponde à realidade
econômica, social e ambiental da região.

Por minha sugestão, tivemos uma reunião no ga-
binete do Ministro, da qual participaram representan-

tes do Acre, de Rondônia e do Pará, e ali discutimos
questões envolvendo a portaria, no sentido de que não
se deveria pura e simplesmente revogá-la, mas cons-
truir um processo afirmativo na Amazônia envolvendo
os mais amplos setores: pecuaristas, exploradores de
madeira, pequenos agricultores ligados à agricultura
familiar, organizações não-governamentais, ativistas
do movimento ambiental da Amazônia e do País, com
a participação de Secretários do Meio Ambiente, de
governos locais, prefeitos.

O Ministro acatou a sugestão. Quando um admi-
nistrador tem essa postura, devemos reconhecê-la,
porque foi altamente edificante o debate que se insta-
lou, a partir daí, com madeireiros sentando para discu-
tir a questão da preservação ambiental, pecuaristas,
organizações da sociedade civil, bem como os setores
produtivos ligados aos extrativistas e aos pequenos
agricultores.

Estamos na fase final dessa rodada de negocia-
ções mediada pelo Ministério do Meio Ambiente.
Como resultado desse processo de discussão, várias
ações afirmativas serão colocadas para o desenvolvi-
mento da Amazônia.

Também disse ao Ministro – que considerou a
idéia interessante e comprometeu-se a encaminhá-la
– que não bastaria o Ministério do Meio Ambiente
apresentar uma série de propostas, fazer o esforço de
reorientar as atividades produtivas na Amazônia, de
sorte a não serem nefastas ao meio ambiente, se ele
não contasse com o suporte do Governo Federal, por
intermédio da ação de outros Ministérios.

É fundamental que os Ministérios do Planeja-
mento, de Ciência e Tecnologia e o da Fazenda, junta-
mente com a Casa Civil, participem dessas rodadas de
negociação. Não adianta colocarmos no papel as me-
lhores propostas e intenções para o desenvolvimento
da Amazônia se, quando da viabilização dos recursos,
o Ministério da Fazenda não tem sensibilidade para li-
berar recursos para o Ministério do Meio Ambiente ou
para aqueles que levam a cabo as atividades produti-
vas. Dessa forma, o Ministério ficará sem condi-
ções de implementar as políticas deliberadas.

Também não adianta pensarmos em políti-
ca ambiental, em programas para o desenvolvi-
mento da região, em macropolítica para a região
amazônica, se o Governo Federal sequer con-
templa as preocupações do Ministério do Meio
Ambiente. Por isso a sugestão de que participas-
se também desse processo o Ministério do Pla-
nejamento.

Por último, a participação da Casa Civil, como
uma das pontas que tem operado na questão am-
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biental e que muitas vezes faz determinado tipo de
pressão para que seja dada essa ou aquela resposta;
é fundamental o envolvimento da Casa Civil no pro-
cesso, para, efetivamente, resolvermos o problema, e
não ficarmos eternamente fazendo cena para inglês
ver, como diz o dito popular.

A proposta, no meu ponto de vista, tem grande
possibilidade de realização. Repercutirá positivamen-
te nas atividades do Ministério do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente, que está concluindo um
conjunto de propostas denominadas ações afirmati-
vas, as quais poderão dar ao Ministério, aos governos
locais, elementos para sua ação no processo de de-
senvolvimento econômico.

Não se tratam apenas de ações no sentido da
gestão ambiental, da fiscalização, do controle. Na
Amazônia, precisamos dizer o que não se pode fazer.
Penso até que já dissemos demais o que não se deve
fazer. É fundamental que passemos para uma nova
fase: de dizermos como fazer. Esse é também o en-
tendimento do Governador Jorge Viana. E, nesse
ponto, é essencial que não tenhamos preconceito
com relação às propostas que estão surgindo e que
apontam para uma nova concepção de desenvolvi-
mento, pois, no meu ponto de vista, não há por que in-
sistirmos em uma atividade não-sustentável nem so-
cialmente, nem economicamente, nem ambiental-
mente, uma vez que já sabemos dos prejuízos que
causam.

A pecuária extensiva, quem poderá defendê-la?
Ela é danosa ao meio ambiente e, ao mesmo tempo,
inviável do ponto de vista econômico. Daqui a 50 ou
100 anos, não haverá mais possibilidade de continu-
ar-se nesse mesmo caminho.

Quanto à exploração de madeira sem o manejo
florestal, convém dizer que o próprio Ministério do
Meio Ambiente, por meio do Ibama, dá conta de que
70% da extração de madeira estão ocorrendo em áre-
as sem plano de manejo, e as explorações são ilegais.
Noventa por cento do fornecimento da madeira pro-
cessada na Amazônia estão sendo retiradas da área
de desmatamento, e não da área de manejo florestal.
Ou seja, estão-se aproveitando da produção de roça-
dos e de outras formas de desmatamento para ali-
mentar a produção madeireira, as indústrias que se
utilizam da madeira, principalmente as que se situam
em alguns pontos com alta incidência desse potencial
madeireiro na Amazônia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a reunião
que está ocorrendo agora no Ministério do Meio
Ambiente tem uma enorme importância muito grande.
Ela é sempre permeada de uma série de debates,

que, às vezes, são preconceituosos, que nem sempre
se atêm à verdade, que são utilizados por Partidos
para atender seus interesses, colocando grupos con-
tra grupos.

Todavia, entendo ser fundamental que tenha-
mos uma nova compreensão no que se refere ao de-
senvolvimento econômico da Amazônia. É importante
que esse desenvolvimento possa ser sustentado e
amparado por uma nova variável, que poderá ser pa-
utada nos Estados, nos Governos locais. São exem-
plos disso o Acre, que já está fazendo seu zoneamen-
to ecológico e econômico, o Amapá, que também tra-
balha com essa possibilidade, e tantos outros Esta-
dos que começam a perceber que a existência de
uma nova orientação para o processo produtivo na
Amazônia é fundamental.

Não tenho medo de encarar essa discussão
porque sei que, se pensarmos estrategicamente no
desenvolvimento da Amazônia, inclusive envolvendo
aquelas instituições que são responsáveis por
promover o desenvolvimento econômico e social da
região, como é o caso da Sudam, da Suframa, do
BNDES e do próprio Basa, poderemos obter bons
resultados.

A minha experiência leva-me a concluir que,
quando temos bons projetos, boas intenções e, acima
de tudo, a determinação em realizar um projeto, aca-
bamos por consegui-lo. É o que estamos fazendo no
Acre com o Zoneamento Ecológico e Econômico e
com as várias ações de Governo que hoje estão sen-
do implementadas, também com o trabalho do Gover-
nador Capiberibe.

Queremos fazer essa discussão de coração
aberto, convidando os setores produtivos para deba-
ter o problema. Não é interessante para o pecuarista
ficar o tempo todo desmatando sua fazenda se ele
pode se utilizar de uma tecnologia que lhe possibilite
dobrar o seu rebanho, sem precisar, contudo, derru-
bar uma árvore. Derrubar florestas não deve ser en-
tendido como uma atividade prazerosa, do tipo: derru-
bo porque gosto de derrubar. Se lhe for oferecida uma
outra proposta, tenho certeza de que aqueles setores
– que possuem preocupações com o meio ambiente
– estarão abertos a elas.

Por isso, apresentei um projeto nesta Casa, cujo
Relator é o Senador Gilberto Mestrinho, do Estado do
Amazonas. Este, por sua vez, proferiu parecer favorá-
vel ao meu projeto que institui um Fundo de Reserva
para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.
Teríamos também um adicional no Fundo de Partici-
pação dos Estados que tenham área de preser-
vação ambiental – sejam reservas indígenas
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ou área de preservação permanente. Esses Estados,
a partir desses recursos, poderiam dirigir investimen-
tos para o desenvolvimento sustentado nos mais dife-
rentes setores produtivos da sociedade. Nesse senti-
do, creio que o Congresso Nacional deverá aprová-lo
o quanto antes, até porque a ausência de recursos
leva necessariamente a ações que nem sempre são
as que proporcionam respostas mais eficientes para
os nossos problemas de desenvolvimento.

Há também uma informação nova: os dados
apresentados pelo INPE podem apresentar resulta-
dos diferentes do que os divulgados recentemente,
até porque os equipamentos de que o INPE dispõe
para fazer a medição das áreas devastadas só têm
um alcance acima de seis hectares. Se conside-
rarmos a existência de uma grande incidência de
pequenas clareiras abertas na Floresta Amazôni-
ca, chegaremos à conclusão de que a quantidade
de área desmatada é bem maior do que a que vem
sendo divulgada. Essa informação foi obtida se-
gundo pesquisas realizadas pelo Instituto Woods
Hole, segundo as quais os equipamentos que estão
rastreando o desmatamento na Amazônia não alcan-
çam as pequenas clareiras, as pequenas derrubadas.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, do pon-
to de vista do desenvolvimento econômico e social
sustentado na Amazônia, talvez o grande passo es-
teja sendo dado no sentido de juntar esses diferen-
tes setores. Não adianta fazermos uma discussão
isolada, os ambientalistas de um lado, o setor produ-
tivo de um outro, e o Governo tentando fazer políti-
cas puramente restritivas. É fundamental que se te-
nha disposição para o debate e para, inclusive, ceder
posição. No entanto, ceder posição não significa ne-
cessariamente abrirmos mão daquilo que é essenci-
al: o desenvolvimento da Amazônia e a melhoria das
condições de vida das pessoas que lá vivem, que
querem sobreviver e viver com dignidade.

Há, naquela região, 20 milhões de habitantes
que estão abertos a uma nova proposta de desen-
volvimento, porque, a que vem sendo experimenta-
da não está dando certo. Não está dando certo por-
que são inúmeras as atividades que têm ido à fa-
lência, que não têm gerado emprego e renda, que
causam problema ambientais, além de não gera-
rem receitas para os Estados e os Municípios.

É fundamental que procuremos um novo cami-
nho, repito, que não será encontrado apenas da
ação do Governo Federal e nem da capacidade in-
ventiva e criativa da sociedade, mas que resulte,
sim, de um esforço conjunto daqueles que têm o po-
der institucional de operar políticas públicas e da-

queles que têm a capacidade inventiva e a coragem
de operar essas políticas das mais diversas formas,
como é diversa a realidade econômica e social da
nossa região.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que o Gover-
no Federal tem a oportunidade de dar uma grande
contribuição a este debate. Que se faça o zonea-
mento ecológico e econômico da Região Amazôni-
ca, para, a partir daí, haver uma orientação para os
governos municipais, os governos estaduais e para o
setor produtivo da Amazônia.

Acredito que com, essa atitude do Governo Fe-
deral, estaremos realmente atacando, na essência,
os grandes problemas que todos os anos enfrenta-
mos, tais como os índices de desflorestamento da
Região Amazônica, motivo de preocupação tanto
dos representantes das organizações sociais, quan-
to dos que têm responsabilidade pública pelas fun-
ções que ocupam em postos importantes do Gover-
no e até mesmo dentro do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, acredito que, como aquele bei-
ja-flor que tentava apagar o grande incêndio pingan-
do um pouquinho de água sobre as chamas, também
temos algumas iniciativas dessa natureza que, em-
bora pequenas, têm se constituído em verdadeira
alavanca para a discussão de temas ligados ao de-
senvolvimento e aos problemas sociais e ambientais
da nossa região.

Durante o discurso da Sra. Marina
Silva, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andra-
de, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Caval-
canti, como Líder, pelo prazo de 20 minutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na ver-
dade, venho solicitar à Mesa que proceda a
uma orientação junto à Consultoria Legislat iva
da Casa sobre projetos de lei autor izat ivos.
Sistemat icamente, temos recebido daquela
consul tor ia a informação de que esses proje-
tos são inconst i tucionais. No entanto, aten-
dendo a uma consul ta de plenár io formulada
pelo Senador Lúcio Alcântara , a Comissão de
Constituição, Just iça e Cidadania aprovou o
Parecer nº 527, de 1998, respondendo a
e s s a q u e s t ã o d o p r o j e t o d e l e i a u t o r i z a -
t i vo. Pa ra não me estender muito na lei tu-
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ra do parecer que é uma aula de Direito da lavra do
Senador Josaphat Marinho, lerei apenas as suas con-
clusões.

“Descabe a impugnação de toda e
qualquer lei dita autorizativa em geral sob a
análise de sua constitucionalidade e jurisdi-
cidade. As leis autorizativas, administrativas,
orçamentárias e tributárias têm apoio doutri-
nário, jurídico e legal, encontrando confirma-
ção jurisprudencial quanto à sua essência e
à sua formação, motivo pelo qual se reco-
menda a sua admissibilidade.

Assim exposta a questão geral, podem
ser firmadas as seguintes conclusões em
resposta às questões formuladas pelo Se-
nador Lúcio Alcântara naquela época:

1) Quanto à natureza jurídica do proje-
to de lei autorizativa, trata-se de projeto de
lei como qualquer outro, com a peculiarida-
de de ser autorizativo e não imposto.

2) Positivamente, todo e qualquer pro-
jeto de lei autorizativa tem por escopo con-
ceder autorização ao Poder Executivo para
exercer a competência que lhe é própria e
privativa, sem contradição, em face dos mo-
tivos já expostos.

3) Obviamente, esse tipo de lei é pas-
sível de sanção. (...)"

Portanto; portanto, o próprio Poder Executivo
tem a prerrogativa de sancioná-la ou não.

“5) Quanto à possibilidade de argüição
de inconstitucionalidade por vício de iniciati-
va e pelos motivos expostos, esse tipo de lei
não é passível de semelhante argüição.

6) Pelos fundamentos já enunciados,
não há, em princípio, vício de iniciativa.
Cumpre, entretanto, observar que o Supre-
mo Tribunal Federal tem a Súmula nº 5, as-
severando que “a sanção do projeto supre a
falta de iniciativa do Poder Executivo”.

7) O efeito jurídico de uma lei autoriza-
tiva é o de sugerir ao Poder Executivo, como
forma de colaboração, a prática de ato de
sua competência. Os poderes são autôno-
mos, porém harmônicos, o que permite pro-
cedimento conjugado."

Sr. Presidente, essa é uma decisão da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Hoje
muitas comissões decidem em caráter terminativo
sobre muitas matérias por considerar

inconstitucional qualquer projeto de lei de caráter
autorizativo. Entendo que é uma prerrogativa do
Parlamentar, seja Deputado ou Senador,
especificamente no nosso caso no Senado,
apresentar leis autorizativas – o Orçamento,
inclusive, é objeto de lei autorizativa. E, ao finalizar,
eu reitero à Mesa providências para que essa
decisão da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania da Casa seja respeitada.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – A

Mesa informa que tomará as providências solicitadas.
Devo dizer, também, que esta Presidência concorda
plenamente com a manifestação de V. Exª. A
Assessoria Legislativa, na verdade, pode manifestar
uma nota técnica, mas tem de elaborar o projeto de
acordo com o entendimento e desejo do Senador.

Com a palavra o Senador Luiz Otávio, pelo
prazo de 50 minutos

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna nesta
tarde para fazer uma reflexão e um apelo.

No sábado próximo passado, o Jornal Nacional
mostrou uma reportagem sobre Abaetetuba, cidade
com mais de cem mil habitantes que se encontra a
uma hora de barco e cerca de 60km por rodovia de
Belém, capital do meu Estado – Pará. Na
reportagem do Jornal Nacional foram mostradas
cenas deprimentes e constrangedoras em que
aparecem crianças mutiladas por trabalharem numa
indústria artesanal da região. Faço um apelo à e ao
Jornal Nacional para que esse assunto não fique
somente na matéria, desejo que não se mostre apenas
aquele quadro tão feio e tão triste, mas que se faça uma
reflexão conosco para verificar que Abaetetuba é uma
cidade antiga que tem uma população trabalhadora e
que iniciou sua vida nos canaviais.

Aquela região produzia uma cachaça muito
conhecida no Norte e até no Sul, quando a população
tinha o seu modo de vida e a sua sobrevivência
baseados naquela indústria. Daquela época até hoje,
há alguns fatos sobre os quais é importante fazer
referência para mostrar de onde surgiu esse grave e
sério problema e como poderemos todos juntos
colabora para trazer uma solução definitiva para esse
quadro, a fim de não ficarmos apenas na tristeza,
naquele chamamento da sociedade como um todo
para esse grave problema no meu Pará.

Abaetetuba foi – e é até hoje – um centro que teve,
como eu disse, o seu momento na indústria artesanal,
que gerava emprego e renda. Após esse ciclo, tivemos
lá a industrialização moderna: a fábrica da Albrás
e a fábrica da Alunorte, emp r e s a s d o g r u -
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po Vale do Rio Doce. Essas empresas se instalaram
na região de Barcarena, que faz fronteira com
Abaetetuba, e, no início da construção das fábricas,
promoveram a absorção da mão-de-obra de grande
parte da população daquela região. Mas, como
sempre – e é essa a preocupação do meu Estado e
de toda a região Amazônica –, quando esses
projetos se instalam, trazem o benefício inicial,
geram emprego, geram renda, levam riquezas e
depois desaparecem como por mágica. Até hoje
está desaparecido o Presidente da Vale do Rio
Doce, o Sr. Benjamin Steinbruch. Inclusive já temos
lá um novo Presidente, o Embaixador Jório Dauster,
sobre quem farei um comentário na seqüência do
meu raciocínio.

Voltando à Albrás e à Alunorte, após a instala-
ção das fábricas, a população daquela região voltou a
ficar desempregada, e o que aconteceu? Na verdade,
tivemos lá um momento também muito sério e grave:
a região passou a fazer parte da rota do tráfico de dro-
gas, segundo foi levantado pela Polícia Federal, pelo
Ministério da Justiça e até por autoridades america-
nas, as quais indicaram ser Abaetetuba um grande
foco do tráfico de drogas. Então, fomos lá, prendemos
as pessoas que operavam com o tráfico, e a popula-
ção novamente ficou sem opção. Com isso, foram tra-
balhar, inclusive, com o contrabando de cigarros, haja
vista a proximidade dessa região com a costa e até a
própria condição hidrográfica daquela região, que fa-
cilita muito o acesso àquelas colônias, hoje países,
que fazem fronteira com o Estado do Pará e com a
Região Amazônica.

Neste momento quero fazer a minha reflexão e
um apelo a esta Casa, em especial à Rede Globo de
Televisão e aos editores do Jornal Nacional, no sen-
tido de mostrarem que, até hoje, o problema conti-
nua.

Foi divulgado hoje pelo jornal O Liberal, do meu
Estado, que um cidadão do Mato Grosso, Carlos Ro-
berto Godoi, propõe levar uma técnica moderna aos
sítios em que se utilizam marombas – aquelas má-
quinas que mutilam crianças e adultos –, a fim de
que estas não sejam mais utilizadas

É impressionante que, no Estado do Pará,
onde temos o Banco da Amazônia e a Sudam para
fomentarem o desenvolvimento, com recursos guar-
dados, escondidos nas caixas-pretas daquele banco
e daquele órgão, ninguém consiga fazer com que
este segmento utilize os recursos das linhas de cré-
dito do FNO, que abarrotam os cofres do BASA. De
sorte que não são liberados os recursos, Sr. Presi-
dente. E, agora, surge uma oportunidade, graças à

Rede Globo de Televisão, por meio do Jornal Nacio-
nal.

Faço aqui este apelo porque sei da importância
daquele jornal televisado e da importância também
de encontrarmos uma solução para o povo daquela
região e de todas as regiões brasileiras.

O Governo do Estado do Pará recuperou, na
região de Abaetetuba, a malha viária, pavimentando
rodovias que foram destruídas quando da constru-
ção das fábricas da Albrás e da Alunorte. Quando a
Companhia Vale do Rio Doce lá não investia nada, o
Governo do Estado agora recuperou todo o sistema
viário, as pontes, bem como as escolas da cidade,
que estão sendo inauguradas pelo Governador Almir
Gabriel, a energia elétrica chegou à região rural e a
água em todo o interior de Abaetetuba e Barcarena.

Destarte, Sr. Presidente, sempre sobra para o
Governo do Estado do Pará cumprir a parte social, a
infra-estrutural e a de atendimento de saúde. E, no-
vamente, os tubarões da Companhia Vale do Rio
Doce têm a cara-de-pau de lá comparecerem, na
pessoa do seu atual Presidente Executivo, o Sr. Jório
Dauster, dizendo que não têm como viabilizar a verti-
calização mineral da nossa região de Carajás e de
outras regiões atendidas pela Companhia Vale do
Rio Doce.

É impressionante a justificativa de S. Sª no sen-
tido de o projeto não ser viável porque estimado em
US$4 bilhões para sua implantação. É engraçado!
Quando a Vale do Rio Doce era estatal, foi cantado,
em prosa e verso, que seria investido US$1,5 bilhão
no Projeto Salobo. Como agora são necessários
US$4 bilhões? Como não é viável verticalizar a pro-
dução e industrializar o cobre, se o País importa
US$600 milhões de cobre todos os anos?

É impressionante como essas pessoas pen-
sam que lá não há gente que raciocina, que não há
gente competente; é impressionante, sinceramente,
a cara-de-pau dessa nova diretoria da Companhia
Vale do Rio Doce!

E ainda mais, Sr. Presidente: o insumo neces-
sário a essas fábricas da Albrás e da Alunorte é o be-
neficiamento da bauxita, que, transformada em alu-
mina, é, posteriormente, transformada em alumínio.
A bauxita é trazida de uma outra cidade, já na região
do Baixo-Amazonas, Oriximiná, localizada às mar-
gens do Rio Trombetas. Essa bauxita vem de navio
até Barcarena – navio este de propriedade da Vale
do Rio Doce – pela Docenave.

E pasmem V. Exªs: por ocasião da reunião em
que o atual Presidente, o Sr. Jório Dauster, compa-
receu ao Pará, S. Sª reclamou pelo fato de a SEFA
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haver autuado a sua companhia em quase R$200 mi-
lhões, por sonegação de ICMS na importação de
equipamentos. S. Sª teve a cara-de-pau de não saber
que a Companhia Vale do Rio Doce não tem sequer
registro no CGC; a Docenave transporta mais de 600
mil ton/ano de bauxita, já há vários anos, sem reco-
lher um tostão para o Estado do Pará. S. Sª também
não sabia disso; mas será autuado.

Aparecerão outras coisas nessa caixa-preta da
Vale!

Na Comissão de Assuntos Econômicos, Sr. Presi-
dente, requeri a convocação do Secretário da Receita Fe-
deral, Sr. Everardo Maciel. Quero saber de S. Sª onde está
o Imposto de Renda não só da empresa como também
das pessoas físicas de seus diretores. A meu juízo, uma
empresa que dá lucros de R$1,2 bilhão não pode, agora,
dizer que não pode verticalizar a produção porque o merca-
do não comporta. Como o mercado não comporta se im-
portamos mercadoria? Se não interessa a eles, que lar-
guem o projeto!

Solicitarei informações ao Sr. Ministro da Previdên-
cia e Assistência Social, Waldeck Ornelas. Quero saber
do recolhimento do INSS, porque quem não paga ICMS
provavelmente também não paga INSS. Solicitarei, ain-
da, informações ao Sr.Ministro Francisco Dornelles, a fim
de saber acerca do recolhimento do FGTS. Vamos até o
fim dessa história, Senador Ademir Andrade!

Não conheço pessoalmente nenhum deles nem te-
nho nada contra as suas pessoas; apenas não consigo
entender como se pretende justificar que um projeto de
tamanha envergadura, com tanto investimento, com tan-
to capital, não possa se preocupar em verticalizar a pro-
dução somente para produzir mais, gerar emprego e ren-
da para o nosso Estado. É apenas isso que não consigo
entender.

Se não é possível fazer com o cobre, que se faça
com o ouro ou com minerais da maior importância como
os que existem em grande quantidade no nosso Estado,
já que estão em cima de Serra Pelada e de todas as mi-
nas de ouro.

Contudo, Sr. Presidente, fazer o que fizeram no
Amapá, o Dr. Jório Dauster e o Dr. Benjamin Steinbruch,
negativo. Durante 50 anos exploraram manganês em
Macapá; a Icome saiu de lá e não foi resolvido sequer o
problema da infra-estrutura. Foram 50 anos retirando
manganês.No Pará, isso só irá ocorrer se cassarem meu
mandato, porque, enquanto eu estiver aqui, eles vão
“roer uma pupunha” comigo!

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

O SR.LUIZ OTÁVIO(PPB – PA) – Ouço V.Exª com
prazer.

O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB – PA) – Sena-
dor Luiz Otávio, quero me somar ao pronunciamento de
V. Exª. Realmente, trata-se de uma questão que muito
nos preocupa, porque somos um Estado fornecedor de
matéria-prima, de produtos primários ao exterior, basica-
mente. No caso específico da Siderúrgica de Salobo,
cuja implementação a Companhia Vale do Rio Doce se
comprometeu com o Governo do Estado a alavancar,
quando da sua privatização, deixou de cumprir com esse
compromisso. Ontem, fiz um pronunciamento nesta
Casa sobre esse assunto e apresentei, hoje, um requeri-
mento de informações ao Sr. Ministro de Minas e Ener-
gia, buscando saber que providências o Ministério toma-
rá em relação ao não cumprimento de compromissos as-
sumidos antes de a empresa ser privatizada. O BNDES
foi o órgão avalizador da privatização e afirmou que a
empresa manteria suas obrigações sociais e os compro-
missos assumidos com o Governo do Estado. Agora, a
Vale do Rio Doce se nega a cumprir tais compromissos.
Espero que o Ministro responda a esta Casa. Indago que
providências estão sendo tomadas e que punições estão
sendo aplicadas contra a Vale do Rio Doce. Gostaria de
acrescentar que, lamentavelmente, alertamos o Governo
a respeito desses fatos, sobre o que iria acontecer com o
processo de privatização. O próprio Governador Almir
Gabriel foi, de certa forma, omisso com relação à privati-
zação da Vale do Rio Doce;não fez absolutamente nada.
Pior fez o Governo, Senador Luiz Otávio, que aprovou
aqui a Lei Kandir na calada da noite, em plena véspera
da eleição. Hoje, o Vale do Rio Doce não paga mais
ICMS ao Estado.No requerimento que fiz ontem, denun-
ciei que a Vale do Rio Doce já deixou de pagar, da apro-
vação da Lei Kandir para cá, R$200 milhões de ICMS ao
Estado do Pará. O Governo do Estado do Pará está
perdendo 7,5 milhões de ICMS por mês em função
da Lei Kandir, que nós e o Governo Fernando Henri-
que aprovamos e o Governo Almir Gabriel acatou. O
prejuízo é do Estado mas, por funções outras, os
Governos terminaram aceitando. Concordo com V.
Exª em que temos que punir a empresa. O Governa-
dor Almir Gabriel também deve puni-la, tirando dela
todos os incentivos que tem no Estado de Pará,
exigindo os investimentos de q ue o Estado precisa
e cobrando os impostos devidos. É a obrigação de S.
Exª, seu dever. Sr. Presidente, tenho um projeto de lei
revogando a Lei Kandir. O Deputado José Priante
apresentou um projeto de lei na Câmara para que os
produtos minerais em estado primário paguem ICMS.
Deve haver o esforço de todos nós para se cobrar
esse ICMS e melhorar a vida do Estado pela perda
que está sofrendo. Pergunto, inclusive, no meu
requerimento de informação o que será feito
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das três reservas de minério de cobre de Carajás.
Vão vender o produto mineralizado sem industrializar,
sem passar por nenhum beneficiamento, como fazem
no caso do ferro? Disso não temos conhecimento,
nem o Presidente da Companhia Vale do Rio Doce
referiu-se a essa questão no Estado do Pará. Final-
mente, com relação à Abaetetuba, nosso Estado tem
muitas dificuldades. É uma realidade aquilo que o pro-
grama Fantástico apresentou, como é uma realidade
os catadores de palmito, que também estão sendo mu-
tilados e sofrendo acidentes em Tailândia e em outras
áreas. Também os carvoeiros do nosso Estado estão
sofrendo. É preciso melhorar a política do Estado no
processo de fiscalização desse abuso e de moderniza-
ção da nossa indústria de maneira geral. Essa tarefa
cabe ao Governo do Estado do Pará, essencialmente
à Secretaria de Promoção Social, que até o Governo
passado era ocupada pela Drª Socorro Gabriel, espo-
sa do Governador, que deve ampliar a sua condição
no exercício do seu trabalho, exigindo, inclusive, que o
Banco da Amazônia aplique os recursos parados,
como falou V. Exª. O Governador tem que se unir à
Bancada do Estado para não permitir fatos como os
que estão acontecendo lá. O dinheiro do Fundo Cons-
titucional do Norte está parado no Banco da Amazônia
em função da burocracia para se realizar um emprésti-
mo e pela própria falta de estrutura. Senador Luiz Otá-
vio, o banco alega que não concede empréstimos por-
que não tem condições de retorno, uma vez que o
Pará não tem infra-estrutura para realizar o trabalho. O
cidadão pega o dinheiro para investir e, depois, não
tem a quem vender o seu produto por falta de estrada,
energia elétrica, enfim, por falta de uma série de ra-
zões. Há um conjunto de problemas que precisam ser
equacionados e que implicam fundamentalmente uma
ação firme do Governo do Estado do Pará. Felicito V.
Exª pela oportunidade do seu pronunciamento, consi-
derando que são fatos do momento do nosso Estado.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Senador Ade-
mir Andrade, apenas fazendo um reparo ao que V. Exª
acrescentou ao meu pronunciamento, em momento al-
gum houve omissão do Governo do Estado sob qual-
quer aspecto. Digo isso para deixar bem claro a minha
posição, não só de aliado, mas de amigo pessoal e ali-
ado do Governador Almir Gabriel.

O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB – PA) – O
Governo aceitou a privatização, não a questionou ab-
solutamente em nada.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Em 1994,
quando assumimos, o Estado encontrava-se em uma
situação lastimável, com contas a pagar, décimo terce-
iro salário atrasado desde dezembro, contas bancárias

totalmente fechadas, sistema viário completamente
danificado, sem energia elétrica na grande maioria dos
Municípios. Hoje o Pará é um Estado totalmente sane-
ado, com padrão na Federação, figurando entre os cin-
co Estados com melhor situação econômico-financei-
ra. Os pagamentos e os salários do funcionalismo es-
tão em dia, a malha viária está praticamente recupera-
da, com energia em quase todos os Municípios do
Estado, totalizando 143. Estamos completando agora,
em abril, Itaituba, e a retransmissão de Tucuruí, que
chega a todos os Municípios do Estado. Os Municípios
da margem esquerda do Amazonas estão sendo aten-
didos com novos geradores trazidos pela terceirização
da Companhia Centrais Elétricas do Pará.

Sr. Presidente, com relação especificamente à
privatização da Vale do Rio Doce, a decisão partiu do
Governo Federal. Não estávamos aqui na época. Luta-
mos juntamente com o Governador pela sua manuten-
ção, participamos de movimentos contra a privatiza-
ção, mas, infelizmente, não tivemos a força necessária
e a união das Bancadas do Pará. A Amazônia inteira e
outros Estados que eram atendidos pela antiga Com-
panhia Vale do Rio Doce, o Governador do Pará e
ex-Governadores e até aqueles que desejavam gover-
nar o Estado, assim como Governadores de outros
Estados, além de Senadores e Deputados, também se
motivaram, mas não conseguiram suspender a privati-
zação. Houve várias ações judiciais, no entanto, a Vale
foi privatizada. É um fato consumado, mas nem por
isso deixamos de atender à infra-estrutura do nosso
Estado.

No que se refere à Secretaria de Trabalho e Pro-
moção Social, aludido por V. Exª, em vez de darmos
cesta básica e patrocinarmos festa e circo, tivemos a
oportunidade de instalar formas da capacitação do
trabalho. O Banco do Estado do Pará financia atual-
mente não só o funcionalismo público, mas também
os micro e pequenos empresários. Nesses quatro
anos de Governo, não temos nenhum financiamento
à grande nem à média empresa, porque sabemos da
dificuldade na recuperação do crédito. Ao contrário,
foi agora recentemente premiada por entidades nacio-
nais e internacionais como modelo a ser seguido no
Brasil do que se faz realmente com o trabalho e promo-
ção social. Essa é apenas uma informação que acres-
cento, não é de fato a finalidade do meu pronuncia-
mento.

Com relação ainda a Abaetetuba, gostaria de
dizer que a Sudam já é um órgão bastante conhecido
nesta Casa pela sua ineficácia, revelada pelo relató-
rio da auditoria do Tribunal de Contas da União. Não
estou aqui falando contra técnicos ou contra al-
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guém, ou com relação a cargos; refiro-me à institui-
ção Sudam. A auditoria do Tribunal de Contas da
União foi solicitada pela Comissão de Fiscalização e
Controle deste Parlamento, que é, inclusive, do conhe-
cimento dos Srs. Senadores, comprovando o desvio de
aplicação de recursos dos incentivos fiscais pelas em-
presas beneficiárias do Finam. Esse relatório do TCU
se encontra na Comissão e foi, salvo melhor juízo, pe-
dido pela Senadora Marluce Pinto.

Sr. Presidente, pediria que a Rede Globo comple-
tasse a matéria, indo mais fundo para mostrar a conse-
qüência da falta de investimento na indústria, que é uma
deficiência da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia, uma deficiência do Banco da Amazônia, in-
dependentemente dos problemas que o Banco tenha.Se
o Banco estiver lá só para enfeite, que o Ministro Pedro
Malan acabe com ele, privatize-o ou feche-o.Se o Banco
não tem finalidade para motivar, ser o indutor do cresci-
mento e do desenvolvimento da região, realmente perde
a finalidade.

Agradeço aos cidadãos do Mato Grosso, que são
nossos companheiros. Aqui, temos brilhantes perso-
nalidades de Mato Grosso como Senadores. Mas não
precisamos importar a forma de se evitar que pessoas
sejam mutiladas, e penso que toda aquela desgraça
deva ser mostrada realmente. E como solucionar o
problema? De novo, na mesma região, no mesmo lo-
cal, onde a Vale tem a atividade de exploração do alu-
mínio. Não é ferro, nem cobre. Além de não atender à
necessidade de verticalização da empresa, passou a
ser o tubarão branco da região.Por quê? Recentemen-
te, li um artigo sobre o potencial que essas empresas
tem. Muitas vezes, isso tudo é só carcaça. Dar lucro
com esse montante de recurso e continuar com os pro-
blemas que lá existem realmente não chama muito a
atenção.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Sena-
dor Luiz Otávio, quero me ater a uma parte do seu pro-
nunciamento que me causou muita surpresa. Trata-se
do Banco da Amazônia. Nós de Roraima – e tenho fa-
lado com outros companheiros de outros Estados da
Amazônia – sempre acreditamos que o BASA agia
quase que exclusivamente como um Banco do Pará.
Os investimentos do BASA em Roraima são quase
inexistentes. Para mim, ouvir de V. Exª que o BASA
opera da mesma maneira no Estado do Pará, onde
está sediado o Banco, é uma surpresa. Para que então
existe o BASA? Poderíamos – aproveitando a CPI do
Sistema Financeiro – investigar o que o BASA faz na
região amazônica.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Fala-se que o
dinheiro do Fundo Constitucional, depositado na

Agência Centro do Banco da Amazônia, é utilizado, na
verdade, para fazer caixa e viabilizar o Banco, porque,
segundo dizem, após cumpridos os compromissos
com folha de pagamento e outros, não tem vida pró-
pria. Esta é a explicação mais simples que se ouve: os
recursos do FNO, que deveriam ser investidos na re-
gião amazônica, são aplicados no mercado financeiro
para viabilizar o Banco. A equipe que trabalha no Ban-
co – pessoalmente, nada tenho contra ela – é conside-
rada séria, mas, realmente, ou falta competência, ou é
diretriz do Ministério da Fazenda, ou de quem quer que
seja, para que o Basa não opere na região.

Estou aqui para informar que o problema existe e
pedir uma solução, seja por intermédio do Basa, da
SUDAM, ou outro órgão. Apenas espero que não se
mostre novamente somente o resultado e não se mos-
trem os tubarões que estão por trás: os verdadeiros ca-
usadores de problemas que amanhã serão também os
problemas de Carajás, de Parauapebas, de Curionó-
polis, de Serra Pelada, porque essa população, quan-
do não tiver meios de sobrevivência, vai buscar outros
tipos de atividades que serão, com certeza, manchete
do Jornal Nacional, de O Globo, do Correio Brazilien-
se etc.

Consideramos a matéria importante e achamos
necessário trazê-la a público, mas é fundamental nos
aprofundarmos no estudo da matéria, para encontrar-
mos uma solução e colocá-la em execução de imedia-
to; senão o assunto cairá no esquecimento, o proble-
ma voltará a acontecer e nós estaremos aqui nova-
mente, até que tenhamos uma posição concreta do
que esta companhia representa para o nosso Estado.
Hoje é voz comum. Na Câmara Federal, independen-
temente de Partidos, como o Senador Ademir Andrade
colocou há pouco, não existe partidarismo nessa
questão; é uma questão muito importante para o nosso
Estado e para a região amazônica, porque essa compa-
nhia não opera somente no Pará. Ela opera no Porto de
Itaqui no Maranhão e tem interesses em outros Estados.
A empresa não recolhe impostos, não cumpre com suas
obrigações; apenas cobra do Estado uma posição que o
deixa em situação difícil, pressionado. Há pouco foi colo-
cado que a Secretaria do Trabalho vai ter que tomar con-
ta dos problemas da Vale do Rio Doce. Já não chegam
os problemas que temos no Estado e que dignamente,
seriamente, honradamente, tem sido tratados pelo Go-
vernador Almir Gabriel e sua equipe?

Quero agradecer a atenção dos senhores. Espe-
ro que realmente sejam tomadas posições e decisões
a respeito do assunto.

Muito obrigado.

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ���� ����



Durante o discurso do Sr. Luiz Otávio,
o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – Concedo a
palavra ao eminente Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Tião Viana, Srªs. e Srs. Senado-
res, na manhã de hoje, iniciou-se, com um caráter po-
sitivo, a CPI do Sistema Financeiro, proposta por re-
querimento do Senador Jader Barbalho, Líder do
PMDB, tendo sido eleitos como Presidente e
vice-Presidente da Comissão, respectivamente, os
Senadores Bello Parga e José Roberto Arruda. O Se-
nador João Alberto Souza foi designado como Rela-
tor.

Tivemos uma informação relevante ao conhecer
o roteiro de trabalho proposto pelo Senador João
Alberto Souza. Ao analisar o roteiro – o Senador Ro-
berto Saturnino, a Senadora Emilia Fernandes e eu
próprio, que havíamos preparado cerca de 20 requeri-
mentos –, notamos que a maior parte deles estava
contemplada no roteiro de trabalho proposto pelo Re-
lator.

Ademais, avaliamos como positiva a atitude não
apenas do Relator, mas também de todos os mem-
bros da Comissão quando o Relator disse acatar a to-
talidade das sugestões por nós formuladas, o que foi
aceito consensualmente por todos os membros pre-
sentes da CPI – inclusive o nosso requerimento no
sentido de transferir à Comissão Parlamentar de
Inquérito os sigilos bancário, fiscal e telefônico dos
presidentes e componentes das diretorias dos Ban-
cos Marka e FonteCindam, além dos sigilos bancário,
fiscal e telefônico das referidas instituições e dos fun-
dos por elas geridos.

A cada dia que passa, Sr. Presidente, ouvimos
informações muito significativas, que deverão ser ob-
jeto de estudo e apuração por esta CPI. É interessan-
te observar que, tal como na CPI relativa às denúnci-
as de Pedro Collor de Mello sobre os atos de Paulo
César Farias – que resultaram no afastamento do
Presidente Fernando Collor de Mello – e nas CPIs do
Orçamento e dos Precatórios, houve a colaboração
importante e expressiva da população, a ponto de,
freqüentemente, pessoas que sabiam tinham resolvi-
do comunicar informações relevantes aos Membros
da CPI, contribuindo extraordinariamente para o des-
vendar dos fatos. Alguns poderiam dizer: “Puxa, esta
CPI feita no Senado estará sob o controle dos Parti-
dos da base governamental – o PMDB, afinal de con-

tas, é da base governamental; ali estão o PFL e o
PSDB dirigindo os trabalhos; há apenas dois Senado-
res do Bloco da Oposição – e não poderíamos fazer
tantas coisas”, mas o fato concreto, sobre o qual eu
trocava idéias com o Senador Roberto Saturnino Bra-
ga, é que percebemos uma disposição positiva do
conjunto dos Senadores presentes de realizar um tra-
balho sério. E quero saudar isso.

Quero observar também que, dada essa dispo-
sição da sociedade brasileira, tal como ocorreu em
outras ocasiões – nesta última década, aconteceram
importantes CPIs –, já começa a haver a colaboração
da população com os Membros da CPI, haja vista a
própria informação trazida pelo Senador Roberto Re-
quião, que, embora não integre a CPI, dispôs-se a co-
laborar. Desde o primeiro instante, S. Ex.ª esteve pre-
sente, tendo transmitido uma informação muito rele-
vante, qual seja, de um possível entendimento que te-
ria ocorrido entre um diretor do Banco FonteCindam,
o ex-Presidente do BNDES durante o Governo Fer-
nando Collor de Mello, Sr. Eduardo Modiano, que teria
tido um contato com o Presidente de menor período
de gestão no Banco Central, que foi Francisco Lopes,
a respeito de um entendimento que era obviamente a
apuração muito responsável.

O que todos certamente queremos ouvir é o
depoimento do Sr. Eduardo Modiano, do
ex-Presidente do Banco Central, Francisco Lopes, e
precisaremos saber da parte das autoridades
monetárias, do Ministro Pedro Malan, do então
Secretário Executivo do Ministro da Fazenda e atual
Ministro do Orçamento, Sr. Pedro Parente, sobre o
que aconteceu naqueles dias.

Cabe notar uma informação interessante que
traz o jornalista Elio Gaspari em sua coluna de hoje
quando observa que o Sr. Pedro Parente, então Se-
cretário Executivo do Banco Central, teria uma histó-
ria da demissão de Francisco Lopes ao aqui qualifica-
do como algo muito complexo, mas que teria o conhe-
cimento e a possibilidade de revelar. Entretanto, outro
dia, quando foi perguntado a respeito, disse que não
estaria disposto a revelar ou não teria autorização
para tanto.

Ora, se o então Secretário Executivo do Minis-
tro da Fazenda, hoje Ministro do Orçamento, quiser
efetivamente colaborar para que haja o aperfeiçoa-
mento das instituições financeiras, se ele quiser co-
laborar para que o Banco Central funcione melhor,
se o Ministro Pedro Malan quiser colaborar para
que tenhamos transparência e total clareza dos epi-
sódios que estão a merecer esclarecimento, então,
tanto o Ministro Pedro Malan quanto o Secretário
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Executivo, hoje Ministro do Orçamento, Pedro Paren-
te, deverão comparecer à Comissão Parlamentar de
Inquérito para relatar toda essa história. E eu gostaria
de lembrar que, quando, há três semanas, estiveram
aqui o Ministro Pedro Malan e o Presidente Armínio
Fraga, do Banco Central, quando lhe perguntei se ele
poderia dizer tudo o que havia acontecido para que
viéssemos a conhecer as razões pelas quais Francis-
co Lopes, aprovado o seu nome pelo Senado, cinco
dias depois já não era mais o Presidente do Banco
Central, ele então disse que não queria revelar aque-
les fatos, mas que tinha toda a confiança na idoneida-
de do ex-Presidente Francisco Lopes. Também quero
acreditar nessa idoneidade; até votei a favor de seu
nome. Porém, agora surgem notícias de grande rele-
vância e gravidade. E tenho a convicção, conhecendo
Francisco Lopes, de que ele deverá inclusive querer
esclarecer ao Senado Federal, à Comissão Parla-
mentar de Inquérito, o que realmente aconteceu.

Relatou-nos o Senador Roberto Requião que,
ainda hoje, uma pessoa estava no restaurante “Por-
cão”, na mesa ao lado, quando assistiu a um diálogo
entre Eduardo Modiano e Francisco Lopes, relatando
que teriam combinado. Precisamos saber exatamen-
te o que houve, pois pareciam estar comemorando al-
guma situação. Terá sido aquela operação do Banco
FonteCindam?

Amanhã virá a esta Casa o Presidente Armínio
Fraga. Será que ele nos revelará todas as instituições fi-
nanceiras beneficiadas pelo Banco Central, que adquiri-
ram dólares a taxas de R$1,27, R$1,25 – taxas abaixo
da que efetivamente estava em vigência no mercado,
de R$1,55? Há indicações de que poderá ter havido
pelo menos nove instituições financeiras.

Espero que o Presidente Armínio Fraga aqui
compareça com as informações as mais completas
possíveis. Afinal, há alguns meses já estudam o epi-
sódio ocorrido em janeiro. Mais do que isso, dentre os
fatos apresentados pelo Senador Jader Barbalho,
que serão objeto da CPI e que precisarão ser apura-
dos, está a questão relativa à real situação do sistema
financeiro nacional após a maciça injeção de recur-
sos por intermédio do Proer.

O Senador João Alberto Souza requereu infor-
mações importantes ao Banco Central com uma lista-
gem de todas as instituições integrantes do sistema fi-
nanceiro nacional liquidadas nos últimos cinco anos,
indicando a razão da liquidação e o valor do passivo
deixado e informações sobre qual a situação atual de
cada uma delas, bem como a listagem de todas as
instituições financeiras que receberam recursos do
Proer, indicando data da operação de socorro, crono-

grama completo do retorno dos empréstimos, presta-
ções pagas, vencidas e não pagas e vincendas.

Eu e o Senador Roberto Saturnino Braga apre-
sentaremos amanhã um requerimento complementar
a isso, a fim de que conheçamos da melhor maneira
possível todas as informações relativas ao Proer para
que a sociedade brasileira possa ter conhecimento
exato do custo dessas operações. Afinal de contas, to-
dos pagamos para que algumas instituições sejam sal-
vas, e o sistema financeiro, segundo o Governo, possa
ter maior estabilidade.

Esperamos, também, que o Presidente Armínio
Fraga venha explicar-nos por que razão o Banco Cen-
tral e o Tesouro tiveram extraordinário prejuízo duran-
te o mês de janeiro e, como contrapartida, as institui-
ções financeiras tiveram extraordinário resultado.
Hoje, na CPI, o Senador José Alencar falava que uma
coisa são os lucros legítimos que S. Exª espera que
as empresas e as instituições financeiras tenham no
Brasil, outra são os lucros por elas auferidos em fun-
ção de grandes modificações na política econômica,
na política cambial.

Em uma situação como essa, como ocorre tan-
tas vezes em outros países, não seria o caso de se
precaver ou até de se instituir certa tributação para
que o resultado decorrente da política econômica não
seja canalizado apenas para alguns grupos? Afinal
de contas, isso decorre de uma situação excepcional.
Esperamos que o Presidente do Banco Central tam-
bém esclareça esse assunto.

Há ainda outros detalhes, mas gostaria de sau-
dar o início positivo da CPI do Sistema Financeiro.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) – V.
Exª me permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ouço V. Exª, com prazer.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Nobre Senador Eduardo Suplicy, corroboro as pala-
vras de V. Exª, porque este também é o sentimento
que me ficou no espírito, ao participar da reunião de
instalação e já de início dos trabalhos, na medida em
que aprovamos o roteiro sugerido pelo Relator e vá-
rios requerimentos que nós dois e outros Srs. Sena-
dores apresentamos à CPI. A verdade é que, pelos
precedentes havidos nesta Casa em relação à inves-
tigação de bancos e do sistema financeiro, pelo noti-
ciário da imprensa que dava conta de certa dúvida
sobre a instalação da CPI e também pela resistência
que observamos em relação à possibilidade da
constituição da Comissão Mista, conforme quería-
mos, com a participação também dos Deputados,
por tudo isso, havia, de nossa parte e da parte da
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opinião pública, certa suspeição sobre o bom anda-
mento dos trabalhos da CPI e sobre os resultadosefe-
tivos em termos de apuração dos fatos e de sua límpida
transmissão à opinião pública. No entanto, como V. Exª
disse, a impressão que nos ficou da reunião de instala-
ção foi positiva. O Relator, Senador João Alberto Souza,
apresentou um roteiro muito bem elaborado, com uma
sistemática, um critério muito lógico, seguindo passo a
passo os itens relacionados no requerimento do Senador
Jader Barbalho. S. Exª aceitou prontamente todas as su-
gestões e requerimentos que foram encaminhados. O
clima que reinou – da parte não só do Relator, mas tam-
bém dos demais integrantes da CPI – foi de efetiva von-
tade na apuração de tudo o que a opinião pública está a
exigir de nós. No decorrer da CPI, outros fatos vão sen-
do levantados, e a CPI torna-se um desaguadouro de
informações e denúncias, algumas falsas, evidente-
mente, outras verdadeiras. O fato é que isso propicia a
realização de um trabalho que será positivo para a con-
solidação do sistema financeiro brasileiro e para o aper-
feiçoamento da própria sistemática de fiscalização do
Banco Central. Com todas as explicações que possam
ser dadas a respeito das razões que determinaram
esse procedimento, a verdade é que o Banco Central foi
extremamente falho. Há, por exemplo, o caso do Banco
Marka, que apostou 20 vezes o seu patrimônio em mer-
cado de futuro; essa é uma ação que deve ser alvo de
atenção do Banco Central e de providências no sentido
de impedir o que acabou acontecendo. O Banco Cen-
tral, evidentemente, sabia disso e não tomou nenhuma
providência, a não ser a de sanear o banco em prejuízo
do Erário, da população, da Nação brasileira e em be-
nefício de algumas pessoas, que acabaram se saindo
muito bem. Enfim, esperamos que todos esses mistéri-
os sejam esclarecidos, inclusive o motivo da demissão
do Sr. Francisco Lopes. V. Exª bem chamou a atenção
para a negativa de resposta às indagações, o que não
tem cabimento. Afirmaram que se tratava de uma pes-
soa de garantida idoneidade moral, ademais, amigo.
Como alguém se diz amigo de outro e o deixa em uma
situação difícil? A verdade é que as suspeitas, atual-
mente, estão recaindo todas sobre o Sr. Francisco Lo-
pes. É preciso que a verdade venha à tona. Esperamos
que todas essas questões tenham solução. Também
há notícia de que o Ministério Público Federal está in-
vestigando outros três bancos que teriam sido socorri-
dos da mesma forma que os bancos Marka e FonteCin-
dam, quer dizer, com concessão de dólares em gran-
des quantidades a taxas mais baixas do que as de mer-
cado. A CPI, certamente, encarregar-se-á de apurar
tudo isso. Como V. Exª, regozijo-me com o primeiro

passo dado na manhã de hoje, que foi efetivamente
muito importante.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Roberto Saturnino Braga.Creio
que poderemos trabalhar com muita firmeza.

Lembro que o Deputado Aloízio Mercadante, logo
no início dos trabalhos, em fevereiro, foi o primeiro a
revelar essas operações de favorecimento, propondo,
inclusive, a realização da CPI.

Neste momento em que estamos dialogando no
Senado, na Câmara dos Deputados está para ser
dada a resposta do Presidente Michel Temer à questão
de ordem do Deputado Aldo Rebelo, do PC do B,
segundo a qual não caberia colocar na fila de CPIs,
antes do requerimento que foi legitimamente e
regimentalmente apresentado, os requerimentos de
CPIs já arquivados na Legislatura passada, e o
Presidente Michel Temer disse que haveria outras
CPIs na fila antes de atender àquela. Se for
interpretada como correta a observação de Aldo
Rebelo, o Presidente Michel Temer, conforme assinala
hoje Fernando Rodrigues, da Folha de S.Paulo,
deverá aceitar o requerimento de instalação da CPI do
Sistema Financeiro na Câmara dos Deputados.

Ora, o bom-senso, então, dirá que as duas Casas
devem colaborar e fazer apenas uma CPI. Queremos
reiterar o nosso ponto de vista, segundo o qual o trabalho
avançará mais, se houver a colaboração de ambas as
Casas, interagindo em uma CPI mista, porque, de outra
maneira, estaremos dando maior trabalho às
autoridades que terão que vir aqui e ir acolá.Por que não
fazer a CPI em uma Casa só, ou nas duas Casas
conjuntamente, como seria próprio, ainda mais em
função do grande interesse dessa situação.

Com respeito ao que V. Exª mencionou sobre o
Banco Marka, teremos de ouvir respostas do
Presidente do Banco Central Armínio Fraga sobre a
permissão do Banco Central da remessa de US$17
milhões de dólares para o exterior, realizada no dia em
que o Banco Marka quebrou? Ou seja, como pôde o Sr.
Salvatore Alberto Cacciola, logo após uma operação
detectada como inadequada pelo Banco Central, tendo
o Banco Marka sido fechado, remeter, através do Banco
Stock Maxima , US$17 milhões?

Espero que o Presidente do Banco Central
Armínio Fraga tenha essas informações, sobretudo as
relativas à analise do extraordinário aumento de custos
para o País, para os brasileiros, decorrentes da queda
do real, e sobre o extraordinário lucro de instituições
financeiras, no primeiro mês deste ano, decorrente da
mudança cambial.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – Com a

palavra o eminente Senador Lúdio Coelho.
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O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, gostaria de levar
ao conhecimento dos Exm.ºs Srs. Senadores aqui
presentes algumas importantes considerações sobre
a questão dos produtos geneticamente modificados
ou transgênicos.

Trata-se de tema crucial e polêmico para o País
neste momento. Deve, portanto, ser abordado de forma
desapaixonada e livre de ideologias. Precisamos enca-
rar os produtos transgênicos de forma racional e consci-
ente, tendo em mente o impacto que podem ter para o
País, analisar os fatos e contribuir para que o debate
seja profícuo. Nunca poderemos permitir que assunto
de tal relevância seja obscurecido por suposições, re-
ceios ou interesses particulares.

