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O C ongresso N acionaldecreta:
A rt.1ºO s arts.215 e 216 do D ecreto-Leinº
2.848,de 7 de dezem bro de 1940,passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 215. Ter conjunção carnal com
m ulher,m ediante fraude:
..............................................................
Art.216.Induzirm ulher,m ediante fraude, a praticar ou perm itir que com ela se
pratique ato libidinoso diverso da conjunção:
............................................................."
Art.2ºO art.231 do D ecreto-Leinº2.848,de 7
de dezem bro de 1940,e sua rubrica passam a vigorarcom a seguinte redação:
“Tráfico sexual
Art.231.Prom overou facilitara entrada, no território nacional, de pessoa que
nele venha exercera prostituição,ou a sua
saída para que vá exercê-la no estrangeiro:
(N R )
.............................................................
"
Art.3º Esta leientra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
N os arts.215 e 216 do C ódigo Penal– C P,a expressão “m ulherhonesta”é um elem ento norm ativo
do tipo,ou seja,aquele que exige um a avaliação de
seu significado jurídico ou social.Em prim eiro lugar,a
m odificação culturalocorrida entre a edição do C P,
em 1940,e os tem pos atuais,pressupõe um a grande
variação do significado socialda expressão “m ulher
honesta”.Pensam os,m esm o,que seja m uito difícilo
estabelecim ento de um a avaliação hom ogênea desse significado nos tribunais hodiernos. C orrem os,
dessa form a,o risco de tornarinaplicáveisostiposcrim inais desses artigos.
Ainda que fosse fácilessa definição,cabe perguntarse seria justa.Em que dim inuiria a culpabilidade e “reprobalidade”socialdos atos,se a m ulherfosse desonesta? Am bos os delitos,posse sexualm ediante fraude e atentado ao pudorm ediante fraude,são
com etidos com uso de fraude contra a vítim a.O que
interessa à Justiça saberse ela leva um a “vida duvidosa”? Está a leiquerendo isentarde culpa,ou exim ir
de punição o agente que com ete crim es contra pessoas de vida reprovável? Seria absurdo.Estaríam os,
indiretam ente,adotando o princípio herdado do sistem a jurídico colonialportuguês,felizm ente banido do
direito m oderno,que dizia terculpa presum ida quem
m anifesta conduta anteriorirregular(versari in re illi-
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cita). Q ual a relação de causa e efeito no nosso
caso? Por se desonesta,teria a vítim a algum a responsabilidade pelo ato ilícito do agente?
D iria a argum entação contrária que a vítim a “desonesta”,no caso dos crim es em tela,porforça da experiência de sua vida irregular,deveria saber,a priori, das intenções do crim inoso.M as,nesse caso,se
isso for provado no tribunal,não estaria tipificado o
delito,poisfaltaria o elem ento necessário da fraude.A
fraude presum e m anter alguém em erro ou engano
m ediante m entira,artifício e ardil.C abem perguntas
finais.U m a pessoa desonesta não pode serenganada? E se ela foiiludida,o ato fraudulento não seria,
ainda assim ,reprovável?
Julgam os pertinente a alteração pretendida
para o art.231 do C P,que dispõe sobre tráfico de m ulheres,m odificando a expressão “tráfico de m ulheres”
para “tráfico de pessoas”,com o form a de tornara tipificação m ais abrangente,incluindo a hipótese da prática do delito contra crianças e adolescentes de am bos os sexos.
Essa preocupação cresce de im portância,
quando consideram os o fato de que vem aum entando,no m undo todo,os casos conhecidos de pedofilia,
inclusive com a form ação de redes internacionais de
exploração sexualde crianças.
Sala das Sessões,2 de junho de 1999.– Senadora Luzia Toledo.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
O Presidente da R epública,usando da atribuição
que lhe confere o art.180 da C onstituição,decreta a seguinte Lei:
....................................................................................
Posse sexual mediante fraude
Art.215.Terconjunção carnalcom m ulherhonesta,m ediante fraude:
Pena – reclusão,de 1 (um )a 3 (três)anos.
Parágrafo único.Se o crim e é praticado contra
m ulhervirgem ,m enorde 18 (dezoito)e m aiorde 14
(catorze)anos:
Pena – reclusão,de 2 (dois)a 6 (seis)anos.
Atentado ao pudor mediante fraude
Art.216.Induzirm ulherhonesta,m ediante fraude,
a praticarou perm itirque com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal:
Pena – reclusão,de 1 (um )a 2 (dois)anos.
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Parágrafo único.Se a ofendida é m enor de 18
(dezoito)e m aiorde 14 (catorze)anos:
Pena – reclusão,de 2 (dois)a 4 (quatro)anos.
....................................................................................
Tráfico de mulheres
Art.231.Prom overou facilitara entrada,no território nacional,de m ulherque nele venha exercera
prostituição,ou a saída de m ulherque vá exercê-la
no estrangeiro:
Pena – reclusão,de 3 (três)a 8 (oito)anos.
§ 1ºSe ocorrerqualquerdas hipóteses do § 1º
do art.227:
Pena – reclusão,de 4 (quatro)a 10 (dez)anos.
§ 2ºSe há em prego de violência,grave am eaça
ou fraude,a pena é de reclusão,de 5 (cinco) a 12
(doze)anos,além da pena correspondente à violência.
§ 3ºSe o crim e é com etido com o fim de lucro,
aplica-se tam bém m ulta.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– O sprojetos lidos serão publicados e rem etidos à C om issão
com petente.
Sobre a m esa,indicação que será lida pelo Sr.1º
Secretário em exercício,SenadorEduardo Suplicy.
É lida a seguinte:
INDICAÇÃO Nº 2 DE 1999
N a form a do art.224 do R egim ento Interno do
Senado Federal(cf.Seção IV),sugiro a esta C asa,o
patrocínio de um concurso de m onografias sobre o
Senado Federal.
O certam e teria por objetivo a dissem inação,
para o público externo, de conhecim entos sobre
esta C asa do C ongresso através dos seguintes
conteúdos:
I)gênese da C âm ara Alta -escorço histórico:
II)fundam ento constitucionale ubicação no universo dos três Poderes;
III)prerrogativas de ação política;
IV)participação no processo legislativo e produtos jurídicos externados;
V) contributo do Senado para a vida política e
socialdo País;
VI) produtos de com unicação sociale atitudes
face à sociedade.
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Proponho que o concurso seja aberto ao público
em geral,sem qualquer discrim inação de autores e
restrições quanto a fundo ou form a.O único balizam ento,a viabilidade à divulgação am pla do produto.
O prêm io porvitória,a serfixado pela M esa D iretora, obedecerá às disponibilidades financeiras e
orçam entárias do Senado,de m odo a despertaro interesse dos participantes e a exalçara qualidade do
produto literário.
C om issão Técnica,a M esa tam bém designará,
para operacionalização do C oncurso e ações editoriais para reprodução dos textos vencedores, cujas
despesas serão assum idas,integralm ente,por esta
C asa.
Sala das Sessões,1ºde junho de 1999.– Senadora Luzia Toledo.
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO
RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970
Texto editado em conform idade com a R esolução nº18 de 1989,consolidado com as alterações decorrentes das resoluções posteriores até 1998.
....................................................................................
Art.224.Indicação corresponde a sugestão de
Senadorou com issão para que o assunto,nela focalizado,seja obejto de providência ou estudo pelo órgão
com petente da C asa,com a finalidade do seu esclarecim ento ou form ulação de proposição legislativa.
....................................................................................
(À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– A indicação será publicada e rem etida à C om issão D iretora.
A Presidência recebeu, do Banco C entral do
Brasil, o O fício nº 1.933/99, de 31 de m aio últim o,
através do qualencam inha ao Senado relação das
operações de crédito de Estados,do D istrito Federal
e de M unicípios, analisadas no m ês de m arço de
1999.
Esclarece,ainda,que foram autorizadas vinte e
um a operações de dívida fundada,vinte e quatro de
AR O ,tendo sido,ainda,indeferidas quatorze operações de dívida fundada e dezesseis de AR O ,no referido período.
O expediente vaià C om issão de Assuntos Econôm icos.(D iversos nº33,de 1999.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)–
Sr.Presidente,peço para serinscrito pois desejo fazerum a com unicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – V.Exª
fica inscrito e,na prorrogação da H ora do Expediente,
terá assegurado o uso da palavra por5 m inutos,na
form a regim ental.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – H á
oradores inscritos.
C oncedo a palavra,por20 m inutos,ao Senador
R am ez Tebet,porcessão do SenadorTião Viana.
O SR. RAMEZ TEBET (PM D B – M S.Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para quem há
algum tem po não ocupa esta tribuna,neste plenário,
envolvido que estam os com a responsabilidade de
presidir a C PI do Judiciário, não poderia iniciar o
pronunciam ento sem agradecer ao Senador Tião
Viana pela gentileza de perm itir que,em seu lugar,
por cessão, eu pudesse m atar a saudade desta
tribuna. E faço isso para festejar um m om ento
auspicioso neste País, um m om ento que vivem os
ontem no C entro-O este, particularm ente em M ato
G rosso do Sul, na região denom inada Bolsão
Sul-M ato-G rossense, m ais precisam ente
no
M unicípio de C hapadão do Sul, no m eu Estado, o
Estado de M ato G rosso do Sul.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,ontem ,
nós deixam os de com parecere de presidira reunião
da C om issão Parlam entar de Inquérito, porque
entendíam os – e o nosso coração pediu – que
deveríam os estar em M ato G rosso do Sul.Até não
com preendo com o o fato vivido ontem não está
am plam ente noticiado na im prensa nacional,
tam anha a im portância econôm ica e socialpara o
desenvolvim ento deste País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lá no
C hapadão do Sul, estiveram presentes o M inistro
Eliseu Padilha,os G overnadores de M ato G rosso do
Sul, José O rcílio dos Santos, e de M ato G rosso,
D ante de O liveira,deputados federais,prefeitos da
região,este Senadorque ocupa a tribuna e o Senador
Blairo M aggi.Esse conjunto de pessoas,juntam ente
com a população daquela região,pôde viver,ontem ,
um instante m uito em ocionante, ao assistir a um
cortejo de 120 vagões, cada um deles com 6.000
toneladas de soja,em purrados porduas locom otivas,
tudo dentro da m ais absoluta técnica e da m ais
absoluta m odernidade, inaugurando, assim , o
prim eiro trecho da Ferro-N orte. São cerca de 310
quilôm etros de trilhos de estrada de ferro já
construídos, partindo da cidade que m ais produz
grãos em M ato G rosso do Sul,que é o C hapadão,e
chegando a Aparecida do Taboado, para ali
atravessar um a ponte rodoferroviária de quase 3

JUNHO 1999

quilôm etros,a m aiorobra de engenharia em m atéria
de ponte neste País;e do lado de lá,em R ubinéia,no
Estado de São Paulo,encontra-se com a Fepasa.Ali,
o produto do trabalho dos agricultores pode chegar
ao Porto de Santos com redução no preço do frete da
ordem de R $21,00 portonelada,tornando,portanto,
os nossos produtos m ais com petitivos no m ercado
internacionale gerando m ais divisas para o País.
Sinceram ente,não posso com preendercom o é
que um evento dessa grandeza não esteja sendo
com em orado pelo Brasil, este país carente de
desenvolvim ento e cujo desenvolvim ento tem que
partir do interior, com o tem os afirm ado reiteradas
vezes aquidesta tribuna.
O ntem , Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores,
vim os um sonho tornar-se realidade.E dizíam os lá
que,quando um sonho fica só com um a pessoa,ele
não vira nada,m as quando esse sonho passa a ser
de m uitas pessoas, então ele se torna realidade.
Euclydes da C unha, em sua fam osa obra Os
Sertões,já previa,já decantava a necessidade dessa
interligação, já falava nessa ligação ferroviária,
saindo de C uiabá e chegando até o Porto de Santos.
E nós vivem os esse instante,Srs.Senadores,com
m uita em oção,porque vialium ex-SenadorporM ato
G rosso, Vicente Vuolo, que fez dessa luta a sua
bandeira nesta C asa,nos oito anos que aquiesteve,
lutou ferrenham ente para que esse sonho se
tornasse realidade. E prestam os a nossa
hom enagem alie querem os reiterar desta tribuna a
nossa hom enagem ao em presariado brasileiro,
nessa obra representada pela audácia, pelo tino
adm inistrativo e pelo sentim ento cívico do em presário
O lacyr de M oraes,que aliestava,Sr.Presidente e
Srs. Senadores, festejando aquela obra que ele
sonhou, inicialm ente, em fazer sozinho e, depois,
infelizm ente,não conseguindo esse intento,acabou
sendo realizada porum consórcio.
E ntão,S r.P residente e S rs.S enadores,ocupo esta tribuna para fazeresse registro.Foiem ocionante ver aqueles 120 vagões carregados e
perceberque as coisas podem andar– e estão andando – e que o interiorproduz.Vinos rostos dos
agricultores daquela região a felicidade,brasileiros vindos do R io G rande do S ul,do P araná,de
S anta C atarina, que adentraram o território
sul-m ato-grossense e, lá no C hapadão do S ul,
com a sua técnica, com o seu arrojo, tornaram
aquela região,antes inóspita,num a grande produtora de grãos.A gora,m ais incentivados e estim ulados a prosseguirem nessa grande tarefa,
porque esse é o prim eiro trecho que está sendo
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inaugurado, com 310 quilôm etros de um totalde
1.200 quilôm etros,que chegarão em Alto Taquari,em
M ato G rosso,chegarão em C uiabá e unirão,portanto,
a Am azônia Legale o C entro-O este ao restante do
nosso País,favorecendo a agricultura brasileira,ajudando os nossos agricultores,o nosso progresso e o
nosso desenvolvim ento.
O M inistro Eliseu Padilha lá estava – S.Exªque
tantas vezes tem visitado o nosso Estado –
representando o Presidente da R epública,ao lado de
governadores,ao lado de deputados federais,e,pelo
Senado da R epública,estava o SenadorBlairo M aggi
e este oradorque está nesta tribuna.
Lem bro-m e, Sr. Presidente, que quando aqui
cheguei, em 1995, em um dos m eus prim eiros
pronunciam entos, pedi ao G overno Federal que
liberasse recursos para a construção da ponte
rodoferroviária ligando São Paulo a M ato G rosso do
Sul,através dos M unicípios de R ubinéia a Aparecida
do Taboado; essa ponte, repito, é um verdadeiro
orgulho para a engenharia nacional.Estam os vendo
a concretização de um sonho de m uitos brasileiros,
de agricultores. Para observarm os a im portância
dessa obra, quando estiver inteiram ente pronta,
basta dizer que 50 m ilhões de hectares serão
incorporados ao setor produtivo nacional, gerando
riquezas e em pregos e trazendo, portanto, m ais
justiça sociala este País tão carente.
Por isso, Sr. Presidente, ocupei esta tribuna,
para festejaresta obra em um país tão carente,onde
se estabelece um a disputa pelo desenvolvim ento ou
pelo não-desenvolvim ento. E prefiro acreditar que
não existe essa disputa,m as existe a oportunidade
entre econom istas da hora apropriada para
increm entaro desenvolvim ento do nosso País.Vejo
que o Brasilnão pode esperarm ais.
Q uão im portante foiver,Sr.Presidente,talobra,
e com o isso m exeu com o nosso sentim ento de
brasilidade,principalm ente em nós que sabem os que
o Paísvive em crise em todosossetoresde atividade.
M as quando enxergam os, contudo, um a obra
daquele porte,daquela grandeza,não tem os dúvida
do progresso, do desenvolvim ento do Brasil e
voltam os anim ados para o trabalho,para continuara
luta em levarrecursos para essas regiões que podem
darresposta,com o é o caso da região C entro-O este
do Brasil,que é a região que está pronta para dar
resposta aos grandes problem as que a N ação
brasileira enfrenta.
O Sr. Blairo Maggi (
– M S) – N obre
Senador,V.Exªm e perm ite um aparte?
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O SR. RAMEZ TEBET (PM D B – M S) – C om
m uita honra,Senador.
O Sr. Blairo Maggi (Sem partido – M S) – Sr.
Presidente,SenadorR am ez Tebet,de acordo com o
pronunciam ento de V.Exª,fica claro com o é difícila
divulgação das coisas boas, das obras úteis que
são realizadas neste País.A im prensa nacionalcostum a trazer em m anchetes os fatos negativos que
ocorrem em qualquer parte do Brasil, por m ais rem ota que seja;os fatos ruins afloram com um a velocidade inacreditável.Agora,os objetivos pelos quais
o País luta tanto,atrás dos quais corre tanto – com o
é o caso da inauguração dessa grande obra que
acom panham os – não têm ressonância na m ídia
brasileira; essa m esm a obra, cuja inauguração
acom panham os ontem , um a obra tão im portante
para o País,que vem sendo discutida desde o tem po de Euclides da C unha,que passou pelo Senador
Vuolo,hoje o Sr.O lacyrde M oraes teve a coragem
de encarare levaradiante.Ela vem reduziros custos da produção de M ato G rosso do Sule de M ato
G rosso na ordem de m ais de 30% do transporte ferroviário.C om parado com o transporte rodoviário,ela
não tem a dim ensão ou não tem o respaldo da im prensa nacionalque deveria ter.Esse é um dos m ales,Senador,que,a m eu ver,tem o nosso País.O s
fatos ruins têm um a vitrine m uito m aior.Parece que
o Brasil é pautado no sentido de que a desgraça
deve sercolocada na vitrine,enquanto que o que é
produtivo e bom dem ora m uito para sercom preendido; dem ora m uito para que a sociedade perceba.
C reio que,neste País,porm ais que tenha sido criticado,por m ais que digam os que não se tenha desenvolvido,ocorre o contrário.Q uem andou pelo interiorcom o andam os ontem ,nobre Senador,percebeu,quando olhou para o rosto das pessoas que lá
estavam ,a em oção de veraquele trem .C om o dizem
os m ineiros,um trem m esm o,com 120 vagões,partindo para o Porto de Santos.Isso foium a em oção
m uito grande.Fiqueim uito feliz de poder presenciar
esse fato ao seu lado e de poderpresenciara felicidade que corria nas veias e na alm a do D r.O lacyrde
M oraes,quando viu o seu sonho realizado;um sonho
de m uitos anos.N ão é m uito fácilencontrarem presários desse naipe e dessa qualidade,que encaram um
projeto e o levam adiante com todas as dificuldades
que o País atravessou nos últim os anos.Portanto,eu
gostaria de parabenizá-lo pelo seu pronunciam ento e
dizerque nós,de M ato G rosso,estam os ansiosos
para que essa ferrovia chegue efetivam ente em
R ondonópolis na época e no prazo program ados:
2001. Assim , poderem os ajudar o Brasila cres-
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cer.Entendem os tam bém ,com o V.Exª,que o crescim ento vem pela agricultura,vem pelo interior,haja
vista que,enquanto a indústria tem um PIB negativo, enquanto a sociedade pensa que o País está
indo m al, ocorre o contrário com a agricultura.
Em bora o agricultoresteja indo m uito m alneste m om ento,a agricultura com o um todo vaibem e m ostra
a sua potencialidade. Q uero, repito, parabenizá-lo
pelo seu pronunciam ento e dizer que sou solidário
com essa questão do desenvolvim ento. Sou pelo
desenvolvim ento e não abro m ão disso,porque não
acredito que outro cam inho resolva o problem a do
nosso País.M uito obrigado.
O SR. RAMEZ TEBET (PM D B – M S)– Senador
Blairo M aggi,em verdade,esse aparte só enriquece o
m eu pronunciam ento porque vem de V. Exª, um
em presário do ram o da agricultura que conhece o
sofrim ento do agricultor,que tem consciência do que
a agricultura pode trazerde divisas para este País,o
quanto a agricultura pode gerarde em pregos.
V.Exªfalou bem quando m encionou a em oção
dos que estavam ali presentes. Sabe por quê?
Falando num a linguagem m uito sim ples,inauguração
de ferrovia,de trens,120 vagões m odernos!G aranto,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 90% dos
Senadores que estão aqui nunca presenciaram a
inauguração de um a ferrovia. Por quê? Porque a
ferrovia foirelegada ao esquecim ento. O transporte
m ais barato que existe praticam ente é o transporte
ferroviário.
Tem os um a rede ferroviária federal que foi
privatizada, e a concessão recaiu no G rupo
N ovoeste,que,agora,passou sua concessão para
um outro grupo,de Bauru,no Estado de São Paulo.A
C orum bá,em M ato G rosso do Sul,não deu em nada,
piorou. Acabou o trem de passageiros, piorou o
transporte de cargas.
Em sum a,o transporte ferroviário,que é um a
das soluções para este País, sem pre foirelegado.
Vem os inauguração de ferrovias no cinem a, nos
film es antigos, quando os am ericanos procuravam
desbravarseusterritóriosincorporando trilhosao chão.
O ntem , por exem plo, a em oção que V. Exª
sentiu eu sentitam bém ,assim com o toda população
e a classe política que lá se encontravam .Veja com o
esse interior pode gerar realm ente riquezas para o
nosso País.Falo,porexem plo,do m eu M ato G rosso
do Sul, que tem a hidrovia do Tietê-Paraná já
funcionando.
H oje,se não fossem os afazeres,porque faltei
ontem ao Senado da R epública, eu estaria com o
M inistro dos Transportes num a cidade pequenina de
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M ato G rosso do Sul,cham ada Porto M urtinho,para a
inauguração do seu porto fluvial com um
carregam ento de açúcar.
É algo fantástico o transporte interm odalque
existe na R egião C entro-O este.O que falta,então?
Além de festejarm os isso,falta só pedirque o crédito
para quem planta seja m ais acessívele m ais barato.
Aí, então, não tenho dúvida nenhum a de que não
som ente o C entro-O este com o outrasregiõesdo País
vão dar m ais do que estão dando para o nosso
progresso e para o nosso desenvolvim ento.
O que vim os ontem em C hapadão do Sul,
portanto,é um fato histórico.C om o V.Exªacabou de
falar, estam os vendo crises em todos os setores,
m as,ontem ,pôde-se dem onstrar que ainda há um
punhado de brasileiros que acreditam .E é para esse
punhado de brasileiros que quero prestar a
hom enagem m ais sincera ao agricultorbrasileiro.
Antes de encerrar a m inha fala, quero
cum prim entar todo o grupo, o C onsórcio da
Ferronorte,na pessoa do seu Presidente Executivo,
Antonio
M aciel
N eto.
C um prim entando-o,
cum prim ento todos aqueles que ajudaram e estão
ajudando nesse em preendim ento, que está
inconcluso,que ainda vaiserconcluído para chegar
no Alto Taquari,no M ato G rosso,e,assim ,interligara
Am azônia Legal e o C entro-O este ao restante do
Brasil,ao Porto de Santos e,portanto,ao m undo.
O Sr. Ney Suassuna (PM D B – PB)– V.Exªm e
concede um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PM D B – M S) –
C oncedo o aparte ao SenadorN ey Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PM D B – PB)– Senador
R am ez Tebet,ouvia V.Exªpela televisão do m eu gabinete e desloquei-m e para cá exatam ente para m e
solidarizar com V. Exª. Essa conclusão a que V.
Exªse referiu,há poucos m inutos,de que a agricultura m erece ter crédito m ais farto, m ais fácil, é um a
verdade.Concordo com ela em gênero,núm ero e grau.Não
fosse a agricultura,a crise brasileira estaria m uito m ais séria
neste m om ento.É a agricultura que,apesarde todas as dificuldades,está fazendo com que cum pram ostodososíndices
que foram program adose até ossuperem os.Acredito que não
hánenhum aáreaquerespondatãorápidoquantoaagricultura.
O G overno deveria term ais carinho pela nossa agricultura.
M uito obrigado.
O SR. RAMEZ TEBET (PM DB –M S)–Agradeçooaparte de V.Exª,SenadorNey Suassuna,que,de outra região do
País,doNordeste,reconhecetam bém eacreditaqueaagricultura
é um a alavanca propulsionadora,im pulsionadora do progres-
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so,do desenvolvim ento,com geração de em pregos e
com geração de rendas para o nosso País.
Assim , quero dizer, encerrando o m eu
pronunciam ento,que,no dia 26 de junho de 1995,
estive nesta tribuna para fazerum apelo ao G overno
Federal, no sentido de que ajudasse esse grande
projeto, a construção da ferrovia Ferronorte. Voltei
depois à tribuna para dar conhecim ento do
andam ento das obras.H oje,estou aquipara anunciar
a esta C asa,porque ninguém sabe – é isso,Senador
N ey Suassuna,o que estava reclam ando e reclam ei
no início do m eu pronunciam ento -, de um a obra
dessa envergadura,cuja inauguração passou quase
despercebida no cenário nacional. Positivam ente,
com o
hom em
público, isso
me
parece
incom preensível. M as eu dizia que foram
inaugurados 310 km da ferrovia.O utros quilôm etros,
cerca de 900 ou 950km ,terão que serconcluídos até
chegarem a Alto Taquari. E, se D eus quiser,
haverem os de retornara esta tribuna para festejara
conclusão total dessa im portante obra para o
desenvolvim ento
da
Am azônia
Legal, do
C entro-O este e do Brasil.
Sr.Presidente,m uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – Por
perm uta com o SenadorAdem irAndrade,concedo a
palavra ao S enadorE duardo S iqueira C am pos.V.
E xªdispõe de 20 m inutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO .Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do
orador.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,tive
a oportunidade de relatar desta tribuna,na data de
ontem ,um fato extrem am ente positivo ocorrido num
dia pordem ais m arcante para a econom ia do Estado
do Tocantins,qualseja o ato da entrega pública ao
G overnador Siqueira C am pos e ao M inistro Sarney
Filho,na C idade de C am pinas,Estado de São Paulo,
com a participação da Em brapa e do IN PE,de um
convênio financiado pelo Banco M undial,quando o
Estado de Tocantins pode m erecer todo um
m apeam ento ecológico e tam bém um estudo
prom ovido por técnicos da m ais alta com petência.
U tilizando-se das im agens de satélites,fizeram um
verdadeiro m apeam ento do Estado do Tocantins no
que se refere ao solo, clim a, à hidrografia, às
condições básicas.
Tenho insistido em trazerpara esta tribuna que
se trata de um a região extrem am ente propícia para
que o Brasil retom e sua vocação natural, o
desenvolvim ento por m eio da agricultura, da
agropecuária, da agroindústria, setores em que
tem os auto-suficiência. D essa form a, não
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dependeríam os dessa ciranda financeira e não
trilharíam os o cam inho, que tem dado grandes
prejuízos ao País,de entrar na disputa globalizada
com o que tem os de m ais fraco,a nossa m oeda.
O ntem ,com o disse,foium dia im portante.H oje,
Sr.Presidente,quero relatarà C asa e ao País que o
Tocantins está pleiteando o avalda U nião para o que
estam os denom inando de Projeto R ivoli, um
financiam ento de m ais 1.300 quilôm etros de rodovias
pavim entadas e a construção de 8.500 m etros
quadrados de pontes,o que representa m ais de 170
pontes. O projeto será financiando por bancos
italianos e configurará o Tocantins, definitivam ente,
com o o grande Estado da produção nacional,
produtor de grãos, de aproveitam ento m últiplo de
suas águas, enfim , um Estado que desponta, sem
dúvida algum a,com o um a das grandes vocações para
o crescim ento e desenvolvim ento neste próxim o
século.
D igo isso, Sr. Presidente, baseado nas
estatísticas e em núm eros. Enquanto a m édia
nacionalde crescim ento do PIB,do Produto Interno
Bruto dos Estados, andou pela casa de 2,8% , o
Estado do Tocantins vem crescendo a um a m édia de
7,8% ;portanto,trata-se de m ais do que o dobro.
É im portante registrarque o Tocantins vem conseguindo esse ritm o de desenvolvim ento de um a form a diferente dos dem ais Estados, principalm ente
com relação ao que se deu com a Assem bléia N acionalC onstituinte,quando da sua criação.Tem os alguns Estados, que eram Territórios, a exem plo
tam bém do Distrito Federal,que contam com a sua folhade
pagam ento,assuasdespesasdepessoal,totalm entecusteadaspela União,com o esforço do dinheiro do caixa do G overno Federal.
Não quero discutir,Sr.Presidente,porque,afinalde
contas,assim se deu com o Distrito Federal,a nossa Capital,
e com outros Estados.Isso foium a opção.Foitido com o
um a vantagem ,m as,no Tocantins,quando do ato da criação do Estado,além de lutarm ospela eleição direta,m esm o
que para um G overno de apenas dois anos,de lutarm os
pela im plantação da nossa Capital,um a cidade nova e planejada,tam bém optam os pornão viveràs custas da União,
principalm ente no tocante a pessoal,a funcionalism o público.
O que a população brasileira assiste hoje é que a
grande m aioria dosEstadosbrasileirosestão praticam ente inviabilizados em função das suas despesas com pessoal.Trago
sem pre para esta tribuna essa firm e convicção de que estam osdando um exem plo em nosso Estado,onde a folha anda
sem pre em torno de 40% de com prom etim ento das suas
receitas, e lá fazem os um grande investim ento. C om
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esse dinheiro que sobra para o G overno investir,o
Estado já pôde entregarm ais de 300 tratores agrícolas para pequenas com unidades, para núcleos de
produção rural,para prefeituras,para entidades ligadas a projetos de assentam ento, convênios com o
próprio Incra,e o Estado apóia os assentam entos já
existentes.
Agora, Sr. Presidente, depois desse profundo
estudo das nossas vocações, depois desse
levantam ento que dem andou m ais de dois anos,que
nos propiciou todas as condições para o
planejam ento,todas as condições para construirno
Estado de Tocantins,preservando as áreas naturais,
as nossas reservas, utilizando de um a form a m ais
racionale adequada os nossos recursos, estam os
trazendo a notícia de que o G overno do Estado do
Tocantins está em
entendim entos bastante
avançados com esses bancos italianos, visando à
construção de 170 novas pontes e de m ais 1.300
quilôm etros de estrada.
O interessante,Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,é observarque nesse planejam ento,nesse
estudo que estam os fazendo com relação a todas as
nossas potencialidades, chegam os à conclusão de
que o Tocantins, devido a sua hidrografia, às suas
condições naturais,precisa de 2.000 pontes,a serem
construídas nos próxim os anos,para integrar todas
as regiões,para escoara nossa produção e para viabilizar a infra-estrutura do nosso Estado.Pois bem ,
desses 2.000 a serem construídas,170 já estão previstas nesse projeto denom inado R ivoli,que espera
contarcom o avalda U nião – e com certeza nós irem os obtê-lo, dada a viabilidade das nossos contas
públicas,dadas as condições do Estado do Tocantins
– para m archarm os,partirm os em busca das dem ais
condições de infra-estrutura que o nosso Estado necessita para crescer.
R ealm ente, Sr. Presidente, é m uito im portante
para o Tocantins o investim ento nessa infra-estrutura.
O bservávam os,tam bém desta tribuna,que das
dez grandes hidrelétricas a serem construídas em
nosso País,seis o serão no rio Tocantins.Isso dem onstra o potencialdaquele rio, que se apresenta
com o um dos fatores que garantirão o fornecim ento
de energia elétrica para diversos Estados,para o D istrito Federal,para a região C entro-Sul,um a vez que
já integrados com o linhão N orte-Sul,que traz a energia de Tucuruíaté o sistem a C entro-Sul.H oje,podem os tera tranqüilidade de saberque toda essa energia que será gerada no rio Tocantins já tem a sua form a de serintegrada àsdem aisR egiões.Veja,Sr.Presidente,que tem os Tucuruíao norte,Serra Q uebrada
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ao sul,Serra da M esa,estam os em plena construção
da usina Luís Eduardo M agalhães e,ainda assim ,estão previstas seis outras grandes hidrelétricas no rio
Tocantins.
Sr.Presidente,sem pre falam os com m uito otim ism o deste Estado,porque,afinalde contas,desde
a sua criação,legitim ada pela vontade dos Srs.C onstituintes no ano de 1988,o Tocantins tem trazido para
o cenário nacionalgrande contribuição,a contribuição de um a adm inistração m oderna, dinâm ica, de
planejam ento,que tem conseguido oferecerpara sua
população,além das condições básicas,da construção de sua infra-estrutura,program as sociais,já descritos porm im desta tribuna,com o o Projeto de R enda M ínim a.Esse Program a alcança todos os 139 M unicípios do Estado do Tocantins,num totalde 31.700
crianças,que já estão participando do program a denom inado “Pioneiros M irins”.
Portanto,Sr.Presidente,falo sem pre com m uito
otim ism o.Trago para esta tribuna o nosso orgulho e o
desejo de verm os aquilo que estam os construindo no
nosso Estado se repetirnosdem aisEstadosda Federação.Q ue possam os,aqui,trocarexperiências para
que este País se torne verdadeiram ente m elhor.
É com otim ism o,com esperança,que,após o
exam e feito pela Secretaria do Tesouro N acional,
pelo Banco C entral, pelo M inistério da Fazenda, e
após a exposição de m otivos do SenhorPresidente
da R epública,espero veraprovado poresta C asa o financiam ento pleiteado pelo Estado do Tocantins para
a construção de m ais 1.300 quilôm etros de rodovias e
para 170 novas pontes.
Portanto,Sr.Presidente,transm ito,desta tribuna,m eus cum prim entos a toda a equipe de planejam ento do G overno do Estado do Tocantins pela data
de ontem e poresse profundo estudo,que perm itirá o
planejam ento da nossa econom ia para os próxim os
anos.R efiro-m e ao m apeam ento econôm ico e ecológico realizado e prom ovido pelo IN PE e pela Em brapa,em convênio com o Estado do Tocantins.Q uero
ainda m e congratularcom a nossa equipe de planejam ento,que já apresentou às autoridades do G overno
Federal, nos diversos M inistérios envolvidos, esse
projeto que há de trazerm ais quilôm etros de rodovias
pavim entadas para o nosso Estado e a construção
dessas pontes.
Sr.Presidente,era esse o registro que pretendia
fazernesta tarde.
M uito obrigado.
O SR. BLAIRO MAGGI (Sem partido – M T)– Sr.
Presidente,gostaria de m e inscreverpara um a com unicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – V. Exª
fica inscrito em segundo lugar,SenadorBlairo M aggi.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR )– Sr.Presidente,tam bém peço a m inha inscrição para um a com unicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– V.Exªé
o terceiro inscrito.Am bos,na prorrogação da H ora do
Expediente, terão 5 m inutos, cada um , para fazer
suas com unicações.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – Tem a
palavra a Senadora Em ilia Fernandes.V.Exªdispõe
de 20 m inutos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PD T – R S.
Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão da oradora.)– Sr.Presidente,Srªs Senadoras,Srs.Senadores,nesta tarde,quero registrara realização do V
Encontro do Fórum de M ulheres do M ercosul,ocorrido de 23 a 25/05/99 em M ontevidéu,na R epública
O rientaldo U ruguai,onde participam os,juntam ente
com um a delegação com posta porm ais de 20 m ulheres brasileiras,coordenada pela Presidente do C apítulo do Brasilno Fórum de M ulheres do M ercosul,a
D eputada M aria Elvira Ferreira,do Estado de M inas
G erais.
Participaram do Encontro aproxim adam ente
250 m ulheres,dentre em presárias,políticas,sindicalistas,educadoras dos quatro países do Bloco R egional.
O Fórum de M ulheres do M ercosul, que tem
com o Presidente R egionala D rªLaura Velasquez,da
Argentina,e com o 1ªVice-Presidente um a brasileira,
a D rªÂngela Prata de Assis,tem ,além da direção R egional,C apítulos nos quatros países,além de representaçõesno cam po político,cultural,em presarial,laboral,ou sindical,ou de trabalho.
Esse Fórum foicriado em 1995,em Buenos Aires,com o resultado de um a grande jornada de m ulheres,onde foidiscutida a integração do M ercosul
sob a visão das m ulheres,tendo seus estatutos sido
aprovados em 1997.
Sem dúvida, esse grupo de m ulheres, fundam entado na ação conseqüente de que as m ulheres
desejam – sem deixarde lado as questões da problem ática de gênero – instalar,a partirda visão das m ulheres,a discussão,a participação e a ação de todos
os setores da sociedade sobre a necessária presença
da m ulherno desenvolvim ento do M ercosul.
O Fórum contou com a presença de várias autoridades,com o a M inistra de M ulheres da R epública
do Paraguai;a Senadora do Paraguai,D rªIlda M ayeregger;a Em baixadora da C osta R ica no U ruguai;o