Quero deixar bem claro que, antes de mais
nada, meu objetivo aqui neste plenário é contribuir
para que os interesses da Nação sejam atingidos.
Para isso, vou-lhes apresentar alguns fatos:

A soja geneticamente modificada, que recebeu
o aval da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança em setembro do ano passado, foi aprovada nos
Estados Unidos em 1994, após anos seguidos de tes-
tes e avaliações. Naquele País foi analisada do ponto
de vista de segurança alimentar, ambiental e agrícola
e recebeu aprovação dos três organismos governa-
mentais responsáveis por essas áreas.

Perguntarão V. Exªs.: só isso garante a seguran-
ça do produto? Essa mesma questão, Srªs e Srs. Se-
nadores, foi levantada pelos países que aprovaram a
soja para plantio e consumo. E, por conta dessa ques-
tão, cada país realizou, de forma independente, seus
próprios testes.

O Canadá testou e aprovou a soja para plantio e
consumo. A Argentina também realizou sua própria
avaliação e concluiu que o produto é seguro.Mesmo a
União Européia, que muitos erroneamente julgam ter
barrado os alimentos transgênicos aprovou a soja. O
mesmo ocorreu com o Japão. Todos os Países, inclu-
sive o Brasil, que testaram a soja chegaram à mesma
conclusão: ela é segura para o plantio e para o consu-
mo do ponto de vista de segurança nacional, ambien-
tal e alimentar. Aliás, não só a soja mas também o mi-
lho, o algodão, a canola, a batata, a cana e uma série
de produtos básicos.

Culturas geneticamente modificadas são plan-
tadas comercialmente em nações européias como
Espanha e França; além dos Estados Unidos, Cana-
dá, China, Austrália, Argentina e México. Além das
autorizações para plantio comercial em diversos paí-
ses, a soja geneticamente modifica foi aprovada para

consumo pela União Européia, Japão e Estados Uni-
dos entre outros.

Em todo o mundo, Srs. Senadores, a soja gene-
ticamente modificada já é consumida, diretamente ou
em produtos da cadeia alimentar, pelas populações
desses países e das nações importadoras. Estima-se
que mais de 2 bilhões de pessoas estejam consumindo
alimentos preparados com soja geneticamente modifi-
cada, sem que nunca tenha sido registrado um único
caso de reação adversa do ponto de vista alimentar.
Da mesma maneira, não se conhece nenhum impac-
to negativo no aspecto ambiental.

Alguns dos Srs. Senadores podem estar se per-
guntando se essas afirmações não são extremadas,
já que a mídia tem divulgado notícias que, aparente-
mente, contradizem meus argumentos. Antecipan-
do-me a esses questionamentos, chamo a atenção
para o fato de que todas essas notícias, invariavel-
mente, referem-se a testes feitos exatamente para
detectar a segurança ambiental e alimentar. Uma vez
comprovado qualquer risco, por mínimo que seja, são
fechadas as portas do mercado pelos mecanismos
regulamentadores já existentes.

Isso, meus senhores, é muito importante. Até
hoje falam de uma soja que recebeu o gene da casta-
nha-do-pará e que, por isso, teria causado maior inci-
dência de alergia. Pois bem, onde está esta soja? Ela
não existe.

Recentemente, a mídia deu grande destaque ao
caso do teste com ratos que, tendo ingerido batatas
transgênicas, apresentaram reações adversas ao
produto. O que poucos perceberam é que esse estu-
do, que sequer foi analisado pela comunidade científi-
ca, foi feito com batatas alteradas de laboratório, isto
é, que não foram aprovadas e não existem comercial-
mente.

Embora poucos percebam, a biotecnologia já
faz parte de nosso dia-a-dia. Para se ter uma idéia,
toda a insulina é produzida por meio de técnicas de
engenharia genética. Na pecuária, diversas espécies
são oriundas de técnicas de manipulação de genes.
Na saúde é imprescindível para o desenvolvimento
de novos medicamentos.

E a biotecnologia não chega às nossas vidas
como uma ilustre desconhecida. Pelo contrário. Pou-
cas vezes a história da humanidade o homem soube
tanto sobre um alimento antes de consumi-lo como
agora. Antes, a reação adversa só era detectada após
o consumo. Hoje, sabe-se a estrutura química, a com-
posição nutricional, o impacto sobre o ambiente, os
efeitos sobre o consumo. Enfim, hoje sabemos o que
estamos consumindo. Tanto sabemos, que
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consumimos. Como mencionei há pouco, são mais
de dois bilhões de pessoas consumindo a soja geneti-
camente modificada, diretamente ou em produtos de
cadeia alimentar. Seria isso possível se houvesse a
rejeição dos consumidores no grau em que alguns
pretendem colocá-la?

Estatísticas da publicação semanal especializa-
da, Oil Word, da Alemanha, comprovam que os Esta-
dos Unidos e a Argentina, nações que já cultivam a
soja geneticamente modificada, continuam vendendo
normalmente seu produto para países europeus e
para o Japão. Aliás, uma observação: até hoje o Brasil
produz apenas soja convencional, uma vez que as se-
mentes geneticamente modificadas não eram comer-
cializadas até a última safra. Pois bem! O Brasil não
recebeu tratamento especial de nenhum desses mer-
cados, nossa soja não vendeu mais ou melhor do que
vendia antes.

Mesmo agora, com tamanha polêmica, temos
muito discurso e nenhuma ação concreta. Muita gen-
te tem vindo ao País dizer que dará prioridade à soja
brasileira. Contratos, no entanto, não foram fechados.
Os negócios no mercado de commoditiescontinuam
iguais.

Vale destacar que no imenso mercado de com-
modities sempre existiu espaço para nichos específi-
cos. Produtos de custo mais alto e de maior valor
agregado, porém, de mercado restrito. Isso sempre
existiu.O que não podemos fazer, sob o risco de conde-
nar a agricultura brasileira ao atraso, é confundir nicho
com mercado. Essa soja que se encontra no centro de
toda essa polêmica em nosso País traz redução de
custos da ordem de 20%. Façam as contas, Srs. Se-
nadores: quanto é preciso que se pague a mais para
que o produtor brasileiro ganhe exatamente o mesmo
que seus concorrentes internacionais?

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

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Ouço V.
Exª com prazer.

O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador Lú-
dio Coelho, cumprimento V. Exª pelo tema que aborda
no plenário desta Casa. V. Exª chama a atenção dos
nobres Senadores, do Poder Executivo, em especial,
e do povo brasileiro para a importância de uma toma-
da de decisão. Mais uma vez o Governo e o Ministério
da Agricultura se omitem.A falta de uma política de in-
centivo à pesquisa leva ao empobrecimento o produ-
tor rural. Anuncia-se, para este ano, uma safra recor-
de de soja. Ao acompanhar o preço da soja no merca-
do, observamos o seu aviltamento, ou seja, o preço
da soja está muito baixo em relação ao custo de pro-

dução. Por isso, não adianta dizermos que Brasil é
um grande produtor. Isso é importante. Mas o funda-
mental é que os produtores tenham renda e possam
cumprir os seus compromissos e contribuir para o de-
senvolvimento do País. V. Exª, ao chamar a atenção
para assunto da maior importância, enfatiza, sobretu-
do, a concorrência desleal do mercado mundial. Nes-
te ano, os Estados Unidos, o maior produtor mundial
de soja, deverão produzir em torno de 45% de soja
modificada. Por isso, no Brasil, estamos concorrendo
de modo desigual, não há subsídios, os são juros al-
tos e adversas as condições do nosso custo de pro-
dução. A Argentina, nosso vizinho, no Mercosul, já
está produzindo soja transgênica, e o produtor brasi-
leiro continua proibido de produzi-la.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Fazendo soar
a campainha.) – Consulto o Plenário sobre a prorro-
gação da sessão por 5 minutos, para que o orador
conclua a sua oração. (Pausa)

Não havendo objeção do Plenário, está prorro-
gada a sessão por 5 minutos.

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Serei breve.
Mas não poderia deixar de ressaltar que os produ-
tores brasileiros, em desigualdade de condições,
seguramente estão empobrecendo. O tema é muito
importante e precisa ser debatido com profundida-
de. Sr. Presidente, Srs. Senadores, dei entrada, na
Comissão de Assuntos Econômicos, a um requeri-
mento solicitando uma audiência pública, ocasião
em que o assunto poderá ser mais bem discutido.
Sugiro, na minha proposta, que sejam convidados
os Presidentes da Abag, da CNA, da OCB – Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras –, da Embrapa,
enfim, as autoridades do setor agrícola brasileira
para que, de fato, conhecendo em profundidade a
realidade econômica e social, pudéssemos tomar
uma decisão. Quero cumprimentar V. Exª por trazer
este assunto à discussão. Espero contar com o apo-
io dos nobres Pares para a aprovação do meu re-
querimento. Dessa forma, poderemos discutir o as-
sunto em profundidade, tomarmos uma posição fir-
me e definitiva e planejar a curto, médio e longo pra-
zos o futuro da agricultura brasileira. Muito obriga-
do.

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Muito
obrigado, Senador Arlindo Porto.

Sr. Presidente, antes de encerrar, desejo ape-
nas ressaltar a importância deste tema para a Nação
brasileira. O desenvolvimento da agricultura de soja
na Argentina é algo fantástico. Naquele País, está-
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se plantando soja transgênica. Com relação aos
Estados Unidos, tenho uma informação um pouqui-
nho diferente daquela do Senador Arlindo Porto: 52%
da soja plantada naquele país é transgênica.

O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – Conce-
de-me V. Ex.ª um aparte?

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Ouço V.
Exª com muito prazer.

O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – Nobre Sena-
dor Lúdio Coelho, é com muita alegria que tenho
oportunidade de aparteá-lo. V. Ex.ª, como homem do
Centro-Oeste, profundamente envolvido, ao longo de
sua vida, com a agricultura e a pecuária, conhece
como ninguém os problemas e as possibilidades de
soluções para as questões da agricultura brasileira.
Nunca é demais lembrar que, não fosse um incidente,
ou um acidente – não importa como chamemos –, na
questão cambial e na política econômica brasileira,
bem como crises em outras economias do resto do
mundo, que provocou a desvalorização do real peran-
te o dólar, estaríamos assistindo no Brasil, nos próxi-
mos 60 dias, lamentavelmente, ao fim da nossa agri-
cultura, no que se refere à produção de grãos. Com o
preço alcançado pela soja hoje no mercado internaci-
onal, de cerca de US$9,00 a saca, o mais baixo preço
alcançado pela soja nos últimos 29 anos no mercado
mundial, veríamos simplesmente a impossibilidade
de os agricultores brasileiros, embora colhendo a sa-
fra, de honrar seus compromissos e de se capitalizar
para o plantio da próxima safra de verão. Qual a solu-
ção para isso? Evidentemente, o ganho de produtivi-
dade. Por isso, mais do que nunca, é preciso que se
discuta com maturidade, sem preconceito e com o
olhar para o mundo e para o futuro da agricultura a
questão da soja transgência. Portanto, cumprimento
V. Exª por trazer o assunto à discussão desta Casa,
tendo certeza de que, a partir de sua experiência,
sem dúvida alguma, suas propostas devem ser olha-
das com muita atenção por nós que teremos a res-
ponsabilidade de examiná-las e de decidir pelo bem
da agricultura do nosso País. Muito obrigado.

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Muito
obrigado, Senador Luiz Estevão.

Sr. Presidente, a produção de soja do Brasil
Central é transportada por mais de dois mil quilôme-
tros até porto de embarque, Não há hidrovias, ferrovi-
as e as nossas rodovias estão em péssimo estado de
conservação. Além desses agravantes, nossos juros
são os mais altos do mundo. O caminho mais acerta-
do para o nosso crescimento econômico e para o tão
sonhado equilíbrio da balança comercial é o desen-
volvimento agrícola.

Agradeço a benevolência de V. Exª ao me con-
ceder mais tempo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – Não há

mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Amir Lando, Artur da Távola,

Carlos Bezerra, Ney Suassuna e Francelino Pereira
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados
na forma do disposto no art. 203, do Regimento Inter-
no.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD,
elaborou, recentemente, cálculos sobre as neces-
sidades monetárias para a erradicação da fome e
da miséria, em todo o planeta. Imagine-se que to-
dos os pobres e miseráveis, de todas as esquinas,
de todas as favelas e de todos os viadutos e pontes
de todo o mundo obtivessem um mínimo necessá-
rio para, imediatamente, saciar a sua fome e, além
disso, iniciar alguma atividade produtiva que lhes
permitisse uma vida digna. Algo assim como um
projeto de reconstrução da cidadania, abalada,
principalmente nos últimos tempos, pelo processo
de globalização, que desloca o homem do topo das
prioridades, em nome do lucro fácil.

Para se ter uma idéia da dimensão do pro-
blema, as estimativas menos pessimistas dão
conta de algo entre 1,1 e 1,5 bilhão de seres hu-
manos que vivem na mais absoluta pobreza, em
todo o mundo, mais da metade deles considera-
dos miseráveis, famintos que “morrem um pou-
co por dia”. Uma em cada três crianças podem
ser consideradas como subnutridas, 13 milhões
das quais morrem, por ano, antes do quinto ani-
versário.

Pois bem, segundo o PNUD, seriam neces-
sários US$ 40 bilhões para o que se poderia
chamar “comprar o peixe”, e outros US$ 40 bi-
lhões para “ensinar a pescar”.

Não desejo comparar essas cifras com o
que se gasta, anualmente, na produção e na uti-
lização dos armamentos que a mídia está a es-
cancarar, todos os dias, como se nossas televi-
sões tivessem se transformado nos “vídeoga-
mes” dos tempos modernos. Isso tornaria a dis-
cussão banalizada, porque essa mesma mídia
dá, a esses conflitos, um tom de disputa entre o
“bem” e tudo o que lhe for contrário, independen-
do dos tipos de interesses que possam estar,
verdadeiramente, em jogo. E, neste jogo con-
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tra o “mal”, paga-se o preço que os pretensos “senho-
res do bem” julguem conveniente.

Poderia eu comparar os recursos necessários
para sanar a fome no mundo com a especulação fi-
nanceira que roda esse mesmo planeta, ao apertar
de alguns poucos e privilegiados botões.Alguém já cal-
culou que, se esses recursos especulativos fossem ta-
xados em 0,05%, o resultado atingiria algo como US$
100 bilhões anuais, o suficiente e com folga, portanto,
para evitar que a “morte severina” não se restringisse
aos miseráveis do Nordeste Brasileiro.

Quem sabe eu pudesse comparar os dados do
PNUD com os recursos que “vazam” pelos ralos da
corrupção, também em escala mundial. Calcula-se
que, hoje, entre 10 e 15% de todos os gastos públi-
cos, principalmente nos países menos desenvolvi-
dos, são desviados para o pagamento de propinas, a
ponto dos agentes econômicos já incorporarem essa
parcela como custos normais, que se somam à maté-
ria prima, aos equipamentos e à mão de obra.

O que seriam dos jornais diários não fossem as
guerras e a corrupção em todo mundo! Os jornais lo-
cais, nem se fala!

Conhecedor dos dados do PNUD, não há como
evitar, entretanto, a comparação entre o que é neces-
sário para evitar o maior de todos os pecados do ho-
mem, a omissão frente à dor da fome, e a manchete
principal do jornal Folha de S. Paulo, neste dia 14 de
abril: “País perde R$ 103 bi com a queda do real”. Se
utilizada a mesma cotação do dólar que privilegiou os
donos dos Bancos Marka e FonteCindam, a aritméti-
ca mais simples dará conta de que o país perdeu, em
um único mês, mais do que o necessário para, pelo
menos, tornar mais largo o primeiro passo para erra-
dicar a fome de todos os seres humanos do mundo!

O Brasil parece ter perdido a noção de grande-
za. Nos seus termos positivo e negativo. Positivo, por-
que já não parece que somos um país com dimen-
sões continentais, privilegiado com todos os microcli-
mas do planeta, com recursos naturais de água e solo
invejáveis, com reservas minerais das mais variadas
e significativas. Negativo, porque, também, já não pa-
rece causar espanto tamanhos números de uma dívi-
da pública que já passa de meio trilhão de reais, pro-
gramas que distribuem outros bilhões para sanear
bancos falidos, uma corrupção que, apesar de já ter
derrubado um Presidente da República, ainda infecta
a administração pública, em todos os níveis, perdas,
sempre na casa dos bilhões, decorrentes de ações de
política mal sucedidas, como se o dinheiro público, ao
contrário da maximização do dinheiro privado, pudes-
se ser, por definição e impunemente, dilapidado.

A venda da Companhia Vale do Rio Doce, com
suas 26 empresas estratégicas, incluindo minas de
ouro, minério suficiente para consumo em três sé-
culos, também já se constituiu em primeira manche-
te nos principais jornais do país. O tal cheque, de
R$ 3,4 bilhões, destaque da foto de primeira pági-
na, mais parecia um troféu ao “negócio bem sucedi-
do”, o da privatização do controle acionário da em-
presa. Pois a tal desvalorização cambial, reconheci-
damente tardia, foi o suficiente para “engolir”, exa-
tamente, 30 Companhias Vale do Rio Doce. Trinta
vezes as minas de ouro, trinta vezes as florestas, as
ferrovias, os portos, a bauxita, o titânio. Na mesma
proporção, minério de ferro para 9.000 anos! Trinta
“Vales” por trinta dinheiros!

Cinco vezes a receita da venda da Telebrás.
Cem Companhias Siderúrgicas Nacionais.

Mas, mesmo que tais relações possam ser
discutíveis, não há como considerar suspeito o tra-
balho do PNUD para a erradicação da miséria no
mundo. E uma relação merece reflexão mais apro-
fundada. O Brasil possui pouco mais de 2% dos po-
bres e miseráveis do planeta. E perde, em um único
mês (ou dia), mais do que as Nações Unidas esti-
mam ser necessário para que todos os seres huma-
nos do mundo possam ultrapassar a linha da pobre-
za absoluta! E, pior, os números da Folha de S. Pa-
ulo poderão não passar de mais uma manchete no
caminho, apenas, dos historiadores do terceiro mi-
lênio!

Os números, pelo menos, dão conta de que é
possível pensar um novo projeto de país. É esse, na
minha opinião, o maior mérito do trabalho do PNUD,
como referência ao número estampado na manche-
te da Folha: resgatar a consciência de nossas gran-
dezas, positivas e negativas. E de que, se bem ad-
ministrados, não faltarão recursos para o financia-
mento deste novo projeto. Basta que se resgate a
nossa capacidade de indignação frente a nossas
grandezas negativas, diariamente estampadas nas
primeiras páginas dos jornais, e que se agilize as
nossas vantagens comparativas, consubstanciadas
na abundância de recursos naturais e na capacida-
de empreendedora de nosso povo.

Se o País se dá ao luxo de perder, em uma pe-
nada, conforme a Folha, o que o mundo necessita-
ria para matar a fome de mais de um bilhão de pes-
soas, conforme o PNUD, como não pensar ser pos-
sível uma vida mais digna para os pouco mais de 30
milhões de brasileiros que se somam a essa estatís-
tica mundial? Como pensar que a maior dificuldade
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para viabilizar um novo um projeto de país seja, exa-
tamente, a falta de recursos financeiros?

É que, embora o Brasil possa ser considerado,
em termos de seus recursos naturais, a imagem de
mundo idealizada pelo próprio Criador, é outro,
hoje, o conceito de paraíso. E é para esse outro pa-
raíso que se encaminham os recursos que nos fal-
tam e que engrossam as estatísticas de nossas
perdas. As serpentes da especulação, da corrup-
ção, do desmonte do Estado, da subserviência e
do desdém à soberania são os grandes obstáculos
a serem transpostos, para a concretização de um
projeto de desenvolvimento nacional, que transpor-
te para as manchetes das primeiras páginas de
nossos principais jornais, as nossas grandezas
mais positivas!

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 2 de maio de
1999 Ataulfo Alves faria 90 anos. O sambista de “Ai
que Saudades da Amélia” no mesmo ano, a 20 de
abril, fez 30 anos de morto. Nesse período o público
foi sendo posto à distância da obra notável do com-
positor, devido à inexistência de programação ecléti-
ca e variada em nossas emissoras de rádio. Por ou-
tro lado, obras como “Leva meu Samba”, “Laranja
Madura”, “Pois É”, “Sei que é Covardia”, “Atire a Pri-
meira Pedra”, “Mulata Assanhada”, “Meus Tempos
de Criança” e desde sempre o clássico “Amélia”,
transformaram-se em clássicos de nossa MPB.

A ascensão e glória de Ataulfo Alves está a me-
recer estudo e inserção entre os valores do movi-
mento negro brasileiro e entre os pilares do samba
urbano-carioca do Brasil.

Como terá sido possível – e foi – através do ta-
lento, emergir em meios que quase só deferiam
prestígio e notoriedade aos brancos, como o rádio, o
disco e o show? Estudando-se a vida de Ataulfo re-
sulta impressionante a capacidade de invenção e a
criatividade daquele menino de paupérrima origem,
vindo para o Rio com 17 anos, sem qualquer estudo
ou chances de subir na vida, e com lances de criati-
vidade, aplicação, sensibilidade inata e talento ela-
borado de auto-didata, consegue através da música
popular recuperar o acento de tristeza ancestral,
milenar, da sensibilidade africana aplicada ou me-
tamorfoseada nas letras e melodias oriundas de um
tipo de estesia típico dos anos 30, 40 e 50, no Rio de
Janeiro.

Além da propriedade do assunto escolhido
para seus sambas, Ataulfo conseguiu através da me-
lodia recuperar o acento de tristeza ancestral, mile-

nar, muito antiga, aquela espécie de lamento carac-
terístico da beleza da música negra – e de seu sofri-
mento – nas terras do chamado Novo Mundo, as
Américas, para onde seus pais e avós vieram escra-
vizados, e seus irmãos de cor são explorados até
hoje, vítimas de preconceitos, discriminações e em
alguns casos até racismo: o blue brasileiro. Em ritmo
de samba...

E conseguiu, apenas com bom senso e talen-
to ser magnífico administrador de uma carrei-
ra-solo, em época na qual tal empreitada era im-
possível para quem não fosse apenas cantor de
sucesso.

INFÂNCIA
Nasceu a 2 de maio de 1909, na cidade de Mi-

raí, Minas Gerais. Em seu depoimento ao Museu da
Imagem e do Som, novembro de 1966, aos 57 anos,
disse:

“Chamo-me Ataulfo Alves de Souza.
Até hoje não sei porque este Alves no meu
nome. Deve ser o nome da família Alves
Pereira; era gente graduada e meu pai, e
eu também, trabalhamos para eles e assim
o nome ficou até hoje.”

O pai de Ataulfo, por nome Severino de Souza,
apelido Capitão, foi um desses violeiros do interior
do país e a mãe, que viveu noventa e poucos anos,
dona Matilde, possuía bela voz e sempre cantou. Cri-
ança pobre, fez de tudo: marmiteiro, engraxate, me-
nino de recado, condutor de boi, plantador de café,
arroz, milho, leiteiro. Acostumado ao trabalho, en-
contrava já na música distração e alegria, além, é
claro, das brincadeiras das quais se recordaria mui-
tos anos depois no samba “Meus Tempos de Crian-
ça”, no qual, ao relembrar a infância, escreve um ver-
so hoje imortalizado nas citações da MPB e utilizado
até em slogans político-partidários...

“Eu era feliz e não sabia.”
E este outro que dói por igual em todos nós:
“Onde andará Mariazinha,
meu primeiro amor, onde andará?"

O pai de Ataulfo morreu quando ele tinha 12
anos e já batia prato e triângulo na banda da cida-
de. Ficaram a mãe, quatro irmãs e ele.

“Homem” da casa, o menino Ataulfo começou a
desenvolver – via seriedade precoce – a capacidade
de trabalho, o amor pelo progresso e a consciência
de que vida é luta. O traço de sabedoria presente em
seus atos adultos e em letras que captaram vivên-
cias populares, por certo originou-se na cons-
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ciência da necessidade de luta, trabalho e lucidez
como condição para a superação das inevitáveis li-
mitações da vida, sobretudo para quem era pobre e
negro.

NO RIO DE JANEIRO
A família do médico Afrânio Rezende ajudou-o,

ainda em Miraí e quando alguns anos depois mu-
dou-se para o Rio, trouxe consigo o rapazote Ataulfo,
magro e espigado, calmo e decidido, arrimo de famí-
lia. Estava com 17 anos. Na então Capital da Repúbli-
ca ele foi de ajudante de lanterneiro a prático de far-
mácia, e daí, a imortal da música brasileira.

A vida de farmácia marcou sua juventude.
Entrou como lavador de vidros e acabou, segundo
suas palavras:

“Assumindo a chefia do laboratório, fi-
quei um prático de farmácia.”

Coincidência geográfica aproximou-o do univer-
so do samba: morou na Avenida Paulo de Frontin; de-
pois no Catumbi, e afinal, no Estácio. Viver nessa re-
gião em fins da década de 20 e começos dos anos 30,
significou nutrir a sensibilidade com o que havia de tí-
pico, autêntico e renovador no samba carioca; o que
descia dos morros ainda pouco habitados e o de as-
falto, ambos reprimidos pela polícia, e marginais ao
gosto das classes dominantes.

Asfalto do Rio, bairro do Estácio e vivências
fundas de um menino sensível do interior de Minas
Gerais, mesclados ao sangue negro irisado por an-
cestrais nobrezas africanas, só poderia gerar a figu-
ra complexa, artística, elegante, sábia e – ao mes-
mo tempo – malemolente de Ataulfo Alves. São pa-
lavras dele:

“Eu organizei um conjunto, um grupo.
Já tocava violão, já tinha meu cavaquinho,
meu bandolinzinho, já fazia meu dó maior
acertadinho, direitinho. Conforme eu mani-
pulava as pílulas, manipulava também o
samba.”

PRIMEIRO DISCO
Conta o cronista Jota Efegê que alguns anos de-

pois de chegar ao Rio, ainda a trabalhar em farmácia,
agora, porém, no centro da cidade (Rua São José,
61), conheceu Carmem Miranda. Ela também “estagi-
ara” no balcão de uma farmácia. Tempos depois, gra-
varia o samba “Tempo Perdido”, de Ataulfo, seu pri-
meiro momento profissional como compositor. Ele
concorrera ao prêmio de melhor samba para o carna-
val de 1932, patrocinado pelo Diário Carioca. Nada
ganhou.Tempos depois, Carmem Miranda (em come-

ço de carreira) ouviu-o cantar a música derrotada e
demonstrou vontade de gravá-la, o que fez em 1933.
No depoimento para o Museu da Imagem e do Som,
contava Ataulfo, passados 33 anos, portanto, em
1966:

“Quem cantou meu primeiro samba foi
a Carmem; não fez sucesso porque não era
o gênero dela. Nessa época ela já era co-
nhecida, a Carmem, aquela da farmácia, se
lembra? Pois ela já estava cantando o Taí.”

A letra do “Tempo Perdido”, diz:
“Mesmo derramando lágrimas
eu não te posso perdoar
Chega o que tenho sofrido
Todo o meu tempo perdido
Nunca mais eu quero amar."
Ainda não era o letrista de anos depois...
Continua o pesquisador Jota Efegê:

“Numa entrevista concedida a 10 de
janeiro de 1933 ao cronista carnavalesco K.
Rapeta (Arlindo Cardoso), do Diário Cario-
ca, Ataulfo declarou que embora tivesse fei-
to parte, anos antes, de um bloco em Santa
Alexandrina, pertencia, naquela data, ao
Fale Quem Quiser.”

Segundo o sambista Amor, igualmente citado
na pesquisa de Jota Efegê, Ataulfo era “mestre de
harmonia” e autor de várias músicas cantadas pelos
membros do “Fale Quem Quiser”, agremiação impor-
tante nos anos iniciais da formação das escolas de
samba.

Assim, intuitivo, tocado pela magia musical, ele,
aos vinte e poucos anos “vivia” o samba em profundi-
dade. Partícipe anônimo da fundação e organização
das escolas de samba em época adversa, relaciona-
va-se com os bambas do Estácio, havendo feito ami-
zade com o famoso Bide, Alcebíades Barcelos, com-
positor e ritmista (autor, com Marçal, de “Agora é Cin-
za” ), depois seu compadre. Bide foi o verdadeiro in-
trodutor de Ataulfo no mundo do samba e o que era
bem mais importante: nos universos do disco e do rá-
dio.

“Nunca pensei encontrar no Rio a mi-
nha verdadeira vocação. Foi de repente.
Senti alguma coisa dentro de mim que me
mandava fazer música. Veio a primeira, de-
pois não parei mais. Se pudesse faria pelo
menos umas dez músicas por dia. O samba
passou a ser a minha vida.” (Ataulfo Alves)
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A FORMAÇÃO

Segundo o relato de Ismael Silva, o grande
sambista, um dos fundadores da primeira escola de
samba, Ataulfo participava das rodas de samba do
Estácio, onde permanecia calado, quieto, a ouvir,
pleno de atenção e interesse. A observação de
Ismael Silva é importante para a compreensão das
várias fusões operadas instintivamente por um
grande criador popular. Examinemos:

A sua formação era a do pai, violeiro e cantador.
A influência mais antiga, a da infância, era portadora
de um universo estético cultural peculiar: o interior de
Minas Gerais. A propósito desta, o próprio Ataulfo
dizia:

“Eu acho que guardei na memória, sem
saber, muita toada da roça, e isso tem in-
fluência no meu samba; é por isso que ele é
assim triste...”

Havia, ainda, no fundo do seu ser, a
sensibilidade milenar da raça negra. De que nobrezas
africanas proviria? De que tristezas e dores ecoadas
na noite dos tempos teria surgido um canto assim,
carregado de lamentos, embora encapado de
alegria? E houve ainda, depois, a influência das
formas urbanas da música do Rio na década de 30.

Acrescente-se algo potente nas sensibilidades
especiais: a morte dos pais antes da adolescência.

No aspecto sociológico, a cidade do Rio passava
por processo de modernização. A população negra,
embora discriminada, conseguia a custo e lentamente
exercer sua religião de origem e exercitar formas de
arte peculiares, em metamorfose com a cultura branca.
A tecnologia do rádio e do disco fazia vislumbrar a pos-
sibilidade de caminhos profissionais, principalmente
para músicos e criadores de talento. O vertiginoso pro-
cesso de alimentar as necessidades da programação
radiofônica, então em expansão com obras sintoniza-
das com o mercado, impunha a necessidade da reno-
vação permanente de produtos próprios ao rádio ao
vivo (conjuntos musicais) e discos.Graças à incipiente,
mas veloz e crescente comunicação, o país começava
a conhecer novas faces de sua formação e de seu po-
pulário.

Nesse quadro, Ataulfo era portador dos impulsos
de ascensão do menino pobre, disposto “a ser alguém”
numa sociedade fechada para pobres e negros, aberta
somente, para a subida de status quando provinda do
sucesso radiofônico. Outro aspecto: ele sempre reve-
lou sabedoria na administração da própria carreira por
ser sagaz como observador da vida. Ajustou-se – as-
sim – aos padrões vigentes no gosto popular e, intuiti-

vamente, sem perda de autenticidade em suas cria-
ções – e talvez por isso – soube, aos poucos, encon-
trar em si mesmo e na realidade circundante, os temas
comuns à sensibilidade média. Tal percepção, levou-o
de início, a cativar os segmentos sociais ligados ao rá-
dio (os populares) e, em poucos anos mais, os seg-
mentos da classe média, até atingir todo o país com
obra de alto valor musical-poético-popular.

Anos depois, já vitorioso e festejado como compo-
sitor, transformou-se em “homem show”; compensou
com “As Pastoras” as limitações de sua voz agradável e
de curta extensão.Numa época em que os compositores
não cantavam as próprias obras e os grandes intérpretes
dominavam a cena, inseriu-se com êxito na estratégia do
sucesso, do show, do programa radiofônico, com inde-
pendência, autenticidade, descortino e tino comercial
raro em compositores populares.

A prova de sua inserção no universo dos domi-
nantes foi sua escolha como um dos dez homens mais
elegantes do país, na classificação famosa nos anos
50 de outro ascendente, este branco, filho de imigran-
tes árabes: Ibrahin Sued.

“Quando fui apontado como um dos
dez mais elegantes pelo Ibrahin, eu aparecia
nas fotografias com um terno de dez anos
atrás. É que naquela época, eu não podia
pagar um bom alfaiate. Mas depois de eleito,
surgiram grandes alfaiates que, interessados
em ganhar publicidade, ofereciam-se para
me fazer roupas de graça...” (Ataulfo Alves)

COMEÇO DE CARREIRA
Depois de gravar o primeiro disco com Carmem

Miranda, Ataulfo Alves penetra e se expande no uni-
verso do rádio e do disco. O sucesso viria com “Sauda-
de do Meu Barracão”, gravado por um cantor hoje des-
lembrado: Floriano Bélia. Ainda e uma vez, a apresen-
tação foi feita por Alcebíades Barcelos, o Bide. Em seu
depoimento de 1966 no Museu da Imagem e do Som,
conta, a propósito, Ataulfo:

“Naquela época o disco fazia sucesso
quando vendia mil, mais de mil. Os outros ga-
nhavam cem réis por face, mas eu, não sei por
que, já comecei ganhando duzentos réis.”

Em fins da década de trinta, Ataulfo, com cerca de
vinte e cinco anos, começou a produzir algumas obras
até hoje famosas, como “Sei que é Covardia”, de
1937:

“Sei que é covardia
Um homem chorar
Por quem não lhe quer."
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Praticamente de 1936 até sua morte, em
1969, perto de fazer sessenta anos, Ataulfo, ano a
ano, criou obras tocadas em rádio, boas em
vendagem de disco e sobretudo algumas
pertencentes à antologia do samba urbano/carioca,
quase todas situadas na exata interseção entre o
samba puro e o (depois) chamado samba-canção,
além de ritmos e intentos outros, como veremos
adiante.

1936 trouxe o “Vai, vai Saudade”. 1937, “Errei,
Erramos”. 1940 com Wilson Batista, vê (e ouve) o
sucesso carnavalesco “O Bonde de São Januário”.
Em 1941, o imortal:

“Leva, meu samba
Meu mensageiro,
Este recado,
Para o meu amor primeiro.
Vai dizer que ela é
A razão de meus ais
Não, não posso mais."

“Leva meu Samba” foi a primeira de suas obras
gravadas por ele como cantor.

1942 é o ano do sucesso popular maior de
Ataulfo, ainda que não uma de suas obras primas: “Ai
que Saudades da Amélia”, em parceria com Mário
Lago.Aquele ano e o sucesso do “Ai que Saudades da
Amélia” (música que ninguém quis gravar) marcam a
carreira do compositor: primeiro, o disco foi gravado
por Ataulfo, então desconhecido como cantor;
segundo, surgiram naquele 1942, e por causa do
sucesso, as suas famosas “Pastoras”, grupo vocal
feminino que trazia, ao mesmo tempo, a marca, em
miniatura, da simbologia das escolas de samba e
cobria a agradável mas pouco extensa e volumosa
voz de Ataulfo nas passagens necessitadas de
agudos ou de força vocal, além de dotar seu conjunto
de um novo sentido de espetáculo. Aqui começou a
surgir o Ataulfo empresarial, a transformar a sua
tipicidade em matéria de consumo de excelente
qualidade musical e comunicativa. Respondendo
sobre a razão de ser das “Pastoras”, o próprio Ataulfo
dizia, bem humorado:

“As Pastoras? É porque eu não podia
encarar o público só com este pedacinho de voz...”

AMÉLIA, MULHER DE VERDADE
O ator, compositor e escritor Mário Lago havia

entregue a Ataulfo alguns versos para musicar. A força
da melodia e uma certa intuição sobre a necessidade
de ser a música popular curta, direta, sintética,
levaram-no a ajustar os versos de Lago, podando-os e
de certa maneira modificando o seu sentido. Bom

caráter, porém, achou que deveria manter o nome de
Mário Lago, por respeito ao parceiro e amigo e por haver
sido a partir dos versos por ele escritos, que lhe veio a
inspiração para o samba.

Ao saber que a obra fora gravada com a poesia
alterada, Mário Lago, com razão, enraiveceu-se.Consta
que não queria reconhecer a parceria. Há mais:
ninguém queria gravar a música, devido a seu clima
enfadonho, depressivo, melodia em tom menor,
tristonha, em suma o anti-sucesso.

É Ataulfo quem o diz no depoimento para o Museu
da Imagem e do Som:

“Olhavam e diziam: ”Olha Ataulfo, o samba
é bonito, mas não é bem o meu estilo." ...
“Ataulfo, sinto muito, mas infelizmente o meu
repertório está completo... E assim, vários
cantores recusaram-se a gravar o samba”.

Gravou-o, então, de modo experimental (apenas
aproveitando a onda de gravações para o Carnaval de
1942), o próprio Ataulfo Alves, acompanhado por
ótimo arranjo e as vozes femininas que se
constituiriam a partir daí nas suas “Pastoras”. Que
intuição latejaria naquele autêntico “tiro n’água”,
gravado sem qualquer pretensão de vitória?

Sucesso estrondoso no Carnaval daquele ano e,
hoje, obra presente nas antologias de música popular
brasileira por seu conteúdo polêmico; o da mulher
conformada com o destino, síntese de um modo de
comportar-se, que a expansão das idéias feministas e a
própria independência pessoal e profissional das
mulheres viriam, depois, condenar.

“Ai que Saudades da Amélia” possui, por outro
lado, uma afirmação da compreensão e da tolerância
(e não apenas do tão condenado conformismo) que a
faz mobilizar os modos de comportamento ditados
pelo afeto e pela solidariedade. Amélia ficou como o
símbolo não da mulher compreensiva, amiga, solidária
(a da letra da música), mas da mulher dominada,
humilhada, explorada; e é ao símbolo da Amélia
submetida (gerado pela música ainda que independente
da vontade de seus autores) que se centram as
restrições (libertárias) feministas.

Para acentuar o conjunto de dissabores causados
por “Ai que Saudades da Amélia”, ao lado da alegria
pelo sucesso que o consagrou em todo o Brasil e abriu
as portas para Ataulfo como compositor e intérprete,
acrescente-se que, da obra, ele e Mário Lago não viram
tostão... Gravando-a experimentalmente, sem crer em
possível êxito e numa fase de dificuldades financeiras
do compositor, Ataulfo vendeu-a para os “Irmãos
Vitale” que até hoje faturam a imortalidade de uma
obra nascid a quase por acaso, mas por-
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tadora de algum elemento perturbador e profundo,
que a transformou em clássico da música popular
brasileira.

“Ai Que Saudades da Amélia” é o “Casablanca”
da MPB...

A gravação original do “Ai que Saudades da
Amélia” traz ainda algumas curiosidades. A abertura
foi feita pelo grande Jacob do Bandolim, e o acompa-
nhamento, pelo grupo Academia do Samba. O estilo
da gravação, a voz tristonha de Ataulfo seguida por
um pequeno coro, parecia estar inaugurando o que
hoje se chamaria um “som” próprio, vale dizer, forma
original e peculiar, um estilo. Em plena era das gran-
des vozes solistas (Francisco Alves, Orlando Silva Síl-
vio Caldas, Carlos Galhardo), a autenticidade do
modo de cantar de um sambista do Estácio, o tipo de
arranjo peculiar e nacional com coro, regional e al-
guns sopros, misteriosamente correspondeu a algu-
ma vontade subjetiva do mercado. Havia originalida-
de no formato por ele descoberto.

AINDA MÁRIO LAGO
O sucesso de “Amélia”, apesar dos dissabores

iniciais com Mário Lago, não desfez, antes animou a
dupla que tentou e obteve, no Carnaval de 1944, novo
êxito com o “Atire a Primeira Pedra”.

“Covarde sei que me podem chamar
Porque não guardo no peito esta dor
Atire a primeira pedra, ai, ai, ai
Aquele que não sofreu por amor."

Aqui já se pode encontrar o estilo Ataulfo em
plenitude. A melodia triste, o andamento malemolen-
te e cadenciado (por falar em cadenciado, anos de-
pois escreveria: “quero morrer numa batucada de
bamba, na cadência bonita do samba...”), dor de
amor, derrota afetiva, algum conformismo, romantis-
mo no sentimento, porém, não nas palavras ou der-
ramamentos; recato no sofrimento, melodia de assi-
milação imediata, clareza absoluta e vinculação da
história melódica com o teor da letra. E o acento de
samba-filosófico, ou de sabedoria, a traduzir de ma-
neira simples, popular e direta, reflexões sobre a
vida; sempre alguma frase com sabor de aforismo,
breve meditação filosofal sobre o viver, o que se ca-
sava, aliás, com o biotipo de Ataulfo, digno da mais
elevada nobreza de espírito de africanos milenar-
mente sábios.

Com Mário Lago, Ataulfo faria ainda, para o Car-
naval de 1945, duas outras obras de menor repercus-
são: “Capacho” e “Pra que mais Felicidade”.

A essa altura já se firmara como adequado intér-
prete das próprias músicas, e embora compositor de

muitos parceiros, gravado por diversos cantores, a in-
tuição artístico-empresarial levava-o a reservar para
si, melodias e letras que se lhe ajustavam ao estilo,
com arranjos e ritmo a seu gosto, fusão perfeita do
samba de asfalto com o samba-canção, quando este
ainda era tocado em andamento algo mais rápido, an-
tes de se aproximar da batida do bolero e de desa-
guar na bossa nova, para praticamente desaparecer
no aluvião da “Jovem Guarda”, do “Tropicalismo” e do
rock, para voltar, em fins dos anos 90 sob a forma al-
cunhada “Pagode”.

Outra inovação de Ataulfo, foi, pois, gravar as
suas composições correndo paralelo ao sucesso do
cantor-protagonista ou da interpretação “narcisisan-
te” do ídolo popular (Francisco Alves, Orlando Silva,
Carlos Galhardo, Sílvio Caldas, Nelson Gonçalves).
Noel, a exceção, o fizera na década de trinta. E, um
pouco, e com menor repercussão, Almirante. Havia,
sim, o cantor que também compunha, Sílvio Caldas, por
exemplo, ou as parcerias de origem mercadológica de
Francisco Alves. Estes, porém, eram predominante-
mente cantores.E Ataulfo, compositor.Foi, portanto, ou-
sadia, atrevimento, ato de coragem, exceção. O suces-
so de “Amélia” o animara não apenas a cantar, mas ser
dos primeiros a se apresentar com o que dos anos 70
em diante, ficou conhecido como “a sua banda”, abrasi-
leiramento da palavra band das band leaders nor-
te-americanas, pouco tendo a ver, só etimologica-
mente, com as bandas, bandinhas, do interior brasile-
iro. E a “banda” do Ataulfo já empresário e one man
show eram as “Pastoras”...

Antes de dedicar-me a elas, apenas recordar
que da década de 60 em diante, os compositores pas-
saram a ser intérpretes das próprias músicas, tives-
sem ou não voz, afinação ou belo canto. Ataulfo inici-
ou corajosamente a saga do autor-intérprete, que traz
peculiaridade ao canto em plena era dos grandes
cantores protagonistas.

AS PASTORAS
Ataulfo Alves talvez seja o primeiro dos composi-

tores de origem popular, nutrido nas rodas dos bambas
do Estácio, a realizar uma espécie de alegoria do sam-
ba autêntico do asfalto e preparar um produto assimilá-
vel pelos segmentos alheios a este ambiente.

Na década de quarenta, as escolas de samba,
embora em crescimento e evolução (nessa época
aparecem alguns dos principais sambas de enredo),
não haviam chegado aos segmentos consumidores
de rádio e de disco. Ademais, os processos de grava-
ção da época não podiam captar a plenitude da mas-
sa sonora que envolve a gigantesca bateria e milha-
res de vozes em uníssono a cantar a melodia.

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ���� ����



Os segmentos dominantes da sociedade ainda
não haviam encontrado no samba chamado “de raíz”,
o grau de beleza e verdade que hoje os leva a
consumir e a se apropriar do espetáculo, ameaçando
descaracterizá-lo, a começar pelo ritmo.Necessidades
ligadas ao desfile, à padronização de um tipo de batida
que “levante” e “empolgue” na avenida, levaram as
escolas de samba nas décadas de oitenta e noventa a
praticamente eliminar o andamento sincopado do
samba, tal a aceleração da batida, o que o aproxima da
marcha. Hoje é marcha sincopada, jamais samba. Até
foi inventada uma expressão atenuadora do erro:
samba-marcheado.

Na década de quarenta, o andamento do samba
das escolas ainda se dava dentro de uma sedutora
cadência, a original, com síncopes a permitir a inser-
ção de melodias e letras de maior expressividade. A
música possuía presença menos incidental e mesmo
acidental no espetáculo. Era essencial. E graças ao
andamento mais lento e sincopado do samba foi pos-
sível existirem: os passistas, a coreografia, os mes-
tres-sala, as porta-bandeiras, as baianas, etc...

Ataulfo retira desse universo alguns elementos
básicos e, com agudo tino comercial e percepção do
gosto de outros segmentos da população, realiza
uma espécie de samba de câmera, se assim pode-
mos chamá-lo, uma versão soft ou cool do samba de
massas. Era o blue em ritmo de samba, ademais,
ponte entre a criação popular e o consumo das clas-
ses dominantes.

Tal versão suavizada do samba de massas
substitui as milhares de vozes do desfile das escolas
pelo coral sintético, portanto simbólico das vozes fe-
mininas a que chamou “As Pastoras”, mantém a pre-
dominância do ritmo brasileiro autêntico, em anda-
mento mais cadenciado que o das escolas, e traz o
elemento da negritude na forma lamentosa do canto
(o blue), sua ótima dicção e a inflexão mais falada
que cantada, ajuste perfeito às limitações do baixo
volume e pequena extensão de sua voz relativamente
afinada. Um produto, portanto, de característica artís-
tico-comercial, ajustado ao mercado, e de total auten-
ticidade, tradutor dos elementos básicos do samba
popular brasileiro, tornando claro em temática e es-
sência para o consumo das classes média e alta, as
únicas que, à época, podiam comprar discos. E sem a
perda da popularidade indispensável ao rádio popular
e populista no qual militava.

Ataulfo jamais pensara em ser cantor: É ele
quem diz:

“Como eu sabia que não podia encarar
o público com esse pedacinho de voz,

pensei: vou organizar um grupinho. Fui
arrumando as vozes femininas e ia pedindo
a todo mundo que me desse um nome para
o grupo. Um dia, passando pelo Largo da
Carioca, encontrei com o Pedro Caetano.
Eu lhe disse: – Olha Pedro, tenho um
conjunto, queria dar um nome para ele,
uma coisa mais ou menos assim: Ataulfo
Alves e alguma coisa. O Pedro respondeu:
– Ah! Ataulfo Alves e suas pastoras, por
enquanto. Depois eu te arranjo outra
coisa.”

As “Pastoras” nascem nesse contexto e dão
marca da tipicidade do samba, espécie de versão
sonora das notáveis baianas dos desfiles das
escolas de samba. Representam a alegoria do coro,
a presença contrapontística. As primeiras Pastoras
foram Olga, Marilu e Alda, ainda em princípios da
década de quarenta. Ataulfo, lentamente prospera
como empresário, como protagonista do próprio
show; viaja, faz apresentações e consegue até
programas próprios em rádio e depois na TV. Em
1961 participa – com Herivelto Martins, Jorge
Goulart, Nora Ney e outros – de caravanas de
música brasileira ao exterior para divulgação cultural
– formidável iniciativa de Humberto Teixeira nos
anos 50 – e chega a fundar sua própria editora de
músicas, a “Ataulfo Alves Edições”.

Sobre uma excursão ao exterior, quando levou
consigo duas músicas recém-lançadas, de diferentes
estilos, mas de alta qualidade: “Mulata Assanhada” e
“Na Cadência do Samba”, vejam o que disse Ataulfo:

“Numa boate em Estocolmo, entrei em
cena sozinho, como estava ensaiado. Antes
que começasse a falar, algumas pessoas
começaram a cantar ”...Nunca vi fazer tanta
exigência..." Senti um nó na garganta, sem
saber o que fazer. Aí lembrei-me do Chico
Alves, que me dizia que nessas horas era
bom se contrair todo e fazer figa. Assim
que pude, peguei o violão e comecei a
cantar “Amélia”, com todos me
acompanhando. Quando saí do palco,
chorei de emoção."

De volta ao Brasil, certo dia foi abordado na rua,
por um padre português, que cantou para ele “Mulata
Assanhada”. O padre havia assistido sua apresentação
em Portugal e não esquecera a música.

No Ataulfo empresário autodidata (notável
autodidata ele foi em tudo na sua vida de lutas),
destaque-se, ainda, a presidência da União Brasileira
de Compositores, UBC, nascida para organizar a ativi-
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dade até então amadora ou diletante, jamais
profissional.

Em vários desses períodos apresentou-se com
as “Pastoras”, depois quatro: Antonina, Geraldina,
Geralda e Nadir. Nos últimos anos de vida, década de
sessenta, alegando custo alto para o seu conjunto
com as “Pastoras” e remunerações abaixo do mereci-
do, Ataulfo delas desligou-se, passando a apresen-
tar-se sozinho, já na condição de artista consagrado e
legenda de nossa música popular. Ainda aqui, soube
valorizar-se. Era época de desamparo para o samba
e sambistas. Enquanto gente da sua geração, Ismael
Silva, Cartola, Nelson Cavaquinho e tantos outros es-
tavam esquecidos e relegados, Ataulfo sempre ele-
gante e resistente, conseguira se apresentar como le-
gendária e vitoriosa figura de nossa música popular.

OS PARCEIROS
Ataulfo Alves foi prolífero. Mais de sessenta

obras, com parceiros variadíssimos ou sozinho, em
letra e música. Chega a ser impressionante a quanti-
dade (e qualidade) das parcerias ao longo dos trinta e
cinco anos de carreira. Ataulfo costumava dizer que
compor música para ele era uma necessidade espiri-
tual.

O resultado desta obra díspar e desigual ainda
está a merecer a devida avaliação crítica, pois dela
permanece – como clássicos de nossa música – cer-
ca de uma dúzia de sambas de definitivo sucesso po-
pular:

“Ai que Saudades das Amélia”, “Pois é”,
“Laranja Madura”, “Sei que é Covardia”, “Atire
a Primeira Pedra”, “O Bonde de São Januá-
rio”, “Meus Tempos de Criança”, “Eu sei que
vou Morrer”, “Mulata Assanhada”, “Fim de Co-
média”, “Errei Sim”, “Na Cadência do Samba”,
“Você Passa e eu Acho Graça”, “Leva Meu
Samba”, “Vai, mas Vai Mesmo”.

A obra, porém, é enorme, devendo ser separa-
das as composições para carnaval, marchas e sam-
bas, das outras chamadas “de meio de ano”. Há mui-
tas composições que cantam as origens negras e a
negritude africana, infelizmente sem reproduções, via
novas gravações, e há as tentativas de Ataulfo em vá-
rios outros gêneros como a batucada, o batuque, a to-
ada-cateretê, o samba-maracatu, o samba-canção, o
choro e o partido alto, por ele composto anos antes do
hoje exitoso pagode.

O samba, todavia, domina a sua criação. Ele é
acima e além de tudo um grande compositor de sam-
bas. A força do ritmo e a certeza de ser a manifesta-
ção popular brasileira típica, juntamente com o choro

(Ataulfo compôs alguns sambas-choro), leva-o não
apenas a tomar constantemente posição em defesa
de nossa música popular nas entrevistas, mas como
dirigente que foi de uma de nossas entidades musica-
is defensoras da moralização na arrecadação do dire-
ito autoral e da presença crescente de nossa música
nas emissoras de rádio, a UBC, super citada.

Em fins da década de cinqüenta, em várias en-
trevistas, Ataulfo profligou a deformação operada
pela programação das emissoras de rádio no gosto
popular, com a quase total descaracterização da pro-
gramação radiofônica, principalmente a das emisso-
ras em FM.

Ameaçado pela invasão dos ritmos estrangeiros,
o samba necessitava de vitalidade mercadológica. Em
1954, com a intenção de “revitalizar o samba”, ele pro-
moveu o show O Samba nasce no Coração, na boate
Casablanca, onde lançou um dos seus maiores suces-
sos: Pois É, que termina assim:

“Mulher a gente encontra em toda a
parte,

só não encontra a mulher
que a gente tem no coração."

Ataulfo contou que o pintor Pancetti, “seu ir-
mão de arte”, gostou tanto da música, que pintou
um quadro inspirado nela e ofereceu-o a Ataulfo.
Este, emocionado, compôs “Lagoa Serena”, dedi-
cando-a a Pancetti. Inspirado, Pancetti pinta Lagoa
Serena e escreve a Ataulfo dizendo que a tela, por
direito e justiça lhe pertence. A partir daí, os dois
grandes artistas estabeleceram sólida amizade.

“... Pancetti dizia ser meu irmão de
arte. Fiz muita farra com o Ari e o Pancetti
em Salvador. Foram noites inesquecíveis...”
(Ataulfo Alves)

De alguma forma podemos dizer que mesmo
sem fazer música ou letra, Pancetti foi parceiro de
Ataulfo. E quem vivenciar a dolorosa beleza das soli-
dões praieiras do pintor, encontrará um clima emocio-
nal afinado com a tristeza serena da maioria dos sam-
bas de Ataulfo Alves.