34

M inistro de R elações Exteriores do U ruguai;o Em baixador dos Estados U nidos no U ruguai;o D iretor do
M ercosuldo M inistério de R elações Exteriores;tam bém a nossa Em baixada se fez presente,representada pelo 1ºSecretário da Em baixada do Brasilno U ruguai;havia tam bém representantes da U nifem ;a Presidente da C entral-G eraldos Trabalhadores do Paraguai; a C oordenadora do Program a Interam ericano
de Prevenção à Violência (IIN ),do Instituto Am ericano da C riança da O EA – O rganização dos Estados
Am ericanos;representantes da U nião Européia e do
BID .Enfim ,estava m uito seleta e diversificada a platéia.
H ouve um a m esa redonda da R eunião Especializada da M ulherdo M ercosul,do G rupo M ercado C om um ,e o Brasil,que deveria terenviado um a m ulher
para representá-lo oficialm ente, infelizm ente não o
fez.
É im portante ressaltar,com o ponto positivo,a
atenção dispensada pelo Em baixador do Brasilno
U ruguai, D r. Luiz Augusto C osta, pela C onselheira
Ana M aria Fernandes,bem com o pelo 1ºSecretário
da Em baixada,Sr.José Fernando Valim ,que deram
um a atenção especialaos Parlam entares e à delegação com o um todo.
D urante o encontro, foirealizada um a retrospectiva das ações do Fórum ,análise de data e critérios para a com posição da diretoria regionale nacional;
oportunidade em que eu, que ocupo a Vice-Presidência do Setor Político do C apítulo Brasil,
fuiconvidada e passeia integrara D ireção R egional
do Fórum de M ulheres do M ercosul,na qualidade
de representante política no Brasil.
O Fórum de M ulheres do M ercosuljá realizou
cinco encontros internacionais.O prim eiro,no U ruguai;o segundo,no Brasil;o terceiro,no Paraguai;o
quarto,na Argentina;e o quinto – este a que m e refiro
–,no U ruguai.O sexto Fórum será realizado aquino
Brasil,no ano 2000,em hom enagem ao nosso País.
D entre as reuniões específicas de trabalho do V
Encontro,cabe ressaltara questão laborale sindical,
cujo tem a escolhido denom ina-se “A m ulhere o m ercado de trabalho integrado sob a Luz da problem ática
da igualdade de oportunidades”.
N o setor em presarial, acentuou-se a sua discussão na questão das pequenas e m icroem presas
do M ercosule a ação das m ulheres em presárias em
cada região dos Estados-M em bros.
N o setorpolítico – que foia M esa de que participei,inclusive fiz um pronunciam ento,houve um debate entre os quatro países –,a reunião foirealizada no
Palácio Legislativo,onde tratam os da análise da ação
dos governo e dos órgãos
governam entais res-
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ponsáveis pela defesa dos direitos da m ulher(inclusive no Parlam ento)nos países-m em bros do M ercosul
e sobre a questão da legislação,instrum entos e planos de ação.Esse grupo de trabalho foiim portante
tam bém porque ele se desm em brou em dois m om entos: as m ulheres políticas e as representantes da
área cultural, educacional, acadêm ica, entenderam
que não se pode tratara questão M ercosulna visão
realista da verdadeira integração se não aproveitarm os a cultura e a educação desses povos,que têm
coisas sem elhantes e m uita riqueza; questão que
tam bém foitrabalhada visando a fortalecera dem ocracia com eqüidade de gênero a partirda visão culturale educacional.
Ficou ainda definido que,nos próxim os dias 13
e 14 de junho, será realizada um a reunião da
D iretoria R egionaldo Fórum no Paraguai, tam bém
com o continuidade da 2ªR eunião Especializada,que
será realizada nos dias 11 e 12, que está sendo
organizada especificam ente pelo Paraguai.
O Fórum de M ulheres do M ercosulparticipará
de um outro im portante evento: a C onferência
N afta-M ercosul– Im pacto Sobre as M ulheres,a se
realizarem outubro deste ano no C anadá.
Q uero registrar, Srs. Senadores, parte do
pronunciam ento que fiz durante m inha participação
no grupo político.N a ocasião,afirm eique a dim ensão
hum ana do processo de integração do C one Sulé
m uito pouco percebida pela sociedade em geral.
R eflexo típico de tal atitude é a concepção
generalizada de que o M ercosul seria um projeto
m eram ente com ercial destinado a dar vazão aos
interessesdo capitale dasem presastransnacionais.
C onduto,se considerarm os o M ercosulm ais do
que um a m era união aduaneira, um verdadeiro
instrum ento de desenvolvim ento da produção e de
incentivo à com petitividade da econom ia brasileira,é
preciso adm itirque o alcance de tais m etas exige a
m odernização de nosso sistem a produtivo, o que
com preende a atualização não só da base
tecnológica com o tam bém das relações de trabalho.
N ão há dúvida de que o M ercado C om um do
C one Sul é um a realidade política e um fato
econôm ico da m aior relevância no cenário m undial.
Entretanto, para que seja tam bém um a realidade
socialincontestável,não se poderá perm itirque sua
capacidade produtiva seja afetada porprocedim entos
discrim inatórios e obsoletos em relação à m ulher,
cuja participação é indispensávelnum processo de
desenvolvim ento m oderno,equilibrado e justo.
N o que se refere aos direitos da m ulher e à
garantia de sua igualdade nas relações fam iliares e
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laborais, verificam -se notáveis divergências nos
sistem as jurídicos internos de cada Estado-m em bro.
A presença dessas disparidades m ostra a
necessidade de um a unificação em nívellegislativo.
N o estágio em que se encontra o nosso projeto
integracionista do C one Sul,m uito distantes estam os
de um a condição supranacional. N o entanto,
relativam ente à m ulhere à fam ília,vislum bra-se um a
harm onização m ais viável, dadas as afinidades
históricas no que se refere à inserção da m ulher,
com o
fator produtivo, no
processo
de
desenvolvim ento econôm ico dos países envolvidos.
Vale ressaltar, por outro lado, que a Am érica
Latina não seguiu o m odelo econôm ico dos países
industrializados,onde a m aiorinserção das m ulheres
no m ercado de trabalho ocorreu em período de m aior
crescim ento econôm ico e escassez de m ão-de-obra.
N a Am érica Latina,ao contrário,foia crise econôm ica
que levou um enorm e contingente de m ulheres para o
m ercado de trabalho e essa ação provocou um
significativo
crescim ento
da
População
Econom icam ente Ativa – PEA fem inina, som ada à
m ão-de-obra m asculina.
M esm o assim , sabem os que a m ulher não
passou a ser considerada im portante geradora de
renda,por razões culturais que todos conhecem os,
que vêm identificando ainda o trabalho da m ulher
com o um a m odalidade com plem entarà do hom em e,
conseqüentem ente,m enos rem unerada e até m enos
prestigiada.
Por outro lado,registram os ainda que o Brasil
está enfrentando profundas dificuldades do ponto de
vista econôm ico,político e social,resultado das altas
taxas de juros do m undo e do atrelam ento sem
precedentes ao capital especulativo internacional,
com sérias repercussões em todos os cam pos da
sociedade brasileira.
Em conseqüência dessa brutal recessão que
atinge a econom ia nacionalem todos os setores,o
Brasil é o quarto país do m undo em núm ero de
desem pregados, já chegando perto de 20% da
população econom icam ente ativa.É um a situação de
tam anha gravidade que,neste ano,o desem prego é
tem a da C am panha da Fraternidade,prom ovida pela
C onferência N acionaldos Bispos do Brasil– C N BB,
não apenas apontando para o fato da dim inuição do
trabalho,m as nos perguntando o porquê disso.
A ideologia neoliberal patrocinadora dessa
crise, que construiu e referendou o dom ínio, sem
dúvida, selvagem do m ercado sobre as nossas
sociedades,foiproposta em 1990,em W ashington,
por representantes do governo norte-am ericano,do
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Banco M undiale do FM I,que realm ente fizeram com
que se estabelecesse essa política em vários países
da Am érica.
Lem brei tam bém
que a C onferência
Internacionalda M ulher,realizada na C hina em 1995,
já alertou e reconheceu que as propostas neoliberais
expressas – segundo o D ocum ento de Beijing – nas
políticas m acro e m icroeconôm icas, incluindo o
reajuste estrutural, nem sem pre foram desenhadas
levando-se em conta seus im pactos sobre as
m ulheres e as m eninas,especialm ente aquelas que
vivem na pobreza.
E,aliados aos aspectos legais e econôm icos,
m uitos outros fatores de ordem educacional,cultural
e política estão relacionados com o desenvolvim ento
socialda m ulherna Am érica do Sule poderão,sem
dúvida, ser um notável im pulso ao M ercosul, na
m edida em que as próprias m ulheres participem m ais
ativam ente dessas questões.
Fizem os um a série de questionam entos em
relação ao acesso,à distribuição educacionalpara a
m ulher, à sistem ática utilizada pelas em presas
quanto ao cuidado com as m ulheres,no que se refere
a creches,ao atendim ento à educação.R egistram os,
concluindo, que a situação de desigualdade e
injustiça em que vivem nossos povos resulta do
processo histórico de atrelam ento aos interesses dos
poderosos
grupos
econôm ico-financeiros
internacionais, estreitam ente ligados a grupos
nacionais desvinculados da realidade social e
despidos do espírito patriótico, em um a de suas
variáveis m ais graves,que é a discrim inação política,
social, econôm ica e cultural que recai sobre nós,
m ulheres latino-am ericanas.
A realidade atual,portanto,im põe que a presença das m ulheres nos centros de decisão política seja
ainda m ais efetiva e eficiente,advertindo sobre a gravidade da crise,denunciando os desm andos e apresentando propostas.M ais do que nunca,a conquista
de igualdade de gênero,além das questões pontuais,
passa pela m udança radicalda atualpolítica econôm ica e dos seus trágicos desdobram entos sociais e
políticos.
Afirm am os que nós,as m ulheres do Brasil,da
Argentina,do U ruguai,do Paraguaie outros países,
tem os a grande responsabilidade de,ao lado das sugestões e propostas econôm icas,inserirnos debates
a sensibilidade,o espírito coletivo,a fraternidade,o
hum anism o e o senso m ais profundo de igualdade.
Poroutro lado,cham am os a atenção para o docum ento final,resultante dos trabalhos em grupo –
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pedim os,inclusive,o registro,nos Anais da C asa,de
um docum ento intitulado “O fatorinstitucional– a próxim a tarefa do M ercosul”-,e o resultado pontualdas
questões que lá ficaram definidas.
Entre as propostas m ais significativas se destacam :
– C om patibilizara legislação preventiva da violência fam iliar,propondo um currículo escolaronde se
incluam tem as sobre a violência,assim com o a regulam entação da não-violência nos m eios de com unicação;
– Prom overa criação de m ecanism os de ação
afirm ativa para assegurar a participação efetiva da
m ulhernos espaços de decisão política;
– Agilizara adequação das legislações aos novos paradigm as em relação ao m ercado de trabalho
para que contem plem projetos com novas alternativas e perspectivas de trabalho para essa grande
m ão-de-obra hoje desem pregada;
– O ferecer assessoram ento quando se im plem entem osm ecanism osdossegm entosdosdireitosconsagradosno Acordo SocialLaboraldo M ercosul,para que
se priorize a verificação do cum prim ento pelos países do
princípio da não-discrim inação em razão do sexo;
– Prom over,em nívelregional,ações que favoreçam o acesso ao crédito das m édias e pequenas em presas,atravésda destinação de fundose de linha de crédito,
fom entando a sim plificação de trâm ites legais;
– Criarum organism o de estrutura supranacionalde
consulta,assessoram ento e resolução de conflitos,principalm ente dasm édiase pequenasem presasdo M ercosul,
para que agilize e resolva objetivam ente os problem as do
setor.
Poroutro lado,destacou-se,à luz da problem ática
da igualdade de oportunidades,a necessidade de prom overa participação das m ulheres no Subgrupo 7,que é o
grupo industrial,e Subgrupo 10,que é o laboral,do G rupo
M ercado Com um do M ercosul,grupo oficialexistente nesse país.
Finalm ente,ao térm ino do encontro,aprovou-se um
docum ento relativo ao fatorinstitucionaldo M ercosul,e,no
m esm o,destaca-se que,em bora na atualidade os m em bros do M ercosulcontem com a possibilidade de recorrer
a um tribunalarbitralpara dirim iras suas diferenças,o estado avançado do Bloco Regionale a realidade que existe
hoje no com ércio internacionaltornam indispensávela
criação de instituições perm anentes e flexíveis que assegurem a resolução ágilde conflitos,perm itam a participação de todos os setores da sociedade e definitiva-
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m ente garantam a viabilidade do M ercosulem longo prazo.
Assim
m esm o, apesar da convicção
generalizada que considera que o M ercosul é um
processo econôm ico, m arcam os a nossa posição,
qualseja a de acreditarm os que o m esm o não pode
lim itar-se exclusivam ente a essa área. M uito pelo
contrário,o M ercosulprecisa serum a realidade que
avança para form as de integração que englobem
aspectos sociais,laborais,culturais e políticos.
N esse sentido, o Fórum de M ulheres do
M ercosulconsidera que,para alcançardita realidade,
surge a necessidade de um a adequação perm anente
da estrutura institucionaldo M ercosulque contem ple
a dem anda da sociedade.
N esse sentido, Sr. Presidente, quero solicitar
que todas as propostas e docum entos que não estou
lendo na íntegra,bem com o nosso pronunciam ento,
sejam publicados nos Anais da C asa, na sua
totalidade.
Q uero dizertam bém que toda a docum entação
que recebem os será encam inhada à D ireção do
M ercosul. Vam os enviá-la tam bém à C om issão
Parlam entar C onjunta do M ercosul do C ongresso
N acional, ao C onselho N acional dos D ireitos da
M ulherdo nosso País e ao M inistério das R elações
Exteriores,para que haja um a ação integrada na sua
im plem entação.
Já que estam os falando de M ercosul,registro
tam bém a expectativa em torno de dois tem as que
foram m uito discutidos,em bora não oficialm ente,nos
bastidores desse encontro de m ulheres do M ercosul:
um deles se refere à questão da dolarização da
m oeda argentina,que é um assunto com plexo,sobre
o qualainda há m uitas posições divergentes;o outro
está relacionado a essa reunião que será realizada
no R io de Janeiro,a cham ada C im eira Am érica Latina
U nião Européia.
V.Exªs sabem que,em 27 e 28 de junho,49
governantes de países da Europa,da Am érica Latina
e do C aribe vão reunir-se no R io de Janeiro num
encontro em que – segundo a im prensa – haverá
espaços para a discussão de tem as políticos e
econôm icos,com o,porexem plo,a consolidação e o
aperfeiçoam ento da dem ocracia nos continentes; o
fortalecim ento dos sistem as judiciários; a questão
dos direitos hum anos e da segurança;a luta contra as
drogas; a reform a no atual sistem a das N ações
U nidas;o crescim ento sustentado das econom ias;o
acesso a m ercados e fluxos financeiros e de
investim entos.
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A expectativa é grande.Sabem os que,hoje,o
M ercosulabrange um a população de 211,2 m ilhões de
pessoas.D ele fazem parte quatro paísesoficialm ente,e
m ais dois estão em encam inham ento.Engloba um PIB
de U S$1,108 trilhão,um PIB per capita da ordem de
U S$5.330 e um déficitcom ercialde U S$15,724 bilhões.
C om relação à U nião Européia,V.Exªs conhecem os
dados e sabem da sua im portância.
O Fórum das M ulheres do M ercosulé um órgão
de assessoram ento,regulam entado em lei,do G rupo
da R eunião Especializada de M ulheres do M ercosul.
D esde o ano de 1998,porm eio de um a resolução,foi
aprovado que o Fórum de M ulheres do M ercosuldeve
assessorar,apoiare sugerirpropostas a serem discutidasno âm bito dosórgãosoficiaisdo M ercosul.É im portante que se registre esse fato.
O s dados específicos que estão em nosso relatório – não entram os em m aiores detalhes –,ressaltam os
que são do m ais alto significado.Acredito que a Presidente do capítulo do Fórum de M ulheres do M ercosul
do U ruguai,a D rªN ellyM organt– que foiquem sediou e
coordenou o encontro –,ficou altam ente satisfeita,um a
vez que foram atingidos os objetivos a que esse encontro se propôs.
C um prim ento o Fórum e quero dizertam bém que,
em todos os Estados brasileiros,estão sendo cham adas aquelas m ulheres – políticas,educadoras,em presárias,sindicalistas – que queiram tom arum m aiorconhecim ento a respeito dessa entidade e que possam futuram ente,inclusive,organizá-la em seus Estados.
O Estado de M inas G erais,realm ente,é o Estado
em que está m elhororganizado esse trabalho,que foi
feito a partirda D eputada M aria Elvira,que foia pioneira
nessa participação do Brasilno Fórum de M ulheres do
M ercosul.Estam os agora levando-o ao R io G rande do
Sul,nosso Estado,m as querem os dialogarcom outros
Estados,caso estes dem onstrem interesse de se incorporarnessa luta e nesse espaço de debate referente à
questão do M ercosul.
São essasasconsideraçõesque eu gostaria de fazer,Sr.
Presidente.
M uito obrigada.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SRA.
SENADORA EM ILIA FERNANDES EM SEU
PRONUNCIAM ENTO:
A dim ensãohum anadoprocessodeintegraçãodoCone
Sulém uitopoucopercebidapelasociedadeem geral.Reflexotípico de talatitude é a concepção generalizada,de que o M ercosulseria um projeto m eram ente com ercial,destinado a dar
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vazão aos interesses do capital e das em presas
transnacionais.
C ontudo, se considerarm os o M ercosul, m ais
que um a m era “união aduaneira”, um verdadeiro
instrum ento de desenvolvim ento da produção e de
incentivo à com petitividade da econom ia brasileira,é
preciso adm itirque o alcance de tais m etas exige a
m odernização de nosso sistem a produtivo, o que
com preende a atualização não só da base
tecnológica com o tam bém das relações de trabalho.
N ão há dúvidas de que o M ercado C om um do
C one Sul é um a realidade política e um fato
econôm ico da m aior relevância no cenário m undial.
Entretanto, para que seja, tam bém , um a realidade
socialincontestávelnão se poderá perm itirque sua
capacidade produtiva seja afetada porprocedim entos
discrim inatórios e obsoletos em relação à m ulher,
cuja participação é indispensávelnum processo de
desenvolvim ento m oderno, equilibrado e justo. N o
que se refere aos direitos da m ulhere à garantia de
sua igualdade nas relações fam iliares e laborais,
verificam -se notáveis divergências nos sistem as
jurídicos internos de cada Estado – M em bro.
A presença dessas disparidades m ostra a
necessidade de um a unificação em nívellegislativo.
N o estágio em que se encontra o nosso projeto
integracionalista do C one Sul,m uito distante estam os
de um a condição supranacional. N o entanto,
relativam ente à m ulhere à fam ília,a harm onização se
vislum bra m ais viável,dadas as afinidades históricas
no que se refere à inserção da m ulher,com o fator
produtivo, no processo de desenvolvim ento
econôm ico dos países envolvidos.
Vale ressaltarque a Am érica Latina não seguiu
o m odelo econôm ico dos países industrializados,
onde a m aiorinserção da m ulherno m ercado de trabalho ocorreu em período de m aiorcrescim ento econôm ico e escassez de m ão-de-obra.
Ao contrário, na Am érica Latina, foi a crise
econôm ica que levou um enorm e contingente de
m ulheres para o m ercado de trabalho e essa ação
provocou um significativo crescim ento da População
Econom icam ente Ativa – PEA fem inina,que,som ada ao trabalho inform al,é superiorà PEA m asculina,
na região abrangida pelo M ercosul.
M esm o assim a m ulhernão passou a serconsiderada im portante geradora de renda, por razões
culturais que vem identificando o trabalho da m ulher
com o um a m odalidade com plem entar à do hom em
e,conseqüentem ente,m enorrem unerada.Pode-se
acrescentar, ainda, que a tradição ibero-hispânica
legou à região a idéia da divisão do trabalho dando
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privilégios para o hom em e subordinação para a
m ulher.
Poroutro lado,registram os ainda que,o Brasil
está m ergulhando em um a crise econôm ica,resultado das m ais altas taxas de juros do m undo e do atrelam ento sem precedentes ao capitalespeculativo internacional,com sérias repercussões em todos os
cam pos da sociedade brasileira.
H oje,em conseqüência da brutalrecessão que
atinge a econom ia nacionalem todos os setores,o
Brasilé o quarto país do m undo em núm ero de desem pregados,já chegando perto dos 20% da população econom icam ente ativa. D entre essa im ensidão de brasileiros jogados na m iséria,sem dúvida,
estão m ilhões de brasileiras,de m ulheres de todas
as idades, do cam po e da cidade, que perderam
seus em pregos ou sequer conseguiram entrar no
m ercado de trabalho.É um a situação de tam anha
gravidade que,neste ano,o desem prego é tem a da
C am panha da Fraternidade,prom ovida pela C onferência N acionaldos Bispos do Brasil– C N BB.D iz
D om Luciano M endes:“A C am panha da Fraternidade não aponta apenas para o fato da dim inuição de
trabalho,m as nos pergunta o porquê disso”.
A ideologia neoliberalpatrocinadora dessa crise,que construiu e referendou o dom ínio selvagem
do m ercado sobre nossas sociedades,foiproposto,
em 1990, por representantes do governo norte-am ericano,do Banco M undiale do FM I,que forjou
um novo m odelo para as econom ias latino-am ericanas.Era um a plataform a na qualconstava a defesa do Estado m ínim o,com forte redução
das despesas públicas;a privatização das em presas
e de todas as instâncias estatais;o controle da inflação;a severa redução dos gastos sociais em prolda
austeridade m onetária;a flexibilização das relações
do trabalho com a perda de direitos sociais,previdenciários e trabalhistas,conquistados pelos trabalhadores;e a abertura das nossas econom ias ao com ércio exteriore aos capitais internacionais.
Já em 1995,a IV C onferência Internacionalda
M ulher,realizada em Beijing,havia alertado e reconhecido que as propostas neoliberais, expressas
nas “políticas m acro e m icroeconôm icas,incluindo o
reajuste estrutural,nem sem pre foram desenhadas
levando-se em conta seus im pactos sobre as m ulheres e as m eninas,especialm ente aquelas que vivem
na pobreza.”
Aliados aos aspectos legais e econôm icos,m uitos outros fatores de ordem educacional,culturale
política estão relacionados ao desenvolvim ento socialda m ulherda Am érica do Sule poderão receber
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notávelim pulso com o M ercosul.Levanto algum as
questões:
– Q uala am plitude do acesso e da distribuição educacionalda m ulherpara m elhorar o nívelde saúde, na estrutura fam iliar,
no trabalho,quanto à alim entação,higiene,
prevenção de doenças e outros?
– H averá um a observação sistem ática
nas em presas vinculadas ao M ercosul no
que diz respeito à criação de creches para
os filhos de em pregadas e assistência m édica às m ulheres,já que essas em presas serão responsáveis pelo desenvolvim ento do
processo social?
– H averá redução do perfil etário na
participação econôm ica fem inina,no m ercado de trabalho? Q uala faixa idealnos países industrializados?
– Q ue políticas serão adotadas para
m elhorar a capacidade produtiva da m ulher
para atenderà dem anda do m ercado de trabalho?
A situação de desigualdade e injustiça em que
vivem nossos povos resulta do processo histórico de
atrelam ento aos interesses de poderosos grupos
econônom ico-financeiros internacionais,estreitam ente ligados a grupos nacionais,desvinculados da realidade sociale despidos de espírito patriótico e um a
de suas variáveis m ais graves é a discrim inação política e social,econôm ica e cultural,que recaisobre
nós,m ulheres latino-am ericanas.
A realidade atual,portanto,im põe que a presença das m ulheres nos centros de decisão política seja
ainda m ais efetiva e eficiente,advertindo sobre a gravidade da crise,denunciando os desm andos e apresentando propostas.
M ais do que nunca,a conquista de igualdade de
gênero,além das questões pontuais,passa pela m udança radicalda atualpolítica econôm ica,e dos seus
trágicos desdobram entos sociais e políticos.
N ós,m ulheres do Brasil,Argentina,U ruguaie
Paraguai, tem os a grande responsabilidade de, ao
lado das sugestões e propostas econôm icas,inserir,
nos debates,a sensibilidade,o espírito coletivo,a fraternidade,o hum anism o e o senso m ais profundo de
igualdade.
O FATO R IN STITU C IO N AL
A próxim a tarefa do M ercosul
D esde sua criação,a evolução do M ercosultem
sido m uito prom issora.As relações com erciais entre
seusm em brostêm dem onstrado um claro crescim en-
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to ao m esm o tem po em que se increm enta a confiança dos Estados frente à com unidade internacional.
D efinitivam ente o M ercosulfoipensado com o um a
sólida garantia para o desenvolvim ento de seus integrantes.
Porém ,hoje o M ercosulapresenta claros sinais
de fadiga pela com binação das crises financeiras
com problem as naturais de consolidação e aprofundam ento do processo negociador.
Brasile Argentina,os m aiores sócios do M ercosul,enfrentam atualm ente um a crise própria dos processo de crescim ento e dos efeitos negativos das crises financeiras internacionais.
Som am -se a estas dificuldades as assim etrias
que sem pre existiram entre as m edidas da política
econôm ica (m onetária,fiscale aduaneira)adotadas
individualm ente pelos quatro países;a dificuldade de
levaradiante a consolidação e aprofundam ento das
negociações (sistem a autom otriz,açúcar,código de
defesa do consum idore outros);reclam ações m útuas,resultado das dificuldades internas de cada um
dos países em relação à balança com erciale a redução
do intercâm bio com ercialtotaldentro do M ercosul.
Estasdificuldadesconfirm am o risco que corre o
estabelecido em m atéria institucionalque pode incidir
frente a potenciais investidores internos e externos.
Portais m otivos é nossa intenção gerarum debate em torno da necessidade de dotaro M ercosulde
instituições supranacionais ou inclusive de organism os interestatais que perm itam resolverdisputas com erciais e propornorm as com uns para serem tratadas no Poder Legislativo de cada um dos países-m em bros.
A ausência desta discussão tem determ inado
que toda disputa com ercialse converta praticam ente
em um a questão de Estado.As com issões setoriais
de trabalho – G M C ,do G rupo M ercado C om um ,se
reúnem periodicam ente,porém suas decisões acabam no gargalo do C onselho do M ercado C om um .
Esta realidade evidencia a necessidade de instituições
neutras ou interm ediárias para esclarecere evitarque
cada conflito tenha tanta carga política e envolva diretam ente os chefes de estado.
S e bem que, na atualidade, os m em bros
do M ercosulcontam com a possibilidade de recorrer a um tribunalpara dirim ir suas diferenças, o estado avançado do bloco regionale a
realidade que exige hoje o com ércio internacionaltornam indispensávela criação de instituições perm anentes e flexíveis que assegurem a
resolução ágilde conflitos;perm itam a participação de todos os setores da sociedade e de-

JUNHO 1999

ANAIAS DO SENADO FEDERAL

finitivam ente garantam a viabilidade do M ercosulem longo prazo.
Até agora, a falta de um a interpretação,
sistem atização e conseqüente aplicação de tratados
e protocolos em vigor tem fortalecido os
desequilíbrios
próprios
da
realidade
dos
estados-m em bros; constituindo-se tudo em evidente
obstáculo à consolidação e autonom ia do processo de
integração em curso.
Por conseguinte, a criação de organism os
dotados de um a m aior independência será um a
ferram enta indispensávelpara prom overe respaldar
o rum o do M ercosul que deve responder a
necessidades específicas e transform adas,por isso
há de terum conteúdo m utável.
O Mercosul: uma realidade social, laboral,
política e cultural, além de comercial
Apesarda convicção generalizada que considera o M ercosulcom o um processo econôm ico,acreditam os que o m esm o não se lim ite exclusivam ente a
essa área.M uito pelo contrário,o M ercosulé um a realidade que avança para form as de integração que
englobem aspectossociais,laborais,culturaise políticos.
Para alcançaresta realidade,surge a necessidade de um a adequação perm anente da estrutura
institucionaldo M ercosulque contem ple a dem anda
da sociedade civil.
Conclusão:
Pelo exposto,o Fórum de Mulheres do Mercosul considera que deveria seragilizada um a decisão
que incorpore ao m arco jurídico m ecanism o de solução de controvérsias ágil,que resguarde os direitos e
as inquietudes de todos os setores da sociedade.
N os dias 23, 24, e 25 de m aio passado, se
realizou na C idade M ontevideo/U ruguai,o V Encontro
do Fórum de M ulheres do M ercosul.Participaram 250
m ulheres em presárias, políticas, sindicalistas,
acadêm icas dos países do Bloco R egional.
C om o resultado o M ercosul,se aprovaram -lhes
diversas propostas que serão apresentadas na R EM
– R eunião Especializada de M ulheres do G rupo
M ercado C om um , da qual o Fórum é o único
organism o assessor, que se realizará 11 e 12 de
junho próxim o na cidade de Assunção/Paraguai.
– Entre as propostas m ais significativas se
destacam ,entre outras,as seguintes:
– C om patibilizar a legislação preventiva da
Violência Fam iliar,propondo um curriculum escolar
onde se inclua tem a sobre a violência,assim com o a
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regulam entação da não violência nos m eios de
com unicação.
– Prom overa criação de m ecanism os de ação
afirm ativa para assegurar a participação efetiva da
m ulhernos espaços de decisão política.
– Agilizar a adequação das legislações aos
novos paradigm as do m ercado de trabalho para que
se contem plem os projetos das novas form as
alternativas de trabalho.
– O ferecer assessoram ento quando se
im plem entem os m ecanism os de segm ento dos
direitos consagrados no Acordo Social Laboral do
M ercosul, para que se priorize a verificação do
cum prim ento pelos Países do princípio de não
discrim inação em razão do sexo.
– Prom over a nível regional ações que
favoreçam o acesso ao crédito das m édias e
pequenas em presas porm eio da destinação de fundos
e de linha de crédito fom entando a sim plificação de
trâm ites.
– C riar um
organism o de estrutura
supranacional de consulta, assessoram ento e
resolução de conflitos das M édias e Pequenas
Em presas – M ercosul, que agilize e resolve
objetivam ente os problem as do setor.
Por outro lado, se destacou, a luz da
problem ática da igualdade de oportunidades a
necessidade de prom over a participação das
m ulheres no Sub-G rupo 7 (Indústria)e Sub-G rupo 10
(Laboral)do G rupo M ercado C om um do M ercosul.
Finalm ente ao térm ino do encontro se aprovou
um docum ento relativo ao fatorinstitucionaldo M ercosul.N o m esm o se destaca que em bora,na atualidade,os m em bros do M ercosulcontam com a possibilidade de recorrera um tribunalarbitralpara dirim ir
suas diferenças,o estado avançado no Bloco R egionale a realidade que exige hoje o com ércio Internacional,tornam indispensávela criação de instituições
perm anentese flexíveisque assegurem a resolução ágil
de conflitos;perm itam a participação de todos o setores
da sociedade e definitivam ente garantam a viabilidade
do M ercosulem longo prazo.
Assim m esm o,apesarda convicção generalizada
que considera o M ercosulcom o um processo econôm ico
acreditam os que o m esm o não se lim ite exclusivam ente
a essa área.M uito pelo contrário,o M ercosulé um a realidade que avança para form as de integração que englobem aspectos sociais,laborais,culturais e políticos.
Neste sentido,o Fórum de M ulheres do M ercosul,considera que para alcançardita realidade surge a necessidade de um a adequação perm anente da
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estrutura institucionaldo M ercosulque contem pla a
dem anda da sociedade.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – V.Exª
será atendida na form a regim ental.
A M esa sugere às Srªs e aos Srs.Senadores
que se encontram em outras dependências da C asa
que se dirijam ao plenário,um a vez que haverá votação nom inal.
Prorrogo,pelo prazo perm itido pelo R egim ento
Interno,a H ora do Expediente.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– D e acordo com indicações recebidas das lideranças e nos
term os do disposto no caput do art.5ºda R esolução
nº2,de 1995-C N ,designo para integrarem a C om issão M ista de Planos,O rçam entos Públicos e Fiscalização:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PM D B

R am ez Tebet
W ellington R oberto
Luiz Estevão
José Alencar
G ilberto M estrinho
N aborJúnior
M auro M iranda

Alberto Silva
G ilvam Borges
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Jorge Khoury
José Lourenço
LaelVarella
Laura C arneiro
N euton Lim a
O svaldo C oelho
Paes Landim
Paulo Braga
Santos Filho
W ilson Braga