A década de sessenta inicia-se com o impacto
da bossa nova e do ié-ié-ié, relegando mais uma vez o
samba. Mas Ataulfo gostava dos novos movimentos,
assim como os jovens gostavam de suas músicas.
Essa boa relação produziu efeitos surpreendentes:
Roberto Carlos gravou “Amélia” (1967) e Ataulfo
Alves fez parceria com Carlos Imperial, produzindo
“Você Passa e eu Acho Graça” e “Você não é como as
Flores”.
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“Sinceramente, como antigo, dou meu
voto de louvor aos rapazes da bossa nova,
porque estão procurando qualquer coisa
para enriquecer a música brasileira.” (Ataulfo
Alves)

O nome de alguns de seus mais de quarenta
parceiros deve ser recordado, para que se tenha a
idéia exata da versatilidade buscada e pela militância
real de Ataulfo Alves em todos os escalões de nossa
música popular urbana, sempre procurando estilos di-
versos, variedade e a captação exata do sucesso,
embora este lhe tenha chegado, quase sempre, atra-
vés das obras exclusivamente suas e por ele interpre-
tadas.

Eis alguns de seus múltiplos parceiros: Wilson
Batista, Alcebíades Barcelos (Bide), Felisberto Mar-
tins, Lamartine Babo, Mário Lago, Benedito Lacerda,
Assis Valente, Herivelto Martins, Roberto Martins,
Alberto Ribeiro, Antonio Almeida, Aido Cabral, Sílvio
Caldas, Marino Pinto, Jorge Murad, Sinval Silva, Cla-
udinor Cruz, Haroldo Lobo, Nássara, Peterpan, Car-
los Imperial, David Nasser, Jacob do Bandolim, Jorge
Faraj, Luís Bandeira, Newton Teixeira, Miguel Gusta-
vo, André Filho, Dunga, Raul Longras.

Lista eclética, incompleta, expressiva de obra
versátil, necessitando ser reestudada em profundida-
de e extensão, além dos marcos exclusivos dos su-
cessos que a caracterizaram.

Lembranças – Homenagens – Opiniões
“É possível diálogo entre a nobreza e o samba?
Manchete provou que sim, reunindo numa con-

versa informal, o Príncipe D. João de Orleãs e Bra-
gança, um dos membros da Família Imperial do Bra-
sil, e o sambista Ataulfo Alves, autor de sucessos
inesquecíveis, entre os quais o único samba rigorosa-
mente imortal: “Amélia”.

No confortável apartamento de D. João, no Mor-
ro da Viúva, cercado de relíquias históricas – como a
mesa em que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea –
Ataulfo Alves mostrou que também pertence a uma
certa nobreza, feita de sentimento e melodia." (Revis-
ta Manchete – 9-4-66)

Mário Lago fala das músicas de Ataulfo:
“O samba de Ataulfo tem um negócio diferente

qualquer. Parece mineiro andando no meio da estra-
da, meio fingindo que não quer ir, e indo. Tem um ba-
lanço gozado, diferente, como mineiro andando na
estrada.”

“Flora Matos, Jair Amorim, Afonso Teixeira e Mil-
ton Pacheco conversam animadamente com Ataulfo
Alves, pouco antes da cirurgia. É uma sala confortá-

vel, com poltronas e uma mesa de jantar. Perto da ja-
nela, um retrato enorme do compositor, o mesmo que
decorou a porta do Sarau, durante sua última tempo-
rada. O telefone não para.

O dia inteiro é assim. Recebo chamadas de Mi-
raí, Londrina, Brasília, Cataguases, o pessoal não me
esquece. Aqui também, os médicos e enfermeiras vi-
vem me dando atenção.

Apesar do elegante pijama beje, é difícil acredi-
tar que poucas horas o separam de uma cirurgia deli-
cada.

De mais de 40 anos inteiramente dedicados à
música, muitas recordações e lembranças permane-
cem vivas para o grande mestre...

De suas inúmeras viagens pelo exterior, sempre
divulgando a nossa música, Ataulfo relembra:

Eu fazia um show em Madri, quando me pedi-
ram que cantasse “Amélia”. Expliquei que era impos-
sível, pois não estava no programa e eu não tinha vio-
lão. No dia seguinte, a mesma coisa, e quando voltei a
falar no violão, um senhor se levantou de sua mesa e
me presenteou com um. Fiquei emocionado.

Outra coisa que marcou, aconteceu na Suécia.
Lá tem uma firma, a Erikson, que todo mundo mais ou
menos importante que visita o país, eles levam para
mostrar. E tem um tal livro oficial onde todos assinam.
Li nomes como Hitler, Mussolini, Juscelino, Churchill,
e lá ficou Ataulfo Alves.

E o lenço branco? Ataulfo pega um guardanapo
de papel na mesa, onde a enfermeira já deixou o seu
jantar e dobra-o ao comprido, fazendo uma espécie
de rolo.

Na Boate Casablanca eu pegava um papel
branco e fazia assim, era só para ter alguma coisa na
mão. Uma espécie de batuta, para comandar as pas-
toras.Um dia, o homem da limpeza jogou fora o papel,
e como eu não tinha mais tempo de fazer outro, pe-
guei o lenço. Na noite seguinte fiz outra batuta. Quan-
do o show começou, um habitué da boate levan-
tou-se e me deu o lenço dele. Aí eu vi que o lenço fun-
cionava.

De todos esses anos, o saldo que ficou, segun-
do ele, é mais do que positivo.

É claro que a gente se decepciona. O artista é
sempre um emotivo, e é muito fácil fazê-lo chorar ou
ficar com raiva. Mas não há dúvidas de que as alegrias
foram maiores que as tristezas." (JB – 19-4-69)

“Não resistindo às complicações pós-operató-
rias, faleceu ontem, às 19 h 15 m, na Casa de Saú-
de São Sebastião, o compositor Ataulfo Alves, de
60 anos de idade, que fora submetido há cinco dias a
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uma operação de úlcera duodenal. Seu corpo está
sendo velado na capela do Cemitério do Catumbi, de
onde sairá para ser enterrado, ali mesmo, às 16 horas
de hoje.” (Última Hora – 21-4-69)

“De Ataulfo poderia ser dito que a música lhe
corria nas veias. Em novembro de 1966, ao depor no
Museu da Imagem e do Som, ele próprio declarou: –
Sou filho de um homem que cantava muito e era um
grande violeiro, chamado Severino de Souza, a quem
chamavam de Capitão, porque era bem falante e sa-
bia comunicar-se com o povo. Minha mãe, hoje com
91 anos, Matilde Rita de Jesus, também foi cantora.
Nasci em Miraí, Minas Gerais, a 2 de maio de 1909,
em um domingo de sol, às 14 horas.” (O Globo –
21-4-69)

“... Ataulfo não era santo. Era um homem normal
que zelava por seu nome famoso conseguido a custo
de muito sofrimento e lutas. Um sentimental nato, ca-
paz de amar um amigo a ponto de defendê-lo sem
medir conseqüências... Ataulfo era gente, gente mes-
mo. Tão autêntico quanto sua arte. Ele era povo. E ali
residia o segredo de sua comunicação. E samba é
povo. Portanto, onde houver povo o ”mestre" estará
sempre presente. Nos privamos da figura, mas sua
arte integrará perenemente a autêntica música popu-
lar do Brasil.

Como bom mineiro, jamais esqueceu sua cida-
dezinha natal, à qual dedicou um bonito samba intitu-
lado: “Pequena Miraí”, em que relembra sua infância
de pobreza alegre, dizendo que era feliz e não sabia,
como um protesto à realidade atual, onde o dinheiro e
o sucesso não conseguiram dar-lhe a felicidade so-
nhada.

Dia 20 de abril de 1969, sete e meia da noite de
um domingo comum, morreu Ataulfo Alves. O Estado
Maior do Samba perdeu seu Ministro. A música popu-
lar brasileira veste-se de luto e chora a ausência de
seu filho amado.Os surdos (tambores) dão o toque de
silêncio. As baterias das Escolas de Samba emude-
cem. O estandarte do Salgueiro está a meio pau em
honra a seu mestre. As pastorinhas cantam a melodia
da saudade. Chora o Brasil inteiro a morte do grande
sambista.

Perdoem-me, mas neste instante as lágrimas pre-
judicam-me a visão e me recordam aquela estrofe onde
o mestre dizia: “Falou mais alto no meu peito uma sauda-
de, e para o caso não há força de vontade.”

Saravá mano Ataulfo! Creia: estarás conosco
eternamente. Tua Amélia (que hoje pranteia) continu-
ará a retratar a mulher ideal. Fizeste do samba men-
sageiro do amor e ele assim seguirá. Disseste-o bem:
“O meu nome ninguém vai jogar na lama. Diz um dito

popular, morre o homem fica a fama...” e assim será.
Que teu lenço branco jamais seja maculado, e que
Deus reserve no céu o cantinho que buscavas na ter-
ra." (Titto Santos)

“O sapateiro Antônio Balbino não vai mais ficar
até de madrugada ouvindo-o cantar e tocar violão.
Walter Moreira, dono do bar em frente à praça princi-
pal da cidade não guarda mais o copo de cerveja ge-
lada e o cálice de pinga – uma branquinha que, ao sol,
muda de cor: é quase amarela – para quem fez muitos
versos bonitos sentado ali, naquela mesa de canto.
Zé Rotondo, o amigo de infância, não tem mais ne-
nhuma esperança de receber os discos que lhe pro-
meteu. Dona Aracy, a esposa do prefeito não pode
mais convidá-lo para os shows beneficentes e os
desfiles de moda. A cidade – a cidade inteira – não o
espera mais em dias de festa, com seus poucos car-
ros e muitas dúzias de foguetes. Mas Antônio Balbino,
Walter Moreira, Zé Rotondo, dona Aracy – a cidade in-
teira rezou ontem por ele em uma missa na rua que
recebeu seu nome, cantou suas músicas no pátio do
Ginásio Estadual, falou nele com muito respeito por
todas as esquinas. Porque para esta pequena cidade
da Zona da Mata mineira, escondida entre morros, a
500 quilômetros de Belo Horizonte, a quase mil de
São Paulo, ele sempre foi a pessoa mais importante.
Ontem, se ele ainda vivesse, estaria lá comemorando
o dia dos seus sessenta anos de idade, com seu enor-
me sorriso, seu andar elegante, suas roupas bem feitas,
seus cabelos brancos. E faria a mesma coisa de sem-
pre: encostado em uma das árvores da praça principal,
bateria com os dedos em uma caixa de fósforos acom-
panhando o ritmo da música que sai do serviço de
alto-falantes da igreja matriz da cidade – ”Eu daria tudo
o que tivesse/ Pra voltar aos tempos de criança/ Eu
não sei porque a gente cresce/ E não sai de nós essa
lembrança/ Aos domingos missa na matriz/ Da cida-
dezinha onde nasci/ Ah! Meu Deus, eu era feliz e não
sabia no meu pequenino Miraí." (Jornal da Tarde –
3-5-69)

“...Um samba ou outra qualquer canção de Ata-
ulfo a gente conhece logo, pelo estilo personalíssimo
do grande autor. Suas letras e sua música se identifi-
cam com grande notoriedade. Sambista dos mais
autênticos, compositor dos mais brasileiros. Sambas
simples, sem alardes, letras originais, melodias bem
nossas. Posso dizer que muitos autores fazem mú-
sicas excelentes e outras, sem expressão. Não, isto
com o saudoso Ataulfo não acontecia. Um samba
de Ataulfo Alves tem sempre algo notável para nos
dizer. Aquela história do ”boêmio nos cabarés da
cidade em busca de felicidade"... ou ..."às ve-
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zes passava fome ao meu lado e achava bonito não
ter o que comer"... ou ..."agradeço ao criador que me
fez um sonhador para melhor te exaltar"... ou então:
..."rima rica do meu verso, minha canção preferida,
melodia do meu samba, vida da minha própria vida."
Entre tantas, são estas as letras bonitas nas linhas
melódicas do grande e saudoso Ataulfo Alves de
Souza, esse poeta do samba que a bondosa cidade
do Miraí mandou para todo o Brasil consagrar.

Infelizmente o Brasil perdeu seu grande artista.
O samba perdeu seu grande companheiro, seu gran-
de cantor, seu excelente poeta. Elegante ao vestir-se,
elegante ao falar, elegante ao tratar a todos, Ataulfo
Alves foi um exemplo de um verdadeiro artista. Figura
honrada do panorama musical brasileiro. Um artista
na forma excepcional da palavra. Um artista de perso-
nalidade... Morrendo Ataulfo Alves, perdeu o Brasil
um dos legítimos representantes do seu cancioneiro
popular, estando de luto a verdadeira e legítima músi-
ca popular, a que podemos chamar de brasileira!..."
(Mário Filho – maio 1969)

“O Viaduto Ataulfo Alves, na Avenida Brasil, foi
inaugurado ontem à noite pelo Governador Negrão de
Lima, que começou dizendo que ”a obra perpetuará a
lembrança do compositor na memória do povo." O Vi-
aduto Ataulfo Alves começa na rua Prefeito Olímpio
de Melo, em São Cristóvão e, passando sobre a Ave-
nida Brasil, elimina um cruzamento perigoso para o
tráfego e comporta também a travessia de pedestres,
tornando desnecessários dois sinais luminosos que
antes emperravam o trânsito." (Jornal do Brasil –
11-6-1969)

“Meio-dia, no Cemitério do Catumbi. Uma vela
apagada e uma flor de plástico marcam o túmulo de
Ataulfo Alves.Há um ano atrás, dez mil pessoas se re-
uniram no mesmo lugar para enterrá-lo... Uma senho-
ra de 68 anos anos passou, baixou a cabeça e rezou
durante meia-hora diante do túmulo do ”mestre"... –
Sempre admirei Ataulfo. Uma das maiores emoções
da minha vida foi quando eu o conheci pessoalmente,
saindo de uma festa do Maracanã. Hoje eu me lem-
brei que fazia um ano de sua morte e vim rezar por
ele. Tive que sair escondida de casa porque meus fi-
lhos acham ridícula essa minha admiração por um
compositor.É por isso que não digo o meu nome, para
eles não descobrirem que eu estive aqui." (Correio
da manhã – 21-4-70)

“1970 – Lançamento do disco Ataulfo Alves por
Helena de Lima e Adeilton Alves. São 31 músicas de
Ataulfo Alves, um precioso documento que contribui
para a perpetuação da obra de um compositor de tão
grande importância para o Brasil.

Autores como Ari Barroso, Lamartine Babo,
Custódio Mesquita e tantos outros, donos das mais
importantes peças do cancioneiro popular, não tive-
ram ainda seus trabalhos reunidos em um ou dois ele-
pês, à exceção de Noel Rosa que teve quase todas as
suas composições conhecidas fixadas em disco pela
cantora Marília Batista, há alguns anos.

É por isso que o recém-lançado disco passa a ter
uma importância muito grande na história da MPB, que
tem ainda o conjunto de Lauro Miranda e o regional do
bandolinista Luperce Miranda para valorizá-lo mais."
(Juvenal Portela – Jornal do Brasil – 21-7-70)

“... Com Amélia, fatos pitorescos aconteceram
no decorrer da vida de Ataulfo Alves, como uma vez,
que ele era padrinho de casamento numa cidade do
interior e, quando o padre soube quem era ele, fez
todo o sermão para a noiva, aconselhando-a a ser
como Amélia...

Amélia também fez Ataulfo ficar conhecido entre
os jovens da década de 60, quando já velho, andava
meio esquecido, em plena época do ié-ié-ié. Roberto
Carlos, que também amava o bom samba, cantou
Amélia no programa Jovem Guarda e levou o próprio
Ataulfo para os jovens verem. E era incrível a quanti-
dade de aplausos que recebeu. Foram tantos, que o
velho Ataulfo teve que cantar muitas outras músicas
suas...

Os planos de Ataulfo sempre foram de fazer sam-
ba para o povo. De fato, parece ter sido. Poucos compo-
sitores foram tão férteis e tão bons: 700 músicas em 35
anos de atividade, o que representa uma média de qua-
se uma por quinzena. E quantas foram sucesso!" (Dir-
ceu Soares – Folha de S.Paulo – 1979)

“Em 1984, por ocasião das homenagens aos 15
anos da morte do compositor, João Máximo escreve:
”Com todas as homenagens que recebe, no décimo
quinto aniversário de sua morte, Ataulfo não está ten-
do a posteridade que merece. Sambista da estatura
de um Cartola, um Ismael Silva, um Nélson Cavaqui-
nho, parece não desfrutar, sobretudo entre os estudi-
osos da música popular, do mesmo prestígio daque-
les três.

Erros de avaliação como estes são comuns na
música popular brasileira. Cartola, um gênio, passou
mais de vinte anos esquecido. Ismael, que em 1930 já
era um gigante, só em meados da década de 50 foi re-
descoberto depois de um longo silêncio. Nelson, da
mesma forma, já estava de cabelos brancos, a cami-
nho dos 60, quando começou a ser reconhecido
como um dos nossos maiores sambistas.

... Ataulfo, em matéria de estilo e temperamento
artístico sempre foi independente. Ouviu o que os
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sambistas do Estácio faziam, mas não os copiou.
Entrou para o rádio, passou a conviver muito de perto
com os compositores brancos dos anos 30 e 40, mas
não foi influenciado por eles. Suas composições são
inconfundíveis. Pelo menos as mais representativas
não podiam ter sido feitas por ninguém mais. Há ne-
las o sabor tipicamente carioca dos sambistas que se
faziam em meio de ano nas escadas, mas também
um tempero interiorano, uma mineirice que lhe confe-
re um caráter único, puro Ataulfo...

Os sambas de Ataulfo realmente chegavam ao
lugar certo. Como obras de arte e como aceitação po-
pular. Foi um excelente intérprete, a voz triste, lamen-
tosa, mas sempre bem colocada entre as harmonio-
sas passagens vocais das pastoras. Nenhum sambis-
ta foi tão bom intérprete de suas composições...

Ataulfo não está tendo a posteridade que mere-
ce... merece ser mais conhecido, mais divulgado. Não
basta que lhe cantem Mulata Assanhada ou Na ca-
dência do Samba ou que repitam que “Amélia é que
era mulher de verdade”. Um programa de televisão já
foi feito em sua homenagem, um show na Funarte vai
recordar-lhe algumas músicas, a Assembléia Legisla-
tiva prepara-se para transformá-lo em “cidadão cario-
ca”. Mas é pouco, muito pouco." (Jornal do Brasil –
24-4-84)

“No aniversário de 15 anos da morte de Ataulfo
Alves, estréia o espetáculo Leva Meu Samba, estrela-
do por Elizeth Cardoso e Ataulfo Alves Júnior, dirigido
por Túlio Feliciano, com direção musical de Maurício
Carrilho, na Sala Funarte.

...Ataulfinho, filho de Ataulfo, abre o espetáculo
e junto com Elizeth interpretam composições como
Bonde de São Januário, Meus Tempos de Criança,
Na Cadência do Samba... Contar com o preciosismo
da voz da veterana Elizeth Cardoso em qualquer
show é receita de sucesso garantido, como atestam
seus mais de 40 anos de carreira. Mais uma vez a fór-
mula deu certo.

Recordando o amigo compositor, Elizeth diz:
“...Era uma pessoa alegre, humilde, simpática, sem-
pre preocupado comigo, queria sempre saber da mi-
nha situação financeira, sempre querendo saber de
mim, sinal que foi meu amigo mesmo...”

...Espetáculo da maior qualidade, que tem um fi-
nal perfeito, com todo mundo sambando ao som de
Amélia, Leva Meu Samba e Atire a Primeira Pedra,
deixando o povo de alma nova." (Diana de Aragão–
Jornal do Brasil – 1984)

“O Arquivo Geral da Cidade (Rio de Janeiro)
presta homenagem a Ataulfo Alves, promovendo um
encontro musical com a participação de Ataulfo Alves

Júnior, Ellen de Lima, Joel de Castro, Paulo Marques
e Teresa Kury, além das vocalistas Branca e Franci-
nete. Antes do encontro, amigos e parceiros de Ataul-
fo darão depoimentos sobre sua vida e obra, inaugu-
rando também uma exposição fotográfica.” (O Globo
-11-9-86)

“O cantor Ataulfo Alves Júnior homenageia o pai
com show cheio de clássicos, no Teatro João Caeta-
no, em comemoração aos 25 anos da morte do ”gênio
do samba". O show é uma dobradinha entre Ataulfo
Alves Júnior e a cantora Áurea Martins, uma boa voz
do cenário de samba no Rio. (André Luiz Barros – O
Dia – 28-6-94)

“Ataulfo Alves, cujos 90 anos de nascimento e
30 de morte começam a ser celebrados com uma sé-
rie de shows no Rio e lançamentos de discos póstu-
mos, é um dos maiores compositores de samba de to-
dos os tempos. Óbvia para alguns, a afirmativa é duvi-
dosa para outros... Ataulfo Alves começou sob a in-
fluência do Estácio, região que reunia os mais legíti-
mos representantes de um samba que, a partir dos
anos 20, opôs-se esteticamente ao que se fazia na Ci-
dade Nova, primo-irmão do maxixe. Foi uma oposição
natural esta que os bambas do Estácio fizeram às
composições de Sinhô, Caninha, Pixinguinha, João
da Baiana, freqüentadores dos clubes de dança do lo-
cal e das festas baianas como Ciata. Este samba
amaxixado era, fundamentalmente, dançante, en-
quanto o do Estácio, que seria conhecido como ”sam-
ba de morro", tinha outro espírito, mais lento, mais
metódico, mais triste, embora muitos fossem feitos
para a única atividade que a polícia lhes permitia fora
do morro: desfilar no carnaval.

O que torna suas composições inconfundivel-
mente suas é o seu temperamento interiorano. Há
nas melodias de Ataulfo uma tristeza que soa como
mistura das dores que todo bom sambista cantava
com uma nostálgica remissão da infância...

O melhor Ataulfo está no que ele próprio inter-
pretou com sua voz negra, triste, quase súplice, em
“Leva meu samba” (sua estréia como cantor). “Ai que
saudades da Amélia”, “Sei que é covardia”, “Atire a
primeira pedra”, “Vida da minha vida”, “Meu lamento”,
“Vai na paz de Deus”.

“Ninguém tomou conhecimento de ”Atire a pri-
meira pedra" quando o disco foi lançado – lembra Má-
rio Lago. – Certa vez passei pela Praça da Bandeira e
vi um grupo de jovens cantando a música. Pensei:
“Deve ser algum parente meu”. Quando cheguei em
casa, minha mãe estava esfuziante com o sucesso.
Encontrei o Ataulfo “empilecado” no Café Nice de tan-
ta felicidade. Nunca o tinha visto assim."
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na), samba, 1944; Amor de outono (com Artur
Vargas Júnior), samba, 1969; Amor é mais amor...
depois da separação, samba-canção, 1939; Amor
perfeito (com Wilson Batista), marcha, 1951; Ana
(com Orlando Monelo e Antônio Elias), marcha, 1945;
Antes só do que mal acompanhado (com Benedito
Lacerda), samba, 1945; Aproveita a mocidade,
samba, 1964; Arrasta o pé moçada (com Maria
Elisa), marcha, 1952; As árvores morrem de pé,
samba, 1965; Assunto velho (com Wilson Falcão),
samba, 1940; Até breve (com Cristóvão Alencar),
samba, 1937; Até ela (com J. Pereira), marcha, 1938;
Até Jesus (com Wilson Batista), samba, 1952; Atire a
primeira pedra (com Mário Lago), samba, 1944;
Atraso de vida, samba, 1948; Balança mas não cai,
samba, 1953; Batucada no chão (com Assis Valente),
batucada, 1945; Bem que me dizem, samba, 1958;
Boca de fogo (com J. Batista), marcha, 1949; Boêmio
sofre mais (com Floriano Belham), samba, 1945; O
Bonde de São Januário (com Wilson Batista), samba,
1940; Brado de alerta, samba, 1955; Cabe na palma
da mão (com Artur Vargas Júnior), samba, 1968;
Cadê Dalila?, marcha, 1952; Calado venci (com
Herivelton Martins), samba, 1947; Caminhando,
samba, 1957; Canção do nosso amor, valsa-romance,
1939; Cansei, samba, 1952; Capacho (com Mário
Lago), samba, 1945; Capital de Noel, samba, 1968; A
Cara me cai (com Alberto Jesus), samba, 1953; A
Carta, samba, 1958; Castelo de Mangueira (com
Roberto Martins), samba, 1956; O Castigo que te dei
(com Geraldo Queirós), samba, 1949; O Catete vai
passar, samba, 1952; Cheque ao portador (com J.
Barcelos), marcha, 1941; Choro (com Roberto
Martins), samba, 1936; Chorar pra que? (com Alcides
Gonçalves), samba, 1942; Colômbia do amor (com
Alberto Ribeiro), marcha, 1937; Com pensamento em
ti (com Ari Monteiro), samba, 1952; Como a vida me
bate, samba, 1965; Como é o seu nome? (com
Marimo Quintanilha), samba, 1944; Conceição
(com Ari Monteiro), samba, 1953; Continua (com
Marino Pinto), samba, 1940; O Coração não
envelhece, samba, 1950; Covardia (com Mário Lago),
samba, 1938; Cuidado com essa mulher (com Antônio
Almeida), samba, 1941; De Janeiro a Janeiro, samba,
1958; De onde veio a Eva (com Rogério Nascimento),
marcha, 1961; Deixa essa mulher prá lá, samba,
1953;Deixa o toró desabar, samba, 1962; Desaforo eu
não carrego, samba, 1962; Desta vez não (com
Alcides Gonçalves), samba, 1943; Devagar morena,
samba, 1958; Dia final, samba, 1964; Diga-me com
quem andas, samba, 1965; Dilema (com Aldo

Cabral), samba, 1952; Dinheiro pra festa (com Marino
Quintanilha), samba, 1944;

Diz o teu nome (com José Gonçalves), samba,
1945; Dizem, samba, 1952; Dulcinéia (com Antônio de
Almeida), samba, 1946; É hoje (com Donga), samba,
1954; É negócio casar (com Felisberto Martins),
samba, 1941; É um quê que a gente tem (com Torres
Homem), samba, 1941; É Verdade, samba, 1958;É você
(com Aldo Cabral), valsa, 1937; Ela é boa mas é minha
(com Roberto Roberti e Arlindo Marques Júnior), samba,
1944; Ela sempre ela (com César Brasil), samba, 1950;
Endereço (com Mário Lago), samba, 1956; Errei (com
Claudionor Cruz), samba, 1939; Errei sim, samba, 1950;
Escravo da saudade, samba, 1944; Está tudo errado
(Voltei ao que era), samba, 1949; Eu conheço você (com
Roberto Martins), marcha, 1939; Eu não quero, samba,
1951; Eu não sabia (com Jorge de Castro), samba, 1943;
Eu não sei (com Sílvio Caldas), samba, 1937; Eu não sei
porque é (com Zé Pretinho), 1937; Eu não sou daqui
(com Wilson Batista), samba, 1941; Eu sou de Niterói
(com Wilson Batista), samba, 1941; Eu também sou
General, samba, 1950; Exaltação à cor (com J. Audi),
samba, 1953; Fala Mulato (com Alcebíades Nogueira),
samba, 1956; Fala Pedro, samba, 1946; Falem mal, mas
falem de mim (com Mariano Pinto), samba, 1939; Fale
quem falar, samba, 1957; Falei demais (Errei), (com
Claudionor Cruz),samba, 1940; Faz um homem
enlouquecer (com Wilson Batista), samba, 1941; Félix,
(com Aldo Cabral), samba, 1950; Fidalgo, choro-canção,
1954; Fim de Comédia (com Torres Homem), canção,
1943; Foi covardia, samba, 1943; Foi você (com Roberto
Martins), samba, 1937; Gastei tudo num dia (com Jorge
Murad), marcha, 1960; Geme negro (com Sinval Silva),
samba, 1946; Gente, samba, 1967; Gente de bem
também samba, samba, 1968; Guarda essa arma (com
Roberto Martins), marcha, 1938; Hei de me vingar, (com
Oswaldo Guedes),samba, 1930; Herança do desgosto,
samba, 1956; O homem e o cão (com Artur Vargas
Júnior), samba, 1968; Índia do Brasil (com Aldo Cabral),
marcha, 1947; Infidelidade (com Américo Seixas), samba,
1947; Inimigo do Samba (com Jorge Castro), samba,
1943; Ironia (com Bide e Mário Nielsen), samba, 1938; Isto
é o que nós queremos, samba, 1946; Intriga, samba,
s/d; Irajá, batucada, 1948; Já sei sorrir (com Claudionor
Cruz), samba, 1939; João pouca roupa (com Arlindo
Marques Júnior, Roberto Roberti, Haroldo e Nássara),
marcha, 1942; Jubileu, 1959;Juvenal, samba, 1957; Lá
na quebrada do monte (com Felisberto Martins), valsa,
1941; Lagoa Serena (com J. Batista), samba-canção,
1955; Lar antigo (com Conde), samba, 1956; Laranja
madura, samba, 1967; Loura, samba, 1944; Larga meu
pé, reumatismo, samba, 1972; Lenço branco, samba,
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1967; Leonor (com Djalma Mafra), samba, 1943;
Leva meu samba...,samba, 1941; Lírios do campo
(com Peterpan), samba, 1950; Livro aberto, samba,
1965; Macumbê-macumba, samba, 1965; Madalena
(com Adeilton Alves), samba, 1973; Madame Garnizé
(com Américo Seixas), samba, 1950; Mais amor para
você, samba, 1962; O mais triste dos mortais, samba,
1956; Mal-agradecida (com Jardel Noronha), samba,
1941;Mal de raiz (com Américo Seixas), samba, 1950;
Malvada, samba, 1962; Mamãe Eva, marcha, 1966;
Mandinga (com Carlos Imperial), samba, 1971;
Maneiroso, choro, 1948; Mania da falecida (com
Wilson Batista), samba-batuque, 1939; Marcha da
noiva (com Aldo Cabral), marcha, 1949; Marcha pro
Oriente (com Lamartine Babo), marcha, 1957; Maria da
Conceição, samba, 1958; Maria Nazaré (com José
Inácio de Castro), marcha, 1967; Mártir do amor (com
David Nasser), samba, 1945; Mas que prazer (com
Felisberto Martins), samba, 1941; Me dá meu chapéu,
samba, 1963; Me dá o meu paletó (com José Bispo
dos Santos), samba, 1964; Me deixa sambar (com
Nelson Figueiredo), samba, 1943; Me queira agora,
samba, 1973; Menina que pinta o sete (com Roberto
Martins), marcha, 1935; Mensageiro da saudade (com
J. Batista), samba-canção, 1950; Mentira do povo
(com Elpídio Viana), samba, 1951; Mentira pura, sam-
ba, 1956; Mentira só, samba, 1964; Meu drama (com
Wilson Batista), samba, 1951; Meu lamento (com Jacó
do Bandolim), samba, 1956; Meu papel (com Osvaldo
França), samba, 1945; Meu pranto ninguém vê (com
José Gonçalves), samba, 1938; Meu protetor (com
Odilon Noronha), batucada, 1944; Meus tempos de cri-
ança, samba, 1957; Mil corações (com Jorge Faraj),
valsa, 1938; Minha Infância, samba, 1965; Minha mãe-
zinha, samba, 1957; Minha sombra (com Davi Nas-
ser),valsa, 1940; Minhas lágrimas (com Conde), sam-
ba, 1953; Miraí, marcha, 1967; Morena faceira, samba,
1937;Mulata assanhada, samba, 1956; Mulher do seu
Oscar (com Wilson Batista), samba, 1940; A mulher
dos sonhos meus (com Orlando Manelho), samba,
1941; A mulher faz o homem (com Roberto Mar-
tins),samba, 1941; Mulher fingida (com Bide), samba,
1937; Mulher toma juízo (com Roberto Cunha), sam-
ba, 1938; O mundo está errado, samba, 1965; Na ca-
dência do samba (com Paulo Cesta), samba, 1961; Na
ginga do samba, samba, 1964; Na hora da partida
(com Alberto Montalvão), samba, 1946; Não amou,
não sofreu, não viveu (com Luiz Bandeira), samba,
1973; Não irei lhe buscar, samba, 1944; Não mando
em mim (com Bide), samba, 1938; Não posso acredi-
tar, samba, 1973, Não posso crer, samba, 1936; Não
posso resistir, samba, 1935; Não quero opinião de mu-

lher (com Newton Teixeira), samba, 1942; Não sei dar
adeus (com Wilson Batista), samba, 1939; Não tenho
pressa, samba, 1963; Não vai Zezé, batucada, 1940;
Não volto mais (com Bide), samba, 1936; Nego tá se
acabando (com Vitor Bacelar), samba-maracatu,
1946; O negro e o café (com Orestes Barbosa), sam-
ba, 1945; Nem que chova canivete, samba, 1968; Nes-
ta rua (com J. Pereira), marcha, 1937; No apartamento
discreto (com Arlindo Marques Júnior), valsa, 1937; No
meu sertão, samba-canção, 1937; Nós das Américas,
samba, 1942; Noutros tempos era eu, samba 1943;
Nunca mais, samba, 1964; O que é que eu vou dizer
em casa? (com Miguel Gustavo), samba, 1948; O que
é que há?, samba, 1962; O ódio não destrói o ódio,
samba, 1962; Oh, seu Oscar! (com Wilson Batista),
samba, 1941; Olha a saúde do rapaz (com Roberto
Roberti), samba, 1943; Ordem do Rei, samba, 1960;
Pago pra ver, batucada, 1972;Pai Joaquim da Angola,
batuque, 1955; Palavra do Rei, samba, 1956; Papai
não vai (com Wilson Batista), samba, 1942; Papai Noel
(com Bide), marcha, 1935; O pavio da verdade (com
Américo Seixas), samba, 1949; A pedida é essa, sam-
ba, 1961; Pela luz Divina (com Mário Travassos), sam-
ba, 1945; Pelo amor de Deus (com Luiz França), sam-
ba, 1964; Pelo amor que eu tenho a ela (com Antônio
Almeida), samba, 1936; Perdi a confiança (com Ru-
bens Soares), samba, 937;

Pica a mula (com José Batista), marcha, 1949; Pois
é... , samba, 1937; Positivamente não (com Mário
Pinto), samba, 1940; Pra que esquecer uma mulher
(com Claudionor Cruz), samba, 1940; Pra que mais
felicidade (com Mário Lago), samba, 1945; Prazer é
todo meu (com Claudionor Cruz), samba-canção,
1937; Primeiro de maio, marcha, 1962; Primeiro nós
(com Peterpan), batucada, 1941; Protesto, samba,
1965; Quando dei adeus (com Wilson Batista),
samba, 1941; Quando eu morrer, samba, 1958;
Quanta tristeza (com André Filho), samba-canção,
1937; Quantos projetos (com Antônio Domingues),
samba, 1961; Quem bate? (com Max Bulhões),
samba, 1937; Quem é que não sente? (com Afonso
Teixeira), samba 1950; Quem é você? (com Donga),
samba 1940; Quem mandou Iaiá? (com Roberto
Martins), samba de partido alto, 1942; Quem
mandou errar (com Augusto Garcez), samba, 1940;
Quem me deve me paga, samba-batucada, 1956;
Quem não quer sou eu (com Edvaldo Vieira), samba,
1963; Quem quiser que se aborreça, samba, 1962;
Quero o pandeiro (com Mário Lago), samba, 1944;
Quinta raça, (com Antônio Domingues), marcha,
1967; Rabo de saia (com Jorge de Castro), samba,
1955; Rainha da beleza (com Jorge Faraj), samba, 1937;
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Rainha do amor, samba, 1958; Rainha do samba,
samba, 1955; Receita (com João Bastos Filho),
samba, 1939; Rei vagabundo (com Roberto Martins),
samba, 1936; Reminiscências, samba, 1939;
Represália, samba, 1942; Requebrado da mulata,
samba, 1968; Um retrato de Minas, samba, 1957;
Retrato do Rio, samba, 1965; Réu confesso, samba,
1954; Rio, Cidade Bendita (com Francisco Caldas),
marcha, 1965; Sai do meu caminho, samba, 1956;
Salve a Bahia (com Nelson Figueiredo), samba, 1943;
Salve ela (com Alberto Ribeiro), samba-batucada,
1937; Samba Brasil (com Aldo Cabral), samba, 1950;
Samba de Bangu, samba, 1957; Samba em Brasília,
samba, 1957; Samba de pé no chão (com Augusto
Garcez), samba, 1951; Santos Dumont (com Aldo
Cabral), marcha, 1957; Saudade dá saudade, samba,
1958; Saudade dela, samba, 1936; Saudades da
mulata, samba, 1952, Saudades do meu barracão,
samba-canção, 1935; Se a saudade me apertar (com
Jorge de Castro), samba, 1955; Se eu fosse pintor
(com Wilson Batista), samba, 1965; Sei que é
covardia, mas... (com Claudionor Cruz), samba 1939;
Semeia, mas não cresce, samba, 1960; Será... (com
Wilson Batista), samba 1939; Seresta, samba, 1960;
Sexta-feira, samba, 1933; Sim, foi ela (com Darci de
Oliveira), samba, 1942; Sim, sou eu, samba, 1940;
Sim, voltei, samba, 1957; Sinhá Maria Rosa (com
Roberto Martins), toada-cateretê, 1935; Sinto-me bem,
samba, 1941; Só me falta uma mulher (com Felisberto
Martins),samba, 1942; Solidão (com Aldo Cabral),
choro, 1953; Solitário, choro-canção, 1946;

Sonhei com ela, samba, 1947; Sonho, samba, 1933;
Talento não tem idade, samba, 1958; Tempo perdido,
samba,1934; Tenho prazer, samba, 1936; Terra boa
(com Wilson Batista), samba, 1942; O teu pranto é
mentira, samba, 1965; Teus olhos (com Roberto
Martins), samba-choro, 1939; Tô ficando velho,
marcha, 1960; Trovador não tem data (com Wilson
Falcão), marcha, 1939; Tu és esta canção,
valsa-canção, 1940; Vai baixar noutro terreiro (com
Raul Marques), samba, 1949; Vai levando (com José
Batista), samba-batucada, 1953; Vai Madalena,
samba, 1972; Vai, mas vai mesmo, samba, 1958; Vai
na paz de Deus (com Antônio Domingues), samba,
1953; Vassalo do samba, samba, 1967; Velha Guarda,
marcha, 1968; Vem, amor, (Raul Longras), samba,
1939; O vento que venta lá, batucada, 1957; Vestiu
saia só para mim (com José Batista), samba, 1953;
Vida da minha vida, samba, 1949; Você é meu xodó
(com Wilson Batista), samba, 1942; Você me deixou
(com Arnaldo Vieira Marçal), samba, 1939; Você não é
como as flores (com Carlos Imperial), samba, 1971;

Você não nasceu para titia, samba, 1964; Você não
quer, nem eu, samba, 1955; Você não sabe amar
(com Bide), samba, 1936; Você não tem palavra (com
Newton Teixeira), samba, 1941; Você nasceu pro mal,
samba, 1960; Você passa e eu acho graça (com
Carlos Imperial),samba, 1971; Vou buscar minha
Maria (com Claudionor Cruz), marcha, 1939; Vou tirar
meu pé do lado (com Conde), batucada, 1953; Zé da
Zilda, samba, 1955.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs.Senadores, o registro que desejo
fazer hoje, desta Tribuna, é da maior gravidade e está a
merecer a atenção de todos nós. Trata-se da situação
vivida, na atualidade, pela Universidade Federal de
Mato Grosso, provavelmente refletindo uma absurda si-
tuação comum às universidades públicas espalhadas
pelo País.Destaco o caso da UFMT não apenas pelo fato
de estar situada em meu Estado – o que, independente-
mente de qualquer outra motivação, justificaria a legítima
preocupação de seu representante no Senado Federal –,
mas, acima de tudo, pelo cenário caótico que apresenta.

Ninguém ousa duvidar do papel exercido pelas
universidades federais no processo de desenvolvimen-
to brasileiro. Não há como contestar que algo em tor-
no de 90% da investigação científica em nosso País
provém dos laboratórios mantidos – sabe Deus com
que sacrifício! – pelas instituições públicas de ensino e
pesquisa. O conhecimento mais aprofundado de do-
enças, permitindo a produção de medicamentos e de
aparelhos necessários ao seu combate; o exame mais
acurado de nosso ecossistema, contribuindo para sua
conservação; o estudo criterioso de nossa História e
de nossa rica diversidade cultural são, entre muitos
outros, aspectos característicos e definidores da ação
empreendida pelas universidades brasileiras.

Se deparamos ainda com enormes dificulda-
des, se os desafios postos à frente da sociedade
brasileira são ainda monumentais, de uma coisa po-
demos estar certos: o quadro seria muito mais dra-
mático se não pudéssemos contar com a inteligên-
cia, o arrojo e o compromisso social que identificam
a trajetória de nossas universidades públicas. É exa-
tamente em nome desse esplêndido acervo de reali-
zações em prol do País que levanto minha voz para
fazer coro a todos aqueles que não aceitam, não ad-
mitem e não podem suportar o processo de sucate-
amento de nossas universidades federais, que, ao
que tudo indica, encontra-se em marcha batida.
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O caso da Universidade Federal de Mato Gros-
so, Senhor Presidente, é emblemático desse quadro
inaceitável. Nele, misturam-se, em macabra associa-
ção, a mesquinhez, a alienação e tudo aquilo que de
pior pode caracterizar a burocracia: a insensibilida-
de, a falta de discernimento e o descompromisso
com as mais elementares necessidades sociais.

Criada em resposta à justa reivindicação do
povo mato-grossense, desde o início vinculada ao es-
forço de promoção da melhoria das condições de
vida da população do Estado, a UFMT tem uma his-
tória da qual todos nos orgulhamos. Não obstante,
vive hoje o risco concreto, real, de dissolver-se por
entre as pesadas nuvens trazidas pela insensatez e
pelo descaso. As informações que me chegam são
aterradoras: a instituição periga, até, suspender o se-
mestre letivo, por absoluta falta de condições materi-
ais para o prosseguimento de suas atividades.

Por que se chegou a esse ponto? A resposta é
simples, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: os re-
cursos para a elementar manutenção da Universida-
de, subdimensionados desde o momento da elabora-
ção da proposta orçamentária, simplesmente não
aparecem; quando vêm, o volume repassado é ainda
menor. Assim, não há como prover a instituição do
mínimo indispensável para o seu funcionamento.
Gastos rigorosamente corriqueiros – como os que
envolvem o pagamento de água, luz, telefone, materi-
al de higiene, por exemplo – deixam de ser feitos, in-
viabilizando parcial ou totalmente o trabalho de do-
centes, funcionários e de alunos.

Para que se tenha uma pálida idéia do que está
ocorrendo na Universidade Federal de Mato Grosso,
basta dizer que, em virtude da compressão de recur-
sos por parte da União, a instituição acumula um ina-
creditável débito da ordem de 3 milhões de reais, re-
ferentes ao exercício de 1998. Claro está que um
quadro dessa natureza fatalmente levará à supressão
dos serviços essenciais, se nada for feito em tempo
hábil.

Os números, além de não mentirem, indicam o
modo pelo qual o Governo Federal vem tratando as
universidades que mantém. No caso específico da
UFMT, sabe-se que uma suplementação
orçamentária, de míseros 200 mil reais, ainda não
foi repassada. Quase 450 mil reais, relativos a
dezembro de 1998, foram contingenciados, sem
garantia do envio regular das cotas. De janeiro a
novembro do ano passado, foi retido o repasse
financeiro de cerca de 916 mil reais. Para finalizar,
vale lembrar que recursos no valor de 1 milhão e 300

mil reais, referentes a convênios celebrados pela
Universidade com a Secretaria de Educação
Superior do MEC, simplesmente foram retidos.

Chega, Sr. Presidente! Basta, Srªs e Srs. Se-
nadores! Não há lógica alguma capaz de justificar
esse autêntico crime de lesa-pátria, que é o que se
está perpetrando contra as universidades públicas.
Em meu Estado, há uma consciência cívica que se
recusa a aceitar tal despropósito. A UFMT é um de
nossos maiores patrimônios, sempre a serviço de
nossa gente. Não aceitaremos o flagelo de sua des-
truição!

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o século XX
termina como começou. Para quem se acostumou
com a idéia da incessante transformação da História,
para o sentido de evolução que deveria caracterizar a
trajetória das sociedades, nada mais estranho que
essa constatação. No entanto, desgraçadamente, ela
é real.

O mundo assiste, entre espantado e temeroso, a
mais uma conflagração, entre tantas que marcaram
nosso século. Há diferenças, contudo, entre as cente-
nas de guerras que devastaram o planeta ao longo
dos anos novecentos – algumas mundiais, inúmeras
localizadas – e esta que, nos dias de hoje, convulsio-
na a Europa balcânica.

Em primeiro lugar, porque a área é naturalmente
explosiva. Histórica via de interseção entre as culturas
ocidental e oriental, ponta divisória do mar Mediterrâ-
neo, os Bálcãs sempre atraíram a atenção de todos e
a cobiça de muitos. Não por acaso, a região foi alvo da
ação de forças dominadoras externas e, entre os sé-
culos XIX e XX, repartida e estilhaçada por grandes
impérios.

Assim, não fica difícil entender ter sido essa re-
gão – exatamente na velha Sarajevo, na Bósnia – o
estopim que acendeu a Grande Guerra de 1914. Na-
quela época, como agora, a mesma e traumática reali-
dade: etnias e culturas diversas lutando pela autono-
mia, buscando fugir do peso da dominação de outros
povos.

O que estamos assistindo neste final de século
é a comprovação – dolorosa, por certo – de uma
antiga e preciosa lição da História: as soluções
artificiais e impostas, especialmente quando se
coloca em jogo a crucial questão da identidade
nacional, têm fôlego curto. Podem prevalecer por algum
tempo, sobretudo se ancoradas na força, mas acabam
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por terra. A dinâmica natural das sociedades leva à
desmoralização desse tipo de solução.

A esse respeito, o caso dos Bálcãs é emble-
mático. Ao final da Primeira Guerra Mundial, derrota-
dos os impérios otomano e austro-húngaro, destro-
nado o czarismo russo – que jamais escondeu suas
veleidades expansionistas sobre a área, a pretexto
de oferecer proteção às populações eslavas –, a re-
gião foi redesenhada. No caso que mais nos interes-
sa, no momento, aconteceu algo cujas repercussões
vararam o século, explodindo na atualidade: a cria-
ção artificial de um país – a Iugoslávia –, a partir da
junção de vários grupos étnicos distintos.

Invadida pelas idéias e tropas nazi-fascistas, a
Iugoslávia empreendeu uma longa e penosa luta
pela libertação nacional, sob o comando de Tito.
Terminada a Segunda Guerra Mundial, e graças à li-
derança do Marechal Tito, pôde o país manter-se
unido e, o que é tão ou mais importante, preservar
sua independência frente a Moscou, numa época de
absoluta satelitização do Leste europeu. A artificiali-
dade do processo, presente desde a criação do
país, ficou patente na década de 1980: a Iugoslávia
não resistiu à morte de sua maior liderança e, a se-
guir, ao desmoronamento do modelo socialista até
então vigente. O país estiolou-se.

Ao verdadeiro genocídio que vinha sendo prati-
cado na região, nos últimos tempos, junta-se agora
a intervenção externa, representada pelas forças da
Otan, sob o comando dos Estados Unidos. Penso,
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senado-
res, que algo de muito grave envolve o atual estágio
do conflito. Sem falso alarmismo, podemos dizer que
uma guerra civil transformou-se em conflito de pro-
porções perigosamente ampliadas, em que a even-
tual perda de controle dos acontecimentos pode le-
var a uma conflagração mundial.

Exatamente, por isso, trago o tema ao debate
nesta Casa. Preocupa-me, como acredito que a to-
dos, a possibilidade de ampliação do conflito; assus-
ta-me, como a todos os seres humanos que não
perderam a sensibilidade, o espetáculo de milhares
de pessoas esfomeadas, desabrigadas, vagando em
busca da chance de continuarem vivas, ultrajadas
em sua dignidade; espanta-me, como a qualquer
pessoa que acompanha o desenrolar dos aconteci-
mentos, o fracasso dos órgãos e mecanismos tradi-
cionais criados para fixar parâmetros e dirimir confli-
tos nas relações internacionais.

Quero crer, Sr. Presidente, ser essa a questão
central. Independentemente das razões que nos leva-

ram a agir, por meio da Otan, os Estados Unidos as-
sumiram a posição de síndicos de um condomínio em
crise. No anterior caso do Iraque, havia uma atenuan-
te: pelo menos formalmente, haviam recebido uma de-
legação das Nações Unidas. Agora, não. Não estou
fazendo juízo de valor, mesmo porque não dispomos
de elementos suficientes e confiáveis para tal. Regis-
tro, tão somente, com elevado grau de preocupação,
o fato de que, neste final de século, o mundo está
carecendo de instituições que possam, entre outras
atribuições, regular as relações entre Estados e con-
solidar uma nova concepção de direito universal.

Estados e Nações parecem estar perdidos
em meio a um novo cenário mundial, edificado
com extrema celeridade, em curtíssimo espaço de
tempo. No caso específico da crise na Iugoslávia,
sinto que até mesmo a Chancelaria brasileira – re-
conhecida por sua tradicional competência – está
confusa, tomando atitudes que pecam pela dubie-
dade.

Ao trazer o assunto ao debate, nesta Sessão,
não foi outra minha intenção senão a de alertar a
Casa para a gravidade da situação balcânica. Num
mundo cada vez mais globalizado, que subverteu as
concepções tradicionais de tempo e espaço, a amplia-
ção de um fenômeno como esse é possibilidade con-
creta. Que o Senado esteja atento para o que está
ocorrendo, até mesmo como forma de, aprofundamen-
to sua reflexão sobre o assunto, oferecer subsídios à
condução da política externa brasileira. Esse é um de-
safio em relação ao qual não podemos nos omitir.

Muito obrigado.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta segun-
da-feira, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
conferiu à nossa atriz Fernanda Montenegro a
Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta
comenda para cidadãos brasileiros.

Na oportunidade, o presidente apresentou ain-
da duas medidas em prol do cinema brasileiro: 1)
assinou decreto que fixa o número de dias para a
exibição de filmes nacionais durante o ano de 1999,
publicado ontem no Diário Oficial, e, 2) anunciou a
criação, no segundo semestre, de um prêmio anual
nacional de cinema, com o qual o Ministério da Cul-
tura premiará os melhores do país, acrescentando o
presidente que essa será “a nossa festa para as vá-
rias categorias de cinema”.
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A honraria conferida a Fernanda Montenegro é
mais do que merecida. Há poucos dias, eu disse
aqui desta tribuna:

“Fernanda não é somente a primeira
atriz brasileira a concorrer à cobiçada esta-
tueta do Oscar, mas a primeira latino-ameri-
cana. Seu talento tão bem conhecido de to-
dos nós, nos palcos, na televisão e no cine-
ma, é parte da expressão do talento de bra-
sileiros reconhecidos dentro e fora do Brasil,
como Tom Jobim, Carmen Miranda, Airton
Senna, Pelé, e tantos outros.”

Na semana passada, “Central do Brasil”, de
Walter Salles, trouxe mais um importante prêmio
para a cinematografia brasileira. Ele ganhou o British
Award para melhor filme estrangeiro, contra justa-
mente o “A vida é bela”, de Benigni. Esse é o maior
reconhecimento do cinema inglês a filmes estrangei-
ros.

E esse último prêmio veio como que confirmar a
experiência de Walter Salles e de Fernanda Montene-
gro na sua disputa pelo Oscar, experiência que ela re-
sumiu assim: “O Oscar depende mesmo é de marke-
ting, o que é terrível”. E depois acrescentou: “Aqui no
Brasil, falamos em cinema como arte. Nos Estados
Unidos é diferente, só se fala em cinema como indús-
tria.”

Essa avaliação de Fernanda e Walter é a ex-
pressão prática de um momento muito especial para
a cinematografia brasileira. Digo que sua expressão é
prática porque eles estiveram lá e falam por experiên-
cia própria, direta.

E digo que esse é um momento “muito especial”
porque vai se tornando cada vez mais transparente,
tanto para os que trabalham no setor cinematográfico
quanto para os que o estudam, uma preocupação não
só com o cinema enquanto arte mas também com o
cinema enquanto indústria.

Isso quer dizer que os dois tipos de cinema pre-
cisam um do outro. Quer dizer que, para o cinema bra-
sileiro desenvolver-se enquanto arte, ele precisa de-
senvolver-se também como indústria. Esta síntese
vale para o cinema de qualquer país e de todos os pa-
íses. Vale para o cinema como um todo.

E o momento para a cinematografia brasileira é
muito especial porque estamos caminhando para a
realização dessa síntese internamente.

A cinematografia de Hollywood representa um ex-
tremo: o do cinema indústria, o do cinema entreteni-
mento de massa. Já a cinematografia nacional parece
almejar o outro extremo, o do cinema arte, mas vai ca-

minhando também, mercê de necessidades vitais, no
sentido do cinema indústria, no sentido da síntese.

Este ano de 1999 deverá ser outra vez muito
bom para o cinema brasileiro, não só em termos
quantitativos mas também qualitativos.

Segundo levantamento feito pelo jornal Folha
de S. Paulo, temos um total de 52 longas metragens
programados para a safra deste ano. Dezenove deles
já estão prontos para lançamento. Vinte e seis estão
em fase de finalização e sete, em fase de produção.

Os números são bons, mas a situação é tam-
bém delicada.

Debruçados sobre o tema nas últimas semanas,
meus assessores e eu descobrimos que, se as coisas
vão relativamente bem do ponto de vista da produção,
(a primeira perna no tripé da indústria cinematográfi-
ca), elas vão muito mal, todavia, do ponto de vista da
distribuição e do da exibição (as outras duas pernas
da indústria).

Descobrimos, ainda, que a legislação do setor
precisa ser atualizada e reformulada, de forma a que se
chegue aos parâmetros de uma política pública racional
e coerente com os interesses cinematográficos.