Sérgio Barcellos
Zila Bezerra

PM D B
Arm ando Abilio
D am ião Feliciano
Freire Júnior
José C haves
José Priante
O svaldo R eis
Pedro C haves
R enato Vianna
Silas Brasileiro
W aldem irM oka
W ilson Santos
vago

Eunicio O liveira
José Borba
vago
vago

PSD B

PFL
M ozarildo C avalcanti
C arlos Patrocínio
M oreira M endes
R om eu Tum a
Edison Lobão
Eduardo Siqueira C am pos
H ugo N apoleão
PSD B
R om ero Jucá
O sm arD ias
Paulo H artung
Luiz Pontes
Lúcio Alcântara
Bloco O posição (PT – PD T – PSB – PPS)
Antonio C arlos Valadares
R oberto Saturnino
Eduardo Suplicy
Sebastião R ocha
Tião Viana
PPB
Luís O távio
Ernandes Am orim
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Antônio C arlos Konder
C arlos M elles
C ésarBandeira

João R ibeiro
Luís Barbosa
Paulo M arinho

Alberto G oldm an
Basílio Villani
João Leão
N árcio R odrigues
Pedro H enry
JovairArantes
Anivaldo Vale
Paulo Feijó
D anilo de C astro
R om m elFeijó
R oberto R ocha
Aloysio N unes Ferreira

Fátim a Pelaes
Pedro C anedo
Paulo M ourão
Em erson Kapaz

PT
Ben-H urFerreira
C arlito M erss
Fernando M arroni
João C oser
João Fassarella
N ilson M ourão
Virgílio G uim arães

Antonio Palocci
Pedro C elso

PPB
Alm irSá
C leonâncio Fonseca
Iberê Ferreira
M árcio R einaldo M oreira
N elson M eurer
R oberto Balestra
Vadão G om es

vago
vago
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PTB
Félix M endonça
José C arlos Elias
vago