Descobrimos, por fim, que vai surgindo no se-
tor uma demanda pelo engajamento do Poder Le-
gislativo, entendido como via de acesso mais aber-
ta e democrática, para que se alcance a melhor po-
lítica.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – Os Srs. Se-

nadores José Eduardo Dutra, Fernando Bezerra,
Ademir Andrade, Marina Silva, Paulo Hartung e Ro-
naldo Cunha Lima enviaram à Mesa proposições que,
em face do disposto nos arts.235, inciso III, alínea “a”,
e 355, do Regimento Interno, serão lidas na próxima
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os traba-
lhos, lembrando as Sras. e os Srs. Senadores, que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã,
a realizar-se às 10 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

–1–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 1999

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 165, de 1999 – art. 336, inciso II)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de

Lei do Senado nº 33, de 1999).

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 2, de 1999 (nº 686/95, na Casa de ori-
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gem), que altera o nome do Aeroporto Internacional
de Brasília, tendo

Parecer sob nº 155, de 1999, da Comissão de
Educação, Relator: Senador Álvaro Dias, contrário ao
Projeto, e favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
33, de 1999, que tramita em conjunto.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

– 2–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 1999
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 165, de 1999 – art. 336, inciso II)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de

Lei da Câmara nº 2, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 33, de 1999, de autoria do Senador
José Roberto Arruda, que dá nova denominação ao
Aeroporto Internacional de Brasília, tendo

Parecer sob nº 155, de 1999, da Comissão de
Educação, Relator: Senador Álvaro Dias, favorável ao
Projeto, e contrário ao Projeto de Lei da Câmara nº 2,
de 1999, que tramita em conjunto

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 1999

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 166, de 1999 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 12, de 1999 (nº 2.737/97, na Casa de
origem), que concede pensão especial a Claudio
Villas Boas e Orlando Villas Boas, tendo

Parecer favorável, sob nº 156, de 1999, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Ma-
rina Silva.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

– 4 –
REQUERIMENTO Nº 111, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento nº
111, de 1999, do Senador Romero Jucá, solicitando,
nos termos regimentais, a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 21 e 52, de
1999, por versarem sobre a criação de Escola

Agrotécnica Federal no Município de Caroebe, no
Estado de Roraima.

– 5 –
REQUERIMENTO Nº 112, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento nº
112, de 1999, da Senadora Emilia Fernandes,
solicitando, nos termos regimentais, que sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 123, de 1999, de autoria
do Senador Carlos Patrocinio, que torna obrigatório o
uso de dispositivo de segurança em tanques e
recipientes de combustíveis líquidos e gasosos, além
da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de
Infra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – Está encer-
rada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 42
minutos.)

ATA DA 30ª  SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA

EM 8 DE ABRIL DE 1999

(Publicada no DSF, de 9 de abril de 1999)

RETIFICAÇÃO

Na Ata à página 07650, 2º coluna, na leitura do
Projeto de Lei do Senado nº 214, de 1999,

Onde se lê:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 214, DE 1999

Leia-se:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 214, DE 1999 – COMPLEMENTAR

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL,

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

14-4-99
Quarta-feira

10h – Despacho Interno
15h30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado

Federal.
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Ata da 35ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 15 de abril de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo,
Ademir Andrade, Carlos Patrocínio e Casildo Maldaner

ÀS 10 HORAS, 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 – Artur da Tavola – Bello Parga –
Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patro-
cinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Djal-
ma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes –
Ernandes Amorim – Fernando Bezerra – Franceli-
no Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Ge-
raldo 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 Roberto Arruda – José Sar-
ney – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos –
Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Co-
elho – Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luiz Pontes –
Luzia Toledo – Maguito Vilela – Maria do Carmo
Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Mi-
randa – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti –
Nabor Júnior – Paulo Hartung – Paulo Souto –
Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Ro-
berto Freire – Roberto Requião – Roberto Satur-
nino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo
Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Macha-
do – Teotonio Vilela Filho – Tião Viana – Wellington
Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 77 Srs. Se-
nadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba-
lhos.

O Sr. 1 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 312, DE 1999-CN
(nº 421/99, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 9.789, de

23 de fevereiro de 1999, submeto à deliberação de
Vossas Excelências a EM nº 13, de 8 de abril de 1999,
do Senhor Ministro de Estado dos Transportes, com
esclarecimentos sobre subprojetos de responsabilida-
de da Companhia Brasileira de Trens Urbanos –
CBTU, Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ e
Departamento Nacional de Estradas e Rodagem –
DNER.

Brasília, 8 de abril de 1999. – Fernando Henrique
Cardoso.

EM Nº 13/MT

Brasília, 8 de abril de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência,

o § 2º do art. 5º da Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de
1999, que estima a receita e fixa a despesa da União
para o corrente exercício financeiro, vedou a execução
orçamentária das dotações consignadas nos subpro-
jetos e subatividades constantes do Quadro II da men-
cionada lei.

2. Nessas condições, encaminho a Vossa Exce-
lência os anexos expedientes que formalizam as me-
didas saneadoras adotadas pela Companhia Brasilei-
ra de Trens Urbanos – CBTU, Companhia Docas do
Rio de Janeiro – CDRJ e Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem – DNER, bem como a manifes-
tação da Secretaria de Controle Interno – CISET,
deste Ministério, acerca das obras de Implantação
do Sistema de Belo Horizonte, Trecho Calafate
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– Barreiros, do Porto de Sepetiba e da BR-174/RR –
Trecho Divisa AM/RR – Marco BV-8, constante do ci-
tado diploma legal.

3. Considerando a necessária continuidade das
obras relativas aos mencionados projetos, solicito a
Vossa Excelência que, nos termos do § 3º, art. 5º da
Lei de Meios, sejam submetidas ao Congresso Naci-
onal as medidas saneadoras adotadas, para fins de
deliberação pela Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização daquela Casa.

Respeitosamente, Eliseu Padilha, Ministro de
Estado dos Transportes.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Nº 13, DE 8 DE ABRIL DE 1999

1. Síntese do problema ou da situação que
reclama providências:

A Mensagem visa excluir as restrições cons-
tantes do Art. 5º da Lei nº 9.789/99, que veda a
execução de obras cuja gestão possui irregulari-
dades apontadas pelo Tribunal de Contas da
União.

2. Soluções e providências contidas no ato
normativo ou na medida proposta:

Deliberação pela Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional.

3. Alternativas existentes às medidas pro-
postas:

Não há alternativas.
4. Custos:
A paralisação das obras acarretará ônus à po-

pulação e às unidadeds responsáveis pela execução
dos projetos.

5. Razões que justificam a urgência: (a ser
preenchido somente e o ato proposto for Medida
Provisória ou Projeto de Lei que deva tramitar em
regime de urgência)

Não aplicável.
6. Impacto sobre o meio ambiente: (sem-

pre que o ato ou medida proposta possa vir a
tê-lo)

Não aplicável.
7. Alterações propostas: (a ser preenchido

somente no caso de alteração de Medidas Provi-
sórias)

Texto Atual Texto Proposto

Não aplicável Não aplicável

8. Síntese do parecer do órgão jurídi-
co:

LEGISLAÇÃO CITADA

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação
Legislativa do Congresso Nacional)

LEI Nº 9.789,
DE 23 DE FEVEREIRO DE 1999 (*)

Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de
1999.

....................................................................................
Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 5º A despesa fixada à conta dos recursos

previstos no presente Título, observada a programa-
ção constante da Parte I, em anexo, apresenta, por
órgão, o desdobramento e respectivos percentuais de
distribuição discriminados no Quadro I, anexo a esta
lei.

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a rema-
nejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações or-
çamentárias constantes desta lei, em favor dos ór-
gãos extintos, transformados, transferidos, incorpora-
dos ou desmembrados por força da Medida Provisó-
ria nº 1.795, de 1º de janeiro de 1999, mantida a mes-
ma classificação funcional-programática, expressa
por categoria de programação em seu menor nível,
conforme definida no art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.692, de
27 de julho de 1998, inclusive os títulos, descritores,
metas e objetivos, assim como o respectivo detalha-
mento por esfera orçamentária, grupos de despe-
sas, fontes de recursos, modalidades de aplicação
e identificadores de uso.

§ 2º É vedada a execução orçamentária das
dotações consignadas nos subprojetos e subativi-
dades constantes do Quadro II, anexo, que integra
esta lei, relativos a obras e serviços cuja gestão
possui irregularidades apontadas em processos já
apreciados pelo Tribunal de Contas da União, até
autorização em contrário da Comissão Mista de
que trata o art. 166 da Constituição.

§ 3º A deliberação de que trata o parágrafo
anterior será tomada pela Comissão após co mu-
nicação formal, pelo Poder Executivo, das medi-
das saneadoras das irregularidades levantadas.

§ 4º A Comissão antes referida poderá determinar
ao Tribunal de Contas da União o exame dos elementos
encaminhados nos termos do parágrafo anterior.
....................................................................................
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Parágrafo único. As parcelas de receita perten-
centes aos Municípios, mencionados no inciso IV, se-
rão creditados conforme os seguintes critérios.

I – três quartos, no mínimo, na proporção do valor
adicionado nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços realizadas
em seus territórios.

II – até um quarto de acordo com o que dispuser lei
estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A propos-
ta de Emenda à Constituição que acaba de ser lida está
sujeita às disposições específicas constantes dos artigos
354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será despachada à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que se-
rão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cu-
nha Lima.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 1999

Altera os arts. 59, caput, e 82 da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
“estabelece normas para as eleições”,
para executar a votação e a apuração ele-
trônica das eleições apenas em caso de
falha do equipamento eletrônico utilizado
em tais fins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 59 e o art. 82 da Lei nº

9.504, de 30 de setembro de 1997, passam a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 59. A votação e a totalização dos
votos serão feitas por sistema eletrônico, po-
dendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar,
em caso de falha do equipamento eletrônico,
a aplicação do disposto no art. 82.

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

..............................................................
Art. 82. Nas Seções Eleitorais em que

não for usado o sistema eletrônico de vota-
ção e totalização de votos em virtude de fa-
lha de equipamento, serão aplicadas as re-
gras definidas nos arts. 83 a 89 desta lei e as

pertinentes da Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965 – Código Eleitoral.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observado o disposto no art. 16 da Cons-
tituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 4, de 1993.

Justificação

Nosso objetivo é garantir que a votação e a apu-
ração eletrônica das eleições municipais, previstas
para o dia 1º de outubro do ano 2000, sejam adotadas
em todas as seções eleitorais do País.

A lei que estabelece normas para as eleições
(Lei nº 9.504/97) tem caráter permanente, encerrando,
assim, o ciclo das chamadas lei do ano, que eram ela-
boradas no ano anterior para disciplinar a eleição do
ano seguinte.

Na elaboração da referida lei eleitoral, o legisla-
dor incluiu como regra geral a votação e apuração ele-
trônica das eleições, admitindo a votação manual me-
diante cédula eleitoral confeccionada em papel, so-
mente em caráter excepcional autorizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), conforme dispõe o seu art.
59.

Na última eleição realizada em 1998, cerca de
sessenta por cento dos eleitores votaram mediante a
utilização do sistema eletrônico. A insuficiência da do-
tação orçamentária destinada à Justiça Eleitoral para
tornar possível a instalação de urnas eletrônicas em
cem por cento dos locais de votação foi a razão objeti-
va apresentada pelo TSE para que os eleitores dos de-
mais locais de votação, no caso, municípios com me-
nos de duzentos mil eleitores, não pudessem usufruir
dessa modalidade de voto, comprovadamente imune
às usuais e grosseiras fraudes eleitorais verificadas
em algumas áreas do nosso vasto País.

A fim de enfrentar o problema da falta de recur-
sos que possa tornar o voto manual – exceção prevista
na lei eleitoral – em regra a ser observada na grande
maioria dos município brasileiros, é que estamos pro-
pondo a alteração da lei eleitoral, para permitir a vota-
ção mediante cédula de papel somente nos casos de
defeito no equipamento de apuração e votação.

Desse modo, ficam contornados os obstáculos
de natureza orçamentária, ao mesmo tempo que aten-
demos ao disposto na Lei Complementar nº 95/98, ao
determinar que o mesmo assunto não poderá ser dis-
ciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subse-
qüente se destine a complementar lei considerada bá-
sica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
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O ano de 2000 traz consigo todo um simbolismo
de progresso técnico e de modernização. Portanto,
cremos que se impõe um esforço de todos no sentido
de que tenhamos eleições totalmente realizadas sob o
sistema de voto eletrônico ao alvorecer do terceiro mi-
lênio.

Se por um lado, é certo que o ano de 1999 será
marcado pela escassez de recursos orçamentários,
não podemos esquecer que ao investir na moderniza-
ção de nosso sistema de votação estamos investindo
na cidadania e na democracia.

Portanto, urge aprovar o presente projeto de lei
para que os recursos necessários estejam previstos nos
projetos de lei orçamentários a serem aprovados neste
ano para execução no orçamento do ano 2000.

Certo que a utilização da urna eletrônica nas elei-
ções já está incorporada na vida da maior parte dos
eleitores brasileiros, estando esta prevista na legisla-
ção eleitoral vigente em caráter permanente, acredita-
mos que não haverá qualquer objeção de nossos Pa-
res para a sua adoção integral no País, pois se trata de
matéria relevante para a cidadania, portanto, de irretor-
quível interesse público.

Sala das Sessões, 15 de abril de 1999. – Sena-
dor José Eduardo Dutra, PT – SE.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N. 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições

....................................................................................
Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão

feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a apli-
cação das regras fixadas nos arts. 83 a 89.
....................................................................................

Art. 82. Nas Seções Eleitorais em que não for
usado o sistema eletrônico de votação e totalização de
votos, serão aplicadas as regras definidas nos arts. 83
a 89 desta lei e as pertinentes da Lei n. 4.737, de 15 de
julho de 1965 – Código Eleitoral.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral en-

trará em vigor na data de sua publicação, não se apli-
cando à eleição que ocorra até um ano da data de sua
vigência.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 237, DE 1999

Acrescenta o inciso IX ao § 1º do art.
11 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de
1997, que “estabelece normas para as ele-
ições”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica acrescentado o inciso IX ao § 1º do

art. 11 da Lei n.9.504, de 30 de setembro de 1997, que
passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 11. .................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
IX – atestado médico comprobatório do

perfeito gozo de saúde por parte do candida-
to."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A Constituição do Brasil, no capítulo dos Direitos
Políticos, refere-se às condições de elegibilidade dos
candidatos (art. 14, § 3º), assim como estabelece ca-
sos de inelegibilidade (§§ 4º a 8º) Quanto a estes, a Lei
Maior defere à Lei complementar a incumbência de es-
tabelecer outros casos de inelegibilidade e os prazos
de sua cessação.

Por outro lado, a Lei n.9.504/97, que estabelece
normas para as eleições, contém exigências para o re-
gistro de candidatos, quais sejam aquelas estatuídas
no § 1º do seu art. 11. Claro está que essas exigências
legais pressupõem o atendimento, pelo candidato, da-
quelas outras contidas no texto da Lei Maior.

Em decorrência de casos concretos, já ocoridos,
de candidatos portadores de doença grave e que tive-
ram dificuldade para assumir seus mandatos, ou vie-
ram a falecer nas proximidades da realização do pleito,
trazendo sérias dificuldades até mesmo de natureza
política para sua substituição, o presente projeto objeti-
va afastar tal inconveniente, mediante a exigência de
atestado médico que informe à Justiça Eleitoral sobre
o real estado de saúde do cadidato.

Não se objete que a exigência da proposta pos-
sa ser tida como descabida, ou até mesmo discrimina-
tória, sobretudo quando se apresente algum candi-
dato pública e sabidamente portador de molés-
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tia grave, aliás como já tem ocorrido em casos vários,
em diversos Estados e Municípios.

Na verdade, o exame de saúde é exigência para
o acesso a cargos públicos, em geral. Após a
aprovação, em concurso regular de provas e títulos,
de candidatos ao serviço público, sua posse fica
condicionada a exame de saúde, por via do qual se
verificam as condições indispensáveis para o
exercício do cargo postulado.

Ora, no terreno das eleições, nada mais natural
de que a exigência se faça, por meio de lei, como se
propõe no presente projeto.

Preenchida essa condição, pelo candidato, em
gozo de perfeita saúde, sem portar qualquer tipo de
moléstia grave, o eleitor será o grande beneficiário de
sua eventual eleição. E não ficará o eleitor sujeito a
qualquer possibilidade de decepção ou engano, na
medida em que, ao sufragar o nome do candidato por
ele escolhido, esteja seguro de que, uma vez eleito,
nada poderá obstar sua posse e o regular exercício
do mandato.

Afinal, há na lei uma lacuna injustificável, nesse
aspecto, que esta propositura visa a eliminar,
objetivando a limpidez dos pleitos eleitorais.

Sala das Sessões, 15 de abril de 1999. –
Senador Fernando Bezerra.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo

sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
....................................................................................

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma
da lei:

I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e

Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e

Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal,

Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito
e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os

analfabetos.
§ 5º O Presidente da República, os

Governadores de Estado e do Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído
no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um
único período subseqüente.

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o
Presidente da República, os Governadores de Estado
e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar
aos respectivos mandatos até seis meses antes do
pleito.

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o segundo grau por adoção, do Presidente
da República, de Governador de Estado ou Território,
do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e
candidato à reeleição.

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as
seguintes condições:

I – se contar menos de dez anos de serviço,
deverá afastar-se da atividade;

II – se contar mais de dez anos de serviço, será
agregado pela autoridade superior e, se eleito,
passará automaticamente, no ato da diplomação,
para a inatividade.
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

....................................................................................
Art. 11 Os partidos e coligações solicitarão à

Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até em
dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que
realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com
os seguintes documentos:

I – cópia da ata a que se refere o art. 8º;
II – autorização do candidato, por escrito;
III – prova de filiação partidária;
IV – declaração de bens, assinada pelo

candidato;
V – cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida

pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na
circunscrição ou requereu sua inscrição ou
transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;

VI – certidão de quitação eleitoral;
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VII – certidões criminais fornecidas pelos
órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e
Estadual;

VIII – fotografia do candidato, nas dimensões
estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para
efeito do disposto no § 1º do art. 59.

§ 2º A idade mínima constitucionalmente
estabelecida como condição de elegibilidade é
verificada tendo por referência a data da posse.

§ 3º Caso entenda necessário, o Juiz abrirá
prazo de setenta e duas horas para diligências.

§ 4º Na hipótese de o partido ou coligação não
requerer o registro de seus candidatos, estes poderão
fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito
horas seguintes ao encerramento do prazo previsto no
caput deste artigo.

§ 5º Até a data a que se refere este artigo, os
Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar
disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiverem
suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável e por decisão irrecorrível do órgão
competente, ressalvados os casos em que a questão
estiver sendo submetida à apreciação do Poder
Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao
interessado.
....................................................................................

(À Comisão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 238,DE 1999

Altera os arts. 184 e 186 do Código
Penal e o art. 525 do Código de Processo
Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Os arts.184 e 186 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7

de dezembro de 1940 – Código Penal passam a vigorar com
as seguintes modificações:

“Art. 184..................................................
..............................................................
§ 1º Se a violação consistir em reprodução,

por qualquer meio, inclusive inclusão em base de
dados, o armazenamento em computador, a
microfilmagem, com intuito de lucro, de obra
intelectual, no todo ou em parte, sem autorização
expressa do autor ou de quem o represente, ou
consistir na produção ou reprodução de
fonograma, ou qualquer outra forma de fixação
em suporte material, sem a autorização expressa,
do produtor ou de quem o represente:

Pena: reclusão, de 2(dois) a 4(quatro anos),
e multa.

§ 2º Na mesma pena do parágrafo
anteior incorre quem vende, expõe à venda,
aluga, introduz no País, adquire, oculta,
empresta, tem em depósito, distribui, troca ou
oferece a público mediante cabo, fibra ótica,
satélite, ondas ou qualquer outro sistema que
permita ao usuário realizar selação da obra ou
produção para percebê-la em um tempo e
lugar previamente determinados por quem
formula a demanda, com intuito de lucro,
original ou cópia de obra intelectual,
fonograma, ou qualquer outra forma de fixação
em suporte material, produzidos ou
reproduzidos com violação de direito autoral.

§ 3º No caso dos §§ 1º e 2º, a pena
aumenta-se de um terço se o crime é cometido
em proveito de estabelecimento comercial ou
industrial regularmente registrado.

§ 4º Se a violação consistir na
transmissão, com intuito de lucro, por empresa
de radiodifusão ou estabelecimento de diversão
pública, mediante execução mecânica
audiomusical, de material ilegítimo, mesmo que
a pretexto de divulgação, de obra intelectual,
fonograma, ou qualquer outra forma de fixação
em suporte material, sem a autorização
expressa, do produtor ou de quem o
represente:

Pena: detenção, de 6(seis) meses a
1(um)ano, e multa.(NR)"

“Art. 186. Nos crimes previstos neste
capítulo somente se procede mediante queixa.

Parágrafo único. Procede-se, entretanto,
mediante ação pública:

I – quando praticados em prejuízo de
entidade de direito público, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia
mista ou fundação instituída pelo poder
público;

II – quando, em decorrência do ato
delituoso, resultar sonegação fiscal, perda
de arrecadação tributária ou prática de
quaisquer crimes contra a ordem tributária
ou contra relaçãoes de consumo;

III – nos casos previstos nos
parágrafos do art. 184. (NR)"

Art. 2º O art. 525 do Decreto-Lei nº 3.689, de
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal
passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:

“Art. 525. ..............................................
§ 1º Nos crimes contra a propriedade

imaterial em que caiba ação penal pública,
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observar-se-ão também o disposto no Título
II do Livro I e as normas previstas nos pará-
grafos seguintes.

§ 2º Ao verificar a prática da infração
prevista nos parágrafos do art. 184 do Códi-
go Penal, a autoridade prolicial procederá à
apreensão da produção ou reprodução crimi-
nosa, em sua totalidade, juntamente com os
equipamentos, suportes e materiais que pos-
sibilitaram a sua existência.

§ 3º Na ocasião da apreeensão, será
lavrado termo correspondente, contendo a
descrição dos bens apreendidos e informa-
ções sobre suas origens, testemunhado por
duas ou mais pessoas.

§ 4º Consequentemente à apreensão,
será realizada, por perito oficial ou, na falta
deste, por pessoa tecnicamente habilitada,
perícia sobre a produção ou reprodução cri-
minosa apreendida, a ser traduzida no laudo
respectivo.

§ 5º Os bens apreendidos, inclusive a
produção ou reprodução criminosa, ficarão
sob custódia policial, e os correspondentes
termos de apreensão e laudo pericial integra-
rão o inquérito policial.

§ 6º Ao encaminhar o inquérito policial
ao Judiciário a autoridade colocará à disposi-
ção do Juiz os bens aprendidos e custodia-
dos.

§ 7º Em não havendo impugnação e
constatada em laudo técnico a reprodução
criminosa, o Juiz determinará sua destrui-
ção.

§ 8º Em caso de condenação, ao pro-
latar a sentença, o Juiz determinará a des-
truição da produção ou reprodução crimino-
sa e o procedimento dos equipamentos
apreendidos, em favor da Fazenda Nacional,
que poderá destruí-los ou doá-los a institui-
ção oficial de ensino ou de assistência soci-
al.

§ 9º As associações de titulares de di-
reitos autorais poderão, em seu próprio
nome, funcionar como assistente da acusa-
ção nos crimes previstos nos parágrafos do
art. 184 do Código Penal, quando praticados
em detrimento de qualquer de seus associa-
dos. (NR)"

Art. 3º Esta lei entrará em vigor quarenta e cin-
co dias após a data de sua publicação.

Justificação

As recentes denúncias e campanhas promovi-
das pelos meios de comunicação sobre a crescente in-
dústria da falsificação de obras intelectuais, sejam elas
representadas por livros, programas de computador ou
CD (compact discs) audiomusicais, em detrimento de
direitos de seus autores, produtores e editores, estão a
exigir uma ação bastante enérgica dos Poderes Públi-
cos, capaz de, se não inibir por completo e erradicar de
vez essa forma ilícita de comércio em nosso País,
como seria desejável, pelo menos reduzi-la a propor-
ções tais que não venham a ameaçar a própria sobre-
vivência do setor formal da economia nas atividades
regulares congêneres.

A velocidade com que a indústria paralela, crimino-
sa, vem colocando os produtos falsificados no mercado
consumidor é alarmante. Pelas estatísticas recentes, a
cada três CD musicais comercializados no País, um é fal-
sificado.A projeção de seu crescimento em curto espaço
de tempo é assustadora. Ela provoca efeitos pernicioso
na indústria fonográfica brasileira, que perde espaço e se
vê fraudada em seus direitos.Por conseqüência, os auto-
res também o são, resultando na diminuição de investi-
mentos na área cultural.

Por ano, essa indústria paralela e clandestina co-
loca no mercado consumidor brasileiro algo em torno
de 30 milhões de CD falsificados, ou seja, 30% do fatu-
ramento total, estimado e R$2 bilhões (100 milhões de
CD), o que significa aproximadamente um prejuízo de
600 milhões de reais (cf. Correio Braziliense, de
15-11-98, p. 21). Prejuízo para a indústria e prejuízo
para o País, pois é uma receita livre de impostos. Pre-
juízo para a população que adquire um produto sem
controle de qualidade e sem nenhuma garantia. Prejuí-
zo para os autores, músicos, que não recebem pelo
seu trabalho. Prejuízo para a cultura brasileira.

A indústria fonográfica brasileira e as associa-
ções que representam autores e produtres culturais
carecem de uma legislação mais forte que os proteja
e que puna com rigor os que cometem crime por vio-
lação de seus direitos

A recente Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, que altera, atualiza e consolida a legislação
sobre os direitos autorais não previu sanções pena-
is, ao contrário do que fez a Lei nº 9.609, da mesma
data, que dispõe sobre a proteção da propriedade in-
telectual de programa de computador, a chamada
Lei do Software.

A presente proposição visa, pois, aperfeiçoar
os nossos Códigos Penal e de Processo Penal, do-
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tando-os de mais rigor, agilidade e mecanismos de
ação.

Pelo Art.1º do Projeto, inicialmente, mantém-se o
caput do art. 184 (violação de direito autoral) do Códi-
go Penal, mas altera-se a redação dos atuais §§ 1º e
3º, acrescentando um novo § 3º e renumerando o exis-
tente como § 4º.

Introduz-se, no § 1º, a hipótese de produção
(com violação do direito autoral), que já constava no §
2º, desde a redação dada pela Lei nº 8.635, de 16 de
março de 1993; e, em ambos esses parágrafos, acre-
centa-se, à atual menção de reprodução de fonogra-
ma, também a referência a inovações tecnológicas
que passam a ser contempladas sob a expressão am-
pla de qualquer outra forma de fixação em suporte ma-
terial. quanto à pena, constante no § 1º, propõe-se que
seja de reclusão, de dois (em vez de um) a quatro
anos, e multa. No tocante a multa aqui citada, a Lei
nº8.635/93, ao fixar, de forma errônea, o valor entre
Cr$10 mil e Cr$50 mil, acabou premiando os infratores
no caso de pirataria de bens intelectuais, fato que o
presente projeto busca corrigir, adotando-se o critério
geral do art. 49 da Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984
(alterou a Parte Geral do Código Penal), que estabele-
ce a forma de cálculo das multas a serem aplicadas. Já
no novo § 3º, inova-se ao dispor que, no caso dos pará-
grafos anteriores, a pena aumenta-se de um terço se o
crime é cometido em proveito de estabelecimento co-
mercial ou industrial regularmente registrado. E o § 4º
comina pena de detenção, de seis meses a um ano, e
multa, à violação consistente na transmissão, com in-
tuito de lucro, por empresa de radiodifusão ou estabe-
lecimento de diversão pública, mediante execução me-
cânica audiomusical, sem autorização expressa do
produtor ou de quem o represente.

Ainda pelo art. 1º do projeto, aperfeiçoa-se a re-
dação do art. 186 do Código Penal, mantendo-se a dis-
posição básica de que, nos crimes contra a proprieda-
de intelectual, procede-se mediante queixa. Entretan-
to, no parágrafo único ora criado, dispõe-se, expressa-
mente, que se procede mediante ação pública nos ca-
sos aludidos em três incisos, dos quais o primeiro e o
último reproduzem hipótese da lei vigente, enquanto o
inciso III inova, à semelhança do previsto no art. 12, §
3º, II, da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (cha-
mada lei do software), com a previsão quando, em de-
corrência do ato delituoso, resultar sonegação fiscal,
perda de arrecadação tributária ou prática de quais-
quer crimes contra a ordem tributária ou contra rela-
ções de consumo

Pelo art. 2º do projeto, pretende-se acrescentar
nove parágrafos ao art. 525 do Código de Processo

Penal, com normas específicas de procedimento nos
crimes contra a propriedade imaterial em que caiba
ação penal pública. Essas normas se inspiram, em
parte, no Projeto de Lei nº 2.681, de 1996, oriundo do
Poder Executivo e em tramitação na Câmara dos De-
putados, justificadas na Exposição de Motivos nº 596,
de 29 de outubro de 1996, dos titulares das Pastas da
Justiça e da Cultura.

Esta é apenas uma parcela das diversas provi-
dências a serem adotadas para coibir esse mercado
criminoso.Necessário se fará, sobretudo, que o Gover-
no federal adote ação mais enérgica e rígida no contro-
le alfandegário.

Quanto ao Legislativo, espera-se dos ilustres Pa-
res a atenção que o assunto está a merecer e, se pos-
sível, aperfeiçoamentos tendentes a melhor alcançar o
desiderato pretendido, com a possível urgência.

Sala das Sessões, 15 de abril de 1999. – Ronal-
do Cunha Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

....................................................................................
Art. 184. Violar direito autoral:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano,
ou multa.

² Artigo com redação determinada pela Lei nº
6.895, de 17 de dezembro de 1980.

§ 1º Se a violação consistir em reprodução, por
qualquer meio, com intuito de lucro, de obra intelec-
tual, no todo ou em parte, sem autorização expressa
do autor ou de quem o represente, ou consistir na re-
produção de fonograma ou videofonograma, sem a
autorização do produtor ou de quem o represente:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa,
de Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) a Cr$50.000,00 (cin-
qüenta mil cruzeiros).

² § 1º Com redação dada pela Lei nº 8.635, de 16
de março de 1993.

§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre
quem vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, ad-
quire, oculta, empresta, troca ou tem em depósito, com
intuito de lucro, original ou cópia de obra intelectual, fono-
grama ou videofonograma, produzidos ou reproduzidos
com violação de direito autoral.

² § 2º Com redação dada pela Lei nº 8.635, de 16
de março de 1993.
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§ 3º Em caso de condenação, ao prolatar a sen-
tença, o juiz determinará a destruição da produção ou
reprodução criminosa.

*§ 3º Com redação dada pela Lei nº 8.635, de 16
de março de 1993.
....................................................................................

Art. 186. Nos crimes previstos neste Capítulo so-
mente se procede mediante queixa, salvo quando pra-
ticados em prejuízo de entidade de direito público, au-
tarquia, empresa pública, sociedade de economia mis-
ta ou fundação instituída pelo poder público, e nos ca-
sos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 184 desta lei.

* Artigo com redação determinada pela Lei nº
6.895, de 17 de dezembro de 1980.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE
OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal
....................................................................................

Art. 525. No caso de haver o crime deixado vestí-
gio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não
for instruída com o exame pericial dos objetos que
constituam o corpo de delito.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os proje-
tos que acabam de ser lidos serão publicados e remeti-
dos à Comissão competente.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 171, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento

Interno do Senado Federal, que o PLS/177/99, tenha
tramitação conjunta com o PLS/199/99, por versarem
sobre matéria idêntica.

Sala das Sessões, 15 de abril de 1999. – Marina
Silva.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O requeri-
mento lido será publicado e posteriormente incluído na
Ordem do Dia de acordo com o Regimento Interno.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 172, 1999

Senhor Presidente,
Requeiro à V. Exª, com fundamento nos termos

do art. 50, § 2º da Constituição Federal, com a redação
dada pelo ECR nº 2/94, combinado com o art.215, I, al.
a e 216, ambos do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, que se digne a adotar as providências necessá-
rias para solicitar informações ao Sr. Ministro das Mi-
nas e Energia, Sr. Rodolpho Tourinho Neto, relativas a
exploração de cobre no Estado do Pará e a suspensão
do projeto Cobre Salobo.

Considerando que:
* a Companhia Vale do Rio Doce, antes

de ser privatizada, havia assinado um proto-
colo com o Governo do Estado do Pará,
comprometendo-se com a implantação de
uma usina de beneficiamento do cobre extra-
ído de Carajás;

* que o BNDES afirmou, inclusive em
cartilha explicativa sobre o processo de Pri-
vatização da CVRD, amplamente divulgada
na época, que os investimentos previstos
pela Vale não seriam suspensos, havendo a
possibilidade de ampliação destes, conside-
rando a entrada de capital externo;

* que a Companha Vale do Rio Doce
vem adiando a implantação do Projeto Salo-
bo, cujo início era previsto no mesmo ano em
que ocorreu a sua privatização e que, no dia
12 de abril de 99 o Presidente Executivo da
Companhia anunciou, no Estado do Pará, o
desinteresse da Empresa pelo Projeto.

1) Quais providências o Ministério das Minas
e Energia vem adotando junto a Companhia Vale
do Rio Doce para que seja garantida a implanta-
ção do Projeto de Cobre Salobo, considerando o
compromisso assumido antes da sua desestatiza-
ção?

2) Na hipótese da não implantação do Projeto
Cobre Salobo:

a) Que punição está prevista pelo não cumpri-
mento desse compromisso? Quais compensações
serão dadas pela empresa ao Estado do Pará e ao
País?

b) As três jazidas de minério de cobre existen-
tes em Carajás serão exploradas?

c) Este minério será comercializado sem ne-
nhum processo de industrialização?
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Justificação

As questões ora apresentadas ao Ministro das
Minas e Energia buscam esclarecer até que ponto o
processo de Privatização da Companhia Vale do Rio
Doce resguardou os interesses da Nação.

Na época da privatização o Banco de
Desenvolvimento Social e Econômico – BNDES,
gestor do processo, entre outros interlocutores do
Governo Federal, afirmou à Nação Brasileira que não
haveriam prejuízos com a privatização da CVRD. Pelo
contrário, haveria sim a possibilidade de novos
investimentos considerando o aporte de capital
externo que a empresa viria a receber. O BNDES
informou ainda, a existência de mecanismos de
controle que garantiriam a manutenção dos rumos da
Empresa. Gostaria, na forma desse Requerimento,
de saber como estão sendo aplicados estes
mecanismos.

Sala das Sessões, 15 de abril de 1999. –
Senador Ademir Andrade.

(À Mesa para decisão.)

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 173, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 255, inciso II, letra c,

item 12 do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro a remessa a Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, do Projeto de Lei da Câmara nº 80, de
1996, que “Obriga as empresas distribuidoras de gás
liqüefeito de petróleo – GLP ou de gás natural a lacrar
os botijões e requalifica-los e dá outras providências.

Sala de Sessões, 15 de abril de 1999. – Emilia
Fernandes.

REQUERIMENTO Nº 174, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do nº 12, da alínea c, do

inciso II, do art. 255 do Regimento Interno do Senado
Federal que o PLS/199/99, que altera a redação do
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.717, de 27 de no-
vembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para
a organização e o funcionamento dos regimes própri-

os de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípi-
os, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá
outras providências, seja examinado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, além da Comis-
são de Assuntos Sociais, constante do despacho inici-
al.

Sala das Sessões, 15 de abril de 1999. – Marina
Silva.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os reque-
rimentos lidos serão publicados e posteriormente in-
cluídos na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inci-
so II, alínea C, item 12, do Regimento Interno.

Encerrou-se ontem o prazo para a apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução nº 36, de 1999, de
autoria da Senadora Marina Silva, que altera o art. 107
do Regimento Interno do Senado Federal.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Encer-

rou-se, ontem, o prazo para a apresentação de emen-
das ao Projeto de Resolução nº 37, de 1999, de autoria
do Senador Pedro Simon, que fixa prazo para a indica-
ção de membros de comissões temporárias internas.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a

mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Ronaldo Cunha Lima.

São lidos os seguintes:

OFÍCIO Nº 711-L-PFL/99

Brasília, 13 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelên-

cia os Deputados do PFL que farão parte da Comissão
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória
nº 1.739-20, de 8 de abril de 1999, que “Altera disposi-
tivos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá
outras providências”, em substituição aos anterior-
mente indicados.

Titulares
Deputado Pedro Pedrossian
Deputado Paes Landim
Suplentes
Deputado Marcondes Gadelha
Deputado Silas Câmara
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Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

OFÍCIO Nº 769-L-PFL/99

Brasília, 13 de abril de 1999.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa

Excelência os nomes dos Deputados do PFL que
farão parte da Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 1.770-47, de 8 de
abril de 1999, que “Dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgãos e
entidades federais, e dá outras providências”, em
substituição aos anteriormente indicados.

Efetivos:
Deputado Paulo Magalhães
Deputado Pedro Bittencourt
Suplentes:
Deputado Jaime Martins
Deputado Mauro Fecury
Atenciosamente, Deputado Inocêncio

Oliveira, Líder do PFL.

OF/GAB/I/Nº 525

Brasília, 15 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Moacir Micheletto passa a integrar, na condição de
Titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 1.736-35, de 8 de abril
de 1999, em substituição ao Deputado Gustavo
Fruet.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. – Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 526

Brasília, 15 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Ricardo Noronha passa a integrar, na condições de
Titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 1.806-5, de 25 de
março de 1999, em substituição ao Deputado Pedro
Novais.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. – Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Serão
feitas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Bernardo
Cabral por permuta com o Senador Lúcio
Alcântara. V. Exª dispõe de 20 minutos.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Presidente, peço que V. Exª registre minha inscrição
para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na
prorrogação da Hora do Expediente V. Exª terá a
palavra por 5 minutos, na forma do Regimento, para
sua comunicação inadiável.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Asseguro a palavra a V. Exª, logo após o discurso do
Senador Bernardo Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Senador Geraldo Melo, eminente Presidente, V. Exª
pode conceder a palavra ao eminente Senador
Francelino Pereira, que me havia comunicado de
uma reunião às 10:15h.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pelo
critério do Senador Francelino Pereira, S. Exª falará
após o pronunciamento de V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Geraldo Melo, Srªs e Srs.
Senadores, em primeiro lugar, quero agradecer o
eminente Senador Lúcio Alcântara pela gentileza
de ceder-me o lugar da sua inscrição para que eu
pudesse, nesta manhã, pronunciar um discurso que
considero de importância para a minha Região.

Assim, Sr. Presidente, tomo a homenagem do
eminente Senador Lúcio Alcântara como dirigido,
primeiro, à Região Amazônica e depois ao seu
Colega de Senado.

Como Senador pelo Amazonas, eleito sob a
legenda do extinto Partido Progressista, defendo o
meu Estado e o meu País acompanhando a visão
liberal e progressista do meu atual Partido, o
Partido da Frente Liberal, o que me leva a crer que
os princípios do liberalismo econômico e social
poderão levar o Brasil a seu futuro de grande
Nação. Todavia, não posso deixar de me consternar
quando vejo que, em nome desse mesmo
liberalismo, aves de rapina se aproveitam da
fragilidade de nossa estrutura econômica para nos
escalpelar e esfolar.

Somos, de fato, um povo destemido, cuja têmpe-
ra se molda na forja ardente das vicissitudes das
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conjunturas desfavoráveis que estão sempre a nos
opor obstáculos no caminho do desenvolvimento.

A crise econômica por que passamos neste mo-
mento e suas gravíssimas conseqüências sociais não
podem nos deixar impassíveis e indiferentes diante dos
enormes sacrifícios que estão e serão impostos à nos-
sa já tão sofrida gente. E tudo isso por causa de nossa
fragilidade dentro do contexto internacional, que nos im-
põe revezes como a recente evasão galopante de divi-
sas e a explosiva desvalorização de nossa moeda.

Essa quase hecatombe econômica por que pas-
samos só faz revigorar a necessidade do reforço de
nossa capacidade interna de geração de riquezas e do
fortalecimento do mercado nacional por um contínuo
processo de valorização da nossa gente e da elevação
de seu patamar socioeconômico. É evidente, impensá-
vel fechar as fronteiras do Brasil ao mundo exterior e
voltarmos ao nacionalismo, que alguns consideram xe-
nófobo, de décadas atrás. Temos que conviver com a
globalização, integrar-nos a ela e dela tirar o melhor que
pudermos, evitando as armadilhas que ela nos coloca,
tais como as que ora vivemos. Não podemos abrir mão
de nossos interesses nacionais e deixarmos que a glo-
balização seja uma via de mão única, que beneficia as
nações ricas e drena das menos desenvolvidas as ri-
quezas que a duras penas conseguimos amealhar.

Colocadas essas premissas, gostaria de me dirigir
a este Plenário para comentar, aqui e agora, a recente
confirmação da descoberta de mais uma bacia de gás
natural em meu Estado, na região do rio Uatumã. Com
um volume estimado de seis bilhões de metros cúbicos,
ela faz com que o Amazonas passe a ter agora cerca de
30% de todas as reservas conhecidas de gás natural do
País. E não estamos nos limites das possibilidades da
região, pois não está ainda totalmente quantificada a
extensão de suas ocorrências petrolíferas.Há a possibi-
lidade de que esse novo campo seja maior do que o de
Urucu, já que é o maior do País, em terra.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Ouço
V. Exª, com a alegria de sempre, porque agora vou en-
trar no lado técnico do nosso potencial de gás naquela
região, sobre a qual a cada instante estão colocando, eu
nem digo mais os olhos, porque seria frágil a palavra,
mas as patas, para tomarem conta das nossas rique-
zas. Ouço o eminente Senador Lauro Campos.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Nobre
Senador Bernardo Cabral, mais uma vez V.Exª assoma
à tribuna para nos brindar com um discurso em que se
objetiva a sua consciência firme, sedimentada a respei-

to dos interesses maiores do País e, por que não dizer,
dos princípios básicos da cultura e da humanidade. V.
Exª toca num ponto fundamental para colocar o pro-
blema da Amazônia dentro deste contexto maior do
processo dito de globalização, como se globalização
não fora toda a marcha do homem no sentido do seu
processo civilizatório. De modo que a minha interven-
ção é apenas para louvar a colocação de V. Exª, com
o denodo, a independência, a firmeza e clareza que
lhe são peculiares. V. Exª, já desde o início, lem-
bra-nos que as suas colocações são pessoais e que
os condicionamentos partidários do estatuto, do regi-
mento do partido balizam seus pronunciamentos por
princípios que sabemos todos respeitar. Tendo em
vista a gentileza de V. Exª em me conceder o aparte
nessa fase ainda embrionária de seu pronunciamen-
to, antevejo, com as palavras iniciais que V. Exª pro-
feriu, a grandeza que se desdobrará a partir de agora,
na continuação da sua oração. Agradeço-lhe pela
gentileza de me ter permitido o aparte e peço descul-
pas, porque sei que meu pedido foi prematuro. Muito
obrigado.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Lauro Campos, não retiro uma palavra do que
V. Exª acabou de proferir. Ao contrário, sua manifesta-
ção poderia parecer prematura, se não fosse V. Exª,
com a experiência que tem, capaz de ter a precisão
exata do fato que será alinhado.

V. Exª não tem idéia do quanto me sinto honrado
com sua manifestação, porque quero, neste Plenário,
merecer o respeito dos meus Colegas. Só isso já bas-
ta para que um Senador possa dizer, quando se reco-
lher a seu lar, que tinha, se não a admiração, pelo me-
nos o respeito. Poderia citar alguns Senadores que,
no passado, pouco fizeram, mas foram altamente res-
peitáveis e respeitados no Senado. Citarei um ape-
nas, que peço de empréstimo ao Senador Francelino
Pereira, porque é do Estado que S. Exª representa:
Senador Milton Campos. Ele deixou uma aura de res-
peito, e é evidente que a comparação minha é como
se eu fosse a lamparina e ele o sol; no entanto, ela
serve para ilustrar o que quero dizer.

A interferência de V. Exª, feita com a indepen-
dência que lhe caracteriza, faz com que, cada dia
mais, eu me sinta o que sou: um homem de alta voca-
ção para a lealdade e de profundo desprezo para a
subserviência. Por isso, estou na tribuna e peço que
V.Exª me dê a honra de incluir seu aparte em meu dis-
curso.

Sr. Presidente, para que se tenha uma idéia do
que pode vir a ser o campo de Uatumã, darei alguns
dados do que já está sendo investido em Urucu.
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Esse empreendimento, orçado em US$1,7 bi-
lhão, vai garantir a geração de 930 MW de energia elé-
trica, destinada à Região Amazônica, utilizando cinco
milhões de metros cúbicos/dia de gás natural, produzi-
dos nos campos de Urucu e Juruá, no Alto Amazonas.

O gás será transferido até Coari, no rio Solimões,
por meio de um gasoduto, já em construção, com 280
quilômetros de extensão. A viabilidade de implantação
de outro gasoduto, com 420 quilômetros, que levaria o
gás até Manaus, está sendo analisada. Também faz
parte do projeto um gasoduto de cerca de 500 quilô-
metros de extensão, de Urucu para Porto Velho (RO),
para transportar o gás natural que será consumido pe-
las usinas termelétricas da região. A autorização de
sua construção já foi solicitada à Agência Nacional do
Petróleo pela Petrobrás Gás S.A. (Gaspetro).

O projeto com o gás de Urucu, estruturado pela
Petrobrás, Gaspetro, Eletrobrás, BNDES, Companhia
de Gás do Amazonas e pelos Ministérios de Minas e
Energia e do Planejamento e Orçamento, envolve in-
vestimentos em novas instalações termelétricas e em
adaptações nas existentes.

Parece ser desnecessário abordar esse assunto,
mas, como estamos trazendo gás da Bolívia, chamo
atenção para o aspecto da dependência, que será mo-
tivo de outro discurso meu. Essa dependência será ab-
solutamente neutralizada, dentro da nossa região, com
as nossas riquezas e com o talento que o brasileiro
tem para resolver as questões e problemas nacionais,
com soluções interessantes.

Além do envolvimento das instituições estatais, o
projeto, que deverá ser concluído em dois anos, prevê
a participação majoritária de investidores privados.

O preço da energia a ser gerada será cerca de
50% menor do que o praticado hoje na região, criando
condições para o desenvolvimento econômico e indus-
trial, gerando empregos e aumentando o bem-estar da
população.

E por que estou aqui a falar de gás, volátil como
os capitais que nos deixaram? Porque se trata de uma
das mais importantes alternativas de energia que se
tem neste final de século para a diversificação da ma-
triz energética do Brasil. Mesmo sendo de origem fós-
sil, como o petróleo, ele tem baixíssimo teor poluente,
sendo considerado combustível verde. Ora, Sr. Presi-
dente, no mundo atual, em que os fenômenos de
aquecimento da atmosfera e perda da camada de ozô-
nio se tornam problemas ingentes a serem combati-
dos, o uso de fontes limpas de combustível é sempre
uma solução bem-vinda.

Assim, Srªs e Srs. Senadores, o gás natural pas-
sou a ter, no Brasil de hoje, um papel importante na po-
lítica energética nacional, cujos três pilares fundamen-
tais são:

– a segurança, considerada em seus três aspec-
tos essenciais, como a diversidade, a eficiência e a fle-
xibilidade da matriz;

– o caráter estratégico da energia, elemento-cha-
ve da competitividade e da capacidade produtiva de
qualquer economia moderna;

– a preservação do ambiente como condição in-
dispensável para o crescimento sustentado e a garan-
tia de que depois do presente haverá um futuro para a
humanidade.

Abordo essa matéria, Srs. Senadores, porque
se fala muito no crescimento sustentável, nesse
tipo de desenvolvimento, na maneira como tería-
mos de preservar o meio ambiente, mas não vejo a
indicação de caminhos que apontem soluções.
Resta apenas a retórica gasta, cansada, já por to-
dos desacreditada. Está na hora de colocar suges-
tões no papel, a fim de que haja uma prova de que
esta Casa está contribuindo para que tenhamos no
Brasil uma política energética da melhor qualidade.

O gás natural representa, pois, uma importan-
te contribuição na diversificação das fontes de ener-
gia. Ele permite que o aumento do consumo de
energia na indústria, nos serviços e no uso domésti-
co seja significativamente suportado por essa nova
fonte de energia. E diga-se nova pelo menos para o
Brasil, pois o gás natural representa hoje apenas
cerca de 2,5% do consumo total de fontes primárias
de energia em nosso País. Se levarmos em conta
que o consumo médio mundial situa-se na faixa de
23%, estamos ainda longe dessa média. É evidente
que, tomado como referência o padrão de consumo
dos países que usam mais gás que nós, essa defa-
sagem se justifica, já que não temos demanda de
gás para calefação e nossa geração de energia é
predominantemente hidroelétrica. Note-se que a
Política Nacional de Energia tem como meta que
nosso consumo de gás natural ultrapasse os 10%
do total das fontes primárias utilizadas até a próxi-
ma década.

Na verdade, Sr. Presidente, o setor de
gás natural no Brasil é ainda incipiente, con-
trar iamente ao de energia elétr ica. A Constitu-
ição de 1988, a Emenda Constitucional nº 9,
de 1995, chamada “Emenda do Gás Natural”, e
a Lei nº 9.478, de 1997, trouxeram novo estí-
mulo ao desenvolvimento da indústr ia do gás
em todo o terr itór io nacional. Elas elucidaram
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uma série de conflitos de competência entre as esfe-
ras federal e estadual, em especial no que concerne à
distribuição de gás canalizado.

Todos nós acompanhamos, já há algum tempo e,
mais recentemente, na Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania esse problema da disputa, Sr.Presidente,
da distribuição de gás canalizado entre as esferas esta-
dual e federal.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador
Bernardo Cabral, V. Exª me permite um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Ouço
V. Exª, eminente Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Cumpri-
mento V. Exª, Senador Bernardo Cabral, pela importân-
cia do tema que nos traz quando aborda a questão da
distribuição do gás e da economia que ele oferece à in-
dústria brasileira, principalmente quanto à competição,
uma vez que sua utilização baixa os custos. Gostaria de
lembrar o leilão da Comgás realizado ontem em São Pa-
ulo.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Ultra-
passou R$1 bilhão.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Pelo ágio
oferecido. Notamos que as empresas internacionais do
ramo, de países que têm um consumo bem maior que o
nosso, dão grande importância ao gás. Isso é um alerta.
Daí a importância do discurso de V. Exª não só para o
Amazonas, o Norte ou o Centro-Oeste. Em nosso Esta-
do, Santa Catarina, com o uso do gás na produção de
cerâmica, teríamos uma economia de 12%, e o aprovei-
tamento do material seria bem maior.V.Exª traz um tema
corajoso, com a orientação do seu Partido no sentido de
que se devem abrir possibilidades nesse campo para se
ter sintonia no futuro. Com bem se diz, não é pela extre-
ma direita, nem pela extrema esquerda, mas pelo cami-
nho que é necessário, buscando-se o que é fundamental
quando se analisa um tema dessa natureza, de interesse
de todo o Brasil inteiro. Meus cumprimentos, Senador.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Agra-
deço a V. Exª, eminente Senador Casildo Maldaner. V.
Exª foi exatamente no ponto fulcral, chamou a atenção
para um assunto da maior importância. A Nação está à
espera de uma maior difusão do uso do gás natural como
fonte de energia no Brasil, a partir da flexibilização do
monopólio da Petrobrás. Sabe V. Exª que aqui tenho a
posição conhecida de defensor da Petrobrás. Não aceito
que possamos perder o seu controle. No entanto, V. Exª
focalizou a importância da abertura que se faz dessas
possibilidades de a iniciativa privada, a partir de agora,
poder participar desses segmentos.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Ouço
com prazer V. Exª e, logo a seguir, o Senador Mozarildo
Cavalcanti.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre Senador
Bernardo Cabral, V.Exª aborda um tema de interesse na-
cional, não apenas da nossa região. Não há dúvidas de
que a grande disputa das próximas décadas irá girar em
torno das fontes de energia. Sabemos que o Brasil ainda
dispõe de energia, sobretudo do petróleo, para sustentar
25 anos de sua própria demanda. Podemos descobrir
novas fontes, e esse tempo será aumentado continua-
mente. A Europa e o Japão, em grandes linhas, zero
anos. No caso dos Estados Unidos, entre suas reservas
e o que está acumulado de reservas alheias, não passa-
riam de oito anos. É evidente que essa será uma fonte
permanente de cobiça, porque sabemos que a econo-
mia se movimenta por meio dessas fontes de energia,
sobretudo do petróleo, e agora o gás, como um derivado.
Desse modo, veja V. Exª que isso é muito importante
para o Brasil, mas também é muito importante que te-
nhamos a consciência de que é preciso defender essa
energia para uso do povo brasileiro. Isso me preocupa
muito. Ontem mesmo assisti pela televisão, e hoje li nos
jornais, ao que foi o leilão da Comgás. Aparentemente
poderíamos aplaudir que houve um aumento de ágio de
120%, mas, na verdade, nobre Senador, as avaliações
são muito abaixo do valor real.Analisei muitas das avalia-
ções das empresas que foram vendidas.Arma-se um ce-
nário conservador como se o produto principal não tives-
se mercado ou tivesse dificuldades de mercado. Dentro
da metodologia do fluxo de caixa descontado, sobretudo
com esse cenário negativo, isso faz com que o preço do
bem caia consideravelmente. Há uma irrealidade das
avaliações. Tenho medo de que, amanhã, essa nossa ri-
queza – que é do Amazonas e do Brasil – também seja
levada a um processo de desvalorização, para entregar
de graça hoje a uma multinacional. Todos estão de olho
na questão das fontes de energia. Solidarizo-me com
V. Exª quando diz à Nação da importância da Amazônia
no que se refere às fontes de energia.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Senador
Bernardo Cabral, V. Exª me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Bernardo Cabral, a Mesa apela a V. Exª no sentido de
não mais conceder apartes, já que o tempo de V. Exª es-
gotou há 5 minutos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, V. Exª me permite mais um minuto?
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Permito,
sem dúvida, mas há ainda dois apartes.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, retiro o tempo do meu discurso para ouvir o
Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa lhe
mantém o apelo; entretanto, respeita a decisão de V. Exª.
Mas apenas quero lembrar que temos 28 oradores
inscritos e V. Exª é o primeiro.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Senador
Bernardo Cabral, não poderia deixar de dizer da
importância do pronunciamento de V. Exª e de me aliar à
defesa da Amazônia e de suas riquezas que são, na
verdade, do Brasil.Se V.Exª me permitir, terei muita honra
em subscrever integralmente seu pronunciamento. Muito
obrigado.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, Senador Geraldo Melo, vou concluir, pedindo
desculpas à eminente Senadora Marluce Pinto pela falta
de tempo. No entanto, certo de que S. Exª iria prestar sua
solidariedade, incorporo seu nome ao meu discurso.

Peço a V. Exª, Sr. Presidente, como restam cinco
folhas do meu discurso, que, quando encerrar a última
palavra, que determine a publicação na íntegra do
discurso, na seqüência, para que não se tire a
oportunidade de quem quiser tomar conhecimento, por
ocasião da publicação no Diário do Senado, do que aqui
vai, porque falo inclusive nas reservas brasileiras de gás.

Passo o discurso na íntegra a V. Exª. E receba os
meus agradecimentos pela gentileza com que permitiu
que eu ultrapassasse alguns minutos do meu discurso.

SEGUE DISCURSO, NA ÍNTEGRA, DO
SR. SENADOR BERNARDO CABRAL:

Como Senador pelo Amazonas, eleito sob a
legenda do extinto Partido Progressista, defendo o meu
Estado e meu País acompanhando a visão liberal e
progressista do meu atual partido, o Partido da Frente
Liberal, o que me leva a crer que os princípios do
liberalismo econômico e social poderão levar o Brasil a
seu futuro de grande Nação.Todavia, não posso deixar de
me consternar quando vejo que, em nome desse mesmo
liberalismo, aves de rapina se aproveitam da fragilidade de
nossa estrutura econômica para nos escalpelar e esfolar.

Somos, de fato, um povo destemido, cuja têmpera
se molda na forja ardente das vicissitudes das conjunturas
desfavoráveis que, estão sempre a nos opor obstáculos
no caminho do desenvolvimento.

A crise econômica por que passamos neste
momento e suas gravíssimas conseqüências sociais não
podem nos deixar impassíveis e indiferente diante dos
enormes sacrifícios que estão e serão impostos à nossa já

tão sofrida gente. E tudo isso por causa de nossa
fragilidade dentro do contexto internacional, que nos
impõe revezes como a recente evasão galopante de
divisas e a explosiva desvalorização de nossa moeda.

Essa quase hecatombe econômica por que nós
passamos só faz revigorar a necessidade do reforço de
nossa capacidade interna de geração de riquezas e do
fortalecimento do mercado nacional por um contínuo
processo de valorização de nossa gente e da elevação de
seu patamr socioeconômico. É, evidente, impensável
fechar as fronteiras do Brasil ao mundo exterior e
voltarmos ao nacionalismo xenófobo de décadas atrás.
temos que conviver com a globalização, integrar-nos a ela
e dela tirar o melhor que pudermos, evitando as
armadilhas que ela nos coloca, tal como as que ora
vivemos. Não podemos abrir mão de nossos interesses
nacionais e deixarmos que a globalização seja uma via de
mão única, que benefícia as nações ricas e drena das
menos desenvolvidas as riquezas que a duras penas
conseguimos amealhar.

Colocadas essa premissas, gostaria de me dirigir a
este plenário para comentar a recente confirmação da
descoberta de mais uma bacia de gás natural em meu
estado, na região do rio Uatumã. Com um volume
estimado de 6 bilhões de metros cúbicos, ela faz com que
o Amazonas passe a ter agora cerca de 30% de todas as
reservas conhecidas de gás natural do País. E não
estamos no limite das possibilidades da região, pois não
está ainda totalmente quantificada a extensão de suas
ocorrências petrolíferas. Há a possibilidade de que esse
novo campo seja do que o de Urucu, que já é o maior do
País, em terra.

Para que se tenha uma idéia do que pode vir a ser o
campo de Uatumã, darei alguns dados do que já está
sendo investido em Urucu.

Esse empreendimento, orçado em US$1,7 bilhão,
vai garantir a geração de 930 MW de energia elétrica,
destinada à Região Amazônica, utilizando cinco milhões
de metros cúbicos/dia de gás natural produzidos nos
Campos Urucu e Juruá, no Alto Amazonas.

O gás será transferido até Coari, no Rio Solimões,
através de um gasoduto já em construção, com 280
quilômetros de extensão. A viabilidade de implantação de
outro gasoduto, com 420 quilômetros, que levaria o gás
até Manaus, esta sendo analisada. Também faz parte do
projeto um gasoduto de cerca de 500 quilômetros de
extensão, de Urucu para Porto Velho (RO), para
transportar o gás natural que será consumido nas usinas
termelétricas da região. A autorização de sua construção
já foi solicitada à Agência Nacional do Petróleo pela
Petrobrás Gás S.A – GASPETRO.

O projeto com o gás de Urucu, estruturado pela
Petrobrás, Gaspetro, Eletrobrás, BNDES, Companhia
de Gás do amazonas e pelos Ministérios de Mi-
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nas e Energia e do Planejamento e Orçamento,
envolve investimentos em novas instalações
termelétricas e em adaptações nas existentes.

Além do envolvimento das instituições estatais, o
projeto, que deverá ser concluído em dois anos, prevê a
participação majoritária de investidores privados.

O preço da energia a ser gerada será cerca de 50%
menor que o praticado hoje na região, criando condições
para o desenvolvimento econômico e industrial, gerando
empregos e aumentando o bem-estar da população.

E por que estou eu aqui a falar de gás, volátil como
os capitais que nos deixaram? Porque se trata de uma das
mais importantes alternativas de energia que se tem neste
final de século para a diversificação da matriz energética
do Brasil.Mesmo sendo de origem fóssil, como o petróleo,
ele tem baixíssimo teor poluente, sendo considerado um
combustível verde. Ora, Senhor Presidente, no mundo
atual, em que os fenômenos de aquecimento da atmosfe-
ra e perda da camada de ozônio se tornam problemas in-
gentes a serem combatidos, o uso de fontes limpas de
combustível é sempre uma solução bem vinda.

Assim, Senhoras e Senhores Senadores, o gás na-
tural passou a ter, no Brasil de hoje, um papel importante
na política energética nacional, cujos três pilares funda-
mentais são:

² a segurança, considerada em seus três
aspectos essenciais, quais sejam, a diversidade, a
eficiência e a flexibilidade da matriz;

² o caráter estratégico da energia, elemento
chave da competitividade e da capacidade produti-
va de qualquer economia moderna;

² a preservação do ambiente como condi-
ção indispensável para o crescimento sustenta-
do e a garantia de que depois do presente have-
rá um futuro para a humanidade.

O gás natural representa, pois, uma importante
contribuição na diversificação das fontes de energia. Ele
permite que o aumento do consumo de energia na in-
dústria, nos serviços e no uso doméstico seja significati-
vamente suportado por essa nova fonte de energia. E
diga-se nova, pelo menos para o Brasil, pois o gás natu-
ral representa hoje apenas cerca de 2,5% do consumo
total de fontes primárias de energia em nosso País. Se
levarmos em conta que o consumo médio mundial si-
tua-se na faixa de 23%, estamos ainda longe dessa mé-
dia. É evidente que, tomado como referência o padrão
de consumo dos países que usam mais gás que nós,
essa defasagem se justifica, já que não temos demanda
de gás para calefação e nossa geração de energia é
predominantemente hidroelétrica. Note-se que a Política
Nacional de Energia tem como meta que nosso consu-

mo de gás natural ultrapasse os 10% do total das
fontes primárias utilizadas até a próxima década.

Na verdade, Sr. Presidente, o setor de gás natural no
Brasil é ainda incipiente, contrariamente ao de energia hidro-
elétrica.A Constituição de 1988, a Emenda Constitucional nº
9 de 1995, chamada “Emenda do Gás Natural”, e a Lei nº
9.478 de 1997 trouxeram novo estímulo ao desenvolvi-
mento da indústria do gás em todo o território nacional.
Elas elucidaram uma série de conflitos de competência
entre as esferas federal e esadual, em especial no que
concerne à distribuição de gás canalizado.

Espera-se uma maior difusão do uso do gás natural
como fonte de energia no Brasil, a partir de flexibilização
no monopólio da Petrobrás.Foram, assim, abertas as pos-
sibilidades de a iniciativa privada participar dos segmentos
a montante da cadeia produtiva do gás, que são a pesqui-
sa e lavra das jazidas de gás natural, a importação e ex-
portação, bem como, o transporte do gás. Ressalte-se,
contudo, que o incremento esperado da participação do
gás na matriz energética nacional depende da regula-
mentação que a ANP estabelecer. Já, de acordo com o
Artigo 25 da Constituição Federal, a regulamentação da
distribuição, atividade a jusante da cadeia do gás, é de
competência exclusiva dos Estados Federados.

De fato, Senhoras e Senhores Senadores, existem
fortes argumentos a favor da valorização e da ampla utili-
zação do gás natural na economia brasileira, dentre os
quais gostaria de destacar:

² a existência de reservas importantes no
Brasil – cerca de 300 bilhões de m já compro-
vados – e nos países vizinhos, Bolívia e Argen-
tina – em quantidades ainda mais expressivas.
Aliás, a maior utilização do gás pelos países do
Cone Sul é apontada como alternativa impor-
tante para a integração do setor de energia na
região;

² a grande expansão prevista para a pro-
dução brasileira de petróleo, o que significa au-
mento da oferta de gás natural associado ao
óleo, a forma mais encontrada no País – cerca
de 70% da produção, contra 30% de gás não
associado;

² a curto e médio prazos, as centrais ter-
moelétricas alimentadas a gás natural são as
mais econômicas para atender ao crescimento
da demanda por eletricidade;

² o preço do gás, ao contrário do petróleo,
está menos sujeito a fortes flutuações;

² o impacto da queima do gás sobre o
meio ambiente é muito menos intenso que o

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ���� ����



provocado pela queima dos derivados do
petróleo.

A maior utilização do gás natural, no entanto, esbar-
ra no custo dos gasodutos necessários para levá-lo dos
campos de produção até a porta dos consumidores. Esse
é considerado, ainda hoje, o principal problema da cadeia
de produção de gás. Para construir gasodutos, portanto, é
indispensável que haja projetos nos quais estejam previs-
tas maciças inversões de capital e de longo tempo de
maturação. A velha inflação brasileira inviabilizou por mui-
tos anos também essa frente de desenvolvimento nacio-
nal, afastando dela os investimentos necessários. A esta-
bilização da moeda cria condições favoráveis à atração
de capitais para aplicação em infra-estrutura, cujo exemplo
mais eloqüente na área de gás natural é o recém-inaugura-
do gasoduto Brasil-Bolívia, cuja construção se deve a um
consórcio de empresas privadas internacionais associa-
das à Petrobras.

Com investimentos de cerca de US$2 bilhões e
3.150Km de extensão, atravessando os Estados do Mato
Grosso do Sul, São Pulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, o Gasoduto Bolívia-Brasil disponibilizará,
até o ano de 2003, 30 milhões de metros cúbicos de gás
natural, contribuindo para elevar de 2,8% para 12% a parti-
cipação desse combustível na matriz energética nacional.
O primeiro trecho concluído, até Campinas(SP), gera uma
oferta inicial de quatro milhões de metros cúbicos por dia de
gás natural para São Paulo e 100 mil metros cúbicos para
Mato Grosso do Sul. O empreendimento é o primeiro mo-
delo empresarial de parceria da Petrobras, com participa-
ção de empresas privadas internacionais.

Ora, Senhoras e Senhores Senadores, o Amazonas
é hoje a terceira bacia de petróleo do País, atrás do Rio de
Janeiro e da Bahia, cujas jazidas estão predominantemen-
te na plataforma continental, sob o mar. Mesmo assim, a
Petrobrás foi capaz de buscar esse óleo.

Por sua vez, a nova bacia de Uatumã, localizada em
terra, permite investimentos produtivos imediatos pois o gás é
abundante e de boa qualidade.Ela está a apenas 200 km de
Manaus, ao lado da malha rodoviária de acesso à capital –
das estradas da Várzea, da AM-010 e da BR-174. Construir
um gasoduto até Manaus, o elo mais caro e complexo da ca-
deia produtiva, teria, nesse caso, custo reduzido tendo em vis-
ta sua pequena extensão.Existe a alternativa de fazê-lo ainda
menor, direcionando o gasoduto para as margens do rio
Amazonas, situado a apenas 40 km, onde se faria o transbor-
do do gás para barcaças que o levariam para a REMAN, a
Refinaria de Manaus.

Um outro importante benefício da exploração imedia-
ta da jazida de Uatumã seria a construção de uma grande
usina termoelétrica à base de gás natural, que resolveria de

modo definitivo o problema energético da capital amazo-
nense e, quem sabe, o de inúmeras outras cidades da re-
gião.

A exemplo do que aconteceu comos Estados do Rio
de Janeiro e da Bahia, estou convicto que também o Ama-
zonas pode reivindicar o seu pólo petroquímico. Indústrias
de fertilizantes, centrais termoelétricas e produção de fibra
ótica são algumas das aplicações possíveis do gás natural
da Amazônia.O consumo do gás da própria região serviria,
desse modo,de fortealavancadedesenvolvimento regional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a construção
de uma matriz energética para o Brasil, que seja segura,
múltipla e flexível, é vital para o nosso desenvolvimento.
Sua implantação em regiões como a Amazônia é tão im-
portante quanto garantir que o Sul-Sudeste do País não
seja estrangulado pela falta de energia em futuro breve. O
estrangulamento do crescimento da Amazônia será tão ca-
tastrófico quanto o do Sul-Sudeste, pois impedirá que vas-
tíssima região do País possa explorar as enormes riquezas
que comprovadamente possui.

Por todo o mundo se fala que a Amazônia é o pulmão
da terra, o que não passa de mais um mito. Somos cons-
tantemente metralhados com relatórios desabonadores
quanto à forma como exploramos nossas riquezas nessa
região. Independentemente da verdade nessa matéria, po-
demos, com o aproveitamento criterioso de nosso gás na-
tural gerar um ciclo sustentado de desenvolvimento regio-
nal e de repercussão nacional.

Sr.Presidente, estamos à procura de milagres que nos
tiremdopoçoemquecaímos?Eisumdeles!Eaoalcancede
nossasmão,pelaenormepotencialidadedeatraçãode inves-
timentos produtivos que possui. Serão indústrias, empregos,
infra-estrutura urbana e rural, produção agrícola, colonização
dos enormes espaços amazônicos, integração com nossos
vizinhos do Norte da América do Sul, enfim, uma quase ines-
gotável cadeia de benefícios para o Brasil.

Parece utopia? Pois deve ser, já que foram sempre as
utopias que construíram as grandes nações ao longo da
história. A Amazônia e o Brasil não devem ser exceção
nessa seqüência histórica.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR.PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador Ber-

nardo Cabral, o discurso de V. Ex. será transcrito integral-
mente e dado como lido até o final.

A Mesa agradece a compreensão de V. Exª. Apela
aos Senadores no sentido de compreenderem que, por
mais importante que seja um pronunciamento como esse,
da envergadura e da responsabilidade do que acaba de
proferir o Senador Bernardo Cabral, estamos com 7 minu-
tos além do tempo reservado a S. Exª, e os demais Sena-
dores desejam também utilizar o tempo de que dispõem.
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Pela Liderança do PFL, para uma comunicação ur-
gente e de interesse partidário, concedo a palavra, por 5 mi-
nutos, ao eminente Senador Francelino Pereira.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
não é apenas de interesse partidário, mas uma comuni-
cação de interesse da Nação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª dis-
põe de 5 minutos, Senador Francelino Pereira.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as eleições munici-
pais do ano 2000, primeiro pleito cívico do novo século,
podem e devem ser realizadas, em sua integralidade,
através do voto informatizado, utilizando-se as urnas
eletrônicas.

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ilus-
tre Ministro Néri da Silveira, em seu discurso de posse,
deixou claro que, sob o ponto de vista técnico e de apti-
dão do eleitor, não existe nenhum obstáculo à extensão
do voto informatizado à universalidade do eleitorado.

A segurança da apuração, a transparência, a fácil
fiscalização e controle por parte dos partidos políticos e
dos candidatos são elementos que garantem confiabili-
dade e credibilidade às eleições com a informatização
do voto.

A experiência com o voto eletrônico, tanto nas ele-
ições municipais de 1996 como nas eleições gerais de
1998, demonstrou a eliminação de centenas de recur-
sos, reclamações e pedidos de recontagem de votos.

Tudo isso sem falar na rapidez, com a divulgação
dos resultados poucas horas após o término da vota-
ção, colocando nosso País, nesse particular, entre as
principais nações desenvolvidas do mundo.

Sem dúvida, os cadastros eleitorais atualizados,
mantidos em computador, substituindo os arcaicos fi-
chários manuais constantes dos cartórios, são registros
seguros e confiáveis.

A instantaneidade das informações, a fácil expedi-
ção de listagens e de relatórios e a possibilidade de gerar
documentos fidedignos evidenciam claramente a utilidade
do processamento eletrônico dos votos.

Permite, ainda, à Justiça Eleitoral a verificação e o
controle do corpo eleitoral, assim como a realização de
estudos e análises indispensáveis à melhoria constante
de seus serviços, que, todos reconhecemos, são es-
senciais à democracia.

O processamento eletrônico de dados no alista-
mento dos eleitores começou efetivamente em 1986,
autorizado pela Lei nº 7.444, de 20 de dezembro de
1985.

O recadastramento eleitoral efetuado em todo o
País, em 1986, resultou, em pouco mais de dois meses,
no alistamento em meio magnético de quase 70 mi-
lhões de eleitores. Em 1990, já eram 82 milhões; e, no
ano passado, 106 milhões.

Nas eleições gerais do ano passado, mais de 61
milhões de eleitores votaram nas urnas eletrônicas, o
que correspondeu a um percentual de 57,60% de todos
os eleitores inscritos no País.

Há, portanto, todas as condições para que os elei-
tores em nosso País votem nas urnas eletrônicas nas
eleições municipais de outubro do próximo ano, conclu-
indo-se com êxito o programa de informatização da vo-
tação e da apuração.

Reconhece o Ministro Néri da Silveira que o proje-
to de abrangência da urna eletrônica à totalidade do ele-
itorado brasileiro implicará dispêndios, que o Tribunal
Superior Eleitoral, certamente, está em condições de
estimar.

A despeito das limitações de recursos públicos,
por todos nós reconhecidas, desejo referir-me a um tre-
cho da Exposição de Motivos com que o Tribunal Supe-
rior Eleitoral justificou, em 1986, os investimentos no re-
cadastramento eleitoral.

Diz a Exposição de Motivos:

“Os ideais de um convívio democrático,
fundado na verdade, em que os representantes
da Nação ascendam ao Poder, com a seguran-
ça dos sufrágios dos eleitores, sem fraudes,
nem acusações de máculas, por certo, justifi-
cam o investimento do País na consolidação de
suas instituições livres e democráticas, basea-
das em um processo eleitoral limpo, decente,
sem corrupção, sem opressão e sem violência
de qualquer espécie.”

Saliente-se, ainda, que, no estágio em que se en-
contra a informatização das eleições, com a experiência
acumulada em dois pleitos, e quase 80 mil urnas eletrôni-
cas prontas para serem novamente utilizadas, o investi-
mento necessário à implantação do sistema em nível na-
cional certamente não será elevado.

Sr. Presidente, o exercício do voto é, seguramen-
te, a mais democrática e insubstituível expressão da ci-
dadania.

É o mais eficaz instrumento de que dispõe o cida-
dão para manifestar-se, mover-se e atuar no mundo de-
mocrático.

É também a afiada arma cidadã para punir aque-
les que se utilizam do mandato para a prática da corrup-
ção, do nepotismo e de outras mazelas que ainda infeli-
citam a vida pública.
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Nada mais natural, portanto, que se assegure
ao eleitor todas as condições para o livre exercício
desse direito inalienável.

E nada mais justo que o ato de votar seja
protegido por salvaguardas contra todos os tipos de
fraude que infelizmente ainda permeiam o exercício
eleitoral entre nós.

Essas considerações, Sr. Presidente, são feitas
a propósito da decisão que acaba de adotar o Tribunal
Superior Eleitoral, de promover, em escala nacional,
uma espécie de depuração do eleitorado,
abrangendo pelo menos 14 milhões de eleitores
inscritos.

Seu Presidente, o ilustre Ministro Néri da
Silveira, está decidido a combater de frente todas as
formas de fraude eleitoral, com vistas ao pleito
municipal de outubro do próximo ano.

Em todo o País, estão cadastrados 106 milhões
de eleitores. Destes, 83 milhões votaram nas eleições
gerais do ano passado e 9 milhões justificaram a sua
ausência das urnas. Há, portanto, uma diferença de
14 milhões de eleitores que não se manifestaram de
nenhuma forma no último pleito.

Desse universo de 14 milhões, participam
eleitores faltosos que não justificaram sua ausência;
eleitores que atingiram os 70 anos e deixaram de
votar; eleitores que faleceram, mas a Justiça Eleitoral
não tomou conhecimento do óbito, além de outros
que justificam a ausência.

Mas há, também, eleitores com duplicidade de
títulos, eleitores que se alistaram em uma cidade e
votaram em outra, ou participaram de outros tipos de
fraude eleitoral. Esses também serão objeto da
depuração.

E como ela será feita?
O Tribunal Superior Eleitoral fará uma análise do

comparecimento dos eleitores em cada zona eleitoral
e em cada município, verificando a relação entre
eleitores e habitantes, e entre eleitores inscritos e
eleitores que compareceram às urnas.

Todas as disparidades serão objeto de
investigação, através da requisição das fichas de
inscrição, com o propósito de identificar
irregularidades e adotar as providências para
saná-las de conformidade com a lei.

Sr. Presidente, os fraudadores começam a atuar
muito cedo. Uma das formas mais eficazes de fraude
tem sido por ocasião do alistamento eleitoral. É
comum, especialmente em Estados de grande
dimensão territorial e centenas de municípios, como

Minas Gerais, eleitores residentes em uma cidade
serem deslocados para se alistarem em outra,
fraudando, portanto, seu domicílio eleitoral.

Em conseqüência, há casos de municípios onde
há mais eleitores do que habitantes, configurando,
dessa forma, a mais escancarada fraude eleitoral.

A esse respeito, Sr. Presidente, devo referir-me
mais uma vez ao discurso de posse do Ministro Néri da
Silveira na Presidência do TSE, quando S. Exª
conclamou os partidos políticos e os candidatos a
assumirem “a consciência de que as vitórias eleitorais,
nos prélios cívicos, não podem e não devem ser obtidas
mediante a utilização de procedimentos ilícitos, como
se caracterizam, dentre tantos outros, as tentativas de
transferências indevidas de eleitores”.

E a temporada desse conhecida fraude está
aberta, com a retomada do alistamento eleitoral, no
final do ano passado.

Os novos eleitores terão até o dia 6 de maio do
próximo ano para se cadastrarem, com vistas à sua
participação no pleito municipal de outubro do ano 2000.

É indispensável uma severa vigilância dos
partidos, dos candidatos e da Justiça Eleitoral, para
evitar a repetição dessa fraude que distorce e macula
o resultado eleitoral.

Sr. Presidente, o Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, Ministro Néri da Silveira, assumiu
um importante compromisso: promover as eleições
municipais no próximo ano utilizando a urna
eletrônica em todos os municípios brasileiros.

É claro que a consecução de tão elevado
objetivo exigirá a conjugação de esforços dos três
Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, dos
partidos políticos, dos segmentos representativos da
sociedade e de todos os cidadãos.

A nós, do Congresso, e ao Executivo, cabe a
tarefa de apoiar o desafio lançado pela Justiça
Eleitoral, oferecendo-lhes os meios financeiros
necessários à execução desse ambicioso projeto,
que se associa ao propósito de assegurar plena
liberdade e total segurança à livre manifestação do
eleitorado.

O aperfeiçoamento eleitoral é, também, uma
responsabilidade nossa.

Sr. Presidente, solicito a V. Exª que conste dos
Anais o Anexo a este meu pronunciamento.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será atendido na forma regimental.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Roberto Requião, por 20 minutos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minha intenção
é fazer, nesta sessão, uma abordagem sobre um proje-
to de resolução de minha autoria, que possibilitará a
redução do ICMS da cesta básica em todo o Brasil.De-
sejo também iniciar a discussão sobre o órgão externo
de controle do Judiciário. Quero expor aos Srs Sena-
dores o funcionamento do Conselho da Magistratura
na República Argentina.

No entanto, dois assuntos assomam à minha
mente neste momento. Um, estranhíssimo, publicado
na Folha de Londrina, jornal de propriedade do
ex-Ministro e ex-Senador José Eduardo Andrade Viei-
ra. Jornal sério, jornalistas competentes, uma grande
capacidade de informação, que nos anuncia uma coisa
realmente muito estranha: “Deus guia Deputado a sair
do PSDB”. Imagine, Sr. Presidente, se Deus está con-
tra, quem estará a favor?

O pastor da Igreja Universal, Edson Praczyk, ele-
ito Deputado Estadual em outubro passado, anunciou
ter saído do PSDB seguindo uma direção divina. É re-
almente assustador.Se Deus está contra, quem estará
a favor?

Talvez seja, Sr. Presidente, pela indefinição do
Presidente Fernando Henrique quanto ao fato de acre-
ditar ou não no Senhor. Sua Excelência disse, um dia,
que não acreditava, o que lhe valeu uma derrota na
Prefeitura de São Paulo. Tem ficado em cima do muro
até agora. Não vi nenhuma declaração pública de con-
versão. Fica para os peessedebistas a denúncia do
fato e a circunstância do tremendo perigo que ameaça
o Partido.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Permite-me V. Exª um aparte, nobre Senador?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com muito prazer.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) – Na
verdade a grande dúvida, hoje, do Presidente da Re-
pública não é se Sua Excelência acredita ou não em
Deus. Hoje, Sua Excelência se arvora em ser uma es-
pécie de suplente de Deus – e, o que é pior – que torce
pela morte do titular. Muito obrigado. (Risos.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Sem dúvida, Sem dúvida! Acho que há uma concor-
rência explícita nesse setor.

A outra preocupação que me surge pela leitura
dos jornais de hoje se refere a declarações de que a
Comissão Parlamentar de Inquérito do Judiciário,
quando tivesse que convocar uma testemunha, iria fa-
zer a convocação por intermédio de um juiz. Meu
Deus! Eu assinei a convocação da CPI do Judiciário.
Mas é preciso que o Senado entenda que o Judiciário
não se subordina à CPI. A CPI não tem nenhuma con-
dição de determinar a um juiz que determine à polícia
que certa testemunha deverá depor sob vara.Por outro
lado, V. Exªs imaginem a situação de a maioria da CPI,
reunida, determinar a condução sob vara de uma tes-
temunha, e o juiz declarar que não cumpre a determi-
nação!

Nem o juiz se subordina à comissão parlamentar
inquérito, nem a comissão parlamentar de inquérito
precisa do apoio do Poder Judiciário para cumprir as
suas determinações, porque ela procede como um in-
quérito judicial e tem toda a condição de resto. Nós
dessa condição usamos na CPI dos Precatórios para
determinar à Polícia Federal a condução de uma teste-
munha, inclusive sob vara, ou a devassa no arquivo de
determinada empresa, e essa jurisprudência já foi con-
firmada pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Precatórios.

Faço essa advertência, levanto esse problema
para que não se provoque desnecessária e inutilmente
um confronto entre a CPI e o Poder Judiciário.

No entanto, um dos objetivos deste meu pronun-
ciamento hoje era trazer ao conhecimento dos Srs. Se-
nadores um projeto de resolução de minha autoria que
modifica a Resolução nº 22, de l989, do Senado Fede-
ral, que estabelece alíquotas do imposto sobre opera-
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestação de serviços de transporte interestadual e in-
termunicipal e de comunicação nas operações e pres-
tações interestaduais.

O que é que estou propondo? Estou propondo
que se excetuem do disposto no art. 1º das operações
interestaduais os produtos alimentares e de higiene
enumerados e que constituem a cesta básica. Estou
propondo que a resolução autorize os Governos esta-
duais e as Assembléias Legislativas a reduzirem a
zero o imposto sobre os produtos da cesta básica que
deverão ser enumerados. É uma resolução autorizati-
va, ela não obriga à redução de forma absoluta, por-
que alguns Estados dependem, para a sua arrecada-
ção, de forma fundamental, de alguns produtos, mas
abre a perspectiva de que as Assembléias Legislativas
e os Governadores reduzam a zero o imposto sobre os
produtos que compõem a cesta básica.
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O Senado já reduziu o imposto sobre serviços
das companhias aéreas a 4%. Portanto, que ninguém
levante a possibilidade da inconstitucionalidade da re-
solução.Se uma resolução que favorece empresas aé-
reas ou viabiliza a compra de táxis pelos taxistas pode
reduzir o ICMS a zero, por que uma resolução do Se-
nado não poderia facultar aos Estados, ao seu alvitre,
a mesma possibilidade? Dessa forma, estimularia exa-
tamente a queda do preço das mercadorias básicas,
que são essenciais para a população que vive de sub-
salário, de subemprego e de salário mínimo.

Sr. Presidente, estou dando entrada hoje nessa
proposta, para a qual peço o apoio dos Srs. Senado-
res, e estarei acompanhando a sua tramitação.

O outro objetivo da minha intervenção é trazer ao
exame do Senado da República, que por intermédio de
uma CPI já discute alguns desvios do Poder Judiciário,
uma proposta que já vige na República argentina. Tra-
ta-se da criação de um conselho superior da magistra-
tura, uma espécie de órgão de fiscalização externa do
Judiciário.Esse conselho da magistratura é previsto na
Constituição argentina, que lhe dá as linhas básicas
em seu art. 114 e é regulamentado por lei.

Tentarei traduzir do espanhol para o português,
desde já pedindo perdão por qualquer falha em algu-
ma palavra mais elaborada do espanhol erudito, mas
procurarei dar uma noção exata de como funciona o
Conselho na República argentina.

O art. 114 diz que o Conselho da Magistratura é
regulado por uma lei especial, sancionada pela maio-
ria absoluta da totalidade dos membros de cada Câ-
mara e terá a seu cargo a seleção dos magistrados e a
administração do Poder Judiciário. O conselho será in-
tegrado periodicamente, de modo a que se procure
equilíbrio entre a representação dos órgãos políticos,
resultantes da eleição popular, dos juízes de todas as
instâncias e de advogados de matrícula federal – no
caso argentino. Será integrado ainda por outras pesso-
as do âmbito acadêmico e científico, no número e na
forma que a lei indicar.

Serão atribuições do conselho:

1 – selecionar, mediante concursos públicos, os
postulantes para juízes no início da carreira;

Entendo que é muito importante que se regula-
mentem, de uma vez por todas, os concursos de juí-
zes, eliminando, por exemplo, a prova oral, que viabili-
za a manipulação dos concursos porque não pode ela
ser objeto de revisão quando um juiz, ou um candidato
a juiz, inconformado, solicitar a revisão da sua prova e
das suas notas.

2 – emitir propostas internas vinculantes para no-
meação dos magistrados nos tribunais inferiores;

3 – administrar os recursos e executar o orça-
mento que a lei destine à administração da Justiça;

4 – exercer faculdades disciplinares sobre os ma-
gistrados;

5 – decidir a abertura do procedimento de exone-
ração de magistrados e, se for o caso, ordenar a sus-
pensão e formular a acusação correspondente;

6 – ditar regras relacionadas com organização ju-
diciária e todas aquelas que sejam necessárias para
assegurar a independência dos juízes e a eficaz pres-
tação dos serviços de Justiça.

O art. 115 estabelece que os juízes dos tribunais
inferiores da Nação serão exonerados pelas causas
expressas no artigo 53 da Constituição por um conse-
lho de julgamento, integrado por legisladores, magis-
trados e advogados de matrícula federal. Esse julga-
mento, que será irrecorrível, não terá mais efeito que
destituir o acusado, destituir da prerrogativa de juiz,
destituir do múnus público de aplicar as leis, mas a par-
te condenada terá a possibilidade, não obstante, de
responder à acusação em juízo, conforme as leis, ante
os tribunais ordinários. Corresponderá também a ar-
quivar as atuações e, se for o caso, é prerrogativa do
conselho repor o juiz suspenso se, transcorrendo 180
dias contados desde a decisão de abrir o procedimen-
to de remoção, não tiver ocorrido o julgamento final.

Assegura ao juiz o que todos nós desejaríamos:
a Justiça rápida.

Lei especial a que se refere o artigo 114 determi-
nará a integração e o procedimento, a maneira de pro-
ceder, o regulamento interno deste conselho.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Concede-me
um aparte, Senador Roberto Requião?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Apenas que-
ro dizer o seguinte: se V.Ex.ª tivesse apresentado esse
projeto com dois meses de antecedência, talvez a CPI
do Poder Judiciário não houvesse surgido nem mesmo
como idéia. Todavia, se V. Exª apresentasse essa tese
há dois meses passados, possivelmente, seria bom-
bardeado por apresentar uma proposta sem sentido,
ilógica, contrária à democracia e aos institutos básicos
da Constituição.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Daí,
Senador José Fogaça, verificamos que a Comissão
Parlamentar de Inquérito do Poder Judiciário é útil.
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O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Ela está
abrindo a possibilidade de discussão da reforma do
Poder Judiciário.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ela tem um efeito acelerador do processo de
discussão, pelo menos.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Durante a
Assembléia Nacional Constituinte, Senador Roberto
Requião, houve cerca cinco emendas apresentadas,
sucessivamente, nas diversas instâncias da
Constituinte com vistas a criar o Conselho Superior
da Magistratura. Houve uma resistência duríssima à
aprovação dessa matéria que, infelizmente, não
entrou no texto da Constituição, onde já deveria estar.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – As
resistências vão sendo quebradas nas crises e, com
isso, vamos avançando na elaboração de nossas
instituições.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Mas o que
quero dizer é que, se tivesse sido aprovada na
Constituinte, seguramente não teríamos sequer, hoje,
a necessidade de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Sem sombra de dúvida. A Comissão não teria
sentido, mas hoje tem e está ajudando a acelerar a
discussão.

Esse dispositivo constitucional foi
regulamentado na Argentina pela Lei nº24.937, que
regula a instituição do Conselho da Magistratura. Este
Conselho da Magistratura argentino é composto por
vinte membros: o Presidente do Conselho é o
Presidente da Corte Suprema; quatro juízes do Poder
Judiciário nacional daquele país, eleitos, segundo
consta do texto da lei, pelo Sistema D’Hont – penso
que a eleição deve ser direta –, sendo que dois juízes
seriam das instâncias inferiores, no caso argentino, e
dois juízes dos tribunais; oito legisladores – e seriam
também oito na proposta que estou elaborando, com
base nesse texto. Seriam oito parlamentares – quatro
do Senado, quatro da Câmara –, eleitos por eleição
direta, apresentando suas candidaturas, por exemplo,
desde que com o apoiamento de, pelo menos, 10%
dos membros do seu Colegiado. Temos, ainda, quatro
representantes dos advogados, advogados de
matrícula federal, no caso argentino – e aqui todos os
advogados têm o registro na Ordem dos Advogados
do Brasil, sem o que seriam apenas bacharéis –,
também eleitos pelo voto direto; um representante do
Poder Executivo; dois representantes do âmbito
científico e acadêmico, que seriam professores de

cátedra universitária, que, no caso brasileiro, na
minha forma de entender, deveriam ser professores
dos cursos de Direito em universidades públicas e
que tenham ingressado na carreira do magistério por
concurso público, e também eleitos por voto direto.

Além disso, Senador José Fogaça, acredito que
o mandato desse Conselho deva ser de quatro anos,
estando submetidos os conselheiros a um regime de
trabalho em tempo integral, com o salário de ministro
dos Tribunais ou com proventos equivalentes aos de
Parlamentares, uma vez que já se unificou esse teto
salarial. Contudo, funcionariam esses conselheiros
em tempo integral, não podendo exercer qualquer
outra atividade, a fim de que o Conselho realmente
tivesse efetividade na gestão administrativa do Poder
Judiciário.

Estou pensando em propor, também, o
mandato imperativo. Esta idéia surge nas
discussões do movimento sindical, principalmente
no italiano, com a finalidade de que não tenhamos
um mandato absoluto, em que o mandatário se
torna senhor absoluto do seu próprio juízo,
podendo discordar integralmente da base que o
elegeu e da plataforma que assumiu, sem que o seu
mandato seja atingido.

Como introduziríamos esse mandato
imperativo? Seria um mandato para executar
determinado programa. Se o mandatário não executa
o programa, perde o mandato. É o que deveria
acontecer, também, com os Partidos Políticos.
Entretanto, proponho, para facilitar o processo, o
mandato imperativo regulado pelo que poderíamos
chamar de referendum – utilizando um termo que
não me agrada, pois não gosto muito dos anglicismos
–, um recall, uma rechamada. Seria um mandato de
quatro anos que poderia ter, a cada ano, um recall. E
o que seria um recall? A categoria se manifestaria em
um referendum, que é um plebiscito, ex post, a
respeito do desempenho dos seus mandatários.Caso
o desempenho destes não seja o desejado pela base
que o indicou, teríamos a necessidade da renovação
do processo eleitoral e a escolha de um novo membro
para o Conselho da Magistratura.

O processo é realmente muito interessante. Creio
que a eleição direta é fundamental e, acredito,
empolgará os juízes da base, das entrâncias iniciais,
porque poderão, por meio do voto direto, eleger os seus
representantes no próprio Conselho, que, em última
análise, decidirá sobre a exoneração de juízes, a
remoção destes de uma comarca para a outra e, acima
de tudo, administrar o orçamento do Poder Judiciário.
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Outro dia assisti ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello, dizer em
uma entrevista que talvez fosse interessante o estudo
do sistema de controle argentino. Penso da mesma
forma e trago, pela primeira vez, ao Plenário do
Senado esse assunto para discussão, dizendo que
espero colaboração dos Srs. Senadores. Não se trata
de um projeto para ser elaborado por um Senador
singular, mas para ser discutido e chegar ao Plenário
do Senado ou às comissões com um consenso
razoável.

Determinei à nossa Consutoria Legislativa que,
com base em algumas idéias que acrescentei, passas-
se a trabalhar em uma versão do Conselho da Magis-
tratura, com a devida redução sociológica às condi-
ções brasileiras, as quais apresentarei ao Congresso
Nacional e ao Senado da República.

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

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ouço com prazer o Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Sena-
dor Roberto Requião, quero começar dizendo que, na
oportunidade em que subscrevi a CPI do Judiciário,
aparteei o Senador Antonio Carlos Magalhães para di-
zer-lhe que, apesar de ser pai de um juiz, estava assi-
nando aquele requerimento de CPI pela convicção que
tinha de que a maioria esmagadora do Judiciário era
honesta...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Disso não há sombra de dúvida.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – ... e de
que essa CPI teria o escopo maior de provocar efetiva-
mente a discussão e o trabalho da reforma do Poder Ju-
diciário. Esta, sim, defendemos com muito ardor. Gosta-
ria, pois, de cumprimentar V. Exª por trazer o tema à dis-
cussão. Creio que muitos outros aspectos da reforma do
Judiciário, que já começou a ser discutida na Câmara
dos Deputados, devem também ser aqui agilizados. Te-
nho convicção de que a sugestão de V.Exª é uma partida
importante a fim de que iniciemos de fato a reforma do
Judiciário que o povo reclama. Em qualquer esquina por
onde andemos, o cidadão comum reclama da Justiça.
Muito obrigado.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Se-
nador, atualmente, nossa voz vai muito longe por inter-
médio da TV Senado. Digo isto porque anunciei outro
dia que abordaria o tema e, tão logo o fiz, já recebi mui-
tas sugestões de juízes do Brasil inteiro.

Gostaria, ainda, utilizando os recursos da TV Se-
nado, de dizer aos interessados que, se acessarem a

minha home page na Internet, terão, na rubrica “do-
cumentos”, a transcrição dos artigos da constituição
argentina que se referem ao Conselho da Magistratura
e também, na íntegra, da lei que o regulamentou.

Reitero, ainda, que gostaria de receber de juízes,
de advogados e de juristas contribuições a fim de que,
quando vier a entregar o projeto para discussão no Se-
nado da República, já tenha sido suficientemente dis-
cutido e tenha a necessária consistência para ser vota-
do pelos Srs. Senadores e enviado, posteriormente, à
Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, eram os dois assuntos que gosta-
ria de abordar e destaco...

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dor Roberto Requião, V. Exª me permite um breve
aparte?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Se
o Presidente assim autorizar...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Contanto que seja breve.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dor Requião, quero apenas dizer que essa é uma pro-
posta prática que V. Exª traz ao Senado na manhã de
hoje. São reflexos da proposta da Comissão Parla-
mentar de Inquérito do Judiciário e, ao mesmo tempo,
da Comissão de Reforma do Judiciário, que tramita na
Câmara. Vem agora V. Exª propor uma solução que,
sem dúvida alguma, vai ao encontro daquilo de que es-
tamos imbuídos. Quero cumprimentá-lo, de coração,
na manhã de hoje.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Obrigado, Senador.Só quero destacar que ocupei a tri-
buna para pedir o apoio dos Srs. Senadores ao Projeto
de Redução do ICMS da Cesta Básica e colocar em
discussão o processo argentino de controle externo do
Judiciário.

Durante o discurso do Sr. Roberto Re-
quião, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –
Existem três oradores para comunicações inadiáveis, a
quem peço a bondade de esperar o fim da Ordem do
Dia, porque não temos matéria que demande muito
tempo.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Car-
los Patrocínio.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 239, DE 1999

Estabelece a obrigatoriedade de apli-
cação de, no mínimo, quarenta por cento
dos recursos arrecadados em moeda cor-
rente com a privatização de empresas con-
troladas direta ou indiretamente pela União
em programas sociais, alterando a Lei nº
9.491, de 9 de setembro de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1991,

fica acrescentada do seguinte artigo:

“Art. 25-A Do total dos recursos arreca-
dados com a privatização de empresas contro-
ladas pela União, no âmbito do Programa Na-
cional de Desestatização, no mínimo, quarenta
por cento serão aplicados, obrigatoriamente,
em programas sociais do Governo Federal”.

Art. 2º O inciso III do art. 6º da Lei nº 9.491, de 9 de
setembro de 1997 passa a viger com a seguinte reda-
ção:

“Art. 6º ..................................................
III – determinar a destinação dos recur-

sos provenientes da desestatização, observa-
do o disposto nos arts. 13 e 25-A desta lei."
(NR)

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta lei no prazo de sessenta dias, a contar de
sua publicação.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Justificação

Essa proposição visa obrigar que pelos menos
40% dos recursos arrecadados com a privatização se-
jam destinados a programas sociais do Governo Federal.

Atualmente, a totalidade dos recursos provenientes
das privatizações é empregada no pagamento da dívida
interna e externa da União. De 1991 a 1998, o Programa
Nacional de Desestatização arrecadou US$57,5 bilhões
em vendas de empresas controladas pela União e de
participações minoritárias: US$11,3 bilhões referem-se à
transferência de dívidas entre as estatais e a União, e
US$47,1 bilhões à alienação do capital social em moeda
corrente.

Apesar do resultado financeiro das privatizações
estar sendo destinado integralmente ao pagamento da
dívida pública, a partir de 1995, ou seja, após a implanta-
ção do Plano Real, houve uma forte deterioração da situ-

ação das finanças públicas brasileiras, em particular do
déficit público. Isto devido, principalmente, ao impacto da
política monetária ortodoxa do Governo (juros reais ele-
vados) sobre o serviço da dívida pública e sobre o déficit
operacional. O próprio Executivo tem admitido que a pri-
vatização, por si só, não resolverá o problema do déficit
público. Impõe-se a adoção de outras medidas no senti-
do de viabilizar o equilíbrio orçamentário, como a aprova-
ção da reforma tributária, aumento da fiscalização pela
Receita Federal, redução dos juros reais e dos gastos
com a máquina administrativa.

Na prática, o patrimônio público, construído com
sacrifícios da população durante décadas, tem sido
vendido sem que esteja sendo aproveitado os recursos
dessa venda para resolver os graves problemas sociais
brasileiros.Considerando que o Governo espera apurar,
até o ano 2000, cerca de mais US$50 bilhões com a
venda de estatais federais, a proposta que ora
apresento significará um reforço no orçamento federal
em programas nas áreas sociais (saúde, educação,
assistência social, saneamento e moradia), da ordem
de US$20 bilhões.Dessa forma, será possível viabilizar o
pagamento de parte da elevada dívida social do Governo
para com a população.

Pelos grandes impactos sociais e econômicos da
presente proposição, espero contar com o apoio dos no-
bres pares para sua rápida aprovação.

Sala das Sessões, 15 de abril de 1999. – Senador
Antero Paes de Barros.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997

Altera procedimentos relativos ao Pro-
grama Nacional de Desestatização, revoga
a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá
outras providências.

....................................................................................
Art. 1º O Programa de Desestatização – PND tem

como objetivos fundamentais:
....................................................................................
....................................................................................

Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Deses-
tatização:
....................................................................................

III – determinar a destinação dos recursos proveni-
entes da desestatização, observado o disposto no art. 13
desta lei;
....................................................................................

Art. 13. Observados os privilégios legais, o titu-
lar dos recursos oriundos da venda de ações ou de
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bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação
de suas dívidas vencidas e vincendas perante a
União.

§ 1º Após as quitações a que se refere o caput
deste artigo, o saldo dos recursos deverá ser objeto de
permuta por Notas do Tesouro Nacional ou por crédi-
tos securitizados de responsabilidade do Tesouro Na-
cional, cujas características e prerrogativas serão defi-
nidas por decreto.

§ 2º O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular
dos recursos oriundos da venda de ações ou de bens a
utilizar títulos recebidos, de emissão de terceiros, para
pagamento a esses terceiros ou a outros alienantes,
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização.

§ 3º Os títulos e créditos recebidos no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização poderão ser
atualizados e remunerados pelos mesmos índices das
Notas do Tesouro Nacional ou dos créditos securitiza-
dos a serem utilizados na permuta a que se refere o §
1º, desde a data da liquidação financeira da respectiva
alienação das ações ou bens.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 25. O Gestor do Fundo manterá assistência
jurídica aos ex-membros da Comissão Diretora do Pro-
grama Nacional de Desestatização, na hipótese de se-
rem demandados em razão de prática de atos decor-
rentes do exercício das suas respectivas funções no
referido órgão.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

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

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 175, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 256, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, a retirada da Pro-
posta de Emenda à Constituição, nº 25, de 1999, de
minha autoria, que dá nova redação ao parágrafo 7º do
art. 14 da Constituição Federal.

Sala da sessões, 15 de abril de 1999. – Geraldo
Althoff.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
na Ordem do Dia oportunamente, nos termos do Regi-
mento Interno da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 2, DE 1999

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 165, de 1999 – art. 336, inciso II)

(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Lei do Senado nº 33, de 1999).

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 2, de 1999 (nº 686/95,
na Casa de origem), que altera o nome do
Aeroporto Internacional de Brasília, tendo

Parecer sob nº 155, de 1999, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Álva-
ro Dias, contrário ao Projeto, e favorável ao
Projeto de Lei do Senado nº 33, de 1999,
que tramita em conjunto.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Sobre a Mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº 1 – PLEN

Ao PLC nº 2/99 (686/95, na Casa de
Origem) que “Altera o nome do Aeroporto
Internacional de Brasília.”

No art. 1º do Projeto, acrescente-se, após a ex-
pressão Brasília a palavra – “Presidente”.

Justificação

A presente emenda de redação visa imortalizar e
destacar o cargo de Presidente ocupado pelo eminen-
te brasileiro que foi o fundador de Brasília, o Presidente
Juscelino Kubitscheck.

Sala das Sessões, 15 de abril de 1999. – Sena-
dor Luiz Estevão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias,
Relator do projeto na Comissão de Educação, para
dar parecer sobre a emenda.

��� ����� �� �	���� 
	�	��� ���� ����



PARECER Nº 158, DE 1999
(De Plenário)

Sobre a Emenda nº 1, de Plenário,
oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 2,
de 1999 (nº 686/95, na Casa de origem),
que altera o nome do Aeroporto Internaci-
onal de Brasília.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, é evidente que a denominação “Ae-
roporto de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek”
honra a população de Brasília, valoriza a cidade. Afi-
nal, é desnecessário falar sobre a história de Juscelino
Kubitschek.Seu próprio nome justifica a homenagem.

Mais de 13 proposições dessa natureza foram
apresentadas ao longo do tempo. Ainda agora, discuti-
mos na Comissão de Educação duas propostas. Uma
delas, do Senador José Roberto Arruda, e outra, do
Deputado Jofran Frejat, projeto com origem na Câma-
ra dos Deputados.

Anteriormente, obstava-se a mudança de nomes
de aeroportos com justificativa de que isso acarretaria
despesas, já que se exigiriam mudanças em banco de
dados, em códigos, em documentos e em publicações e,
de outro lado, dificultaria a comunicação, podendo, inclu-
sive, provocar determinados acidentes aéreos. Por isso
essa engenharia de se manter a denominação origi-
nal, acrescentando o nome do homenageado, o que
resolveria essa questão.

A Comissão de Constituição e Justiça optou por
aprovar o Projeto do Senador José Roberto Arruda por
considerá-lo, no entendimento inclusive do nosso Se-
nador Artur da Távola, didático, educativo, uma vez
que a denominação de Presidente, não apenas Jusce-
lino Kubitschek, é a forma didática e educativa de ofe-
recer essa denominação ao Aeroporto de Brasília.

Sr. Presidente, o que é fundamental não é saber
quem é o autor do Projeto – se o Senador José Rober-
to Arruda ou o Deputado Jofran Frejat. O que importa é
que o Senado aprove a denominação que se dá ao ae-
roporto e, com a concordância do Senador José Ro-
berto Arruda, autor do Projeto nesta Casa, apoiemos a
iniciativa do Senador Luiz Estevão de alterar o projeto
originário da Câmara com a sugestão do Senador
José Roberto Arruda, acrescentando-se Presidente
Juscelino Kubitschek ao nome original. Dessa forma, a
votação no Senado se torna terminativa, evitando o re-
torno da matéria à Câmara dos Deputados e agilizan-
do sua aprovação para que, já nas comemorações do
próximo dia 21 de abril, o Aeroporto Internacional de

Brasília tenha a denominação de Presidente Jusceli-
no Kubitschek.

Ao aprovar a emenda do Senador Luiz Estevão,
destaco a emoção de algumas pessoas quando se re-
ferem a Juscelino Kubitschek. Ainda ontem, recebi em
meu gabinete uma antiga funcionária desta Casa, co-
nhecida de todos os Srs. Senadores, a Srª Sarah
Abraão. Emocionada, pedia-nos a agilização para que
o projeto não retornasse à Câmara e pudesse ser
aprovado já pelo Senado, a fim de que o Presidente
Juscelino Kubitschek recebesse do Congresso Nacio-
nal esta homenagem que valoriza a cidade de Brasília.

Com a emoção de tantos admiradores de Jusceli-
no Kubitschek, aprovamos esta emenda para que o Pre-
sidente da República possa sancionar urgentemente
este projeto, em tempo de termos, já no dia 21 de abril, o
Aeroporto Internacional de Brasília com a denomina-
ção de Presidente Juscelino Kubitschek.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– V. Exª, assim, dá parecer favorável à emenda e modi-
fica o parecer em relação ao projeto, que passa a ser
favorável também.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Exatamen-
te. Estamos acolhendo a sugestão do Senador Luiz
Estevão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O parecer sobre a emenda é favorável. O projeto
também tem parecer favorável do eminente Senador
Álvaro Dias.

Discussão, em conjunto, do projeto e da emenda
em turno único.

Com a palavra o Senador Luiz Estevão.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Para discu-
tir.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente, Srªs.e Srs.
Senadores, caro Relator da matéria, pelo art. 65 da
Constituição:

“O projeto de lei aprovado por uma Casa será re-
visto pela outra, em um só turno de discussão e vota-
ção, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa
revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.”

Ainda pelo mesmo artigo, se o projeto for emen-
dado, voltará à Casa iniciadora para exame da emen-
da.

O Senado Federal recebeu em 4 de janeiro de
1999 o Projeto de Lei da Câmara nº 02/99, número
686/97, na origem, dando nova denominação ao Aero-
porto Internacional de Brasília.

Esse projeto é de autoria do eminente Deputado
Jofran Frejat e outros eminentes Deputados.
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A proposição, tão logo lida, foi distribuída
regimentalmente por V. Exª à Comissão de Educação,
que é a competente para o seu exame.

Em 22 de fevereiro de 1999, o nobre Senador José
Roberto Arruda apresentou o Projeto de Lei do Senado
nº 33/99, também dando nova denominação ao Aeropor-
to Internacional de Brasília, repetindo o projeto de autoria
do Senador, que já havia tramitado nesta Casa em época
anterior.