vago

PD T
Airton D ipp
G iovanniQ ueiroz
C oriolano Sales
Eurípedes M iranda
Bloco (PSB – PC doB)
Aldo R ebelo
Eduardo C am pos
Luiza Erundina
Pedro Eugênio
Bloco (PL – PST – PM N – PSD – PSL)
Eujácio Sim ões
M arcos C intra
Lincoln Portela
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – Tendo
em vista que o prazo previsto no § 2º do art.5º da
m encionada resolução já se encontra esgotado, a
M esa orienta os integrantes da C om issão para que
se reunam de im ediato para a sua instalação e eleição da sua M esa D iretora.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR )– Sr.Presidente,peço a palavra pela ordem .
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– C oncedo
a palavra a V.EXª.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR .Pela ordem .
Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,pedia palavra pela ordem apenas para fazerum a observação e
um a pergunta.É que,em reunião,o Presidente do Senado,SenadorAntonio C arlos M agalhães,alertou que
a R esolução nº2,de 1995,exige que os Partidos façam o rodízio dos Parlam entares na C om issão de
O rçam ento tanto no que se refere aos M em bros Títulares quanto aos Suplentes.Pergunto:houve respeito
à R esolução nº 2 na indicação dos novos M em bros
da C om issão de O rçam ento?
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– A M esa
deseja esclarecera V.Exªque a R esolução nº2 é precisam ente aquela que foiaprovada,incluindo um dispositivo que revoga a exigência de rodízio.
D e form a que há apenas um equívoco com relação ao núm ero da resolução.N ão é a R esolução nº2
que determ ina o rodízio.A R esolução nº2 é a que revogou a exigência do rodízio.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR ) – Foium
equívoco,Sr.Presidente,m as creio que é um prejuízo para o Senado a revogação desse dispositivo.
Acredito que seria salutaro rodízio.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Em bora
concordando com V.Exª,inform o que a decisão foitom ada pela C asa oportunam ente.
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O Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Srs.Senadores,encontra-se em plenário o
Presidente da Assem bléia da R epública de Portugal,
D eputado António de Alm eida Santos,que visita oficialm ente o Brasila convite do Senado Federal,a quem
convido a tom arassento à M esa.S.Exªestá acom panhado de um a delegação de D eputados com posta
pela D eputada M aria C eleste C orreia e pelos D eputados M iguelR elvas,R uiPedrosa,R odeia M achado e
João C orregedor da Fonseca e tam bém com altos
funcionários daquela C asa.
Para saudaro nosso em inente visitante,concedo a palavra ao SenadorLúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSD B – C E.Pronuncia o seguinte discurso.)– Exm ºSr.Presidente do
Senado Federal,SenadorAntonio C arlos M agalhães,
Exm ºSr.Presidente da Assem bléia da R epública de
Portugal,D eputado António de Alm eida Santos e digna senhora,Exm ªs Senadoras,Exm ºs Srs.Senadores,Exm ºs Srªs e Srs.Parlam entares,m em bros da
Assem bléia da R epública de Portugal,que com põem
a delegação em visita ao nosso País,Exm ºSr.Em baixadorde Portugalno Brasil,dem ais autoridades presentes,é com grande honra que esta C asa do C ongresso N acionalabre hoje as suas portas para receber, neste plenário, delegação parlam entar da
Assem bléia da R epública Portuguesa,chefiada pelo
em inente D eputado António de Alm eida Santos,Presidente do m ais alto Parlam ento de Portugal.
G ostaria de dizer, igualm ente, que é tam bém
grande honra para m im tersido designado pela direção desta C asa para saudarV.Exª,D eputado António
de Alm eida Santos,e sua ilustre com itiva de parlam entares e autoridades portuguesas,nesta visita oficialao Senado de nossa R epública e a Brasília.
Q uero aproveitar esta oportunidade para dizer-lhe,e a todos que o acom panham ,da honra em
tê-los hoje conosco e da oportunidade que se nos
apresenta para trocarm os inform ações e experiências,para nos conhecerm os m elhor,para estabelecerm os intercâm bios m ais freqüentes entre nossas duas
C asas Legislativas e,porque não dizer,para pensarm os juntos questões políticas do nosso tem po que
nos dizem respeito,tais com o,o fortalecim ento da dem ocracia e o seu aprim oram ento com o base fundam entalde governo em nossos países e em nossos
continentes.
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Sr.D eputado António de Alm eida Santos,a sua
trajetória de luta pública desde os tem pos da m ocidade,ora com o advogado nas terras então colonizadas
da antiga capitalLourenço M arques,ora com o m em bro do “G rupo dos D em ocratas de M oçam bique”,ou
com o representante do corajoso G eneralH um berto
D elgado naquela colônia portuguesa,nos tem pos difíceis do finalda década de 50,em pleno auge do regim e salazarista,sua trajetória de luta pública – volto
a dizer –,perm ite-m e defini-lo com o um incansável
defensorda dem ocracia e da liberdade,m esm o sabendo que,naquela conjuntura histórica,corria sério
risco de sofrerviolência física,de serencarcerado ou
de se verrepentinam ente privado dos m ais elem entares direitos que regem a vida em sociedade.
M ais tarde,quando os cravos ornavam os fuzis
dos soldados portugueses nas ruas de Lisboa e em
todo Portugal,no m em oráveldia 25 de abrilde 1974,
em plena efervescência da cham ada “R evolução dos
C ravos”,de novo Vossa Excelência,com m ilhões de
vozes que se ouviam tam bém nas colônias de
além -m ar,ajudaram a derrubaro regim e e instalaram
em seu lugara dem ocracia.
N aquela época, aqui no Brasil, Sr. D eputado
António de Alm eida Santos,tam bém vivíam os outro
m om ento político,m as,m esm o assim ,do Am azonas
ao R io G rande do Sul, m ilhões de brasileiros
choraram baixinho de alegria pela conquista da
liberdade em sua terra. Em nossos corações,
sentim os com o se fora conquista nossa.O m esm o
sentim ento, m as de peito aberto e com m uita
vibração,a nossa colônia de exilados m anifestou nas
ruas, nas avenidas, nos bares, enfim , nas praças
públicas de todo Portugal!
A partir desse novo m om ento histórico,novas
responsabilidades o esperavam em Lisboa.Foiassim
que assum iu o cargo de M inistro da C oordenação
Interterritorial nos quatro prim eiros G overnos
Provisórios;de M inistro da C om unicação Sociale de
M inistro de Assuntos Parlam entares no sexto
G overno Provisório; de M inistro da Justiça no
prim eiro G overno C onstitucional;de M inistro Adjunto
do Prim eiro M inistro no segundo G overno
C onstitucional;de D eputado pelo Partido Socialista
desde que deixou as funções de governo; de
Presidente do Partido Socialista Português desde
1991;de m em bro do C onselho de Estado desde 1985
até o m om ento presente;e,finalm ente,de Presidente
da Assem bléia da R epública desde 1995.
N obres parlam entares portugueses,a nossa e a
sua dem ocracia ainda são m uito jovens e,por isso
m esm o,com o disse no início deste pronunciam ento,
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precisam os solidificá-las m ais profundam ente em
nossos países.
O bservando os acontecim entos políticos m ais
im portantes verificados em Portugal neste século,
podem os distinguir pelo m enos três períodos
m arcantes entre 1900 e 1974, até a conquista da
dem ocracia pelo M ovim ento das Forças Arm adas.D e
certa m aneira,Portugalassistiu ao fim do reinado de
D om M anuelII,destituído porrebelião que proclam ou
a R epública; atravessou 16 anos de instabilidade
republicana que term inou com o G olpe de Estado
m ilitar de 1926, tendo a participação decisiva do
G eneralAntonio O scarde Fragoso C arm ona;assistiu
ao nascim ento da cham ada “Era Salazar”,a partirde
1932 e, finalm ente, viu o seu fim com a queda do
Prim eiro M inistro M arcelo C aetano,em 25 de abrilde
1974. Portanto, a dem ocracia portuguesa é jovem e
acabou de com pletaros seus 25 anos de idade.
Sr.Presidente da Assem bléia da R epública de
Portugal,Srªs e Srs.D eputados portugueses,devo
dizer que nessa era da globalização, das crises
constantes nas econom ias m aduras e nos cham ados
sistem as em ergentes,das relações sociais cada vez
m ais com plexas e individualizadas nos diferentes
países,e de conflitos arm ados perigosos no O riente,
na África e em plena Europa,paira no ar um a forte
sensação de insegurança a respeito do futuro da
dem ocracia. São esses m otivos bastantes a nos
m anterem alerta e a nos exigirem constante vigilância
em defesa de nossas instituições dem ocráticas.
Finalm ente, term ino m inha saudação dizendo-lhes que sejam bem -vindos ao Senado Federal
e ao nosso País. Em Portugal, o Senado não é
m ais do que um a página da história e dependências físicas,que lá no Palácio da Assem bléia da R epública conservam talcom o era o Senado quando
aliexistia.N o Brasil,sem em ulação com a outra
C asa do nosso C ongresso N acional,é um instrum ento ativo de exaltação da dem ocracia e de pleno exercício de nossas atribuições garantidas pela
C onstituição.
N ão erro ao afirm ar que o Senado Federal
vive,no m om ento em que recebe V.Exª,um dos
m om entos m ais lum inosos da sua história. Sintam -se,pois,em sua segunda pátria,porque o Brasilos recebe com o se seus filhos fossem .
É esse o tratam ento que nós,brasileiros,dispensam os aos nossos irm ãos portugueses. M uito
obrigado.(Palm as.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– Tenho a honra de concedera palavra ao Presiden-
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te da Assem bléia da R epública de Portugal,D eputado António de Alm eida Santos.
O SR. ANTÓNIO DE ALMEIDA SANTOS (Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)–
Sr.Presidente do Senado Federaldo Brasil,ilustre D r.
Antonio C arlos M agalhães,Srs.M em bros do Senado
do Brasil,caros C olegas da D elegação Portuguesa,
m inhas senhoras e m eus senhores, eu e os caros
m em bros da delegação que m e acom panha tem os
perfeita consciência da distinção que estam os a receberneste m om ento.Sabem osque não é vulgarum visitante do vosso Senado usarda palavra perante os
Senadores do Brasil.E nós estam os profundam ente
cativados pela honra que recebem os.D iria m esm o
que estou em ocionado.É um dos m om entos altos da
m inha vida,da m inha já longa vida,poderchegarao
Brasile usarda palavra perante os Senadores do País-irm ão.
M as,deixem que,antes de m ais,testem unhe
aquio alto apreço,a profunda adm iração e,já agora,
a grande am izade que nutro pelo Presidente Antonio
C arlos M agalhães.N asceu entre nós,desde a prim eira hora em que nos conhecem os – creio que posso
falarporm im e porS.Exª– um a instintiva sim patia.
N em sem pre acontece isso,sobretudo em hom ens
da nossa idade.M as nasceu entre nós um a instintiva
sim patia,que eu nutro pelo Presidente Antonio C arlos
M agalhães,um a adm iração sem lim ites.
O Presidente Antonio C arlos M agalhães é um
hom em de causas,é um hom em de com bates – e eu
sem pre adm ireios hom ens de causas e de com bates
-, um hom em de grande coragem , um hom em de
grande determ inação,de proverbialinteligência,extraordinário caráter.H om ens assim com eçam a ser
raros,e nós tem os que adm irá-los,apreciá-los e honrá-los poressas suas excepcionais qualidades.D eixem -m e, portanto, antes de saudar a todos, dirigir
um a saudação m uito especialao Presidente Antonio
C arlos M agalhães,a quem – repito – m e ligam laços,
neste m om ento,de profunda e sincera adm iração e já
de m uito sincera am izade tam bém .
Só tenho dele um agravo:até hoje ele tem -m e
prom etido, e nunca cum priu, visitar oficialm ente o
Parlam ento Português:tem -m e enganado.E ele não
é um hom em de enganar ninguém ,m as parece-m e
que vou daquicom a prom essa de que,na prim eira
oportunidade, o Presidente Antonio C arlos M agalhães vaim esm o visitar o Parlam ento Português.E
vai usar da palavra naquele m esm o Parlam ento,
onde é m uito raro que presidentes estrangeiros usem
da palavra e onde o últim o brasileiro que usou dela foi
o vosso saudoso,tam bém m uito adm irado porm im ,o
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Presidente eleito Tancredo N eves.Foium m om ento
alto da nossa vida parlam entar,que m arcou essa visita com o o ponto m ais alto dela;infelizm ente,tivem os
depois que lam entara sua doença e a im possibilidade de tersido,efetivam ente,o Presidente do Brasil.
M as,antes de m ais,quero tam bém agradecer
pelas palavras extrem am ente am áveis do Senador
Lúcio Alcântara,que foiextrem am ente generoso para
com igo.Fez um a im agem talvez excessivam ente generosa do m eu passado;ele não disse nada que não
seja verdadeiro,m asdisse-o com um a ênfase que,de
fato,valorizou o m eu passado político,o m eu currículo com o político e tam bém com o profissional.
É verdade que tam bém fuisem pre um hom em
de com batese um hom em de causase um hom em de
lutas.É verdade que corririscos pela liberdade,pela
dem ocracia,e é verdade que,na jovem dem ocracia
portuguesa,com o ele classificou,eu fuideixando algum as pegadas – não de dinossauro,porque essas
duram m ilhões de anos e as m inhas vão apagar-se
rapidam ente -,algum as pegadas sobretudo na construção jurídica do novo regim e político português e do
novo Estado de D ireito português.Tenho m uito orgulho dessas pegadas.N em todas foram tão positivas
com o eu gostaria que tivessem sido,m as creiam -m e:
m esm o depois da R evolução dos C ravos,não foifácil
a cam inhada que fizem os em direção à dem ocracia
pluripartidária e ao Estado de D ireito que hoje som os.
Som os hoje um país europeu que dirige,da torre de com ando,a construção da U nião Européia,um
projeto extrem am ente exaltante,porque é a prim eira
experiência de globalização em nívelde um só continente – outros têm experiências parecidas e paralelas,nom eadam ente o vosso M ercosul.C om etem os
alguns erros quando construím os a nossa U nião Européia,m as os nossos irm ãos brasileiros não têm que
repetiresses erros se m antiverem contato conosco e
nós lhes puderm os dizerquais foram os erros que com etem os.
A E uropa é um projeto exaltante,sem dúvida.N ós,hoje,som os um país que progride,
tem os um a situação de que podem os vangloriar-nos,m as que não é resultado de um só governo,m as dos governos posteriores à R evolução dos C ravos,vencida que foia fase h e sita n te d o s p rim e iro s a n o s, a fa se d o s g o ve rn o s p ro visó rio s e a té a s d ificu ld a d e s
d o s p rim e iro s g o ve rn o s co n stitu cio n a is.
S o m o s h o je u m pa ís co m u m a e co n o m ia
e sta b iliza d a , u m pa ís co m fo rte s p re o cu pa çõ e s so cia is e fo rte s p re o cu pa çõ e s
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n a re a liza çã o d a ju stiça . N ã o co n seguim os ainda o êxito total, porque nunca há a
perfeição nesses dom ínios,m as tem os cam inhado num sentido positivo e sobretudo orgulham o-nos
que estejam os agora em condições de testem unhar
perante o grande Brasil,nosso irm ão,a nossa solidariedade nesse m om ento difícilque o Brasilatravessa.
A realidade dos investim entos portugueses –
que têm crescido e no últim o ano tiveram um a
expressão fortem ente significativa – só exprim e um a
verdade: a confiança que os portugueses têm no
Brasil, no seu futuro e nos seus dirigentes e na
capacidade de seus dirigentes e de suas instituições
dem ocráticaspara ultrapassarem essa crise e virem a
ser,definitivam ente,o grande país que o Brasilpode
sere é.
D izer que o Brasilé um grande país é dizer a
verdade,é dizeralgo que é justo que seja dito,m as é
pouco. O Brasil não é apenas um grande país, o
Brasil é tam bém um país único nas suas
características, na sua identidade. N ão conheço
nenhum outro país no m undo com um a identidade tão
definida e tão própria com o este m aravilhoso Brasil,
que nós todos adoram os.
Em pé de igualdade brasileiros e portugueses,
não seiqualde nós m ais am a o Brasilou qualde nós
m ais am a Portugal – nessa m edida som os
verdadeiram ente um a fam ília única. Portugalsente
um orgulho enorm e em ter podido contribuir
historicam ente para a criação dessa extraordinária
identidade do povo brasileiro,que é,desde logo,o
país m ais alegre do m undo,país que é um a síntese