As proposições a que me refiro, Sr.Presidente, não
são similares, são idênticas.Apenas uma palavra as dife-
rencia, a palavra “Presidente” antes do nome do Presi-
dente Juscelino Kubitschek.Desde logo é evidente que a
palavra nada tem a ver com o mérito da proposição, pois
é óbvio que toda a população brasileira reconhece em
Juscelino Kubitschek o grande Presidente que foi.

Em 31 de março de 1999, este Plenário aprovou o
Requerimento nº 87/99, de autoria do Senador José Ro-
berto Arruda, para tramitação conjunta de ambas as pro-
posições. Assim, também o projeto de autoria do Sena-
dor foi distribuído à Comissão de Educação. Nessa Co-
missão, em reunião realizada a 13 de abril, antes de on-
tem, as proposições, ainda que idênticas, receberam, es-
tranhamente, pareceres divergentes: o Projeto de Lei da
Câmara recebeu parecer pela rejeição e o do Senado pela
aprovação.

Imaginemos, Sr. Presidente, que a decisão da Co-
missão prosperasse neste Plenário. O que aconteceria?
O Projeto de Lei do Senado seria aprovado e o Projeto
de Lei da Câmara seria rejeitado.Nos termos constitucio-
nais já citados, o Projeto de Lei do Senado, aprovado, te-
ria que ir à Câmara para exame e eventual aprovação, re-
tardando assim, sobremaneira, a honraria que, em muito
boa hora, o Deputado Jofran Frejat e o Senador José Ro-
berto Arruda pretendem prestar ao ex-Presidente Jusce-
lino Kubistchek e ao povo brasileiro e do Distrito Federal.

Entretanto, nos termos do art. 164, II, do Regimen-
to Interno da Câmara Federal, que trata da prejudicialida-
de, essa proposição seria declarada prejudicada, em vir-
tude de seu prejulgamento em Plenário em deliberação
anterior.

Aqui leio o que diz o Regimento Interno da Câmara
em seu art. 64:

O Presidente da Câmara ou de Comis-
são, de ofício ou mediante provocação de
qualquer Deputado, declarará prejudicada a
matéria pendente de deliberação:

II – em virtude de prejulgamento pelo
Plenário ou Comissão em outra deliberação.

Esse seria o caso da presente proposta.
Se isso ocorresse, apenas para raciocinar hipoteti-

camente, Sr. Presidente, haveria uma situação esdrúxu-
la: um projeto aprovado pela Câmara sendo rejeitado
pelo Senado, e idêntica proposição aprovada pelo Sena-
do sendo declarada prejudicada pela Câmara.

O resultado final seria que, ainda que Senado e
Câmara tivessem se manifestado favoravelmente em
oportunidades diferentes, não teríamos nosso aeroporto
nominado Aeroporto Internacional de Brasília Presidente
Juscelino Kubitschek.

Obviamente, a iniciativa de dar regime de urgência
a esta proposta, nos termos do Regimento do Senado,
visa, exclusivamente, a apressar a tramitação da matéria
e fazer com que a sanção presidencial coincida com a
data de 21 de abril, quando será comemorado o 39º ani-
versário de Brasília.

Por isso, ao tempo em que elogiamos a iniciativa
do Senador José Roberto Arruda, de procurar dar con-
temporaneidade à homenagem ao Presidente Jusceli-
no com a comemoração do aniversário de Brasília, per-
mitimo-nos fazer essa emenda, a fim de que a iniciativa
de acelerar o processo, na verdade, não resulte no re-
tardamento da sua aprovação, já que a matéria teria
que voltar à Câmara dos Deputados, ou, ainda pior, se-
ria rejeitada por aquela Casa, por prejudicialidade, o
que, sem dúvida alguma, nos levaria ao reinício da tra-
mitação da matéria.

Assim, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores,
agradeço ao Relator, Senador Álvaro Dias, por ter aca-
tado a minha emenda, na convicção de que teve, con-
forme manifestado pelo Senador José Roberto Arruda,
o apoio de S. Ex.ª e merecerá a aprovação dos nobres
pares desta Casa. Muito obrigado

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arruda.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na tarde de
ontem, logo que tive conhecimento de que a deci-
são da Comissão de Educação, por razões de en-
tendimento regimental, não poderia ser terminati-
va como gostaríamos, e da forma como foi votado
o relatório do Senador Álvaro Dias, remeti à Mesa
– e fiz questão de entregar pessoalmente ao Dr.
Carreiro – um requerimento na mesma linha e nos
exatos termos da emenda apresentada hoje pelo
Senador Luiz Estevão. Por quê?

Nos casos anteriores, do Aeroporto do Rio de
Janeiro, que recebeu a denominação Maestro Antô-
nio Carlos Jobim, e do Aeroporto de Salvador, que
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recebeu a denominação de Deputado Luiz Eduardo
Magalhães, entendeu esta Casa que a decisão da
Comissão de Educação seria terminativa.

Há apenas um pequeno reparo a fazer, Sr.
Presidente: na verdade, o primeiro projeto
apresentado no Congresso Nacional dando ao
Aeroporto de Brasília o nome de Juscelino
Kubitschek foi do então Deputado Maguito Vilela, em
1988, a quem quero render minhas homenagens.

Em 1995, o Deputado Jofran Frejat, meu
particular amigo, apresentou o projeto na Câmara dos
Deputados. E, em 1997, apresentei o projeto no
Senado Federal; e apresentei-o, em 1997, com a
denominação “Presidente” exatamente pelas razões
expostas aqui pelo Senador Luiz Estevão. A figura da
contemporaneidade da denominação de um bem
público é fundamental. Por quê? Porque é didático e
porque registra o título mais importante da vida
daquele que empresta seu nome e sua história
àquele bem público.

Em 1998, foi aprovado o Projeto na Câmara dos
Deputados e remetido ao Senado Federal. Como o
meu projeto já tramitava aqui dois anos antes da apro-
vação do da Câmara, os projetos foram apensados.
Apensados, foram aprovados na Comissão de Edu-
cação. Com a emenda que se coloca neste momento,
há duas grandes vantagens: a primeira, porque esta-
belece-se o mesmo critério utilizado no caso Tom Jo-
bim e Luiz Eduardo Magalhães, ou seja, precede ao
nome o título “Presidente”; a segunda, regimental e
da maior importância, porque, dessa forma, o projeto
não terá que voltar à Câmara, sendo a votação de
hoje definitiva.

Claro está, Sr. Presidente, que nenhum de nós –
nem o Senador Maguito Vilela, que já se pronunciou
na Comissão de Educação, nem o Deputado Jofran
Frejat, nem eu – está aqui disputando a autoria do
projeto, até porque nossa significância histórica é
muito pequena diante da do homenageado, o maior
Presidente da história deste País.

Nós todos queremos – e pedi permissão ao Se-
nador Lauro Campos para aduzir a esta mensagem
seu nome também, já que o Senador Luiz Estevão,
com essa emenda, registra seu apoio à idéia –, os
três Senadores de Brasília, portanto, independente-
mente de partidos e de eventuais e naturais divergên-
cias ideológicas, nos associar nesta homenagem.
Que não é uma homenagem apenas de nós três e de
outros tantos deputados que já votaram a matéria.
Não é, Sr. Presidente, a homenagem de V. Exª, talvez
o único de nós todos que tenha privado da amizade
pessoal de Juscelino e que fez questão de ser co-au-

tor do meu projeto em 1997 – o que me honra, porque,
na verdade, deveria ser V. Exª o autor e eu o co-autor,
por razões históricas. Nós somos apenas instrumen-
tos da vontade maior do povo brasileiro e, particular-
mente, do povo de Brasília: fazer que o aeroporto da
capital do País, o aeroporto da cidade fundada pelo
grande Presidente tenha seu nome.

A partir da votação da matéria no Senado, Sr.
Presidente – desculpem o bom humor, pois ele é
herança de Juscelino – fica proibido voar em Brasília
sem lembrar o nome do grande Presidente.

E a partir deste instante, Sr. Presidente, com o
nome de Juscelino Kubitschek à frente do aeroporto
de Brasília, resgata-se a imagem do grande
Presidente, resgata-se a imagem do brasileiro que
teve a coragem cívica de deixar 450 anos de história
para trás, voltar as costas para o Oceano Atlântico e
para nossa colonização, e conquistar e interiorizar
nosso desenvolvimento. Conquistar o território e
interiorizar o desenvolvimento, marcas de Brasília,
símbolos do período de Juscelino Kubitschek.

Esse aeroporto, Sr. Presidente, não é uma
homenagem apenas a Juscelino Kubitschek, é uma
homenagem a todos os pioneiros, a todos os
brasileiros, dos mais humildes aos mais geniais, que
se reuniram num período histórico fantástico. Saíram
das regiões mais diversas e mais distantes do País,
vieram para este sertão e para este cerrado, em
lombo de burro, em carroceria de caminhão, vieram
por todos os meios de transporte, trouxeram na
bagagem as suas esperanças de um Brasil moderno,
e construíram, em três anos, em ferro, concreto e
asfalto, aquilo que era a previsão de D. Bosco e o
sonho de várias gerações de brasileiros. Nós todos,
Sr. Presidente, somos muito pequenos diante desse
grande feito histórico.

E é com a emoção de quem veio para cá jovem
ainda, com a emoção de quem adotou Brasília como
sua cidade, a emoção de quem viu os seus sete filhos
nascerem aqui que eu, com humildade, participo do
momento histórico do Congresso Nacional de resgate
da memória do grande Presidente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra à Senadora
Marina Silva, para discutir.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quando procuramos dar o
nome de uma pessoa a um determinado logradouro
público, nas mais diversas formas em que isso é
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possível, na verdade, o que estamos fazendo, além
da homenagem, é uma tentativa de perpetuar a
presença dessa pessoa, em uma humilde escola ou
num aeroporto internacional.

É por isso que merecem homenagem aqueles
que dão asas à sua imaginação, pela inovação e pela
coragem, como foi o caso de Juscelino Kubitscheck,
ao criar um monumento que é toda uma cidade, que é
Brasília, a Capital do País; aqueles que dedicaram
toda a sua vida a dar asas à imaginação no hábito de
fazer voar os corações com a música, como é o caso
de Tom Jobim; ou mesmo aqueles que deram asas à
imaginação defendendo os pontos de vista políticos –
e aprovamos inclusive o projeto que dá ao aeroporto
internacional da Bahia o nome do filho de V. Exª, Sr.
Presidente.

E eu tomei uma iniciativa nesta Casa, a de dar
ao aeroporto internacional do Estado do Acre, em Rio
Branco, que é Presidente Médici – alguém que não
tem nenhuma relação com a história econômica, soci-
al e política daquele Estado –, o nome de Aeroporto
Internacional Chico Mendes, ecologista que deu asas
a uma imaginação que, espero, possa perpetuar-se
na humanidade enquanto existirmos no planeta Terra.
Qualquer pessoa minimamente informada, ao descer
no Estado do Acre, se lembrará de seu nome.

Sr. Presidente, com certeza, a homenagem
que está sendo feita é de toda a Bancada Federal de
Brasília. Os Srs. Deputados, os Srs. Senadores,
inclusive alguns aqui que nem foram mencionados,
como a Deputada Maria Laura, os Deputados Chico
Vigilante, Augusto Carvalho e tantos outros, todos
fizeram esforço para dar ao Aeroporto Internacional
de Brasília o nome daquele que é referência da
modernidade no País, porque criou este
monumento. Não é o que está ocorrendo, mas
muitas vezes há o esquecimento. Sou formada em
História, embora não seja historiadora – sou
professora secundária –, mas queremos resgatar
historicamente os nomes dos que participaram.

O Apóstolo Paulo foi muito simples em sua fala
quando vieram reclamar a ele que havia pessoas fa-
lando em seu nome, e fazendo isso ou aquilo. Jesus
foi muito simples, na narrativa de Paulo, que disse:
“Não importa quem tenha dito; o importante é que es-
tejam fazendo.”

Nessa homenagem, talvez o que menos impor-
ta seja a autoria da proposta, mas a sua grandeza. A
proposta que está sendo votada homenageará não
apenas os moradores de Brasília, mas todo o povo
brasileiro, que gostaria de ter no portal do céu da ca-
pital do País o nome daquele que deu asas à imagina-

ção, transformando o sonho em uma realidade muito
concreta, como é o caso da Casa que neste momento
nos abriga a todos.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Maguito Vile-
la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estou extremamente feliz com a
aprovação do nome do querido e saudoso JK para o
Aeroporto Internacional de Brasília.

Em 1988, quando ainda era Deputado Federal,
apresentei um projeto de lei com esse mesmo objeti-
vo, que foi derrotado pelos motivos já esposados pelo
Senador Álvaro Dias. Confesso que fiquei bastante
frustrado, porque pretendia que o nome de Juscelino
Kubitschek de Oliveira figurasse no Aeroporto Inter-
nacional de Brasília não somente para vivificar a sua
imagem perante Brasília e o Brasil, mas perante os
povos de todas as nações do mundo.

Todos aqueles que chegarem a esse aeroporto,
oriundos de qualquer nação do mundo, vão saber que
ele leva o nome do maior Presidente, em todas as
épocas, do nosso País, que é Juscelino Kubitschek de
Oliveira.

Como Governador, fiz questão absoluta de fin-
car um marco para o Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira na minha cidade, Jataí, porque foi lá que
ele prometeu mudar a capital, do Rio de Janeiro, para
o Planalto Central, para Brasília. Isso aconteceu
numa tarde chuvosa, em cima de um caminhão Stu-
debaker. Toda a minha família estava presente, e foi o
meu cunhado, Toniquinho, casado com minha irmã
mais velha, que perguntou a Juscelino Kubitschek se
ele realmente iria cumprir as disposições transitórias
– salvo engano, o artigo 6.º –, trazendo a capital para
o Planalto Central. Juscelino não pensou duas vezes.
De cima da carroceria de um caminhão Studebaker,
ele respondeu ao meu cunhado Toniquinho – que
hoje tem setenta anos e recebe segunda-feira o título
de Cidadão Brasiliense – que sim, que cumpriria o
dispositivo constitucional. E daquele dia em diante S.
Ex.ª teve como bandeira a mudança da capital.

De forma que estou extremamente feliz, emoci-
onado mesmo, por saber que vamos aprovar neste
instante o nome de Juscelino Kubitschek, para que to-
dos aqueles que passem pelo Aeroporto Internacio-
nal de Brasília saibam o nome do maior de todos os
Presidentes que o Brasil já conheceu.
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Quero cumprimentá-lo, Senador José Roberto
Arruda, e, naturalmente, a todos os Senadores e Sena-
doras, bem como aos Deputados Federais – que tive-
ram esse sonho também, que será realizado hoje –,
pela iniciativa, no passado e no presente, visando ho-
menagear não Juscelino Kubitschek, que já teve tantas
homenagens importantes, mas o povo brasileiro, e vivifi-
car a sua pessoa perante os povos de todas as nações
do mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Para discutir, com a palavra o Senador Luiz Otávio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs.
Senadores, como Senador do Estado do Pará, nesta
oportunidade, queremos deixar aqui a nossa marca, a
nossa lembrança e o reconhecimento dessa figura tão
ilustre que o Brasil, e, em especial, Brasília, homenage-
ará a partir do dia 21, quando passará a denominar o
Aeroporto Internacional de Brasília de Juscelino Kubits-
chek. Até porque, Srªs e Srs. Senadores, Belém e o
Estado do Pará inteiro renderão sempre as suas home-
nagens a Juscelino Kubitschek.Além de construir Brasí-
lia, ele deu a todos nós a oportunidade de interiorizar
não só o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul, mas princi-
palmente o Norte do País. Vivíamos, até a fundação e
inauguração de Brasília e da Rodovia Belém-Brasília,
isolados e tínhamos acesso apenas pelo mar. A partir
da inauguração daquela rodovia tivemos e temos a
chance de fazer com que o desenvolvimento chegue
até a Região Amazônica, não somente ao meu Estado
mas a todos aqueles que compõem a Amazônia do
nosso País.

Aquela região teve com a construção da Be-
lém-Brasília a oportunidade de trazer suas riquezas e
fazer com que o desenvolvimento do País ficasse mais
equilibrado. Não chegamos ainda a um equilíbrio racio-
nal, a que realmente buscamos, mas nesses 39 anos
da inauguração de Brasília e da Rodovia Belém-Brasí-
lia, com certeza, nos aproximamos cada vez mais do
desenvolvimento mais equilibrado, visando o lado das
regiões e das populações mais carentes, que são as
Regiões Norte e Nordeste.

Faço, em nome da bancada federal do Estado do
Pará e da região Amazônica, também nossas homena-
gens a essa figura tão ilustre e tão reconhecida pelo
povo brasileiro que foi Juscelino Kubitscheck.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Encerrada a discussão.

Em votação o projeto, ressalvada a Emenda nº
1-PLEN.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar.

O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao Sena-
dor Luiz Estevão.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF.Para encami-
nhar a votação.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente,
uso da palavra apenas para mencionar ao nobre Colega
Maguito Vilela que realmente o mundo é muito pequeno,
porque um dos últimos projetos aprovados por mim, du-
rante meu mandato de Deputado Distrital na Câmara Le-
gislativa do Distrito Federal, foi justamente o que conce-
dia o título de Cidadão Honorário de Brasília ao Toniqui-
nho, aquele que, no famoso comício de Jataí, perguntou
ao Presidente Juscelino se ele cumpriria a Constituição,
mudando para o interior do País a capital do Brasil.

O mundo é tão pequeno que estamos aqui juntos,
no Senado, e agora, somente agora, é que tomo conhe-
cimento de que ele tem um grau de parentesco com V.
Exª, Senador Maguito Vilela.

O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –
Em votação.

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

Aprovado.
Votação da emenda nº 1-PLEN, que tem parecer

favorável.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação

final.
O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecen-
do a redação final, que será lido pelo Sr.1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 159, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 2, de 1999 (nº 686, de 1995, na Casa
de Origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1999 (nº 686, de 1995,
na Casa de Origem), que altera o nome do Aeroporto
Internacional de Brasília, consolidando a emenda de re-
dação aprovada em Plenário.
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Sala de Reuniões da Comissão, 15 de abril de
1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo Melo –
Marluce Pinto – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 159, DE 1999

Altera o nome do Aeroporto Interna-
cional de Brasília.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Aeroporto Internacional de Brasília pas-

sa a denominar-se Aeroporto Internacional de Brasília
– Presidente Juscelino Kubitschek.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – 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 Srs.Senadores que a aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Fica prejudicado o Projeto de Lei do Senado nº 33,

de 1999.

É o seguinte o item prejudicado:

Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 33, DE 1999

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 165, de 1999 – art. 336, inciso II)

(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 33, de 1999, de autoria
do Senador José Roberto Arruda, que dá
nova denominação ao Aeroporto Internacio-
nal de Brasília, tendo

Parecer sob nº 155, de 1999, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Álva-
ro Dias, favorável ao Projeto, e contrário ao
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1999, que
tramita em conjunto

Poderão ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Antes de passar ao próximo item, congratu-
lo-me com o Senado e, no caso, com o Congresso
Nacional por essa homenagem que presta ao Presi-
dente Juscelino Kubitschek. Brasília fica maior tendo
sua entrada, seu aeroporto com o nome de Juscelino
Kubitschek.

E aqui, principalmente em homenagem aos goia-
nos, quero relembrar que, quando Juscelino foi candi-
dato ao Senado, mesmo contra meu Partido, em Go-
iás, estive no encerramento de sua campanha, e no
dia da votação, no dia 4 de junho de 1961. Daí por
que me sinto ainda mais feliz de participar, como Presi-
dente do Senado, da votação desse projeto.

Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 12, DE 1999

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 166, de 1999 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 12, de 1999 (nº
2.737/97, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que concede
pensão especial a Cláudio Villas Boas e
Orlando Villas Boas, tendo Parecer favorável,
sob nº 156, de 1999, da Comissão de Assun-
tos Sociais, Relatora: Senadora Marina Silva.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

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

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

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 12, DE 1999

( Nº 2.737/97, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Concede pensão especial a Claudio
Villas Boas e Orlando Villas Boas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a Claudio Villas Boas e

Orlando Villas Boas, sertanistas, por seus relevantes
serviços prestados à causa indígena brasileira, pen-
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são especial vitálicia e equivalente à remuneração
prevista para o NS – A-III, inerente às categorias fun-
cionais de Nível Superior da tabela de vencimento do
funcionalismo público federal.

Parágrafo único. Por morte de Orlando Villas
Boas, a pensão de que trata este artigo reverterá a sua
esposa, Sra. Marina Lopes de Lima Villas Boas.

Art. 2º É vedada a acumulação deste benefício
com quaisquer outros recebidos dos cofres públicos,
resguardando o direito de opção.

Art.3º Os reajustes destas pensões serão conce-
didos de acordo com os reajustes dos servidores públi-
cos federais.

Art. 4º A despesa decorrente desta lei concorrerá
à conta do Orçamento de Seguridade Social da União,
a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Item 4:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 111, de 1999, do Senador Romero
Jucá, solicitando, nos termos regimentais, a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nºs 21 e 52, de 1999, por versarem
sobre a criação de Escola Agrotécnica Fede-
ral no Município de Caroebe, no Estado de
Roraima.

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

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 21 e 52, de

1999, passam a tramitar em conjunto e retornam à Co-
missão de Educação, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Item 5:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 112, de 1999, da Senadora Emilia
Fernandes, solicitando, nos termos regimen-
tais, que sobre o Projeto de Lei do Senado nº
123, de 1999, de autoria do Senador Carlos
Patrocinio, que torna obrigatório o uso de
dispositivo de segurança em tanques e reci-
pientes de combustíveis líquidos e gasosos,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Serviços de Infra-Estrutura.

Em votação o requerimento.

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

Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Serviços de

Infra-Estrutura e, em seguida, retornará à Comissão
de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PARECERES Nºs 160 E 161, DE 1999

Sobre o Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 12, de 1998 (nº 626, de 1998, na Câ-
mara dos Deputados), que Aprova o texto
do Protocolo Adicional ao Acordo de Co-
operação Financeira de 24 de outubro de
1991, celebrado entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República Federal da Alemanha, em Bra-
sília, em 26 de maio de 1997.

PARECER Nº 160, DE 1999
(Da Comissão de Relações Exteriores e

Defesa Nacional)

Relator: Senador José Agripino Maia

I – Relatório

Retorna à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, para deliberação, o projeto de decre-
to-legislativo em epígrafe, em virtude de inclusão ao
processado de documento de natureza essencial.

O fato, pouco freqüente, demanda uma explicação:
Fundamentando-se em mensagem conjunta

dos Ministros de Estado da Fazenda e das Relações
Exteriores, o Senhor Presidente da República sub-
meteu à aprovação do Congresso Nacional o “Proto-
colo Adicional ao Acordo sobre Cooperação Finan-
ceira, no montante de DM 304.858.202,00, entre o
Governo da República Federal da Alemanha e o Go-
verno da República Federativa do Brasil, assinado
em 24 de outubro de 1991", celebrado mediante tro-
ca de notas entre o Ministério das Relações Exterio-
res e a Embaixada da República Federal da Alema-
nha, datadas de 26 de maio e 4 de junho de 1997,
respectivamente.

Pela tratativa, o Governo da República Federa-
tiva do Brasil isentará de licenças, taxas portuárias,
imposto de importação – II, imposto sobre produtos
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industrializados – IPI, e demais encargos fiscais o
material adquirido pela Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental – CETESB para o projeto de
monitoramento da qualidade das águas do Rio Tietê, até
o montante de DM 10.000.000,00 (dez milhões de mar-
cos alemães).

A referida isenção do imposto sobre produtos in-
dustrializados – IPI alcançará também o material adquiri-
do no mercado interno.

O protocolo adicional é conseqüência da necessi-
dade de implementação do mencionado acordo teu-
to-brasileiro de cooperação financeira, de 1991.

A troca de notas é de iniciativa do Chanceler brasi-
leiro que afirma que, nos termos dos artigos I e II do
Acordo, e com vistas à plena realização do projeto “Moni-
toramento da Qualidade das Águas do Rio Tietê”, inseri-
do na rubrica “Controle Ambiental da Indústria”do menci-
onado Ato, a Kreditanstalt für Wideraufbau (KfW) e a
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental –
CETESB concluíram “Contrato de Contribuição Finance-
ira” no montante de DM 10.000.000,00 (dez milhões de
marcos alemães), assinado em 18 de agosto de 1992.
Verificou-se, posteriormente, que a viabilização do con-
trato dependia da isenção à Cetesb do pagamento de
impostos e encargos referentes à importação dos equi-
pamentos a serem adquiridos para a execução do proje-
to.

O presente Protocolo Adicional teve parecer favo-
rável em todas as comissões que o apreciaram, na Câ-
mara dos Deputados e no Senado Federal.

Nesta Comissão de Relações e Defesa Nacional
teve como relator o ilustre Senador Leonel Paiva que o
aprovou, tendo obtido para o seu parecer a adesão de to-
dos os seus pares.

Entretanto, a Secretaria Geral da Mesa do Senado
Federal, folheando o processado do Projeto de Decreto
Legislativo nº 12, após sua tramitação na Casa, consta-
tou a falta da Nota do Governo da República Federal da
Alemanha em resposta à Nota do Governo Brasileiro re-
ferente ao mencionado Protocolo Adicional. Solicitou as
providências necessárias, para correção da irregularida-
de, ao Itamaraty, que lhe enviou cópia autêntica da Nota
(versão em alemão e respectiva tradução para o portu-
guês).

Diante disso, a Presidência determinou que, em ra-
zão da juntada do referido documento, o PDS nº 12, de
1998, retorne à Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional e, em seguida, à Comissão de Assuntos
Econômicos. Determinou, além disso, a republicação
dos avulsos da matéria, para inclusão da referida Nota.

II – Voto

Na verdade, a declaração alemã, que não constava
do processado, e dele passou a constar, não invalida o
parecer anterior que motivou a decisão favorável desta
Comissão.

Nela, o Embaixador Claus J. Duisberg limita-se a
declarar o seguinte:

“Em resposta informo a Vossa Excelên-
cia que o Governo alemão concorda com os
termos da Nota acima transcrita, a qual, junta-
mente com a presente Nota, constituirá Proto-
colo Adicional ao Acordo de Cooperação Fi-
nanceira entre os dois países, assinado em 24
de outubro de 1991, a entrar em vigor 30 dias
após o recebimento pela Embaixada da Repú-
blica Federal da Alemanha de Nota informando
sua aprovação pelo Congresso brasileiro.”

As razões constantes da exposição de
motivos interministerial que acompanha o pro-
cessado também continuam válidas:

“O caráter peculiar da operação financei-
ra em questão – contribuição financeira não re-
embolsável (doação) conjugada à importação
de equipamentos e incluída em Acordo mais
amplo, em que predominam operações sob a
forma de empréstimo – responde pela não-in-
clusão no Acordo original de uma cláusula de
isenção, tal como sói incluir-se nos acordos
análogos de cooperação técnica. A natureza
da cooperação não modifica, porém, as ques-
tões de fundo relativos à implementação do
projeto.”

Ora, se a Cetesb está impossibilitada de arcar com
os custos de importação dos equipamentos financiados
mediante doação do Governo alemão por meio da Kredit
fur Wiederaufbau e o Programa de Despoluição do Rio
Tietê é de importância fundamental para o meio ambien-
te e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes da
região metropolitana de São Paulo, temos um dever soci-
al de concordar com as isenções constantes do protoco-
lo analisado.

Tendo em vista que foram sanadas as irregula-
ridades, de ordem material e formal que o proces-
sado continha, não há mais o que objetar no pre-
sente acordo que é socialmente relevante e econo-
micamente vantajoso, apesar das isenções que ou-
torga.

Nosso voto é, pois, pela sua aprovação nos
termos do projeto de decreto legislativo, em anexo.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1998.
Romeu Tuma, Presidente – José Agripino,

Relator – Abdias Nascimento – Bernardo Cabral –
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Joel de Hollanda – Hugo Napoleão – Arlindo Porto
– Pedro Simon – Emília Fernandes – Casildo Maldaner
– Leomar Quintanilha – Artur da Távola.

PARECER Nº 161, DE 1999
(Da Comissão de Assuntos Econômicos,

em Audiência, nos Termos do
Requerimento nº 244/98)

Relator: Senador Jorge Bornhausen.

I – Relatório

O Senhor Presidente da República submeteu à
aprovação do Congresso Nacional o “Protocolo Adicional
ao Acordo sobre Cooperação Financeira, no montante
de DM304.858.202,00, entre o Governo da República
Federal da Alemanha e o Governo da República Federa-
tiva do Brasil, assinado em 24 de outubro de 1991", cele-
brado mediante troca de notas entre o Ministério das Re-
lações Exteriores e a Embaixada da República Federal
da Alemanha, datadas de 26 de maio e 4 de junho de
1997, respectivamente.

Pela tratativa, o Governo da República Federativa
do Brasil isentará de licenças, taxas portuárias, Impostos
de Importação – II, Imposto Sobre Produtos Industrializa-
dos – IPI, e demais encargos fiscais o material adquirido
pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambien-
tal – CETESB, para o Projeto de Monitoramento da Qua-
lidade das Águas do Rio Tietê, até o montante de
DM10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães). A
referida isenção do imposto sobre produtos industrializa-
dos – IPI, alcançará também o material adquirido no
mercado interno.

O protocolo adicional é conseqüência da necessi-
dade de implementação do mencionado acordo teu-
to-brasileiro de cooperação financeira, de 1991. A tro-
ca de notas foi de iniciativa do Chanceler brasileiro que
afirma que, nos termos dos artigos I e II do Acordo, e
com vistas à plena realização do projeto “Monitora-
mento da Qualidade das Águas do Rio Tietê”, inserido
na rubrica “Controle Ambiental da Indústria” do menci-
onado Ato, a Kreditanstalt fürWiederaufbau (KfW) e
a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambien-
tal (CETESB) concluíram “Contrato de Contribuição Fi-
nanceira” no montante de DM10.000.000,00 (dez mi-
lhões de marcos alemães), assinado em 18 de agosto
de 1992. Verificou-se, posteriormente, que a viabiliza-
ção do contrato dependia da isenção à Cetesb do pa-
gamento de impostos e encargos referentes à importa-
ção dos equipamentos a serem adquiridos para a exe-
cução do projeto.

O presente Protocolo Adicional teve parecer favo-
rável em todas as comissões que o apreciaram na Câ-
mara dos Deputados.

No Senado Federal, o Protocolo foi apreciado e
aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, nos termos do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 12, de 1998.

Posteriormente, durante a votação do Projeto em
Plenário, o Senador Gilberto Miranda Batista apresentou
o Requerimento nº 244, de 1998, que determinou que o
Projeto seja examinado pela Comissão de Assuntos
Econômicos, em virtude de o mesmo tratar de matéria fi-
nanceira.

II – Voto

O processado trata de um Protocolo Adicional ao
Acordo de Cooperação Financeira entre os Governos do
Brasil e da Alemanha, propondo isentar a Companhia de
Tecnologia e Saneamento Ambiental – CETESB, sedia-
da no Estado de São Paulo, do pagamento de impostos
relacionados com a importação de equipamentos desti-
nados à implementação do projeto denominado “Monito-
ramento da Qualidade das Águas do Rio Tietê”.

Considerando o fato de que a Cetesb está impossi-
bilitada de arcar com os custos de importação dos equi-
pamentos financiados mediante doação do Governo ale-
mão, e considerando a importância para a qualidade de
vida dos habitantes de São Paulo do Programa de Des-
poluição do Rio Tietê, nada temos a opor, quanto ao mé-
rito, em relação às isenções constantes do protocolo
analisado.

Nosso voto é, pois, pela aprovação do pleito nos
exatos termos do projeto de decreto legislativo aprovado
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal.

Sala da Comissão, 15 de abril de 1999. – Bello
Parga, Presidente em exercício – Jorge Bornhausen,
Relator – Pedro Piva – Roberto Saturnino – Jonas Pi-
nheiro – Luiz Estevão – Geraldo Althoff – Edison Lo-
bão – Freitas Neto – Jefferson Péres – José Eduardo
Dutra – Paulo Souto – Lauro Campos – Lúdio Coelho
– Ney Suassuna.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO
ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO.

REQUERIMENTO Nº 244, DE 1998

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 279, alínea a, do
Regimento Interno do Senado Federal, seja o Proje-
to de Decreto Legislativo nº 12/98 (nº 626/97, na Câ-
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mara dos Deputados), examinado pela Comissão de
Assuntos Econômicos, e virtude de o mesmo tratar de
matéria financeira.

Sala das Comissões, 15-4-98. – Senador Gilber-
to Miranda Batista.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O Expediente lido vai à publicação.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Se V. Exª não se incomodar, há três inscritos para fa-
lar por 5 minutos. Não o fizemos antes da Ordem do
Dia. São os Senadores Lauro Campos, Ernandes
Amorim e Antonio Carlos Valadares.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Se V. Exª me garantir que permanecerá na Presidên-
cia, concordo, porque pretendo referir-me a V. Exª, e “só
rezo missa de corpo presente”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Eu teria que ir a uma comissão, mas ficarei presente
para o discurso de V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Concedo a palavra ao Senador Ernandes Amorim,
para comunicação inadiável.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as Comissões
de Fiscalização e Controle e de Infra-Estrutura convi-
daram o Ministro de Minas e Energia, responsável pela
área energética, e também o Sr. Joaquim Francisco de
Carvalho, professor da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, um dos cidadãos que mais entende dessa
área de energia. Esse último apresentou naquela co-
missão um pronunciamento em relação à questão da
energia, e resolvemos falar dos sistemas hidrelétricos.

Os sistemas hidroelétricos, como o brasileiro,
não devem ser desmembrados e privatizados, porque
empresas desarticuladas não definem responsabilida-
des pela qualidade e confiabilidade dos serviços, e en-
contram grandes obstáculos para investir equilibrada-
mente nos programas de preservação ambiental, nas
bacias hidrográficas.

É, pois, inexplicável que o atual Governo brasilei-
ro tenha decidido entregar o sistema hidrelétrico à ex-
ploração privada, sem perceber que, para a socieda-
de, sua importância transcende de longe as discus-
sões ideológicas subjacentes à privatização.

Só em 1998, o BNDES repassou mais de R$5 bi-
lhões do FAT (Fundo de Amparo aos Trabalhadores),

para os novos proprietários das estatais privatizadas,
todas altamente lucrativas. E ainda oferece mais para
as próximas privatizações.

Por isso, tais privatizações deixam de ser atos ju-
rídicos perfeitos, podendo ser anuladas por meio de
ações judiciais da sociedade organizada, aí incluídos
os partidos políticos de fato comprometidos com o
povo brasileiro. A justiça não pode permitir que o povo
seja tão criminosamente esbulhado!

“Diante disso, fica muito difícil acreditar na ho-
nestidade dos atuais mandatários, pois não é plausível
que cometam erros tão graves apenas por inépcia. Afi-
nal, a estupidez humana não vai tão longe.” Essas afir-
mações são do Professor Joaquim Francisco de Car-
valho, diante do Senhor Ministro das Minas e Energia
na Comissão de Infra-Estrutura, aqui no Senado Fede-
ral, e, diante dessas afirmações, só me resta apelar
para o bom senso e espírito de brasilidade do digno Mi-
nistro Tourinho, para suspender o processo de privatiza-
ção da Ceron em meu Estado.

A Ceron iniciou todo o processo de forma irregu-
lar, contrariando a Lei das Privatizações na sua federa-
lização.

E, para nossa surpresa e indignação, a direção
colocada na empresa – graças ao Ministro Tourinho, já
destituída – cedeu gratuitamente à espanhola Guascar
todo o patrimônio da Ceron do meu Estado, por 12
anos.

Resta-nos, então, a indagação: privatizar o quê?
A que preço será entregue o patrimônio do povo ron-
doniense?

Diante do caótico quadro, o caminho mais corre-
to seria a entrega temporária da gestão da empresa à
Eletronorte, que, com relativa eficiência, já é responsá-
vel por grande parte da energia gerada e distribuída no
Estado.

Estou certo de que o Ministro Tourinho não per-
mitirá essa privatização lesa-pátria.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho constante-
mente denunciado essa questão no Estado de Rondô-
nia. Estou certo da seriedade do Ministro Tourinho.
Nós, de Rondônia, pelo que já vimos nas privatizações
ocorridas em outros Estados, consideramos que o me-
lhor caminho é não privatizar a empresa Ceron no
Estado de Rondônia e deixar que a Eletronorte conti-
nue a administrar aquela empresa, corrigindo todos os
erros até agora cometidos pela presidência recém-de-
mitida pelo atual Ministro de Minas e Energia.

Essa é a nossa solicitação, Sr. Presidente.
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O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Srªs e Srs. Senadores, em quatro anos, é a primeira
vez que uso desse expediente, porque há mais de 20
dias não consigo nem um segundo para falar.

Valho-me dessa oportunidade regimental para
apresentar uma questão que há muitos dias me preo-
cupa e que, realmente, só poderia externar na presen-
ça de V. Exª, Sr. Presidente.

Na ocasião em que foi trazida à baila e discutida
longamente a correspondência trocada entre V. Exª e o
Dr. Paulo Cabral, Presidente do Correio Braziliense,
não pude fazer uso da palavra, para manifestar minha
posição e meus receios em relação àquele assunto.

Apenas para recordar aquilo que todos trazemos
na memória, houve um artigo do Correio Braziliense
em que o jornal manifesta sua oposição em relação à
criação da CPI do Poder Judiciário. E a resposta de V.
Exª, no entendimento do Dr. Paulo Cabral, pareceu de-
sarrazoada, grosseira ou ofensiva ao Correio Brazili-
ense.

Desde aquele momento, até hoje não ouvi ser
tratado um aspecto desse diálogo que muito me preo-
cupa. Quando a sentença judicial que teria beneficiado
o Correio Braziliense com uma indenização de impor-
tância muito elevada foi trazida à baila como um dos ar-
gumentos lançados contra o artigo do referido jornal,
dizendo-se que este estaria, em agradecimento àque-
la sentença, tomando uma posição favorável ao Poder
Judiciário, lamentei, realmente, aquele fax dirigido por
V. Exª, no início da CPI do Judiciário, que – poderia até
dizer – foi feito por meio de um passo com o pé esquer-
do, já que se tratava de julgar uma sentença.

O Presidente do Senado Federal julgou uma
sentença; afirmou, como se fosse algo emanado de
uma instância superior, que a sentença proferida pelo
Judiciário teria beneficiado o Correio Braziliense e tido
o poder de conquistar o apoio do dito jornal.

Parece-me, portanto, que já se extrapolou o limi-
te em que a própria CPI deveria permanecer. Nem a
CPI, nem alguém, individualmente, tem o direito de in-
terpretar sentenças dos tribunais, de julgar os julgado-
res. A CPI pode julgar parentes nomeados, a eficiência
dos tribunais, as remunerações, mas deve respeitar as
sentenças dos juízes, dos tribunais. Não podemos ser

julgadores dos julgadores, o que criaria um conflito
entre Poderes, algo que devemos evitar a todo custo.

Não poderia ficar em silêncio em relação a esse
aspecto, que é o único que julgo realmente importante
e digno de ser trazido à discussão.

Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE.) – Sr. Presidente, peço a palavra para
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Vala-
dares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Sr.Presidente, neste pequeno es-
paço de tempo que me é concedido por V. Exª, registro a
minha mais profunda preocupação com a seca no
Estado de Sergipe. Apesar dos apelos que aqui foram
feitos não só por mim, mas também por outros Srs, Se-
nadores, como José Eduardo Dutra, Maria do Carmo
Alves e Heloisa Helena, o Governo Federal não se dis-
põe a tomar uma atitude, a adotar uma postura mais
solidária com os nordestinos.

Creio, apesar das chuvas esparsas que aconte-
cem em alguns Estados do Nordeste do Brasil, que os
casos de Sergipe e Alagoas merecem atenção especi-
al do Governo Federal, porque mais da metade de seu
território está mergulhada em uma seca inclemente. O
povo passa fome, sede, e não há trabalho. Enfim, Sr.
Presidente, abate-se sobre esses Estados a penúria, e
não há por parte do Governo nenhuma providência
imediata e urgente que vise a socorrer as populações
flageladas. Embora pequenos, esses dois Estados
contribuem para o enriquecimento desta Nação, com a
força de trabalho do seu povo, com a produção do pe-
tróleo.

Sabemos, Sr. Presidente, que projetos que seri-
am a solução definitiva para os problemas regionais fo-
ram, no Senado, estudados por uma Comissão presi-
dida pelo atual Ministro da Previdência e Assistência
Social, Waldeck Ornelas. A capacidade não só do Pre-
sidente mas de todos os membros dessa Comissão
fez com que o Presidente da República recebesse um
mundo de alternativas e soluções para minimizar os
efeitos da seca.

Isso aconteceu há quase três anos. As secas vol-
taram à nossa região e não houve, como disse anteri-
ormente, nada, absolutamente nada, nenhuma iniciati-
va louvável do Governo Federal que possa ser aqui
aplaudida pelo Senado Federal.
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Na Codevaf, em relação a Sergipe e à Bahia, es-
tão dormindo nas gavetas dois projetos que, tocados,
resolveriam em grande parte o problema do desem-
prego, por meio da irrigação a ser implantada no norte
da Bahia e em vários municípios do Estado de Sergipe.
Temos o Projeto Alto Sergipe, com mais de 300Km de
extensão, saindo do norte da Bahia e chegando até o
Município de Pinhão, e o Projeto Alto Xingó – Poço Re-
dondo, de mais de 50Km de extensão, ambos aten-
dendo a uma população de mais de 50 mil pessoas, se
destinam a irrigar mais de 70 hectares, contribuindo,
portanto, para uma abertura de frente de trabalho com
mais de 50 mil empregos. Sr. Presidente, isso por me-
nos de R$400 milhões, quando sabemos que o Gover-
no Federal já despendeu, só na tentativa de estabilizar
a moeda nos últimos meses, mais de U$55 bilhões,
quantia muito superior à tomada ao FMI, sobre o qual
Governo Federal se debruça, se submetendo às suas
exigências e imposições, prejudicando empresas e de-
sempregando brasileiros.

Minha palavra é de solidariedade aos sertanejos,
principalmente aos sergipanos e alagoanos que estão
sofrendo a aflição da seca sem que haja uma provi-
dência do Governo Federal. Somente em Sergipe,
60% do rebanho bovino já se perdeu, assim como
mais de 30% da nossa colheita, a laranja e a
cana-de-açúcar foram profundamente prejudicadas
com a eclosão da seca.

Queremos, não só com medidas paliativas como
as frentes de trabalho e as cestas de alimentos, que os
nordestinos sejam assistidos com compromissos pú-
blicos do Presidente da República, dos Governadores
de Estados e, principalmente, do Governador do Esta-
do de Sergipe, que arrecadou mais de meio bilhão de
reais com a venda da Energipe e não realizou uma só
obra de infra-estrutura que pudesse alterar substanci-
almente o quadro de miséria e abandono de seu povo.
Hoje, sabemos que dos R$500 milhões que o Governo
de Sergipe obteve com a venda de sua maior estatal, a
Energipe, só restam R$2 milhões em seus cofres, de-
pois da verdadeira farra feita ano passado com obras
eleitoreiras sem qualquer significação econômica ou
social.

Externo as palavras de protesto de um nordesti-
no, de um companheiro da Senadora Heloisa Helena,
do Senador José Eduardo Dutra, da Senadora Maria
do Carmo e de um Presidente nordestino atuante, que,
certamente, como Presidente do Congresso Nacional
irá, junto ao Presidente da República, envidar esforços
para diminuir o sofrimento de nosso conterrâneos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Com a palavra o Senador José Eduardo Dutra, Líder
de Partido.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, confesso
que estava aqui pensando no tom que daria a este
meu pronunciamento. Os Srs. Senadores conhecem
meu estilo, mas como vou referir-me a um episódio
que envolve diretamente a mim e ao Senador Jeffer-
son Péres, e como S.Exª não pôde estar presente nes-
te momento, por estar em uma audiência, vou tentar
adotar seu estilo, que consegue ser contundente sem
maiores arroubos de oratória.

Quando do pronunciamento do Presidente da
Casa Senador Antonio Carlos Magalhães, ao anunciar
o requerimento da CPI do Judiciário, o Senador Pedro
Simon fez um aparte alertando que se o fato de a CPI
ter sido tomada por iniciativa do Presidente da Casa, S.
Exª não estaria abrindo mão de uma prerrogativa de,
em determinados momentos, se comportar como árbi-
tro, principalmente, nos pontos mais polêmicos? O
Presidente fez questão de dizer que se comportaria
como tal.

Posteriormente, na reunião de instalação da CPI,
o Presidente da Casa compareceu e disse que a sua
tarefa estava concluída e que, a partir daquele mo-
mento, caberia à Comissão encaminhar os seus pro-
cedimentos.

Todos os Senadores membros daquela Comis-
são acompanharam o debate de ontem a respeito da
investigação da sentença, na minha opinião, do Basa;
aliás, uma continuação de um debate que havia sido
provocado na Comissão por iniciativa do Senador Ge-
raldo Melo.

O Senador Jefferson Péres e eu expusemos as
nossas opiniões a respeito de nossa interpretação à
Constituição e às prerrogativas desta Casa. Votei con-
tra o requerimento de convocação. Ainda me recordo
que quando fiz o meu primeiro pronunciamento nesta
Casa disse que como a CPI investigaria fatos do senso
comum e trataria do Poder menos transparente da Re-
pública e, possivelmente, investigaria fatos escabro-
sos, qualquer voz que se levantasse com ponderações
a respeito do seu limite poderia ser adjetivada como al-
guém que estivesse tentando acobertar irregularida-
des.

Eu já esperava por isso. O que eu não esperava,
sinceramente, é que essas insinuações partissem do
Presidente do Senado.
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No O Estado de S.Paulo, ao tratar do assunto,
lê-se:

“Na primeira reunião da Comissão,
criada por sua iniciativa, ACM contestou a
posição dos Senadores Jefferson Péres e
José Eduardo Dutra sobre os limites das in-
vestigações da CPI.” Ao discorrer sobre o
caso BASA conclui: “Se não quiserem apu-
rar fatos como esses é porque querem en-
cobrir a roubalheira.”

O mesmo ocorre no Correio Braziliense,
quando faz referência aos meus argumentos:

José Eduardo Dutra: “Como esse nú-
mero é escabroso, o senso comum nos diz
que há algo errado; mas entendo que o cál-
culo faz parte da sentença do juiz e, com
esse depoimento, estamos abrindo um pre-
cedente.” Agora, vejamos as palavras atri-
buídas ao Sr. Presidente da Casa que esta-
vam expressas nesse diário: À saída do
Plenário, bateu nos opositores: “Se não
quiserem investigar é porque querem enco-
brir roubalheira.”

E o mesmo em O Globo. Poderia até culpar os
jornalistas, mas o Jornal do Senado também diz a
mesma coisa, ao fazer uma matéria sobre o assunto.
E qualquer pessoa que tenha o mínimo de senso
para ler e entender uma matéria, ao ver o meu pro-
nunciamento a respeito do assunto e ao ver o pro-
nunciamento do Presidente da Casa – “a CPI não vai
interferir nas decisões do Judiciário, mas investigará
por que se produziram decisões como a de pagar R$
81 milhões... Isso tem que ser investigado, e quem
for contra é porque quer encobrir a roubalheira” – já
verá aí uma contradição.

Com certeza, o Presidente da Casa dirá que
não se estaria referindo a mim e ao Senador Jeffer-
son Péres – ou talvez até ao Senador Geraldo Melo,
que foi quem primeiro levantou a questão. Até acredi-
to que não se estava referindo a nós, porque, se esti-
vesse, como Presidente da Casa, a sua obrigação –
na medida em que todos juramos cumprir a Constitu-
ição e tal determinação constitucional não inclui aco-
bertar roubalheiras –, seria, com certeza, propor a
abertura de processo para resultar na nossa cassa-
ção.

No entanto – sabemos muito bem –, em políti-
ca, principalmente quando se trata de declarações
de autoridades, talvez valham muito menos as inten-
ções do que aquilo que é divulgado. Já disseram

que, em política, vale muito mais a versão do que o
fato. E, na medida em que todos os jornais, inclusive
o órgão do Senado, divulgam essa matéria, apre-
sentam os nomes daqueles que estão fazendo pon-
derações – no meu caso, na mais absoluta convic-
ção a respeito dos limites da CPI – e apresentam
uma declaração do Presidente da Casa ao dizer que
“quem é contra se investigar é porque quer acobertar
roubalheira”, mesmo acreditando na sinceridade do
Presidente ao dizer que não estava se referindo aos
Senadores, essa é a interpretação mais lógica de
qualquer ser inteligente.

Confesso a V. Exªs que ao ler o noticiário de
hoje tive a intenção de, ao chegar aqui, comunicar
que estava me retirando da Comissão Parlamentar
de Inquérito. Esse não é o meu estilo. Proponho à
nossa Líder aqui presente que o Bloco de Oposição
rediscuta nossa participação nessa Comissão, a for-
ma pela qual ela se dará. Se alguns entendem, como
foi dito na Comissão ontem, que não cabe a nós Se-
nadores estabelecermos limites para a Comissão
Parlamentar de Inquérito, deles discordo, porque ju-
ramos cumprir a Constituição e esses limites são
constitucionais. E, na medida em que o pensamento
majoritário da CPI não é esse, o mínimo que espero
e que vou propor é que nós, do Bloco da Oposição,
estabeleçamos os nossos limites de atuação nessa
Comissão. Até para evitar episódios que considero
lamentáveis como esses. Quero repelir essas insinu-
ações, mesmo que o Presidente diga, e possivel-
mente o fará, que as insinuações não nos foram diri-
gidas.

O fato é que, como já disse, qualquer pessoa
que tenha o mínimo de inteligência e leia o noticiário
fará a ligação entre aqueles que estão levantando
ponderações com relação à investigação da senten-
ça do Basa e à declaração do Presidente ao dizer
que quem é contra investigar quer encobrir a rouba-
lheira.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Eduar-
do Dutra, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL – BA) – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos
Magalhães.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
vê-se que há um propósito do Senador José Eduardo
Dutra de criar problemas para a Comissão.

O próprio Senador José Eduardo Dutra
reconhece que não estava me dirigindo nem a S. Exª
nem ao eminente Senador Jefferson Péres.Tenho por
ambos respeito e, evidentemente, não acreditaria que
pudessem participar de qualquer roubalheira.
Entretanto, há muita roubalheira em relação ao
Judiciário e há o propósito de alguns de não
quererem apurá-la.

No caso do Senador José Eduardo Dutra, não
creio que esteja desejando impedir o funcionamento
da Comissão. No entanto, o seu Partido, oficialmente,
já deu uma nota contra a CPI do Judiciário.
Conseqüentemente, se S. Exª for seguir a orientação
do seu Partido, não ajudará a CPI do Judiciário a
chegar aonde deve chegar. E chegará! E chegará!

Ninguém me intimidará, como estão tentando
fazer aqui em várias sessões. Não posso, como
Presidente, participar da Mesa; porém, como
Senador, participarei, quantas vezes quiser, da CPI
do Judiciário.

Sou Senador e fiz o meu requerimento, que
recebeu 54 assinaturas – além das do Bloco.
Portanto, tenho o direito de clamar que meu País
tenha uma Justiça decente, honesta e que os ladrões
– sejam juízes ou não – vão para a cadeia. A maneira
com que alguns Senadores, a cada dia, trazem fatos
ou explorando situações e declarações não me
intimidará – nem todo o Bloco, que dirá um ou dois
Senadores!

Vou lutar para que a CPI do Judiciário atinja o
seu objetivo, que é o desejo do povo brasileiro. Mas o
PT não quis estar com o povo brasileiro nesse assun-
to e resolveu, pela sua Comissão Executiva, que a
CPI do Judiciário não deveria ter o apoio do Partido.
Daí por que não serei impedido por ninguém de parti-
cipar, na minha Bancada. Agora mesmo, não respon-
do da Mesa, sequer fui à tribuna. Vim à minha Banca-
da como Senador para dizer ao Senador José Eduar-
do Dutra que não serei intimidado e que ele sabe que
não me referi a ele – ele próprio afirmou isso – nem ao
Senador Jefferson Péres.

Todos os Senadores merecem respeito, mas
também devem respeitar a posição de quem deles
diverge, sobretudo quando amparado por todo o povo
brasileiro. O povo brasileiro não quer que o Senado
faça disso uma pizza. Não deixaremos que isso

ocorra. E, se fizerem, denunciarei à Nação até
mesmo o próprio Senado.

Portanto, saibam que ninguém me intimidará e
que estarei sempre na CPI lutando por aquilo que
julgo melhor para o povo brasileiro.

O SR.JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Sr. Presidente, por ter sido citado, peço a palavra
para explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – A
Senadora Marina Silva pediu para falar como Líder,
pois o Partido foi citado.

O SR.JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Sr. Presidente, fui citado, razão pela qual peço para
falar a fim de dar explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Dutra
para explicação pessoal.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE.
Para explicação pessoal. Sem revisão do orador.) –
Disse, na primeira intervenção, que até acreditava
que o Presidente não se estivesse referindo a mim
nem ao Senador Jefferson Péres na sua insinuação.
Tenho dúvidas agora quanto a essa minha crença.

Pensar que um pronunciamento de indignação
relativa a uma insinuação objetiva é tentativa de
intimidação de alguém tão poderoso talvez possa ser
uma demonstração de fraqueza. Tanto eu quanto o
meu Partido já externamos as nossas posições,
ponderações e questionamentos constitucionais a
respeito da CPI do Judiciário.

O povo brasileiro, a sociedade e esta Casa
conhecem a posição do meu Partido acerca da
roubalheira no País – não só em relação ao Judiciário,
mas às empreiteiras, por exemplo, que foi objeto de
uma proposta de CPI nesta Casa, de autoria do
Senador Pedro Simon, que teve o apoio do meu
Partido, não tendo sido entretanto instalada porque
não teve apoio do PFL e do PSDB.

A discussão não é tentativa de levar para o
emocional e para o senso comum. Todo mundo é
contra a roubalheira, mas apenas alguns, não todos,
ao longo da história, são a favor do Estado de Direito
em nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Com a

palavra a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para

explicação pessoal. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando foi coloca-
da pelo Senador Antonio Carlos de Magalhães a pro-
posta de uma CPI do Judiciário, nós – o Bloco da
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Oposição – não a assinamos e não o fizemos pela co-
notação que estava sendo dada. A CPI tinha e está
tendo a conotação de interferência do Poder Legislati-
vo sobre ações judiciais, o que é inconstitucional. Mas
o Bloco iria indicar os membros para participarem, em-
bora discordando da forma como estava sendo posta a
CPI para a sociedade brasileira. Os Senadores José
Eduardo Dutra e Jefferson Péres, na CPI, defendem a
tese de que não se deve fazer interferência em ques-
tões judiciais. Embora discordando da tese, mas por
querer investigar os inúmeros casos de corrupção de-
nunciados em todo o País, o Bloco assumiu a postura
de que iria indicar. Não tenho dúvida de que o trabalho
do Senador Jefferson Péres e do Senador José Eduar-
do Dutra será exaustivo, com todo o afinco, diferente-
mente da situação daqueles que, muito embora te-
nham conseguido as assinaturas necessárias – como
foram as propostas dos Senadores Pedro Simon e
Eduardo Suplicy, que são históricas e de conhecimen-
to público na sociedade brasileira – não tiveram suas
CPIs instaladas. Não foram instaladas pelo boicote
dos Partidos de sustentação do Governo, e seriam
CPIs que teriam a função de também investigar a cor-
rupção neste País. Se quiséssemos sofismar com os
argumentos com que, muitas vezes, ficam sofismando
nesta Casa, poderíamos simplesmente dizer que
aqueles que não instalaram a CPI, todos eles, estavam
coniventes com a roubalheira ou com o que estava
sendo denunciado.

Dizer que o Bloco está querendo intimidar – o
que é o Bloco da Oposição, com apenas 14 Srs. Sena-
dores, para intimidar essa maioria compacta dentro
desta Casa? – é tentar não compreender o que é a for-
ça de uma águia em relação ao balançar das asas de
um colibri.Só que, muitas vezes, os mesmos argumen-
tos que ofendem alguns também ofendem aqueles que
se sentem donos de tudo; do mesmo jeito que a maio-
ria pode se sentir ofendida com determinadas afirma-
ções, a minoria também se sente.

A posição do meu Partido em não aceitar que se
entre em decisões judiciais nesta CPI é por entender-
mos que isso é ferir o Estado de Direito, Estado de Di-
reito que custou muito caro aos membros do meu Par-
tido e que, com certeza, não custou absolutamente
nada àqueles que, de certa forma, não se importam se
vão ou não serem atingidos.

É por isso que se as coisas devem ocorrer com
serenidade. Devem ocorrer com a serenidade que não
permita a intimidação, não do debate público, daquele
que é instituído como está sendo feito agora democra-
ticamente entre as pessoas aqui, mas daquele que é
feito, às vezes, da forma mais inconveniente, queren-

do, inclusive, utilizar-se de decisões judiciais para in-
timidar determinados segmentos da imprensa. Essa
discussão, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
deve buscar a serenidade. Querer acusar o Partido
dos Trabalhadores de conivência com qualquer tipo
de falcatrua neste País é, no mínimo, não fazer justi-
ça à história de um Partido que tem enfrentado a cor-
rupção de frente, mesmo com alguns colibris.

Quem aqui não sabe o quanto fui massacrada
no Acre por um governador corrupto? Esse, sim, que
tem lá no Ministério Público Federal 150 quilos de
processo, que, até hoje, estão em brancas nuvens.
Quem não sabe como é que lá no Acre nós enfrenta-
mos inclusive o esquadrão da morte? Esquadrão da
morte esse que tem um braço dentro da corrupção,
que envergonha este País. E que, se não foram jul-
gados até hoje, pelo menos deveriam ter sido expul-
sos daqueles partidos que, hoje, estão falando que
quem é contra a CPI do Judiciário, nos termos em
que está posta, é a favor de falcatruas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL – BA) – Sr. Presidente, para uma explicação
pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Para
explicação pessoal, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL – BA. Para uma explicação pessoal. Sem revi-
são do orador.) – Se continuar assim, evidentemente
todos vamos ser citados, todos vamos falar muitas
vezes, e a sessão vai acabar mais tarde.

Apenas para dizer, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, que o próprio discurso da Senadora Marina
da Silva, ao seu final, é uma demonstração de que o
Judiciário não funciona. Ela própria acusa o Judiciá-
rio de não punir uma série de pessoas que evidente-
mente já deveriam estar na cadeia. Ela mesma faz a
crítica à Justiça.

Não acusei nenhum Senador do seu Partido. Dis-
se apenas que o seu Partido tomou uma posição na Co-
missão Executiva contra a CPI. Contra, inclusive, a se
apurarem os crimes que ela própria apontou agora.

Evidentemente que usar de sofisma para impe-
dir o funcionamento não convém. Todos nós já so-
mos bastante adultos para saber quais são os pro-
cessos que se usam na Justiça e nas Câmaras Le-
gislativas, para não se deixar funcionar CPI ou, até
mesmo, passar qualquer projeto.

Nunca fui contra CPI de Empreiteiras e tenho a
impressão de que o Senador Pedro Simon fez isso na
outra legislatura.Não era eu sequer Senador, penso eu.
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Estou pronto para apurar – e disse isso ontem
ao Senador José Eduardo Dutra. Quando ele queria
estender, eu disse: V. Exª, que tanto lutou pelo fato
determinado, vamos estender – porque penso que V.
Exª tem razão – ao máximo a CPI, para que atinjamos
o nosso objetivo.

A minha defesa agora, depois de constituída a
CPI, é em nome do Senado. Todavia não posso ir a
uma reunião da CPI por que isso aborrece a alguns?

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Concede-me um aparte, Senador, já que não posso
mais pedir a palavra para explicação pessoal, porque
são só duas por sessão?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pois não, nobre Senador José Eduardo Dutra.
V. Exª sabe que tenho muito prazer em ouvi-lo.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Apenas para dizer, nos devidos termos, que V. Exª
ouviu com muita atenção meu primeiro
pronunciamento. Em momento algum, fiz referência
ao fato de V. Exª ter ido à Comissão ou tentei impedir
que V. Exª, como Senador, vá à Comissão. Fiz
referência à sua declaração que, aliás, não ocorreu
no debate que travamos na Comissão. Do contrário,
eu a teria repelido no mesmo momento. Como as
declarações, segundo informa o Correio
Braziliense, foram feitas após, na saída da
Comissão, e divulgadas pela imprensa, vim para
rebatê-las. Em segundo lugar, a posição do Partido
dos Trabalhadores não foi contra a CPI. Tomamos a
decisão de não assinar em função das ponderações
que estamos fazendo. Mas tanto não estamos contra
a CPI que estamos participando. E o fato de a
Senadora Marina Silva haver reconhecido os
problemas do Judiciário é público e notório. Todos
reconhecemos problemas no Judiciário. Insisto
sempre em dizer que é o Poder menos transparente
da República. Daí – e é uma interpretação
constitucional – o Poder Legislativo investigar
sentença de juiz é outra história.

A Sra. Marina Silva (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte, nobre Senador Antonio Carlos
Magalhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Devo responder ao Senador José Eduardo
Dutra, que, embora não seja mais Líder, na minha
opinião, é uma figura expressiva do Partido de V.Exª.

A Sra. Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Não
tenha dúvida.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – O que gosto de dizer é que pressão existe:

pressão da Ordem dos Advogados, pressão da
Associação dos Magistrados, pressão de alguns
jornalistas. Há pressão mesmo para que não se apure
a roubalheira. Mas não é atingindo V. Exª nem
nenhum de seus dignos Pares. Quero dizer a V. Exª
que, quanto a nossa correção, quem me dá o
testemunho na Bahia é o PT, porque na campanha de
1990, 1992, 1994, 1996 e 1998 não apontou uma
falha moral sequer nas nossas administrações, tanto
na minha quanto na do Governador Paulo Souto. Daí
porque penso que V. Exª não pode, evidentemente,
querer insinuar qualquer coisa em relação a minha
pessoa.

Aceito o debate nesse ponto em qualquer lugar,
pois sempre tenho respostas a dar. E quero dizer a V.
Exª que os seus correligionários não tiveram o direito
nem a coragem de apontar, porque não existia, uma
irregularidade sequer nas nossas administrações. É
isso que faz com que o povo baiano tenha sempre
preferência por nós contra o Partido dos
Trabalhadores.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Só mais um mínimo aparte, já que V. Exª tocou no
caso da Bahia. Não vou discutir a vontade do povo
baiano. Respeito a vontade do povo baiano. O que
estranho é que os deputados aliados de V. Exª na
Assembléia Legislativa da Bahia não permitiram a
instalação de uma CPI do Judiciário no âmbito
daquela Assembléia – CPI proposta inclusive
anteriormente à que se instalou nesta Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Porque esse é o método que V. Exª quer usar
para desqualificar a CPI nacional. Após essa CPI...

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) – A
proposta de lá foi anterior, Senador.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Não foi anterior, não; é bem posterior. E devo
dizer que, quando pedi para constar do meu
requerimento particularmente a Bahia, o Senador
Eduardo Suplicy, numa segunda-feira, aceitou;
porém, na terça-feira à tarde, foi à Mesa dizer que
Lula, José Dirceu e Waldir Pires chegaram à
conclusão de que não podia investigar na Bahia.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Não é que não podia investigar na Bahia, Excelência.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL – BA) – Quis colocar no item – e ainda aceito
que se ponha agora. Vamos investigar a Bahia
inteira, a sua Justiça, o seu Governo, para que V. Exª
veja como se age com decência. E é por isso que te-
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mos o respaldo popular contra qualquer iniciativa do
Partido de V. Exª.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Veja bem, Excelência: sobre essa questão da Bahia,
não concordamos incluí-la para manter a coerência,
porque o ponto que foi levantado dizia respeito a
decisões do TRE da Bahia, referente à recontagem
de votos. Não concordamos incluí-la para nos
mantermos coerentes quanto a isso. Não
concordamos investigar quaisquer sentenças,
mesmo aquelas que sejam contra nós. Agora,
questões administrativas da Bahia...

OSR.ANTONIOCARLOSMAGAHÃES (PFL – BA)
– O TRE é subordinado ao TSE, que é um órgão
federal. Assim, podíamos fazer.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Sei disso, Senador; mas não concordamos investigar
qualquer sentença, de qualquer instância.
Coerentemente com a posição que estamos tomando
em relação ao BASA, não queremos investigar
sentença da Bahia, mesmo que seja eleitoral. Essa é
a discussão. Entendemos que assim mantemos
nossa coerência. Se forem questões administrativas
da Bahia – se houver –, da mesma forma que se vai
investigar em Pernambuco, Maranhão ou Paraíba,
deve ser investigada.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGAHÃES (PFL –
BA) – Senador José Eduardo Dutra, estou, no fundo,
defendendo V. Exª e seu Partido, querendo que V. Exª
e seu Partido apurem uma sentença de R$81 bilhões
– estou falando em bilhões – exarada por uma juíza,
em Manaus, contra o BASA, que é um banco federal,
com recursos federais. Tudo isso que estou falando é
em benefício de V. Exª. Quero que V. Exª apure isso,
para que não haja mais sentenças de R$81 bilhões
neste País. Estou querendo fazer a correção de todos
os erros da Justiça. Ajude-me nisso, Senador! V. Exª é
competente, seu Partido é forte. Então, ajude o Brasil
e a Justiça brasileira a entrar nos eixos, a ser correta,
a praticar a decência nos julgamentos! Faça isso em
benefício do Brasil.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Não tente levar para a discussão de números,
Senador. V. Exª sabe muito bem que não é disso que
se trata aqui. O Estado de Direito estabelece que o
próprio Judiciário...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – É isso que desejo, e não vou mais ficar a
debater com V. Exª, que já se pronunciou, bem como
a Líder do seu Partido. Eu falei em defesa da Justiça
brasileira e do Senado da República, que não pode

deixar de apurar, por sofismas de falsos juristas, as
questões que estão em jogo em relação à soberania
desse Poder. Defende-se aqui a soberania do
Judiciário, mas não se defende a soberania do Poder
Legislativo.

Não discutirei mais esse assunto, porque está
muito claro.

Muito obrigado a V. Exª.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –

Defendemos o estado de direito, Excelência.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – O Estado

de Direito reside na responsabilidade com o País.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr.

Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –

Concedo a palavra a V. Exª.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.

Para uma questão de ordem. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, gostaria que V. Exª
providenciasse para que o Plenário desta Casa vote –
até porque, à luz do Regimento da Casa, é
estabelecido que cabe ao Plenário votar – um
requerimento que apresentei à Mesa no sentido de
que possamos instalar uma Comissão para debater a
reforma do Judiciário, e que essa Comissão promova o
debate com a sociedade civil, com a Magistratura, com
pessoas qualificadas, um debate à altura do que a
sociedade brasileira espera, e não de uma forma
desqualificada.

Portanto, solicito a V. Exª que me informe sobre
a tramitação do requerimento que fiz a esta Casa.

Durante o discurso da Sra. Heloísa
Helena, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo
Melo, 1º Vice-Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra para
contraditar a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo melo) – V. Exª
tem a palavra.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senadora, eu lhe concederei a palavra em seguida.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para contraditar. Sem revisão do orador.) –
Apenas para dar uma informação à Casa.
Evidentemente, foi tomada uma decisão pela Mesa e
pelos Líderes, com a presença do Senador José
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Eduardo Dutra, no sentido de que essas comissões a
que alude a Senadora só seriam discutidas depois do
dia 5 de maio, para que se visse como funcionariam ou
não as comissões com os novos horários.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) – Sr.
Presidente, tenho uma retificação a fazer. Não partici-
pei de nenhuma reunião.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Sr. Presi-
dente, ordem na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Todos te-
rão acesso à palavra na forma regimental.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Foi a Senadora Marina Silva que esteve pre-
sente, não o Senador José Eduardo Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Peço a
colaboração de todos para que possamos conduzir os
trabalhos com a ordem que é imposta pelo Regimento.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a pa-
lavra V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Peço a palavra para
um esclarecimento. Na reunião a que o Senador Anto-
nio Carlos Magalhães se refere, eu é que participava
como Líder do Bloco. No item que diz respeito à insta-
lação das comissões, naquela oportunidade, o Presi-
dente sugeriu que, como havia muitas comissões sen-
do propostas, se criasse uma mecanismo para poder-
mos observar como seriam instaladas as comissões
que seriam criadas de acordo com a proporção dos
partidos.Não se chegou a um cálculo aritmético, mas o
Bloco poderia ter direito a uma e os outros partidos
majoritários teriam outra. Isso foi colocado; contudo,
não se chegou a uma decisão porque o Líder do
PSDB, Senador Sérgio Machado, e eu dissemos que
gostaríamos de ouvir, primeiramente, os nossos Parti-
dos.

Quando da feitura da ata, o Dr. Raimundo Carrei-
ro me veio apresentá-la, ao que pude verificar que so-
bre todos os outros pontos os participantes estavam
em acordo. Eu, então, admoestei-o para o fato de que,
ainda que o Presidente tenha feito essa proposta, o
Senador Sérgio Machado e eu havíamos dito que gos-
taríamos de ouvir os nossos partidos, que não iríamos
definir, naquele momento, em relação às Comissões.
Tanto assim é que não assinei até hoje a ata – e chamo
para o meu testemunho o Dr. Raimundo Carreiro. Eu,
inclusive, observei que se tratava de uma proposta do
Presidente para ser decidida posteriormente.

Agora, Sr. Presidente, entendo que precisamos
aqui – valendo-me de uma passagem da peça de tea-
tro “O Inimigo do Povo” -, de um pouco mais de mode-
ração e temperança no debate.Se a todo momento cri-
armos uma situação em que as discussões possam vi-
rar o que, no Nordeste e no Norte, chamamos de
bate-boca – desculpem-me a expressão deselegante
– desrespeitando o Regimento Interno, teremos muita
dificuldade para o debate.

Concordo com o Senador. Fui vítima, no Acre, de
problemas judiciais. Só que o fato de ter sido atingida
não me dá o direito de querer atropelar as minhas con-
vicções em relação ao estado de direito. É o mesmo
que ocorre no seguinte caso: sou contra a pena de
morte, mas, Deus me livre, se acontecer algo com um
filho, pai ou com alguém que preze muito, isso não me
levará a defender a pena de morte. O mesmo ocorre
em relação a outros princípios.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
precisa responder a intervenção da Senadora Heloisa
Helena, que estava com a palavra para uma questão
de ordem.

A Presidência consentiu na forma como foram fe-
itas as intervenções até agora, em primeiro lugar, por-
que, como V. Exª sabe o Regimento prevê, em face de
uma questão de ordem, que outro Senador contradite
a questão de ordem, como foi feito pelo Presidente
Antonio Carlos Magalhães.

A Senadora Marina Silva pediu a palavra pela or-
dem, de forma pertinente, porque tinha a ver com a
questão de ordem.

Acredito que, com as informações que foram
prestadas, a questão de ordem de V. Exª está esclare-
cida. A Mesa apenas deseja sintetizar a informação
dada. V. Exª requereu a formação de uma comissão
provisória. Todavia, já foi decidido, em uma reunião de
que participaram as Lideranças de todos os partidos,
que o Senado Federal não instalará qualquer comis-
são provisória até o dia 5, porque até esse dia estará
sendo testada, operacionalmente, a proposta de funci-
onamento das Comissões em novos horários para ten-
tar diminuir o conflito de horários que existe entre os
trabalhos do Plenário e os das Comissões, e freqüen-
temente o Plenário esvazia as Comissões e vice-ver-
sa. Por essa razão, decidiu-se não se instalar qualquer
Comissão provisória até então.

Com isso, está respondida a questão de ordem
de V. Exª.
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A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Houve a
discordância da Senadora Marina Silva. Senadora He-
loísa Helena, eu gostaria agora que V.Exª me permitis-
se dar continuidade à sessão regularmente. V. Exª teve
a sua questão de ordem respondida Agora, gostaria de
dar a palavra, pela ordem, ao Senador Luiz Otávio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, mais uma vez, vou tentar resolver um pro-
blema que já vem-se acumulando ao longo de alguns
dias.

Comumente, o Bloco de Oposição usa de artifíci-
os até regimentais para ocupar um espaço que se des-
tina à manifestação dos Senadores sobre os mais di-
versos assuntos de interesse. Hoje, novamente, temos
inscritos vinte e sete Senadores. Estamos sendo tolhi-
dos de usar a palavra porque o Bloco de Oposição tem
o mesmo direito que nós de usar a tribuna e se mani-
festar a respeito de qualquer tipo de assunto. Volto a
pedir a V.Exª, como Presidente dos trabalhos de hoje e
Vice-Presidente desta Casa que, por favor, pelo amor
de Deus – como diz o Senador Pedro Simon – cumpra
o Regimento e dê oportunidade para que todos os Se-
nadores usem a palavra.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senado-
ra, V. Exª queira desculpar-me, mas o Senador Gilvam
Borges pediu a palavra pela ordem antes.

Com a palavra o Senador Gilvam Borges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, é
lamentável que alguns membros de Partidos que se
dizem de Oposição tenham uma postura que apela
para a elegância do debate. O Senado Federal não
está afeito a bate-bocas. A expressão, a forma de
falar, a entonação deve ser garantida aos perfis, pelo
estilo afeito à representação dos Estados brasileiros
nesta Casa.

Até a data da instalação da Comissão, precisa-
mos de maturidade. Quero deixar registrado da manei-
ra como o povo fala. Sabe o que está acontecendo, Sr.
Presidente? Dor de cotovelo, para usar uma expressão
popular. Tudo isso enquanto o Presidente Antonio Car-
los Magalhães levanta uma questão importante, en-
campa uma reforma a qual o povo também necessita.
Não se trata de uma reforma de retaliações, mas ur-
gente e necessária: a reforma do Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sena-
dor Gilvam Borges, V. Exª pediu a palavra pela or-
dem, que deve ser utilizada para fazer alguns tipo
de reclamação em relação à aplicação do Regimen-
to. Gostaria que V. Exª formulasse a sua reclama-
ção.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Está
apoiada no Regimento porque a discussão vol-
tou-se para esse sentido, Sr. Presidente. A instala-
ção deve ser feita, capitaneada pelos Líderes. Não
podemos, de maneira alguma, ir para uma discus-
são dessa natureza.

Gostaria de dizer a todos os Senadores desta
Casa que o País está de parabéns por ter um Sena-
dor de autoridade, responsabilidade, experiência
política e coragem como o Senador Antonio Carlos
Magalhães. Todos nós devemos reconhecer tal fato.
O PT e os demais partidos deveriam encampar a
causa, mas estão cerrando fileiras. Precisamos fa-
zer a reforma do Judiciário, a reforma política, en-
fim, todas as reformas necessárias a este País. Por-
tanto, apelo aos companheiros de partido para que
cerremos as fileiras e acabemos com a dor de coto-
velo, que não funciona.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sena-
dor Gilvam Borges, Senadora Heloisa Helena, Se-
nadora Marina Silva, é evidente que o direito de ne-
nhum Senador será cerceado. Mas, eu queria fazer
um apelo a V. Exªs: o assunto foi devidamente es-
clarecido, cada um se manifestou, as questões de
ordem foram respondidas. Assim, apelo ao Plenário
para que, se não for essencial a intervenção, permi-
tam à Mesa voltar à seqüência normal dos trabalhos
e dar a palavra ao próximo orador.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, eu continuo com a minha solicitação
da palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Casa
ouvirá V. Exª.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, não irei responder ao Senador Gil-
vam Borges, porque seria muito difícil iniciarmos di-
ante desse profundo pronunciamento...

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sena-
dora Heloisa Helena, faço-lhe o mesmo apelo que
fiz ao Senador Gilvam Borges.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
V. Exª está certo. Apenas desejo a mesma con-
des-cendência da Mesa em relação ao tempo de S.
Exª. Não irei responder-lhe.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sem
levar em consideração que V. Exª já o usou.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradecerei a benevolência de V. Exª, pois, do
mesmo jeito que a arrogância e a prepotência de
alguns nos estimulam...

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Quem
fala!

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
... É evidente que a delicadeza de V. Exª nos estimula
a ter sentimentos benevolentes e, portanto, não
responder a esse tipo de agressão que foi feita pelo
Senador Gilvam Borges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Quem
fala!

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Se S. Exª for falar de novo...

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Senador Gilvam Borges não pediu a palavra, apenas
estava se preparando para contraditar, caso V. Exª o
respondesse.

A Mesa recebe a atitude dos Srs. Senadores
como uma colaboração ao seu trabalho e concede a
palavra ao nobre Senador Maguito Vilela.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, peço licença para me retirar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Licença
concedida, Senador; embora não houvesse
necessidade da minha autorização.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
lamento, profundamente, mais uma vez, ter de subir a
esta tribuna para tratar de um assunto interno do meu
Estado de Goiás. Acontece que são tão gritantes as
arbitrariedades cometidas pelo atual Governo de Goiás
que me vejo na impossibilidade de me calar. Por isso,
volto a esta tribuna com temas referentes ao meu
Estado.

Em meados de dezembro do ano passado, pu-
bliquei na imprensa de Goiás um artigo, denunciando
que o novo Governo que iria se instalar em Goiás re-
presentava a volta da velha prática política das anti-
gas oligarquias goianas. Por trás da imagem de moço
do novo Governador, na verdade, escondiam-se os
mais legítimos interesses dos representantes da ve-
lhacaria, da corrupção, do atraso, do ódio, da mentira
e da perseguição política. Numa só coligação, junta-
ram-se todos aqueles que haviam governado o Esta-

do e nos levado a uma situação de descalabro e de in-
justiças nunca vista na história de Goiás: ex-Governa-
dores, ex-Deputados, ex-dirigentes públicos que, no
passado, se consagraram como expoentes de uma
vergonhosa escola política que fazia da mania inacei-
tável de se utilizar do Poder Público em proveito pró-
prio sua norma principal.

Nesse artigo, eu denunciava que a juventude do
Governador, acusado tantas vezes por prefeitos de ar-
rumar verbas federais na base da propina, não era ou-
tra coisa senão a nova geração das velhas práticas, a
roupa nova da rapinagem, a face maquiada do desres-
peito à coisa pública e do desprezo total pelas coisas
do povo.

E começaram com o previsível discurso do caos.

Goiás, que havia saltado para a oitava econo-
mia mais forte do País; considerado o quarto maior
gerador de empregos no Brasil em 1998; Goiás, que
conseguiu atrair 1.500 novos empreendimentos in-
dustriais em quatro anos; que renegociou suas dívi-
das depois de ter pago mais de R$1 bilhão sem con-
trair nenhum centavo de novos empréstimos; que es-
tava com a folha do funcionalismo em dia, compro-
metendo apenas 62% da receita com pessoal; que ti-
nha obras e investimentos espalhados por 242 muni-
cípios – todos os municípios; e que tinha programas
sociais atendendo mais de 140 mil famílias, de re-
pente se transformou, na voz leviana e odiosa do
nosso Governo, no exemplo da decadência e do
caos.

Ficaram os “sem” primeiros dias de governo –
sem com “s” mesmo, diga-se de passagem, porque foi
um período nulo do ponto de vista administrativo – sem
fazer absolutamente nada, a não ser achincalhar tudo
que havia sido construído e arrumar desculpas para a
inoperância de sua gestão. E agora, não para minha
surpresa, à custa de cifras milionárias pagas aos mei-
os de comunicação, o Sr. Governador, em rede de tele-
visão, pela segunda vez em três meses, veio dizer que
já arrumou a Casa e que nos próximos meses poderá
começar a governar. (Essa convocação de rádio e tele-
visão em Goiás calharia muito bem se tivesse aconte-
cido no dia 1º de abril, e o senhores sabem o porquê.)

Vejam bem, Srªs e Srs. Senadores – e aqui há
vários ex-governadores que conhecem bem a estrutu-
ra administrativa e financeira de um Estado – como al-
guém poderia em três meses arrumar as contas de um
Estado que, na boca deles, estava um caos? Quanta
hipocrisia, quanto falta de vergonha, quanto desprezo
à inteligência do povo goiano. Em três meses o Estado
foi todo rearrumado!
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Ora o que está acontecendo é o contrário,
Sr.Presidente, Srªs. e Srs. Senadores. O Sr. Marconi
Perillo assumiu um dos melhores Estados do Brasil
para administrar, com as contas e as finanças em dia
e com sua economia em franca expansão. Quem
pode levar Goiás ao caos é ele e seus asseclas que,
com raríssimas exceções, formam um grupo de
incompetentes e de mentirosos.

Os salários, que estavam em dia no nosso
Governo, já estão em atraso. Os servidores estão
recebendo o salário do mês de dezembro parcelado
em três vezes. Os programas sociais estão parados
desde o dia 1º de janeiro. As centenas de obras em
andamento foram paralisadas e estão definhando
debaixo do sol e da chuva, dando prejuízos ao povo.
Os índices de criminalidade subiram mais de 200%
em relação aos três primeiros meses do ano
anterior. As promessas de campanha feitas por ele
foram engavetadas. E, se não bastasse a
reencarnação da incompetência, ressuscitaram
também a mania de achar que as coisas do Estado
lhes pertencem.

Está em minhas mãos um relatório minucioso
do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com
fotografias, depoimentos, mostrando máquinas
pesadas do Estado fazendo obras em uma empresa
particular, uma usina de açúcar e álcool, de
propriedade do ex-Governador Otávio Lage de
Siqueira, principal financiador da campanha de
Marconi Perillo e pai do atual Secretário da Fazenda,
Sr. Jalles Fontoura.

O Governador Marconi Perillo teve a coragem
de pegar as máquinas do Estado para trabalhar na
usina de açúcar e álcool do Sr. Otávio Lage, um dos
homens mais ricos de Goiás. Nada menos que oito
máquinas pesadas do Consórcio Rodoviário
Intermunicipal ficaram três dias e três noites
trabalhando na usina do ex-Governador, o
responsável pela doação da maior parte do dinheiro
da campanha de Marconi Perillo. As referidas
máquinas foram manuseadas por funcionários do
Estado, com combustível e manutenção também do
Estado. Os serviços só foram suspensos, Sr.
Presidente, devido à interferência do Tribunal de
Contas de Goiás, que, por meio de denúncia
anônima, chegou ao local e pôs fim àquela pouca
vergonha.Está em minhas mãos – e distribuirei para a
imprensa – o relatório completo do mencionado
Tribunal de Contas, comprovando um ato desbragado
de corrupção do Governador Marconi Perillo.

Pasmem, Srs. Senadores: o Sr. Marconi Perillo
teve o desplante de dizer que isso foi obra do

PMDB, tendo este Partido inventado essa história
de máquinas na usina do Sr. Otávio Lage. Ora, o Sr.
Governador escolheu o Secretário da Fazenda (fi-
lho do usineiro), o Engenheiro-Chefe da Unidade
que mandou essas máquinas e o representante da
usina para recebê-las. Depois, com grande
cara-de-pau, disse à imprensa que isso foi feito
pelo PMDB.

Assim, todos saberão quem está governando Go-
iás.

Pergunto, então, ao Governador de Goiás: se
ele nomeou o Secretário da Fazenda (filho do
usineiro) e o engenheiro que mandou as máquinas,
qual foi a participação do PMDB? Teria esse Partido
apanhado de helicóptero mais de oito máquinas
pesadas e as jogado naquele lugar para fazer tudo
aquilo na usina de açúcar e álcool do ex-Governador
Otávio Lage de Siqueira?

Esse mesmo ex-Governador criou a pensão
milionária para ex-Governadores em Goiás, que só
acabou nos Governos do PMDB. Atualmente, pleiteia
na Justiça o retorno dessa imoralidade, além do
recebimento dos meses não pagos em nosso
Governo e que remontam a um valor superior a R$10
milhões apenas para pensões de ex-Governadores.
Para se ter uma idéia, o valor da aposentadoria é em
torno de R$18 mil para cada ex-Governador. Isso
mesmo: 18 mil mensais. Começo a ter notícias de que
está em andamento um acordo para que o Estado
pague parceladamente essa imoralidade aos
beneficiários, um seletíssimo grupo de milionários,
ex-Governadores que já não sabem onde colocar
tanto dinheiro.

Eis, portanto, o motivo pelo qual Otávio Lage deu
tão grande soma para a campanha de Marconi Perillo e
brigou até o fim para empregar seu filho na Secretaria
da Fazenda do meu Estado. Está querendo receber de
volta com juros e correção, com a conivência do Gover-
nador, tudo o que investiu em sua campanha. E come-
çou utilizando-se de maquinário do Estado, com dinhei-
ro do povo para fazer obras em sua usina.Estarei atento
e denunciarei toda e qualquer maracutaia que tentarem
praticar contra o Estado de Goiás.

É esta, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a
prática que se instalou em meu Estado desde o último
dia 1º de janeiro: a da regressão, da volta ao passado
sombrio que tanto mal já fez a Goiás, a prática da menti-
ra, da irresponsabilidade, da molecagem, do sensacio-
nalismo.

Há cerca de um mês, o Governador inventou
uma ameaça de morte contra a sua família. Os jorna-
is estamparam a notícia em primeira página, auto-
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ridades do Governo insinuaram que se tratava de uma
ameaça oriunda do PMDB, a polícia investigou e não
descobriu nada, o que nos leva a perguntar se real-
mente houve ameaça ou se foi apenas mais um sen-
sacionalismo barato do Sr. Governador, que desco-
briu todos os telefonemas dados no Estado nos cinco
últimos meses e não descobre o telefonema que o
ameaçou de morte juntamente com sua família.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora,
após o incêndio que destruiu parte do arquivo morto
do BEG, insinuam mais uma vez tratar-se de atos do
PMDB. O Secretário Adjunto de Comunicação do
Governador, Sr. Rogério Lucas – cito nomes e vou
provar tudo com todos os documentos – chegou a
escrever em uma coluna no jornal Diário da Manhã,
de Goiânia, que fiz uma festa em meu apartamento,
após o incêndio, junto com a alta cúpula do PMDB,
para comemorar a suposta queima de arquivo. É isso,
Sr. Presidente.

A denúncia está aqui, no jornal Diário da
Manhã, sublinhada. A irresponsabilidade deste
Governo e do seu Secretário mentiroso diz que, no
meu apartamento, foi realizada uma festa. Tive que ir
à síndica, aborrecer meus vizinhos solicitando uma
declaração de que nada disso havia acontecido. Esse
foi o Governo que se instalou em Goiás. Ora, isso é
molecagem, molecagem sem tamanho de um
Governador irresponsável e de seu Secretário
Adjunto, também irresponsável. Primeiro, porque não
fiz festa alguma e tive que pegar a declaração que já
mencionei; segundo, porque, se o incêndio do BEG foi
intencional, isso deve ter partido de pessoas do
próprio Governo dele, como a criar mais um fato para
desviar a atenção pública. Se o PMDB tivesse que
incendiar arquivo morto do BEG, teria feito no nosso
Governo, quando perdemos as eleições. Agora, o
incêndio aconteceu no Governo dele; a fuga de
presos da prisão mais segura do Brasil aconteceu no
Governo dele; as ameaças de morte aconteceram no
Governo dele! Sabem por quê? Porque não há
Governo em Goiás! Não há Governo em Goiás! É por
isto que morre o Prefeito de Buriti; é por isto que há
ameaças de morte; é por isto que pega fogo no BEG; é
por isto que fogem da prisão provisória: porque não há
Governo hoje no Estado de Goiás. É por isto também
que mais de 100 mil famílias voltaram a passar fome em
todo o Estado de Goiás; por isto está acontecendo toda
essa molecagem em Goiás: porque não há Governo,
não há Governador! E muito mais vai acontecer
justamente porque não há Governo!

Ele diz que os atos de corrupção do Governo
dele são do PMDB, como se o PMDB tivesse pegado

essas máquinas e colocado na usina do Sr. Otávio
Lages no Governo dele. Incendeia o arquivo morto do
BEG – mas há uma declaração do Presidente
nomeado por ele de que o incêndio não causou dano
algum, que não comprometeu o Banco, que os
arquivos incendiados já estavam esperando para
serem incinerados, porque eram arquivos mortos, já
vencidos. Não havia nada lá que pudesse
comprometer. O próprio Presidente do BEG dá essa
declaração. Tenho as provas de tudo o que estou
dizendo aqui.

Agora, Sr. Presidente, vou levar ao
conhecimento de V. Exª, das Srªs e dos Srs.
Senadores e da Nação mais um ato irresponsável
desse Governador, que, em três meses, convocou a
imprensa, o rádio e a televisão, duas vezes em três
meses, pagando mais de R$1 milhão, primeiro, para
dizer que o Estado estava no caos; e, agora, três
meses depois, para dizer que o Estado está fora do
caos. A única declaração dada por ele na televisão – e
mentiu –, foi dizendo que endividei o Estado, quando,
na realidade, paguei um bilhão de dívidas e não fiz um
centavo de dívidas daquele Estado.

Ele nomeou o seu cunhado para o Conselho
Fiscal do BEG. Ele, que já é funcionário do BEG! O Sr.
Prefeito de Goiânia, Nion Albernaz, acreditando que
era pouco, nomeou o cunhado do Governador
também para assessor principal do Prefeito de
Goiânia. Não satisfeito, o Governador deu duas salas
do Palácio para o seu cunhado, para comandar as
suas ações em Goiás. Sabe o que o cunhado está
fazendo? Está reunindo todas as lideranças de todas
as cidades de Goiás, e aqui está o ex-Prefeito de
Aparecida de Goiânia e Deputado Federal, Norberto
Teixeira, que é lá da cidade de Aparecida, e fazendo
contrato suprapartidário e outras avenças.

Por esse contrato suprapartidário que fazem en-
tre si e outras avenças, os partidos políticos do Muni-
cípio de Aparecida de Goiânia, de uma área aqui re-
presentada pelo professor Alcides Ribeiro Filho, do
Partido Popular Brasileiro, acompanhado pelas lide-
ranças políticas filiadas ao PFL, o Sr. José Aurélio Ca-
jão, filiado ao Partido Democrata Trabalhista, PDT;
Nilva Machado, Presidente do Partido Geral dos Tra-
balhadores; Valmir do Tangará, filiado ao Partido Tra-
balhista Brasileiro; João Donizete, Presidente do Par-
tido Liberal; Oséas Laurentino, filiado ao Partido dos
Trabalhadores, PT; Caio França Oliveira, filiado ao
Partido da Social Democracia Brasileira, loteiam
todos os cargos de Aparecida, entre eles: Dele-
gacia de Ensino, cesta básica, Cepaigo, Direto-
ria da Saneago, da Ciretran, da Celb, do Sine,
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escolas, as escolas que vão ser indicada pelo
Alcides, as escolas que vão ser indicadas pelo PT,
pelo PTB, e assim por diante. Todos os partidos assi-
nam o contrato suprapartidário e de outras avenças,
loteando cargos em Aparecida, tirando pessoas com-
petentes e colocando analfabetos. Isso é o que estão
fazendo em todo o Estado de Goiás. Assinam todos
os partidos e assina, como representante do Gover-
nador, seu cunhado, Sérgio Cardoso.

É a maior vergonha que vi em toda minha vida
em relação à política! Lotear todos os cargos em
todas as cidades pelos partidos políticos. E aqui está
o contrato para quem quiser ver: contrato
suprapartidário e outras avenças, os cargos do
Professor Alcides Rodrigues Filho, que é
vice-Governador, e do Sr. Osair, que no segundo
turno apoiou o atual Governador. Com o Sr. Osair
ficou a Celg, o terminal Vila Brasília, o terminal
rodoviário e as escolas, cerca de 20. Há um adendo
também no contrato determinando que aqueles que
não estiverem satisfeitos com os cargos poderão
indicar outros ainda na administração do atual
Governador.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se não
bastassem essas convocações, o Governador
amanhã embarca para o Japão com cerca de 60
pessoas. A imprensa hoje noticiou, não sei ao certo,
mas são no mínimo 60 pessoas. É a terceira viagem
desse Governo ao exterior, em 90 dias. A primeira, à
França, na Europa, para não fazer nada,
acompanhado, segundo o jornal O Estado de S.
Paulo, de mais de 20 casais. A segunda, do seu Vice,
que foi também com vários acompanhantes ao Japão.
E sabemos que, quando o Vice saiu de Goiás, as
máquinas que tinham que vir do Japão já tinham sido
embarcadas. Não temos conhecimento do que ele foi
fazer lá.

Agora, o Governador reúne-se amanhã com
mais 60 pessoas para deslocar-se também para o
Japão. Isto, em três meses: três viagens milionárias
ao exterior mais tudo isso que tem ocorrido no meu
Estado.

Olha, é estranho, mas as pessoas que assumi-
ram o comando do Estado parecem crianças assusta-
das com a tarefa que têm em suas mãos. Deixam
transparecer o indisfarçado medo de tudo dar errado.
E, infelizmente, pelo que temos visto até agora não dá
para pensar de outra forma. Estão conseguindo fazer
tudo errado. Retomaram práticas atrasadas e nomea-
ram um usineiro para cobrar impostos. Isso mesmo;
repito: um usineiro, filho do maior financiador da cam-
panha do Governador, acusado de sonegação de im-

postos pela Secretaria da Fazenda, para cobrar im-
posto. Definitivamente, é o atraso travestido de novo
no comando do Governo de Goiás.

Como Senador eleito com 1,28 milhão votos, não
me calarei. Faço parte do partido que possui os três
Senadores do Estado, a maioria dos Deputados Fede-
rais, Prefeitos e Vereadores goianos. Somos represen-
tantes de uma imensa e por demais significativa parce-
la da população. Temos nome, família e endereço. Te-
mos história, coração e alma. Temos tarefa executada
e voto lá em Goiás. Temos olhos, mandatos e lealdade
ao povo goiano. Não deixaremos que a prática atrasa-
da daqueles que se julgam donos de Goiás destrua os
avanços conseguidos pelo Estado, por intermédio do
PMDB, ao longo dos últimos anos.

De forma, Sr. Presidente, que distribuirei a toda a
imprensa brasileira um relatório completo sobre a cor-
rupção realizada na usina do ex-Governador Otávio
Lage pelo atual Governador, que também disse que é
culpa do PMDB. Ele disse que os atos desbragados de
corrupção do Governo dele são culpa do PMDB; incên-
dio no BEG, culpa do PMDB; fuga na prisão provisória,
culpa do PMDB.

Olha, o melhor que ele faz é deixar o Governo,
para que o PMDB possa voltar a governar Goiás. Por-
que tudo que há de bom aconteceu durante os gover-
nos do PMDB. Tudo de ruim está acontecendo no go-
verno dele. E ele quer inverter os fatos, todo dia com
uma mentira. Como ele ficou sabendo que eu ia fazer
este pronunciamento, declarou ontem, no jornal O Po-
pular, de Goiás: “Vamos investigar as contas do ex-Go-
vernador com relação à venda de Cachoeira Dourada” –
pensando que vai me intimidar.

Povo brasileiro, Srªs e Srs. Senadores, quem
não deve não teme. A minha vida e a dos meus
familiares estão sendo vasculhadas desde a sola do
sapato até a cabeça.E quero que ele fiscalize mesmo.
Faço agora mais um desafio a ele: faço questão que o
senhor fiscalize as contas de Cachoeira Dourada e,
se encontrar corrupção em minha vida com relação a
Cachoeira Dourada, renuncio ao meu mandato de
Senador. Não tenho medo da verdade. Fiscalize as
contas de Cachoeira Dourada e, se encontrar um
milímetro de corrupção, repito, renuncio ao meu
mandato de Senador. Mas tenha responsabilidade
como Governador; tenha dignidade e vergonha. Não
diga que os atos absurdos que estão acontecendo
em seu Governo é culpa do PMDB. Só falta dizer que
foi o PMDB que nomeou o seu cunhado para três
cargos, para fazer patifaria com as Lideranças
políticas em todas as cidades do Estado.

����� ���� ����	 
� 	���
� �
���� ���



Volto a repetir, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Sena-
dores, lamento ter que trazer este assunto novamente
ao Senado, mas não me calarei, nem hoje nem nun-
ca, quanto aos desmandos e mentiras absurdas que
estão sendo praticadas em meu Estado. Por isso, es-
tou aqui na defesa do povo goiano, da honestidade e
da seriedade. Estou aqui na defesa de um partido que
revolucionou o meu Estado, que mudou a sua história,
que fez realmente Goiás. Estão tentando massacrar
esse partido, humilhá-lo, humilhar suas lideranças,
mas não vão conseguir porque, quando a verdade
chega, a mentira é obrigada a ceder espaço.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço
muito a atenção ao nosso pronunciamento. Repito:
tantas quantas vezes ele vier à imprensa com inverda-
des, eu subirei a esta tribuna, que o povo goiano me
cedeu com mais de 1,2 milhão votos para defender
seus interesses, para defender o interesse de Goiás e
para falar exatamente e somente a verdade. Tudo o
que disse está provado e distribuirei para quem quiser
tomar conhecimento.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Maguito Vile-
la, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário.

Durante o discurso do Sr. Maguito Vile-
la, o Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convence-
mo-nos cada vez mais de que hoje, principalmente no
campo econômico, com o desenvolvimento, a globali-
zação, a modernização do Estado, a internacionaliza-
ção das ações, o Estado moderno deve evoluir cada
vez mais, atualizar-se.

Nesse sentido, há várias tendências no Brasil.Há
os que defendem a linha da estatização, de um Estado
maior, que participe de tudo, principalmente das ativi-
dades econômicas, na direção da estatização forte, do
corporativismo. E há os de tendência neo-liberal, que
defendem o liberalismo total, o afastamento do Estado,
a privatização. Quanto menos o Estado se envolver,
melhor; é deixar acontecer; a economia resolve as
questões. Essa é uma tendência forte no Brasil , mas

há setores de partidos inclinados nessas duas dire-
ções.

Sr. Presidente e nobres colegas, há uma nova li-
nha em nosso Partido, com forte inclinação para isto:
que devemos defender o Estado necessário.

Entre o estatizante e o “deixa acontecer” – privati-
zação total, deixando-se levar tudo, a economia se-
guindo os seus ditames -, penso que o melhor para o
Brasil, o melhor no mundo contemporâneo e moderno,
entre as políticas atualizadas, é o Estado necessário;
esse é que deve prevalecer. Incluídas nesse sentido, é
claro, as questões de educação, saúde, segurança,
enfim as questões sociais, aquilo que é fundamental.

Depois dos debates acalorados desta manhã,
gostaria, Sr. Presidente e nobre colegas, de render ho-
menagem à democracia no Brasil. Tanto o Presidente
da Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, como os
representantes dos Partidos da Esquerda vieram de-
fender suas teses, com liberdade. Os sentimentos de
todos os lados foram expressos. Parece-me que a de-
mocracia no Brasil merece alguns minutos de enalteci-
mento.

Nos jornais de hoje, Sr. Presidente, o próprio Ge-
neral Newton Cruz textualmente informa que, na épo-
ca da Ditadura, o jornalista Wladimir Herzog foi à morte
em função da tortura; que o episódio da explosão da
bomba no colo de um sargento do Exército está ligado
ao do Riocentro, onde milhares de estudantes estavam
reunidos.

Quando essas declarações surgem, temos cons-
ciência de que o debate é franco, de que existe o exer-
cício pleno da democracia. São diversos os pensa-
mentos expostos com sinceridade em relação aos últi-
mos acontecimentos.Aqui é exercida a democracia em
sua plenitude.

Começo a pensar como é bom, Sr. Presidente,
nobres colegas, vivermos estes momentos. São mo-
mentos diferentes daqueles que vivemos há muitos
anos no Brasil. Naquela época, os fatos se davam
nos porões: não só a tortura, mas também as deci-
sões econômicas, políticas, etc. A Nação não ficava
sabendo, nem a imprensa, nem o Legislativo; nin-
guém tinha condições de participar. O próprio Gene-
ral Newton Cruz relatou o que acontecia naquela
época.

Hoje, vemos o debate aberto, os cidadãos de-
fendem teses com toda a liberdade, sob todos os pa-
râmetros se exerce a democracia. Nos últimos dias,
inclusive, democraticamente foram instaladas, no
Senado, as duas Comissões Parlamentares de
Inquérito. Creio que já há resultados, frutos. A do Judi-
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ciário, por exemplo, é, de certa forma, temerária; há
dúvidas sobre se é uma intromissão indevida, segun-
do o preceito constitucional, de um Poder em outro.
Por outro lado, queremos, no bom sentido, fazer com
que a Justiça avance, seja mais célere no Brasil, para
que a grande maioria dos brasileiros tenham acesso a
ela.

Pela simples instalação das Comissões
Parlamentares de Inquérito, de antemão, sentimos os
resultados. Queiramos ou não, os resultados já estão
surgindo. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de
Reforma do Judiciário já foi instalada, o que, talvez,
seja fruto da iniciativa de instalação da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Judiciário no Senado. Já
existem subsídios que poderão advir do Senado, para
que a Comissão de Reforma do Judiciário tenha sua
seqüência, seu andamento célere. Parece-me que já
estamos colhendo resultados. Isso só é possível em
um regime democrático.

Hoje, pela manhã, o Senador Roberto Requião
nos trouxe uma proposta, seguindo os moldes
argentinos de um conselho para a magistratura no
Brasil. A proposta do Senador possibilita que todos os
setores da sociedade, principalmente a magistratura,
os juízes de todas as instâncias, ofereçam saídas,
sugestões para a criação desse mecanismo ou para a
própria reforma do Poder Judiciário.

Parece-me, Sr. Presidente, que devemos
enaltecer a democracia do País. O que vimos no
plenário, hoje, valeu a pena; são avanços que
começamos a sentir. Não falo apenas da CPI do
Judiciário, pois o que se quer, no fundo – creio que
esse é o espírito que precisa nortear-nos -, é buscar o
melhor para a sociedade brasileira. Queiramos ou
não, nós a representamos; estamos todos os dias a
ouvir o seu palpitar. E onde devemos fazer ecoar
essas vozes? Neste próprio plenário, que é onde se
deságuam as aspirações mais legítimas de nossa
população.

O sistema financeiro, outro campo intocável,
começa a ser desvendado, o que nos trará mais
segurança e transparência. A CPI do Sistema
Financeiro, cujos trabalhos estão no início, já tem
seus desdobramentos positivos, haja vista que o
próprio Banco Central, em sintonia com a CVM,
procura baixar normas mais rígidas para poupar de
possíveis frustrações os investidores e os
consumidores brasileiros. Pelo simples exercício do
poder democrático, por estarmos exercendo a nossa
função no Senado, a sociedade brasileira começa a
sentir resultados.

Ao se iniciarem debates tão profundos nessas
duas Comissões, percebemos que os Três Poderes e o
povo acompanham e fazem a história ter os seus des-
dobramentos. Sem dúvida, nobres Senadores, é do de-
bate democrático e das tendências diversas que surgi-
rão bons resultados; é desse ecletismo de pensamentos
que tiraremos o essencial para o Brasil.

No campo econômico, como dizia, entre a extre-
ma Direita e a extrema Esquerda; entre a privatização
total ou a estatização maior, acompanhando os debates
e o mundo, creio que o melhor é essa via do Estado ne-
cessário.O fundamental é a saúde, a educação, a segu-
rança. Assim, o Estado deverá ser o instrumento para
buscar o atendimento da maioria. No campo político,
como vimos hoje – isso não me canso de repetir – o im-
portante são os debates claros, as posições divergentes;
é enaltecer a democracia.

Pelo amor de Deus, não devemos voltar ao passa-
do! Pelo amor de Deus, não devemos voltar àqueles
tempos duros, em que nada se sabia, em que nem a im-
prensa tinha conhecimento do que acontecia nos po-
rões da ditadura! Hoje, tudo está às claras, transparen-
te. Mesmo nos setores a que a Nação não tem acesso,
estamos buscando que as peias ainda existentes sejam
rasgadas, abertas. Isso fará com que a Nação tenha um
Judiciário mais rápido, transparente e eficiente.

Sr.Presidente, tinha outro tema para abordar, mas
o farei em outra oportunidade.Trata-se de um projeto de
lei para o reaproveitamento de servidores que se apo-
sentaram ou se afastaram de sua vida ativa por inúme-
ras razões e que poderão voltar à atividade e contribuir
decisivamente.

Voltaremos a tratar do assunto no momento opor-
tuno, mas não poderia deixar de enaltecer o sistema de-
mocrático que estamos vivenciando. Pelo amor de
Deus, não voltemos mais ao passado. Eventualmente,
precisamos ver o que acontece, analisar algumas coi-
sas do passado, mas olhando para o futuro, e assim
avançarmos.Como se diz na gíria, para fazer uma ome-
lete, é necessário quebrar os ovos.Aqui, no debate mui-
tas vezes acalorado, quase agressivo, como o que pre-
senciamos hoje nesta Casa, tiramos a coisa mais tem-
perada, melhor, formando a unidade nacional.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Nobre

Senador Casildo Maldaner, peço a V. Exª que assuma a
Presidência, para que eu possa fazer o meu pronuncia-
mento.(Pausa.)

O Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Pela
seqüência dos trabalhos, concedo a palavra ao Sena-
dor Carlos Patrocínio e, em seguida, ao Senador Paulo
Hartung.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, gostaria de tê-lo aparteado, não o fiz
porque estava na Presidência, mas tive a mesma sen-
sação, o mesmo sentimento expendido por V.Exª de que
muitas coisas não andam bem no Brasil, mas a demo-
cracia anda muito bem, graças a Deus!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao que
tudo indica o século XXI será o início da tão esperada
“idade do ouro” da humanidade, pelo menos no que
concerne à eliminação das doenças mais comuns. É o
que nos leva a crer o noticiário relativo aos rápidos
avanços da medicina preventiva.

Sob o título “Uma nova geração de vacinas”, o Jor-
nal do Brasil divulgou importantes informações sobre
a mais recente revolução no campo da vacionologia: a
vacina desenvolvida em células de plantas.

Essas plantas transgênicas, isto é, modificadas
pela introdução de genes externos, constituem um sis-
tema vantajoso de produção de vacinas, já que dispen-
sam a fase de purificação dos antígenos e a conserva-
ção em refrigeradores.

Segundo a opinião do Dr. Eloi Garcia, Presidente
da Fundação Oswaldo Cruz e membro da Academia
Brasileira de Ciências, abre-se o caminho para o de-
senvolvimento de uma nova geração de vacinas contra
o HIV, a influenza, o rotavírus, a tuberculose e algumas
doenças parasitárias como malária e leishmaniose.

A primeira vacina transgênica foi testada em de-
zenas de americanos voluntários e aprovada pela se-
vera agência de controle de medicamentos e alimen-
tos dos Estados Unidos.Batatas geneticamente altera-
das imunizam contra hepatite B. Entretanto, esses tu-
bérculos dever ser ingeridos crus, pois constatou-se
que a proteção imunobiológica se altera com o aqueci-
mento da batata, inativando os antígenos.

Descobriu-se, recentemente, uma nova plan-
ta-vetor, a banana-transgênica, capaz de combater a
bactéria responsável pela contaminação da água e
dos alimentos. A bactéria pode causar diarréia e é uma
das causas mais sérias de mortalidade infantil, especi-
almente nas populações mais pobres.