adm irável da m elancolia portuguesa – vinda da
história trágica m arítim a, vinda de term os passado
sofrim entos incalculáveis nas sete partidas do m undo
– e da alegria africana.Essa síntese resultou,de fato,
nessa filosofia que eu não diria hedonista, m as de
verdadeira alegria,que é a filosofia básica do povo
brasileiro.
O Brasilnão é apenas um país grande do ponto
de vista territorialou porventura a m aiordem ocracia
política dos nossos tem pos, m as é um Brasilcom
potencialidades únicas, é um Brasil que tem
assegurado um futuro de sucesso em todos os
dom ínios, porque tem um povo sublim e, um povo
adm irável,um povo hum ano,um povo tolerante,um
povo convivente,um povo que tem um a bondade que
já hoje não existe neste m undo egoísta,neste m undo
separado portudo quanto são interesses e egoísm os.
Eu tenho pelo Brasil um a verdadeira
adoração.U m a verdadeira adoração!Visito o Brasil
sem pre que posso, leio tudo o que posso sobre o
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Brasil.C onheço a vossa história,a vossa literatura,
adoro a vossa m úsica, adoro a vossa gente. É
verdadeiram ente um caso de paixão!E creiam :faço
essa confissão com a m aior sinceridade e sem
nenhum a espécie de artifício.
Eu adoro o vosso Brasil.Vivo esta velha paixão
há m uitos anos,desde que deixeide estarproibido de
virao Brasil– fuiproibido nos tem pos ignom iniosos
do passado de sair de Portugale durante cerca de
quinze anos não pude sairpara o exterior.Prim eiro,
não viajava porque não tinha dinheiro, depois não
viajava porque não m e deixavam saire,porfim ,não
viajava porque não tinha tem po,porque m e envolvi
na política,posteriorà R evolução dos C ravos,e não
tinha tem po para fazer viagens.Sem pre que pude,
aqui vim . Levei sem pre daqui um a adm iração
extraordinária.Passeiaquio últim o fim de ano,em
M aceió,encantado com o vosso clim a,encantado com
a água verde cheia de esperança do vosso m ar.
C reio que a nossa história com um é qualquer
coisa de que devem os orgulhar-nos – teve as suas
som bras,teve as suas luzes,com o sem pre têm todas
as histórias, m as o balanço final é um balanço
fabuloso, fabuloso! Tem os um patrim ônio cultural
com um ,tem osescritorescom unse tem osessa pátria
com um ,que é a m aravilhosa língua portuguesa,base
desta com unidade em gestação que é a C PLP.
Vam os, agora, encontrar-nos em Lisboa,
brevem ente, onde espero receber, com todas as
honras, o Presidente Antonio C arlos M agalhães
num a cim eira de presidentes de parlam entos
ibero-am ericanos. D epois irem os a M oçam bique, a
um a cim eira de presidentes da C PLP.Essa troca de
delegações do m ais alto nívele de níveis,talvez,não
tão altos – em nívelda am izade luso-brasileira,entre
o parlam ento português e o parlam ento brasileiro –
podem serportadoras de m uita esperança e podem ,
cada vez m ais, aproxim ar os nossos países,
sobretudo na construção de um m undo globalizado
que vem aíe contra o qualtem os que estaratentos
para não serm os colhidos de surpresa.
A globalização pode sera realização exaltante
de um a utopia sonhada há m uitos anos, m as,
tam bém , pode ser um a arm adilha se nós nos
deixarm os colher de surpresa por ela.Acho que a
m elhor m aneira é, de fato, criarm os globalizações
regionais– U nião Européia,M ercosul,Asean e outras
– para nos fortificarm os para enfrentaros desafios da
globalização de um só m undo,de um m undo único
sonhado pelos utopistas no princípio do século.
Q ueridos am igos e queridos senadores – deixem -m e cham á-los assim –,eu vivo,já porantecipa-
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ção,o m om ento de poderverem Lisboa o Presidente
Antonio C arlos M agalhães.C onvideitam bém o Presidente M ichelTem erda vossa C âm ara de D eputados,
m as esse convite tam bém falhou – isso não reduziu
m uito a m inha adm iração pelo Brasil,devo dizer,porque seique o Brasiltem m uitas razões para não cum prir essas prom essas. A vida m oderna é um a vida
m uito intensa e m uito ocupada,m as eu não saio daquisem a prom essa solene do Presidente Antonio
C arlos M agalhães de que desta vez não m e falha!
Q uero vê-lo na tribuna da Assem bléia da R epública a
usarda palavra,depois do grande Tancredo N eves,
com a m esm a honra,a m esm a dignidade e a m esm a
solenidade. Q uero que ele seja nesse dia um dos
nossos:que ele fale de Portugale eu fale do Brasile
que estreitem os,um a vez m ais,os nossos dois países num abraço que selarem os um com o outro.
Q ueridos Senadores,não quero usardos vosso
tem po além do que é norm ale razoável.Q uero dizer-vos que saúdo,m uito calorosam ente,o Presidente do Senado Federaldo Brasil,m eu grande e adm irado am igo Antonio C arlos M agalhães.Saúdo todos
osSrs.Senadoresdesta C asa nobre,deste nobre Senado.Saúdo,naturalm ente – e é sem pre o prim eiro -,
o vosso Presidente da R epública,com quem tenho
tido a oportunidade de m e encontrarem Portugalnos
últim os tem pos,um a figura que adm iro e que terei
hoje o prazerde serrecebido porele.Saúdo o vosso
governo e saúdo-vos,sobretudo,pela coragem com
que estão enfrentando o desafio conjunturalque neste m om ento se vos põe em resultado da crise da Ásia.
Seique vencereis esse desafio.Seique ireis dar a
volta porcim a,com o o Brasilgosta tanto de dizer,e
que,dentro em breve,as dificuldades serão transform adas em facilidades.Às vezes,as dificuldades são
precisas com o desafios para que,na velocidade adquirida para as ultrapassarm os,sigam os em frente.E
o Brasilbem precisa de seguirem frente a cam inho do
sucesso que está ao seu alcance. Saúdo, naturalm ente,o povo brasileiro,o povo bom do Brasil.Saúdo,naturalm ente,a am izade fraterna entre Portugal
e o Brasil.Foitão agradávelseraquicham ado de filho do Brasil.Q ue bom ,que bom !Foia coisa m ais
agradávelque ouvi,hoje,aqui.E nada poderia ser
m ais agradáveldo que isso.É isso que sou,porcoração, por sentim ento. Sou tam bém um brasileiro,
com o todos vós sois,porsentim ento,verdadeiros e
sinceros portugueses.
Q ueridos am igos,havia no m eu tem po de estudante,se m e lem bro,um sam ba-canção m uito bonito.Vou verse recordo-m e com o era a letra.N ão vou
cantar aqui, em bora vá cantar para o Presidente
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Antonio C arlos M agalhães,quando S.Exªforlá,brevem ente,um fado coim bra,que ainda canto,às vezes.O sam ba era assim :descrevia o Brasil,os coqueirais,os pinhais,as estrelas raras pelo chão,que
os garim peiros procuravam ,e depois dizia que se o
Brasilé grande,o seu povo bom não é m enor.E o
que m e faz adm iraré que,sendo este País tão grande assim ,cabe inteirinho no m eu coração.
D evo dizer-vos que cabe m esm o,já que é dentro do m eu coração que ele está.
M uito obrigado a todos.(Palm as.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Presidente António de Alm eida Santos,da
Assem bléia da R epública Portuguesa,m eus queridos colegas Senadores, D elegação de D eputados
da Assem bléia Portuguesa,que acom panham o Presidente António Alm eida Santos, m eus am igos todos,o Senado Federalrecebe,com m uita efusão,
em oção e entusiasm o m esm o, V. Exª, Presidente
António de Alm eida Santos,e seus com panheiros de
Parlam ento.Alguns até,ouvihá pouco,podem não
com ungar das suas idéias,m as todos respeitam o
com batente e o Presidente da Assem bléia Portuguesa.
V.Exªrecebeu a saudação do Senado Federal
pelo Senador Lúcio Alcântara. S. Exª disse o que
sentim os,m as,com o Presidente da C asa,sinto-m e
no deverde dizerque estam os jubilosos com a sua
presença.A sua vida de luta m erece que todos tenham porV.Exªo respeito indispensávelque o hom em público necessita terpara exerceras suas funções,o que V.Exªtem ,na sua terra e em toda parte,
porque não há quem não conheça a sua vida de
com batente.
V.Exªexerceu os cargos m ais im portantes em
Portugal.M as tenho certeza de que acontece com V.
Exªo que acontece com igo agora:de todos os cargos que exercem os,nenhum é m aiorpara V.Exªque
o de Presidente da Assem bléia da R epública Portuguesa, com o para m im nenhum é m aior que o de
Presidente do Senado.
D aíporque quando saúdo,em nom e dos m eus
colegas,tenho a responsabilidade de dizerque tam bém aqui, com o em Portugal, tem os divergências
ideológicas,m as nos confraternizam os todos,em todos os m om entos difíceis do País,e encontram os,
na política dem ocrática,a saída para as soluções.
Esta C asa do C ongresso, experiente, é um a
C asa que dá exem plo ao Brasile nunca,com o agora,precisam os dar esse exem plo de trabalho para
que o povo sinta que os seus representantes estão
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atentos à situação que o Brasil atravessa, que,
com o bem disse V.Exª,estam os vencendo com trabalho e com sacrifício.N inguém m elhordo que V.Exª
sabe que sem sacrifício não se consegue êxito.O êxito conseguido sem sacrifício é m uito efêm ero e estam o-nos sacrificando para que o nosso País seja cada
vez m ais forte e respeitado no cenário interno e externo.
Sr. Presidente, fico em ocionado ao seu lado,
porque,às vésperas de com pletarm os 500 anos em
que os portugueses aqui chegaram , criaram esse
Brasile souberam se identificarcom a brasilidade até
agora, inclusive nos m ovim entos de independência
que tivem os, sem pre os portugueses foram
com preensivos com as atitudes patrióticas do Brasil.
D aí por que as nossas pátrias cada vez se unem
m ais.; por m ais diferenças que tenham os, sem pre
nos unim os.
Ainda há pouco,V.Exª m e dizia,no gabinete,
que nós,am bos,tínham os dúvida sobre Vieira,se ele
era m ais português ou brasileiro.C laro que considero
ele m ais brasileiro e V.Exª m ais português,m as de
qualquer m aneira o Vieira cantou, com a sua
veem ência, os problem as do Brasil, sobretudo
quando ia a Portugal para nos dar um a posição
m elhor junto ao reino, m as tam bém para dizer, no
Brasil,o quanto valia a figura de Portugalna nossa
colonização.Isso com um verbo ardente,forte,que
caracteriza os com batentes com o V.Exª.
D epois,cam inham os sem pre com problem as e
encontrando soluções, fosse no terreno político ou
fosse no terreno cultural. Todos aqui sabem e
adm iram , sem dúvida algum a, Fernando Pessoa.
H oje,todos são rendidos à pujança do N obel– e o
Brasilse sentiu tam bém prem iado – de Saram ago.E V.
Exª,Sr.Presidente,ainda há pouco tam bém nos dizia
o quanto foiim portante na sua vida de lutador, de
com batente,de conspirador,a figura de Jorge Am ado
nos livros que publicava e que encantava os
portugueses que queriam liberdade.
Então,a nossa identidade vem de toda parte,e
da m inha parte – perdoem os colegas todos – ainda
m ais,porque eu sou – e V.Exªsabe disso – da m ais
portuguesa das terras brasileiras,que é a Bahia.E V.
Exªsabe que preservam os o nosso centro histórico,
com o V. Exªs preservam , e ainda lutam agora na
recuperação totaldos teatros.
Vejo, num lugar e no outro, a presença de
Portugale fico feliz de que os baianos se orgulhem
disso.N esta hora que lutam os pela m anutenção das
instituições dem ocráticas – pois se a república
portuguesa é jovem , na realidade, os ideais
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portugueses vêm de longe –, tam bém rendem os
hom enagens a Portugal.E esses ideais vêm de tão
longe que com preenderam os m ovim entos libertários
do Brasil.V.Exªdisse do apreço que tem porm im ,m as
sabe que não é m enor, ao contrário, deve ser até
m aioro apreço que tenho porV.Exª.Portanto a Bahia
tam bém aqui está com as suas características
portuguesas para louvá-los: a V. Exª e aos seus
com panheiros de visita ao Brasil,convidados que são
pelo nosso Senado.
Eu diria m esm o que falo pelo C ongresso,
porque falo pelo povo brasileiro neste instante que
deseja hom enagearPortugalna figura do Presidente
da Assem bléia da R epública Portuguesa.É isso que
estam os fazendo agora através da oração brilhante
do SenadorLúcio Alcântara e da pequena aula que V.
Exª nos deu sobre o seu país,sobre o nosso País,
sobre a unidade das nossas N ações.
Sr. Presidente Alm eida Santos, V. Exª vaiter
aquiem toda a parte o carinho dos brasileiros,V.
E xª e seus colegas de Assem bléia, isso porque,
com o disse tam bém o Lúcio Alcântara,não consideram os os portugueses que am am o Brasilapenas
portugueses, são tam bém brasileiros. D aí por que
brasileiros e portugueses vão ainda trabalhar m uito
para um m undo só,um m undo a que V.Exªse referia
e que é indispensávelpara que em toda a parte,em
seu país e no nosso,dim inuam os cada dia as desigualdades sociais para fazero povo realm ente feliz.
C oincidentem ente, V. Exª está vendo tam bém
m uito do povo brasileiro nesta tribuna. Todos eles
tam bém falam porm eu interm édio para dizera V.
Exª do nosso am orporPortugale do nosso respeito
pela luta dos portugueses para fazerdo país um a dem ocracia.
Seja m uito feliz no Brasile em toda a parte,porque V.Exª m erece,com o lutador,e Portugalm erece
pela força que deu ao Brasilquando m ais dessa força
nós necessitávam os.
M uito obrigado pela sua presença.(Palm as.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– Vou suspendera sessão,por10 m inutos,para que
todos os Senadores possam cum prim entaros nossos
colegas portugueses com andados pelo Presidente da
Assem bléia,Antônio Alm eida Santos.
(Suspensa às 16 horas e 24 minutos, a sessão é
reaberta às 16 horas e 34 minutos.)
O Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – Está
reaberta a sessão.
Sobre a m esa,ofícios que serão lidos pelo Sr.1º
Secretário em exercício,SenadorC arlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
PSD B/I/N º893/99
Brasília,1ºde junho de 1999
SenhorPresidente,
Indico a Vossa Excelência os D eputados
E D U A R D O B A R B O S A , com o m em bro titular e
M A R ISA SER R AN O ,com o m em bro suplente,para
integrarem a C om issão M ista destinada a analisara
M edida Provisória nº 1.801-13/99, em substituição
aos anteriorm ente indicados.
Atenciosam ente, – D eputado João Almeida,
Vice-Líderdo PSD B.
O F.PSD B/I/N º894/99
Brasília,1ºde junho de 1999
SenhorPresidente,
Indico a Vossa Excelência os D eputados
AD O LFO M AR IN H O , com o m em bro titular e D IN O
FER N AN D ES, com o m em bro suplente, para
integrarem a C om issão M ista destinada a analisara
M edida Provisória nº1.823-1/99,em substituição aos
anteriorm ente indicados.
Atenciosam ente, – D eputado João Almeida,
Vice-Líderdo PSD B.
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1.826/99, em substituição aos anteriorm ente
indicados.
Atenciosam ente, – D eputado João Almeida,
Vice-Líderdo PSD B.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
Sobre a m esa,projeto de R esolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
C arlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 1999
Modifica o inciso I do § 2º do art.
256 do Regimento Interno do Senado
Federal, que trata da retirada das
proposições.
O Senado Federalresolve:
Art. 1º O inciso I do § 2º do art. 256 do
R egim ento Interno do Senado Federal passa a
vigorarcom a seguinte redação:
“Art.256. ..............................................
..............................................................
§ 2º .......................................................
I – despachado pelo Presidente,
quando se tratar da retirada de
requerim ento, indicação ou proposição
apresentada porsom ente um signatário.
............................................................."
Art.2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O F.PSD B/I/N º895/99
Brasília,1ºde junho de 1999
SenhorPresidente,
Indico a Vossa Excelência os D eputados
PED R O H EN R Y, com o m em bro titular e JO VAIR
AR AN TES,com o m em bro suplente,para integrarem
a C om issão M ista destinada a analisar a M edida
Provisória nº 1.824-1/99, em substituição aos
anteriorm ente indicados.
Atenciosam ente, – D eputado João Almeida,
Vice-Líderdo PSD B.
O F.PSD B/I/N º896/99
Brasília,1ºde junho de 1999
SenhorPresidente,
Indico a Vossa Excelência os D eputados B.
SÁ, com o m em bro titular e M AN O EL SALVIAN O ,
com o m em bro suplente,para integrarem a C om issão
M ista destinada a analisar a M edida Provisória nº