Essa fruta, além de integrar habitualmente a ali-
mentação infantil, pode ser ingerida crua, sendo seu
cultivo comum e de baixo custo em todos os países em
desenvolvimento. A dispensa de refrigeração e as faci-

lidades de transporte e aplicação são outros fatores
que influem na redução dos custos.

Os cientistas consideram ser apenas uma ques-
tão de tempo, para que as “bananas imunológicas” de-
sempenhem o importante papel de proteger as crian-
ças contra diarréia, sarampo, coqueluche, tétano, poli-
omielite e outras doenças infecciosas.

Diversos pesquisadores e instituições brasileiros
estão empenhados nesses estudos, que muito interes-
sam ao setor público, principalmente ao programa na-
cional de produção de vacinas e imunização do Minis-
tério da Saúde.

Também o setor privado está atento às mesmas
pesquisas, que visam ao desenvolvimento dos imuno-
biológicos, já que abrangem um mercado estimado em
200 milhões de dólares, com perspectivas de expan-
são em nível nacional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Poder
Legislativo deverá tomar posição em breve quanto aos
diversos campos de utilização dos transgênicos, seja
no que concerne a vacinas e medicamentos, seja
quanto ao setor da produção e comercialização de ali-
mentos geneticamente modificados.

Cadeias de supermercados na Alemanha, Fran-
ça, Itália, Bélgica e Irlanda recusam-se a vender trans-
gênicos. No Brasil, a rede Carrefour e algumas gran-
des indústrias já manifestaram a disposição de seguir
a tendência européia.

O consumo da soja transgênica é preocupante,
pois existem indicações da possibilidade de aumento
do nível de estrógenos nos mamíferos. O leite produzi-
do por vacas alimentadas dessa forma apresenta mai-
or teor de gordura, comprovando alterações no organis-
mo consumidor da leguminosa alterada.

Quanto ao difundido argumento de que as plan-
tas modificadas revelam-se mais resistentes, cabe re-
cordar a capacidade de adaptação das diferentes pra-
gas. Além disso, temos o exemplo do algodão, que,
modificado geneticamente pela empresa Monsanto e
utilizado por plantadores norte-americanos, deveria
ser imune a dois tipos de inseto. Na prática, porém, re-
velou-se resistente a apenas uma das pragas, exigindo
maior emprego de produtos químicos.

A propósito, senhores, a Monsanto já adquiriu o
controle da maior empresa brasileira de comercializa-
ção de sementes, a Agroceres. Encontra-se também
em plena expansão nos Estados Unidos, enquanto,
paralelamente, estabelece acordos com diversas em-
presas de pesquisa genética.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a produ-
ção de alimentos sempre foi considerada estratégica

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ���� ����



pelas nações desenvolvidas. Com o advento da bio-
tecnologia e o avanço progressivo das empresas quí-
micas no setor nutricional, a agricultura mundial su-
bordina-se cada vez mais aos interesses das grandes
companhias.

Defrontamo-nos, então, com um problema de
segurança nacional, uma ameaça externa, insidiosa,
porque desconhecida. Um verdadeiro cavalo de Tróia
que, sob a aparência de maior economia e maior
produtividade, pode acarretar prejuízos inestimáveis
à saúde dos brasileiros, à agricultura nacional, ao
meio ambiente, aos nossos rebanhos e aos próprios
produtores.

Por essas razões, congratulo-me com o
Senador Leomar Quintanilha, brilhante expressão da
política tocantinense. Estou informado de que
seminário sobre manipulações genéticas proposto
pelo nobre Colega encontra-se nos trâmites finais
para sua realização, devendo acontecer ainda neste
primeiro semestre. É extremamente importante, Sr.
Presidente, que o Senado se debruce sobre essa
nova matéria, que está ganhando repercussão em
todo o mundo. Esse seminário, que será patrocinado
pelo Senado Federal, vem em boa hora.

Sr. Presidente, nobres Colegas, meus
conhecimentos de genética não me permitem uma
opinião definitiva sobre a questão, mas, na condição
de médico, preocupo-me com a saúde da população
e com o meio ambiente. Faço minhas, portanto, as
palavras da ilustre Senadora Marina Silva em recente
pronunciamento: “A comunidade científica e os
políticos devem discutir a questão dos organismos
geneticamente modificados, sem se deixarem levar
por pressões de empresas que querem apenas
ganhar mais. Se o Primeiro Mundo está reticente, por
que vamos ficar na contramão?”

Concordo com a eminente Senadora quando diz
e assegura que esse assunto deve ser
exaustivamente estudado e analisado

Como determina o Código de Defesa do
Consumidor, o cidadão tem o direito de obter
informação clara e precisa a respeito dos diferentes
produtos e serviços oferecidos, bem como sobre os
riscos que possam apresentar.

Partindo desse princípio legal, apresentei o
Projeto de Lei que recebeu o nº 188, de 1999, que
acrescenta dispositivos à Lei nº 8.974, de 5 de janeiro
de 1995, estabelecendo a obrigatoriedade da
rotulagem de produtos contendo organismo
geneticamente modificado ou seus derivados.

A intenção da proposta, senhores, é que cada ci-
dadão brasileiro, em meio ao emaranhado de informa-
ções contraditórias, possa decidir, de forma consciente
e com liberdade de escolha, se deseja ou não consumir
alimentos transgênicos.

Essa proposição constitui uma das providências
iniciais, em respeito à liberdade individual.

Precisamos debater a questão com detalhes, para
que as duas Casas do Congresso Nacional estejam à
altura de uma das suas mais importantes obrigações,
a de zelar pelos destinos do povo brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Con-
forme a inscrição, concedo a palavra ao Senador Pau-
lo Hartung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr.Presidente, Srªs e Srs.Se-
nadores, com o roteiro desta sessão um pouco modifica-
do pelos debates ocorridos, trago, ao seu final, um impor-
tante tema, para, assim, darmos início ao seu debate
nas duas Casas.

Trata-se, Sr. Presidente, de projeto, enviado pelo
Executivo à consideração do Congresso Nacional, que
regulamenta o art. 163 da Constituição, a conhecida Lei
da Responsabilidade Fiscal.

O projeto de lei complementar estabelece o que
se pode legitimamente denominar de um novo regime
fiscal para a sociedade brasileira: um “regime de gestão
fiscal responsável”.

Para tanto, dispõe sobre princípios fundamentais
que devem nortear a ação dos homens públicos que ad-
ministram recursos da população coletados na forma de
tributos e taxas, além dos recursos financeiros ofereci-
dos aos governos por meio de operações de créditos.

O projeto de lei dá continuidade às medidas do
Programa de Estabilidade Fiscal para o triênio
1999-2001, de outubro de 1998, objetivando a redução do
déficit público e o estabelecimento do equilíbrio das
contas públicas do País.

O esforço é o de disciplinar as principais questões re-
ferentes à captação, gestão e gasto de recursos públi-
cos, em todos os níveis de governo e Poderes da Repú-
blica.

A apresentação dessa iniciativa sob a forma de
anteprojeto, para amplo debate na sociedade brasileira,
revelou-se um processo extremamente profícuo, permi-
tindo que inúmeras contribuições fossem incorporadas
ao projeto de lei que agora é submetido à apreciação do
Congresso .

O debate contou com a efetiva participação dos
principais agentes das finanças públicas: membros da
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Associação Brasileira dos Secretários de Fazenda dos
Municípios de Capitais – ABRASF, em Brasília; mem-
bros do CONFAZ, com a participação dos assessores
dos Secretários de Fazenda Estaduais, no Rio de Ja-
neiro; Secretários de Administração dos Estados, em
Brasília; Secretários de Fazenda e de Planejamento
Estaduais, no Ceará; representantes do mercado fi-
nanceiro, em São Paulo. Além desses debates, o an-
teprojeto foi apresentado no Seminário de Finanças
Públicas, promovido pela CEPAL, com a participação
da comunidade financeira nacional e internacional.

E a sociedade também participou por meio da
home page do Ministério do Orçamento e Gestão na
Internet, com 5.187 consultas, demonstrando o enorme
interesse pelo assunto por parte da população.

Todo esse debate foi coordenado por dois
funcionários públicos exemplares. Aproveito essa
oportunidade para citar seus respectivos nomes: Dr.
Martus Tavares, do Ministério do Planejamento, e o
Dr. José Roberto Afonso, ao lado de quem tive a
oportunidade de trabalhar no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social.

Permita-me, Sr. Presidente, chamar a atenção
para a relevância e a premência da adoção desta Lei.
Mais do que uma defesa da iniciativa, quero aqui fazer
um apelo para que os dois projetos citados sejam
examinados com afinco e com celeridade. O
Congresso Nacional saberá aperfeiçoar suas normas
e, se possível, aprofundar ainda mais a austeridade
fiscal que o caracteriza. Mas, acima de tudo, o
Congresso saberá responder aos anseios da
sociedade, que clama, de uma maneira quase que
unânime, por mais seriedade, mais equilíbrio e,
principalmente, mais responsabilidade, não apenas da
pessoa jurídica que constitui uma administração
estatal, mas dos homens e mulheres que escolhe ou
contrata como administradores da coisa pública.

O projeto de lei contém 110 artigos com recurso
aos melhores fundamentos econômico-financeiros.
É uma sofisticada construção jurídica que tem por
objetivo assegurar a coisa mais simples e que, muitas
vezes, as pessoas mais humildes sabem melhor que
muitas pessoas abastadas deste País: cuidar muito
bem do pouco dinheiro que se tem, uma realidade
que é própria do setor público do nosso País.
Responsabilidade significa ser austero e precavido.
Significa, num período longo de tempo, não gastar
mais do que se ganha e ter sempre uma poupança
para qualquer emergência. Significa poupar mais nos
tempos de bonança, porque pode-se precisar de
parte dela na época de aperto. Se for inevitável
endividar-se, que, na medida do possível, seja em

troca de se constituir um patrimônio, algum bem
público, algum serviço que melhore a vida do nosso
povo . Se o pior acontecer, sumir toda a poupança, e
a dívida for necessária para fechar as contas do
dia-a-dia, que se faça isso com alerta vermelho ligado
– pelo menor tempo possível e pelo menor valor
possível e dentro da capacidade de pagamento do
setor público.

Um regime fiscal que pretende conquistar para
a sociedade brasileira o equilíbrio intertemporal das
contas públicas deve ser visto em toda a sua
dimensão transformadora: podemos pensar que se
está produzindo um bem coletivo, do interesse geral
de nossa sociedade, por ser condição necessária
para a consolidação da estabilidade e para a
retomada do desenvolvimento.

Cumpre registrar que essa lei distingue-se das
iniciativas de curto prazo, obviamente necessárias.
Pretende ser, em sua concepção, um instrumento de
longo prazo a favor do desenvolvimento econômico e
social do País.

Neste sentido, a nova Lei de Responsabilidade
Fiscal contribui decisivamente para que se
estabeleçam sólidos fundamentos para a política
macroeconômica. Nas sucessivas crises que o País
vem enfrentando recentemente, fica patente a
necessidade de uma urgente reversão do quadro
fiscal na direção de um ajuste estrutural e de longo
prazo. Isso porque, estabelecidas as condições de
equilíbrio potencial das finanças públicas, reduz-se
sobremaneira a fragilidade de nossa economia a
choques de credibilidade e crises de financiamento.

Quais os benefícios dessas alterações para o
dia-a-dia da política econômica e da vida da
população brasileira? Vários. O mais importante é
que, sem sombra de dúvida, um regime fiscal
responsável reduzirá diretamente a pressão que o
Governo exerce sobre o setor privado para o seu
financiamento, com impactos de duas ordens.

Em primeiro lugar, assegura-se a estabilidade
de preços, conquista recente da sociedade brasileira,
pois o equilíbrio de longo prazo elimina a necessidade
de financiamento inflacionário. Em segundo lugar,
abre-se caminho para a tão sonhada mudança de
perfil da dívida pública nacional e para a redução das
taxas de juros de forma sustentada. Dívida de prazo
longo e juros mais baixos provocarão uma profunda
mudança na lógica de funcionamento de nosso
sistema financeiro – alongamento dos prazos de
captação na ponta do sistema, alongamento dos
prazos de financiamento e viabilização de inúmeros
projetos de investimento, atualmente “engavetados”
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pela imposição de um custo de oportunidade imbatível
– taxas de juros anuais superiores a 30%. A reversão
desse quadro, para o que a nova lei de
responsabilidade certamente é peça fundamental,
traduzir-se-á em mais empregos e melhores
oportunidades para a população.

Em termos específicos, os mecanismos que se
destacam na lei são os seguintes: os limites para
pagamento de pessoal passam a receber tratamento
inovador e mais abrangente. O Projeto da Lei de
Responsabilidade Fiscal estabelece limites máximos
para despesas de pessoal como proporção da
Receita Tributária Disponível, para cada Poder de
cada uma das três esferas de Governo.

Estabelece ainda um limite prudencial de 90%
do máximo, aplicando sanções para o caso de
desenquadramento e uma regra permanente de 24
meses para retorno ao limite máximo, à razão de 1/24
por mês.

Cria também uma saudável regra de final de
mandato e dá flexibilidade no prazo para ajuste em
caso de baixo crescimento da economia. Dessa
forma, obtêm-se regras factíveis que se tornarão
instrumento de controle efetivo do volume de recursos
direcionados a esse tipo de gasto.

Os dispositivos da lei alcançam não só a
Administração Direta como também as autarquias,
fundações públicas e as empresas que dependem de
recursos dos Tesouros para seu funcionamento,
fixando normas gerais centradas na observância de
limites ao endividamento, ao montante da dívida, ao
aumento dos gastos com a seguridade social e com
as demais ações de natureza continuada e aos
gastos com pessoal.

Em relação a essas variáveis essenciais, a lei
consagra os limites máximos existentes e introduz os
já mencionados limites prudenciais, definindo
mecanismos compulsórios de compensação, de
modo a evitar déficits elevados e recorrentes, bem
como a expansão descontrolada da dívida pública .

Os Estados e Municípios passam a definir sua
política fiscal de modo público e transparente,
assumindo compromissos explícitos com
desempenhos fiscais, financeiros e patrimoniais
sustentáveis, devendo inscrever nos planos
plurianuais os objetivos de sua política fiscal. Nas leis
de diretrizes orçamentárias deverão constar as metas
quantitativas para o ano e para os dois exercícios
subseqüentes, além da justificativa para eventuais
desvios de trajetória com procedimentos para
promover a convergência entre objetivos e metas,
bem como a indicação do tempo estimado para isso.

Uma importante característica da lei é buscar
dar flexibilidade à gestão da política fiscal (sem
desobrigá-la do cumprimento dos objetivos e metas
definidos), especialmente quando se verifica queda
da taxa de crescimento da economia, mudanças
extremamente drásticas na condução das políticas
monetária e cambial ou em casos excepcionais como
comoção, calamidade pública ou guerra.

O projeto ora em discussão não pode se tornar
letra morta, sem conseqüências práticas e por isso
estabelece providências a serem tomadas em casos
de descumprimento das normas e/ou desvios em
relação aos objetivos e metas da política fiscal,
definindo não apenas dispositivos de correção como
também sanções e penalidades de natureza
institucional. Os responsáveis pelos governos, cada
Poder e cada entidade não apenas deverão cumprir a
lei, mas passarão a emitir e, o mais importante, a
assinar declaração atestando que cumpriram seus
limites e suas condições.Se mentir ou se omitir, o que é
muito comum no setor público, será processado e
julgado.

Em nosso País – falo aqui na condição de quem
já passou por uma Prefeitura Municipal, de quem já
vivenciou essa realidade e de quem já conheceu um
pouco da realidade brasileira quando no exercício de
uma diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – felizmente existem muitos mais
casos de êxito na boa gestão das contas estaduais e
municipais do que falências, embora o segundo caso
tenda a chamar mais a atenção dos jornais, porque,
como é natural, aumenta a ira dos contribuintes que
pagam ao Erário com dificuldade, sufocando muitas
vezes despesas essenciais.

A melhor forma de garantir a responsabilidade
fiscal, no entanto, é a vigilância da sociedade sobre
os atos daqueles a quem foram confiados os recursos
públicos. Assim, a lei fixa diversos mecanismos e
conceitos voltados para assegurar a transparência
fiscal, que significa: amplo acesso público às
informações relativas aos objetivos da política fiscal,
às contas públicas e às projeções do orçamento
público, com informações confiáveis e atualizadas.

A lei busca, ainda, regular as relações fiscais entre
as diferentes esferas de governo e entre os diferentes
entes da Federação, baseadas no equilíbrio federativo e
na descentralização financeira, mas intenciona coibir as
práticas que por tanto tempo vem causando malefícios
às finanças públicas. Assim, propõe vedar transferênci-
as entre os entes da Federação destinadas a custeio
de pessoal, empréstimos de entidades financeiras
púlicas aos seus controladores, limitações à
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inscrição de despesas em restos a pagar, dentre ou-
tros mecanismos de controle para assegurar disciplina
fiscal duradoura e, por via de conseqüência, estabilida-
de econômica e desenvolvimento.

É notório que a sociedade brasileira reclama
uma gestão responsável dos recursos que confia ao
Poder Público e é nosso dever contribuir para tanto,
mediante a instituição de um regime de real
responsabilidade fiscal.

É preciso primeiro aprovar essa lei básica – é
evidente que com uma discussão profunda, como dis-
se no início do meu pronunciamento – e suas normas
gerais, fixar seus conceitos para depois tratar das ma-
térias específicas. Assim, só depois de aprovada a lei
geral, proposta esta semana, dever-se-ão rever as re-
gras mais particulares de cada área fiscal. A priorida-
de do País agora é aprovar a lei geral que define a es-
trada principal a ser percorrida e, mais que isso, traçar
um horizonte mais promissor, aonde se quer chegar.
As regras menores e mais específicas só devem ser
examinadas depois de traçado um caminho geral que
é a proposta da lei de responsabilidade fiscal.

O Congresso Nacional tem mostrado notável
empenho em aprovar medidas voltadas ao fortaleci-
mento da disciplina fiscal, e esse é o momento mais
que maduro para acolhê-las e implementá-las em sua
plenitude.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) –
Concedo o aparte ao Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador
Paulo Hartung, procurei acompanhar pari passu a
análise que V. Exª faz em relação a esta proposta de
regime fiscal, em cujo arcabouço se encontram, mais
ou menos, cem ou cento e dez artigos, como declinou
V. Exª. Penso que esta é uma das teses mais profun-
das, uma das propostas mais importantes que estamos
a vivenciar no Congresso Nacional. Em meados de
1995, foi constituída uma Comissão especial nesta
Casa, cuja proposta, inclusive de autoria do Sena-
dor Carlos Wilson, de Pernambuco, era analisar as
obras inacabadas no Brasil. Dessa Comissão, fui, in-
clusive, o Relator. Percorremos o Brasil de 1995 a
1996. Senador Paulo Hartung, constatamos mais de
1200 obras, apenas na esfera federal, inacabadas
pelo País, jogadas, há dezenas de anos, em capoeiras;
eram recursos públicos atirados, como que a dar mos-
tras de uma irresponsabilidade total nossa em rela-
ção a isso. Parece-me que, por meio dessa proposta
de responsabilidade fiscal que o Governo envia ao

Congresso Nacional, agora, temos o parâmetro ini-
cial para começarmos a mudar também a cultura no
Brasil. Queiramos ou não, nas três esferas de Poder
– União, Estados e Municípios -, por pressão do meio,
o Governador ou a autoridade, federal ou municipal,
fazia o lançamento da pedra fundamental sem anali-
sar os meios para a finalização da obra. Isso é muito
comum, pois se trata de um dado cultural no Brasil.
Creio que precisamos começar a alterá-lo. Essa pro-
posta, além de discutida aqui, deve ser levada às
universidades, às escolas. Ainda nos bancos escola-
res, lembro-me, para elaborarmos uma redação, três
quesitos eram imprescindíveis: o início, o meio e o
fim. Na questão pública, na administração, para
qualquer obra também temos que levar em conside-
ração esses quesitos. É necessário, ao lançar-se a
pedra fundamental de um obra, que esta tenha uma
seqüência até a sua finalização, não importando
quem será o sucessor, se do mesmo Partido ou não.
É preciso que o final seja assegurado, que haja res-
ponsabilidade. Parece-me que, no corpo dessa pro-
posta, em seu âmago, essas questões fundamentais
estão inseridas. Só assim vamos encontrar um rumo
para o Brasil. Aliás, faremos com que aqueles que
chegam ao Poder, em qualquer das três esferas, te-
nham mais tranqüilidade para governar, pois preci-
sarão limitar-se àquilo que aí está. Isso vai ajudar a
pensar. Se não seguirem a regra, se não seguirem à
risca o que está nesses cem ou cento e dez artigos,
serão responsabilizados. Ao assumirem, assinarão
como que um “cheque em branco”. Se o cheque não
tiver fundos, sofrerão as conseqüências. Ao fazerem
ou anunciarem qualquer obra, far-se-á um endivida-
mento, que deverá ser consciencioso, analisado, e
seus reflexos para a sociedade deverão ser estuda-
dos pelo Poder Legislativo e todas as esferas de Po-
der. Desde os primeiros pronunciamentos de V. Exª,
senti que havia uma linha, uma via, um caminho que
traria essas contribuições ao Parlamento. Quando
V. Exª vem analisar essa proposta, vejo que, na ver-
dade, essa é a via através da qual buscaremos um
futuro consolidado e sustentado para o Brasil. Meus
cumprimentos, Senador Paulo Hartung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Se-
nador Casildo Maldaner, agradeço o aparte de V. Exª,
que muito enriquece meu pronunciamento trazendo
contribuições importantes como a reflexão feita a res-
peito da necessidade de uma mudança em nossa
cultura. Mudando a lei, Senador, teremos uma estra-
da nova para mudar a prática, conseqüentemente a
cultura do setor público, tão bem focada no aparte
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de V. Exª. Agradeço e incorporo, com muito alegria,
o aparte de V. Exª.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – V. Exª me
concede um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) –
Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre
Senador Gilvam Borges.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Eminente
Senador Paulo Hartung, V. Exª nos brinda com um
pronunciamento embasado num tema da maior
importância para o País. Com o brilhantismo e a
dedicação de homem público, reconhecido não só
pelos seus conterrâneos mas por todo o País, V. Exª
tem se conduzido na busca de alternativas,
implementando idéias e transformando-as em
iniciativas concretas. V. Exª assoma, nesta tarde, a
tribuna do Senado Federal, trazendo uma proposta
concreta, trazendo um projeto de lei, trazendo
alternativas para que possamos dar a nossa
contribuição à ampla reforma tributária que está
praticamente em curso – já está nos laboratórios, nos
porões, nos bastidores do Congresso Nacional. V.
Exª, como uma sentinela avançada, já vem
estudando a matéria há algum tempo e, hoje, traz à
Nação brasileira um pronunciamento da mais alta
relevância. Portanto, quero me congratular com V. Exª
e parabenizá-lo pelo talento e pelo compromisso –
ratificado hoje à tarde no Senado Federal – como
homem público reconhecidamente amado pelo povo
do seu Estado e por nós, seus Colegas, que temos
essas raras oportunidades de ver posturas e
manifestações tão importantes como as de V. Exª.
Vejo que o Presidente está aflito, pois o tempo está se
exaurindo, razão pela qual não posso me estender;
na verdade, o que agora faço é um aparte e não um
pronunciamento dentro de um outro. Agradeço a V.
Exª e ao Presidente que me fita com a sabedoria que
lhe é peculiar.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência pede licença ao eminente Senador Paulo
Hartung para, em não havendo objeção do Plenário,
prorrogar a sessão por mais 10 minutos. (Pausa.)

Está prorrogada a sessão.
Assim, V. Exª poderá concluir o seu

pronunciamento e o eminente Senador Sebastião
Rocha poderá fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Sr.
Presidente, muito obrigado. Agradeço também ao
Senador Gilvam Borges pelo seu aparte, que desejo
incorporar ao meu pronunciamento.

Neste momento, Sr. Presidente, encerrando, de-
sejo registrar a presença nesta Casa do Sr.Ricardo Fer-
raço, Deputado Federal pelo Estado do Espírito Santo.

Sr. Presidente, devo dizer ainda que esse projeto
de lei complementar versa sobre o que a imprensa tem
chamado de “responsabilidade fiscal”. Há ainda essa
outra lei ordinária que, de certa forma, dispõe sobre cri-
mes e disciplina suas punições.

Sr. Presidente, fiz questão de falar hoje, em uma
sessão de certa forma modificada no seu roteiro pelos
debates travados por defensores de posições diversas
em relação ao andamento da CPI do Judiciário, para
abordar desta tribuna um tema que considero importan-
te. Inclusive, trago o meu modesto apelo para que o as-
sunto seja tratado com celeridade pela Câmara dos De-
putados e pelo Senado.

Já me referi a todo o debate que foi feito na prepara-
ção desse projeto e a alguns funcionários públicos notáve-
is que o coordenaram. O Ministro Paulo Paiva, de certa
forma, coordenou uma parte desse trabalho. Agora, o Mi-
nistro Pedro Parente, recém-empossado, foi quem teve a
incumbência de trazer os projetos à consideração do Con-
gresso Nacional.

Sr. Presidente, espero que o Brasil possa ver im-
plantada uma lei de responsabilidade fiscal e que o ci-
dadão-contribuinte – que, com dificuldades e, muitas
vezes, com o sacrifício do seu consumo pessoal entre-
ga o imposto direto e indireto com uma certa desconfi-
ança – possa ter confiança em relação às leis do País.
Mas não só com relação à arrecadação, mas ao uso
dos recursos públicos, para que a irresponsabilidade
seja severamente punida, e a responsabilidade – que
acho que é o caso majoritário no nosso País – seja não
só um caso de correspondência com o anseio do contri-
buinte, mas também um caso valorizado em relação à
consciência nacional.

Agradeço a atenção dos Srs. Senadores e abro –
acredito eu – um debate que considero muito importan-
te que ocorra com profundidade no Congresso Nacio-
nal.

Volto a dizer aqui: investigar é muito importante; de-
núncia não pode ser jogada para debaixo do tapete, tem
que se investigar; o funcionário público responsável por
atos ilícitos precisa ser punido. Acho que o Congresso
avança nesse sentido, mas não podemos perder o nor-
te, não podemos perder a agenda e, dentro da agenda,
as prioridades. Acho que uma das prioridades no cam-
po das reformas e da modernização do Estado brasileiro
é a implantação da lei de responsabilidade fiscal.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Paulo Hartung,
o Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra, por 4 minutos, ao eminente
Senador Sebastião Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Agradeço a V. Exª,
eminente Presidente, Senador Carlos Patrocínio.

Sr.Presidente, Srªs e Srs.Senadores, amanhã,16
de abril, comemora-se o Dia do Exército Brasileiro.
Nesse dia, rememoramos a primeira Batalha dos
Guararapes, ocorrida em 1648, no contexto da
ocupação holandesa em Pernambuco, que é
considerada, pelos historiadores, a certidão de
batismo do sentimento nacional brasileiro. Naquele
dia, pela primeira vez, brasileiros brancos, negros e
indígenas, representados, para a nossa memória, por
Vidal de Negreiros, Henrique Dias e Filipe Camarão,
pegaram em armas para a defesa da integridade do
território nacional. A data, por isso, marca também o
nascimento de nosso Exército.

Nossa Força Armada da Terra, desse modo, já
nasceu sob o signo daquilo que viria a ser a
característica mais original da Nação brasileira: a
integração racial. Até hoje, o Exército continua a ser,
das Forças Armadas, a que se mostra mais
representativa da sociedade nacional, em sua
diversidade racial e social. Cada vez mais, as Forças
Armadas em geral – e, mais particularmente, o
Exército -, cumprindo seu papel de instituições
nacionais, regulares e permanentes, fundadas na
hierarquia e na disciplina, tornam seus quadros um
painel mais representativo da população brasileira,
sem distinções de cor, origem social, ou mesmo sexo.
Nelas, conta somente o mérito pessoal.

Mencionarei dois fatos que exemplificam esse
caráter democrático. No que diz respeito à igualdade
dos sexos, por exemplo, lembro que a revistaVeja, de
11 de novembro do ano passado, trazia reportagem
em que se podia constatar a crescente participação
das mulheres nas Forças Armadas. No Exército, elas
já seriam três mil, e foram autorizadas a fazer
treinamentos de combate, inclusive o dificílimo
treinamento antiguerrilha na selva, que muitos
homens não conseguem levar até o fim.

Já quanto à integração racial, chamo a atenção
das Srªs. Srs. Senadores para a notícia, publicada há
poucos dias, da promoção ao generalato de um oficial
negro, o segundo em nossa história.

O evento que acabo de citar, a chegada de um
negro ao posto de general-de-brigada, ademais, é
bem simbólico da ambigüidade da questão racial no
Brasil: por um lado, a igualdade formal, garantida pela
lei, exemplificada na ascensão de um negro ao gene-
ralato; por outro lado, a desigualdade de fato, flagrante
no fato de ser apenas o segundo general negro de nos-
sa história, quando se sabe muito bem que a maior
parte de nossa população tem ascendência africana.

O que desejei mostrar é que o Exército brasileiro
tem dado sua contribuição para o cumprimento do ob-
jetivo nacional de igualdade entre os cidadãos, ex-
presso em nossa Carta Magna, livrando-se dos pre-
conceitos e se tornando uma Força moderna e demo-
crática.

A contribuição mais relevante do Exército para a
cidadania, porém, talvez esteja na assistência a nos-
sas populações mais distantes e isoladas das ações
sociais dos setores civis do Estado. Os brasileiros que
vivem em localidades remotas da Amazônia, por exem-
plo, principalmente junto às fronteiras, encontram no
Exército quase que seu único elo com a Nação brasilei-
ra. Para aqueles nossos compatriotas – dos quais não
costumamos nos lembrar, confortavelmente instalados
em nossos gabinetes -, o Governo Federal, quiçá o pró-
prio Brasil, nas pessoas dos agentes de saúde e edu-
cação e dos executores de obras públicas, apresen-
ta-se vestido de verde-oliva.

Esse papel de integração social de uma Nação
tão diversa, espalhada por um território tão vasto, me-
rece todo o nosso aplauso e reconhecimento. Neste
Dia do Exército Brasileiro, quero deixar registrado meu
aplauso a essa Instituição costumeiramente heróica, li-
gada, como visto, à própria origem da Pátria e voltada
dedicadamente para a construção de um futuro melhor
para todos os brasileiros.

O Exército Brasileiro pertence a todos nós, inde-
pendentemente de fronteiras ideológicas, econômicas,
sociais, sexuais, raciais e religiosas.

Meus cumprimentos, portanto, e minhas congratu-
lações a todos os que fazem o Exército Brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Não

há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Moreira Mendes, Paulo Har-

tung, Ronaldo Cunha Lima e Antonio Carlos Valada-
res enviaram à Mesa proposições que, em face do dis-
posto no art. 235, III, a, do Regimento interno, serão li-
das na próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
Srs. Senadores Lúcio Alcântara e Teotonio Vilela Filho

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ���� ����



enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há algumas
semanas, televisão, jornais e revistas vêm inundando
os lares brasileiros com reportagens e anúncios
sobre o ingresso do Xenical em território nacional.
Para quem ainda não tomou conhecimento, Xenical é
a denominação do mais novo lançamento
farmacêutico no mercado dietético. Como todos os
outros produtos dessa linhagem, promete
emagrecimento instantâneo sob a lei do menor
esforço possível, isentando o cliente de qualquer
sacrifício doloroso. Isso, certamente, não causaria
qualquer espanto se não estivéssemos a comentar a
nova coqueluche medicinal dentro das fronteiras
miseráveis do Brasil, um país cuja taxa de inanição se
destaca como uma das mais altas do mundo.

Sob a lógica aparente e perversa da euforia
mercadológica, tudo funciona como se o País
pudesse dar-se o luxo de mobilizar a atenção de um
povo inteiro em torno do problema exclusivo da
obesidade, que, no final das contas, afeta faixa
timidamente expressiva das camadas médias. Em
contraste, os organismos nacionais e internacionais
não se cansam de nos recordar que nosso País
ostenta hoje um dos mais vergonhosos índices de
desnutrição do planeta. Só para rememorar, a
mortalidade infantil no Brasil ainda se aloja na faixa de
35%!

É provável que a onda do Xenical não dure
muito, mas, ao que tudo indica, a indústria
farmacêutica descobriu no mercado de
emagrecimento um rentável filão. Investe cada vez
mais num segmento da população que se incomoda,
e é incomodado, mais pela força da vaidade que por
motivos sérios de conservação da saúde. Com
certeza, quando o fetiche do Xenical esgotar seu
poder de fascínio e de consumo, o mercado logo
providenciará um substituto à altura. Da mesma
maneira, no ano passado, o mercado não poupou
qualquer prurido ético para promover a venda do
Viagra.

Desprovido de todo esclarecimento público
acerca dos efeitos colaterais e dos riscos de vida,
quando não acompanhado de prescrição médica, a
promoção comercial do Viagra instaurou de vez a na-
tureza absolutamente “comodificada” e, portanto, so-
cialmente descartável das drogas medicinais. Em vez
da seriedade com que deveria ser abordada a patolo-
gia da impotência masculina, a indústria farmacêuti-

ca, aliada aos meios de comunicação de massa, logo
se apressou em transformá-la em mal menor, como se
a expectativa terapêutica do Viagra pudesse num pas-
se de mágica corresponder à da Aspirina no imaginário
popular. A fórmula não poderia ser mais lucrativa para
os bolsos do capitalismo da indústria química.

Por tudo isso, a indústria das fast-drugs não vai
abandonar seus “clientes” por nada desse mundo. Na
verdade, a segunda metade dos anos 90 se caracteri-
za pela introdução maciça de produtos farmacológi-
cos comercialmente eleitos para iludir e satisfazer
caprichos de um classe média sonolenta, fútil e obses-
siva por tratamentos físicos e superficiais contra a me-
lancolia e outros males do espírito humano. Se, de um
lado, a indústria tem apelado para os revigoradores se-
xuais e para os reguladores de apetite como car-
ros-chefe de venda, de outro, tem incentivado o consu-
mo desenfreado de psicotrópicos, como calmantes e
antidepressivos, para acompanhar o que tem sido
chamado de “cesta básica química” da vida urbana.

Na categoria dos calmantes, o Valium se conver-
teu em outro grande fetiche, contra o abuso do qual as
autoridades sanitárias pouco ou nada fazem. Pelo me-
nos, é assim que percebemos a rápida popularização
do consumo desse calmante em todos os cantos do
mundo, mediante farta distribuição nos balcões de dro-
garias e farmácias. Por isso, com ou sem receita médi-
ca, de tão banal, a aquisição deste comprimido ga-
nhou, sarcasticamente, acesso ao seleto grupo dos
produtos que compõem a “cesta básica” brasileira. Pa-
ralelamente, o descaso se verifica na mesma propor-
ção, quando se trata dos antidepressivos, cujo maior
representante nas prateleiras do consumo fácil é
hoje o Prozac. Sua procura tem sido muito incentiva-
da graças à promessa química de transformação de
humor no paciente. Por isso mesmo, adolescentes
têm, com freqüência, se servido do Prozac para fins
de entorpecimento e alucinação.

Sr. Presidente, nessas circunstâncias, como po-
deremos, de fato, distinguir o uso de medicamentos
supostamente terapêuticos, como Valium e Prozac, de
narcóticos criminosamente contrabandeados como o
ecstasy e a maconha? Se levarmos a ferro e fogo o
conteúdo das publicidades que veiculam o uso de Vali-
um e Prozac, chegaremos à triste conclusão de que o
verdadeiro público alvo desses medicamentos radica
entre os consumidores de drogas ilegais nas camadas
média e alta de nossa sociedade. A impressão que
se tem é de que a indústr ia farmacêutica can-
sou de esperar pela errad icação completa do
tráf ico e, em decorrênc ia, pede l icença m o-
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ral para disputar um mercado tão consolidadamente
monopolizado pelas máfias globalizadas.

Ora, a lógica de consumo de massa que subjaz
no comércio de psicotrópicos se aplica com a mesma
eficácia ao mercado dos medicamentos dietéticos. O
Xenical promete, antes de tudo, estado permanente
de euforia e felicidade instantânea a seus
consumidores, ostentando como pano-de-fundo a
ideologia cultural de um hedonismo predatório. Não
que o hedonismo em si carregue traço
necessariamente ligado à barbárie, ao caos, à
tragédia social, mas seu excesso indubitavelmente
induz a ação coletiva à histeria irresponsável.

Para agravar o quadro social em que se insere o
Xenical, pesquisadores alertam para o
condicionamento vicioso, e – por que não? –
paranóico, a que ficam sujeitas as pessoas que se
vêem discriminadamente enquadradas no rótulo das
“gordinhas”. A cada anúncio na mídia, a cada
campanha publicitária que se lança, a população
obesa se sente pressionada a consumir a droga da
moda para se ajustar aos padrões dominantes de
estética corporal. Não é à toa, portanto, que
patologias absolutamente inusitadas surgem como
epidemias entre jovens dos grandes centros urbanos.
Refiro-me à crescente incidência da anorexia entre
moças e mulheres das camadas médias brasileiras.

Reflexo de exagerada preocupação com as
linhas do corpo e, portanto, de eventuais
deformações anatômicas provocadas pela ingestão
de alimentos, a anorexia acomete organismos e
mentes que, apavorados com a ameaça da
obesidade, inibem a forme e reprimem o apetite, a
ponto de perderem insanamente o prazer de saborear
o que seja. Seguindo o parâmetro de modelos
internacionalmente bem sucedidas, milhares de
adolescentes adotam como ideal de corpo a estética
das formas extremamente delgadas, sem que se
levem em conta quaisquer conseqüências para sua
saúde.

Eis o paradoxo da modernidade, Sr. Presidente:
impõe-se um modelo único e hegemônico de beleza
corporal, com o qual o capitalismo farmacêutico e o
mundo da publicidade operam para maximizar ao ex-
tremo a escala de produção e de consumo, na medida
inversa em que a ideologia da democracia política
prega o respeito às diferenças, às diversidades de
costumes, ao pluralismo dos sentidos. Diante dessas
contradições, resta ao indivíduo moderno o enqua-
dramento nos padrões ditados pela estética do con-
sumo, ou a marginalidade discriminatória dos pa-
drões alternativos de cultura. Para o sujeito que arris-

ca optar pela marginalidade cultural, os desafios são
tão incomensuráveis quanto exigem dose colossal de
tolerância e resistência. Desencadeiam daí efeitos os
mais deletérios sobre ele, como o acirramento da de-
pressão psicológica, que se alastra como um novo mal
do século.

Enfim, embora a perspectiva no horizonte de cur-
to prazo não enseje expectativas alvissareiras, é preci-
so que sociedade e autoridades públicas se inteirem
do problema em tempo breve, para que o mercado das
fast-drugs possa ser devidamente regulamentado e
controlado. No fundo, em vez de proporcionar transfor-
mações positivas no estado d’alma de nossa moderni-
dade, a enxurrada de Xernicais, Viagras, Valiuns e
Prozacs nas prateleiras de nossas farmácias suscita,
sim, desconfiança na mente de quem ainda crê num
mundo e num Brasil mais sadio e menos perturbado.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB-AL) -

Sr. Presidente, Srªs, e Srs. Senadores, hoje, venho
aqui para, fazer um alerta: um alerta para que, tenha-
mos cuidado e bom senso.

Um alerta para que tenhamos a responsabilida-
de de decidir urgentes e profundas reformas que o
Brasil exige, mas, um alerta, também, para que tenha-
mos, sempre, a responsabilidade de garantir que cada
Brasileiro possa percorrer a estrada do desenvolvi-
mento e de uma vida melhor.

Não podemos, nunca, deixar de ter, no primeiro
plano de cada decisão dessa Casa e de todo o Go-
verno, a melhoria da qualidade de vida do nosso
Povo.

E a melhoria da qualidade de vida não se ob-
tém de forma abstrata e genérica.

Queremos a melhor qualidade de vida para
cada homem, cada mulher e cada criança do nosso
País, mas, sabemos, muito bem, que, para isso, pre-
cisamos dar educação, saúde, trabalho digno e bem
remunerado para todos.

E sabemos muito bem que só alcançare-
mos o trabalho digno, as boas condiçoes de sa-
úde e a educação de qualidade se, cada peda-
ço desse nosso imenso país, puder exercer, em
plenitude, sua vocação produtiva e econômica.

Vocação produtiva e econômica que, cer-
tamente não é a mesma na floresta tropical do
Amazonas, nos Pampas do Rio Grande do Sul,
no litoral e no Ser tão Nordestino.

Mas, vocações evidentes, positivas e sólidas,
que temos, muitas e várias, em cada uma das Re-
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giões Brasileiras. Vocação que são o nosso passa-
porte para uma vida melhor e que não podemos dei-
xar de identificar e estimular.

Não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar
ou desprezar aquilo que temos como base sólida para
o nosso desenvolvimento. Não temos mais o Direito
de, infantilmente, nos deixarmos fascinar por
modismos e modelos que não atendam - com
urgência que o Brasil precisa - ao nosso
desenvolvimento.

E, me permitam, volto agora os olhos para o
meu Nordeste e vou ainda mais longe: Não seremos
dignos de respeito se deixarmos que continue se
repetindo, se repetindo e se repetindo - como no final
infeliz de uma tragédia grega - imposições e
burocracias despropositadas que muitas vezes,
chegam, até mesmo, a impedir e dificultar o nosso
desenvolvimento.

Durante séculos da nossa vida colonial, o
Nordeste foi obrigado a digerir, ou melhor dizendo, a
se intoxicar, com o que de pior a dominação das
metrópoles troxe para o Brasil.

E, infelismente, nem a República, nem o pleno
regime democrático, pelo qual tanto lutamos e que há
tão pouco conquistamos, nos livraram da sina de
maltratar e desprezar os caminhos que, de modo
objetivo, real e realista, podem levar o Nordeste ao
tão necessário, florescer do seu desenvolvimento.

Agora mesmo, em nome da modernidade e do
País mais eficiente que queremos construir, corremos
o risco de, mais uma vez, ameaçar, dificultar e colocar
obstáculos adicionais ao avanço econômico e Social
mais do que merecido pelo cidadão Nordestino.

E esse é exatamente o risco que nos ameaça se
não tivermos todo o cuidado com o processo da
privatização da CHESF e mais ainda, com o delicado
manejo das águas do Rio São Francisco.

São Francisco que, mais que um rio, é a artéria
principal que leva a água para todo o corpo do
Nordeste. Água que é, como sabemos, o coração e o
sangue do desenvolvimento Nordestino.

A CHESF, a companhia hidrelétrica do São
Francisco, não é apenas um conjunto de usinas de
geração de energia (embora as usinas de “Paulo
Afonso”, a de Sobradinho, Boa Esperança, Xingó e
todas as outras, sejam marcos de qualidade para a
engenharia e tecnologia Nacional).

A CHESF tampouco é importante apenas por
controlar a vazão das àguas do São Francisco e com
isso garantir a sua navegabilidade.

A CHESF não é importante só porque gerencia
o fluxo do São Francisco, fazendo com que fiquem
perenes as lagoas marginais ao longo do rio e, com
isso, uma importante atividade de criação de peixes
possa garantir o sustento de muitos nordestinos.

Também a CHESF não é só importante por
controlar a oferta da água que garante a irrigação e a
fertilidade de centenas de hectares das terras do
Nordeste, dando sustento a mais de um milhão de
pessoas.

Na verdade, a importância maior da CHESF se
explica porque o rio São Francisco, ele sim, é muito
mais do que importante e, objetivamente, hoje, o
manejo e o gerenciamento do uso do São Francisco é
feito pela Chesf.

O rio São Francisco é a vida, é a própria história
do Nordeste e é o oxigênio vital para a minha Alagoas,
para o Sergipe, para Pernambuco, para Bahia e para
Minas Gerais.

Não podemos, em nome do corporativismo e de
vícios estatizantes do passado, deixar de defender a
necessidade de estender, também para a CHESF, a
modernização, os investimentos e a eficiência mais
competitiva, que esperamos de todo o processo de
privatização em curso no Brasil.

Mas não podemos, também, encarar a CHESF
como se fosse só ou essenciamente uma empresa de
eletricidade. A CHESF, desde o seu nascimento, se
estruturou para ser (como é) muito mais do que
apenas uma empresa energética.

Ela já foi fundada, aliás, para ser muito mais do
que isso.

Desde a sua origem, em 1945, quando o
Governo Federal concebeu a construção da primeira
usina de Paulo Afonso, o que na verdade já se decidia
era o uso das águas do São Francisco como alavanca
do tão necessário desenvolvimento do Nordeste.

Não foi por outro motivo que um dos mais
ferrenhos defensores da criação da CHESF, foi
Apolonio Sales, um pernambucano que honrou o
Brasil com o seu talento e que hoje empresta o seu
nome para uma das usinas hHidrelétricas do São
Francisco.

Apolonio Sales que, antes de qualquer envolvi-
mento com a CHESF, foi um homem da agricultura,
um agrônomo que, como profissional e como ministro
do Governo Vargas, se caracterizou pela defesa da
nossa produção rural. Um homem da agricultura, que
defendia o uso adequado das águas do São Francis-
co e a ofer ta da energia, como o binômio de
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base para o crescimento e para o desenvolvimento
do Nordeste.

E, ainda agora, é no binômio “Energia _
Distribuição de Água” que está a chave da solução
dos graves problemas que insistem em castigar a
minha região.

Problemas como a seca que, neste momento e
mais uma vez, está destruindo nossas lavouras,
queimando a saúde da nossa gente e queimando
milhões de reais.

Problemas, como a necessidade de garantir o
pleno suprimento de energia em uma região que, a
cada ano, aumenta em 10% a sua demanda de
eletricidade. Um aumento de consumo de energia
que não podemos, em hipótese alguma, correr o risco
de frustrar, pois está na base do crescimento da
economia do Nordeste.

E bem sabemos o quanto que esse crescimento
deve ainda avançar para que consigamos superar as
inúmeras mazelas sociais que nos afetam.

Há muito tempo venho dedicando boa parte da
minha atuação política à discussão das questões
nacionais da área de energia.

E há muito tempo, também, venho discutindo a
importância de colocarmos, na nossa pauta prioritária
de debates, a necessidade de diversificarmos e
racionalizarmos as nossas fontes de suprimento
energético.

Já ocupei a tribuna dessa Casa, para falar do
esgotamento dos nossos recursos hídricos como a
principal fonte brasileira de eletricidade.

Já abordei aqui, também, a importância cada
vez mais estratégica, da água para abastecimento.
Água que, já se sabe, é o recurso mais escasso do
planeta e que, de acordo com a ONU, será em menos
de 20 anos, o principal objeto de guerras e disputas
internacionais.

Em 1997, o Brasil deu um passo positivo e da
maior importância para tratar, com o cuidado que se
deve ter, aquele que é, talvez, o mais básico de todos
os patrimônios nacionais: nossos recursos hídricos.

Institui-se o sistema nacional de
gerenciamento dos recursos hídricos e, com esse
sistema, criou-se o conselho nacional, os conselhos
estaduais, os comitês e as agências de bacias
hidrográficas.

Criamos toda uma esrutura administrativa para
gerenciar os nossos rios. Para garantir a qualidade, a
oferta e os múltiplos usos da água. Um modelo de
gerenciamento hídrico apto a respeitar as profundas

diferenças regionais que caractegrizam as bacias
hidrográficas brasileiras.

A lei de recursos hídricos que aprovamos, mais
do que um avanço, foi uma verdadeira revolução na
maneira como até então encarávamos os nossos rios.

Até então, tínhamos, apenas, o “código de
águas do Brasil”, criado em 1934 e que estabelecia
um uso prioritariamente energético para os nossos
rios. Um código concebido quando ainda se imagi-
nava que fossem infinitos os nossos recursos natu-
rais.

Afirmava-se mesmo, neste código de águas
que, os concessionários produtores de energia elé-
trica, teriam assegurados o uso, no mínimo, de 70%
da vazão do rio, para a produção de eletricidade.

Foi nessa visão qe se edificou todo o parque
hidrelétrico brasileiro: um vasto conjunto de usinas
hidrelétricas que se edificaram sob o signo da abun-
dância dos rios que banhavam a maior parte das re-
giões brasileiras.

Abundância de recursos hídricos que nunca
foi a realidade do nordeste e que, por isso mesmo,
nunca foi a realidade da CHESF.

Só hoje, está explicitado na nossa nova lei de
recursos hídricos que, em situações de escassez, o
uso prioritário da água é o consumo humano e o
uso da água para a garantia de sobrevivência dos
animais e da produção agrícola.

Entretanto, o que hoje esa dito na lei, a nature-
za se encarregou de por em prática, no nordeste,
logo que a primeira usina da CHESF foi construída.
Lá, a lei foi imposta pela tremenda importância e
pela realidade do Rio São Francisco.

São Francisco que é a fonte de água de uma
região que abriga 45 milhões de brasileiros e que
ocupa 1/5 do território nacional.

Rio São Francisco que precisa, a qualquer
custo, ter preservada a sua insubstituível função soci-
al. São Francisco que, antes de tudo, precisa, isso
sim, que cuidemos de sua preservação e da sua qua-
lidade.

São Francisco que já está seriamente amea-
çado pelo desmatamento das suas margens, pela
contaminação de esgotos, pela erosão dos solos e
pelo assoreamento que reduzem o volume das
suas águas.

Águas do rio São Francisco que são preciosas
para concretizar o plano de transposição, que livra-
rá imensas regiões do flagelo das secas.

Águas que precisam ter a sua abundância as-
segurada, para que elas cheguem a novas áreas,
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sem faltar nas terras hoje atendidas e que também
devem ter um futuro de expansão.

Sr. Presidente, sei que essa é uma grande
procupação sua. Precisamos ter a capacidade de usar a
preciosa água do nosso rio São Francisco com sabedoria.
Sem marginalizar uns em benefícios de outros.

Garantindo água, por exemplo, para os 100 mil
hectares de terra que podem ser irrigados na região
de Irecê na Bahia.

Garantindo também a água dos pequenos
irrigantes, cadastrados da CHESF, que desenvolvem
suas lavouras nas terras próximas aos reservatórios. E
garantindo também a água que pode perenizar rios,
que hoje desaparecem nas estiagens.

E isso é possível, Senhor Presidente.

Estudos da Secretaria Nacional dos Recursos
Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, indicam
que, basta uma ação efetiva de recuperação da
vegetação das suas margens, para que o Rio São
Francisco tenha um aumento de, pelo menos, 5% na
sua vazão.

Um aumento da oferta de água mais do que
suficiente pra atender ao projeto da transposição e
para atender também aos planos de desenvolvimento,
dos Estados já banhados pelo São Francisco.

Oferta de água que deve atender programas que
honram a capacidade e a qualidade produtiva do
Nordeste, como é o caso da fruticultura irrigada que
se desenvolve na nossa região do semi-árido.

Somos um País pouco acostumado com a prática
da conservação. Não faz parte da nossa cultura cuidar e
preservar nosso patrimônio natural. E isso é, sem
dúvida, uma das nossas falhas mais imperdoáveis.

No caso do Rio São Francisco, não cuidar da
sua preservação, não garantir a continuidade dos seus
múltiplos usos, mais do que uma falha, será um erro
fatal.

E corremos o risco de cometer esse erro se, ao
planejar o processo de privatização da CHESF,
desmembrarmos as várias usinas e as várias
atividades da empresa, sem ter, claramente definido, o
sistema de gestão das águas do São Francisco.

Sem termos assegurado, que não haverá
disputa predatória entre os principais usuários do
principal recurso hídrico de todo o nordeste.

Usos, múltiplos e variados que só são possíveis
pelo armazenamento de água e pelo controle da vazão
do São Francisco que as usinas da CHESF realizam.

Antes de mais nada é preciso que tenhamos, clara-
mente definida a identificada a instância responsável pela
gestão e conservação do Rio Francisco.

A legislação dos recursos hídricos nacionais e o
desenvolvimento do Nordeste exigem isso.

É preciso preservar o direito à água dos produto-
res de energia elétrica. Mas, igualmente importante, é
preciso preservar o direito de uso da água para a irriga-
ção, para a criação de peixes, para o controle das en-
chentes, para a hidrovia e para o manejo das suas
eclusas.

Antes de pensar na divisão da Chesf e na sua
privatização, precisamos definir quem vai pensar no Rio
São Francisco. Na recuperação e na preservação do
Velho Chico. Na sua integridade e na maneira de ga-
rantir as muitas variadas e insubstituíveis atividades
que dependem das suas águas.

E essa tem que ser uma preocupação de todos nós.

(O Presidente Fernando Henrique, atento às pe-
culiaridades regionais do nosso País e às questões estru-
turais do nosso desenvolvimento, me garantiu que não
se vai avançar na privatização da CHESF, sem antes fi-
car definido um modelo gestão do Rio São Francisco.)

E é o modelo D3E gestão do Rio São Francisco
que, agora, deve ser o alvo principal dos nossas aten-
ções.

Pois é do Rio São Francisco que, hoje, dependem
mais de 440 municípios

É do São Francisco que depende, toda a imensa
área de 630.000 quilômetros de terras, que compõem a
sua bacia.

É no São Francisco que 14 milhões de brasileiros
encontram a sua única fonte de abastecimento d’água.

É da hidrovia do São Francisco que depende a
mais eficiente estrutura de transporte que existe no nor-
deste brasileiro.

É nas águas do São Francisco que está a espe-
rança nordestina de domar a seca.

É com as águas do São Francisco que se faz a ir-
rigação. Irrigação que produz, nas terras do nordeste,
uma agricultura da mais alta qualidade.

No rio São Francisco está a nossa história e, sem
dúvida, o que de melhor nos pode reservar o futuro.

É, mais do que nunca, neste momento, precisa-
mos ficar atentos.

Por que o destino das águas do São Francisco
está em nossas mãos.
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