Justificação
A presente proposição estabelece com petência
para o Presidente do Senado Federaldespachar o
pedido de retirada de proposição, quando esta tiver
som ente um signatário.
Com a m odificação do inciso Ido § 2ºdo art.256 do
Regim ento Interno,equipara-se a proposição subscrita por
um único parlam entaraos requerim entos e às indicações,
que,por força do dispositivo anteriorm ente citado, são
despachados diretam ente pelo Presidente.
Com o se trata de iniciativa isolada,não há m otivo
para que se subm eta ao exam e do Plenário a vontade do
autorde retirara proposição.Basta que o próprio Presidente exam ine o pedido.Assim ,haverá econom ia processual,na m edida em que não form aisnecessário subm eter
o requerim ento à deliberação do Plenário.
C um pre ressaltar, tam bém , que a retirada de
proposição só será possível,se o respectivo requeri-

49

ANAIS DO SENADO FEDERAL

m ento for apresentado antes de iniciada a votação,
consoante o que já estabelece o § 1ºdo m encionado
art.256.
Além disso, o requerim ento de retirada de
proposição subscrita porm ais de um signatário será
subm etida à deliberação do Plenário,conform e reza
o inciso IIdo § 2ºart.256 do R egim ento Interno.
Assim , com vistas a tornar m ais ágil o
processam ento dos pedidos e a facilitara direção dos
trabalhos legislativos, oferecem os este projeto à
consideração dos nobres senhores Parlam entares
que atuam nesta C asa.
Sala das Sessões, 1º de junho de 1999. –
SenadorCarlos Patrocínio.
LEGISLAÇÃO CITADA
R EG IM EN TO IN TER N O D O
SEN AD O FED ER AL
C APÍTU LO IX
Da Retirada de Proposição
Art.256.A retirada de proposições em curso no
Senado é perm itida:
a) a de autoria de um ou m ais Senadores,
m ediante requerim ento do único signatário ou do
prim eiro deles;
b) a de autoria de com issão, m ediante
requerim ento de seu Presidente ou do R elator da
m atéria, com a declaração expressa de que assim
procede devidam ente autorizado.
§ 1º O requerim ento de retirada de proposição
só poderá serrecebido antes de iniciada a votação e,
quando se tratar de em enda, antes de iniciada a
votação da proposição principal.
§ 2ºLido,o requerim ento será:
a) despachado pelo Presidente, quando se
tratarda retirada de requerim ento ou indicação;
b) subm etido à deliberação do Plenário:
1) im ediatam ente, se a m atéria constar da
O rdem do D ia;
2) m ediante inclusão em O rdem do D ia, se a
m atéria não constarda pauta dos trabalhos da sessão,com distribuição prévia dos avulsos do requerim ento e da proposição.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– O projeto
lido vaià publicação.
A Presidência com unica ao Plenário que o Projeto
de R esolução nº61,de 1999,lido anteriorm ente,ficará
sobre a m esa durante cinco dias úteis,a fim de receber
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em endas,nos term os do art.401,§ 1º,do R egim ento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Sobre a
m esa,requerim ento que será lido pelo Sr.1ºSecretário
em exercício,SenadorC arlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 291, DE 1999
Requer a inserção em Ata de um voto
de pesar pelo falecimento do Pastor Jaime
Wright.
C om fundam ento no disposto no art.218,inciso
VIIdo R egim ento Interno do Senado Federal,requeiro a
Vossa Excelência a inserção em Ata de um voto de pesarpelo falecim ento,no dia 29 de m aio,em Vitória – ES,
do Pastor Presbiteriano, Jaim e W right, coordenador,
juntam ente com o C ardealArcebispo de São Paulo,
D om Evaristo Arns,do projeto Brasil Nunca Mais, do
qualresultou o livro sob o m esm o título,descrevendo a
perseguição política a que foram subm etidos os opositores ao regim e m ilitarinstaurado em 1964,no País.
Justificação
Em 1970, Jaime Wright dava início à sua luta
pelo retorno do regim e dem ocrático ao País.O regim e
m ilitar,im plantado em abrilde 1964,com eçou porderrubar um governo legitim am ente eleito e prosseguiu
pela elim inação das liberdades dem ocráticas, as prisões arbitrárias e a elim inação física de opositores do
regim e,atingindo seu período m ais negro,exatam ente,
nos fins dos anos sessenta e início dos anos setenta.
Jaim e W rightingressou na luta,quando seu irm ão
Paulo,ex-deputado porSanta C atarina e cassado pelo
regim e m ilitar,“desapareceu”com o m uitos outros brasileirosque não se conform aram com a derrubada do sistem a dem ocrático.
Sua participação no com bate ao estado de exceção e pelo restabelecim ento da dem ocracia no Brasil
m erece a nossa m ais grata hom enagem ,no m om ento
em que deixa este m undo,cujas injustiças contribuiu
para reduzir,indo desfrutara paz celestial.
Sala das Sessões,1ºde junho de 1999.– SenadorPedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Esse requerim ento depende de votação,em cujo encam inham ento podem fazeruso da palavra os Srs.Senadores
que o desejarem .
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC )– Peço a palavra para encam inhara votação,Sr.Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Senador,
tem a palavra,inicialm ente,o autordo requerim ento,
SenadorPedro Sim on.Em seguida,será concedida a
palavra a V.Exª.
SenadorPedro Sim on,V.Exªtem a palavra para
encam inhara votação,por5 m inutos.
O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S.Para encam inhara votação.)– Venho à tribuna,Sr.Presidente,
para registrarum voto de pesarpelo falecim ento,no
dia 29 de m aio,no Espírito Santo,do pastorpresbiteriano Jaim e W right, que foi– junto com o C ardeal
D om Evaristo Arns – um dos coordenadores do projeto BrasilN unca M ais,que resultou em um livro sobre
as sevícias e m aus tratos im postos a perseguidos políticos durante o regim e m ilitar.
Pela sua intensa atuação em favordos direitos
hum anos,Jaim e W rightm erece serincluído entre os
principais líderes na luta pelo fim do arbítrio e pelo retorno do Brasilà dem ocracia.
O envolvim ento de Jaim e W rightnessa tarefa
com eçou no início dos anos 70,quando desapareceu
seu irm ão Paulo, ex-deputado por Santa C atarina,
que havia sido cassado logo após o m ovim ento de
1964. Líder estudantil antes de ser eleito, Paulo
W rightdeixou o Brasile voltou em 1965,para,atuando na clandestinidade,ajudara form arcooperativas
de agricultores. D urante vários anos, Jaim e W right
ainda se encontraria,secretam ente,com seu irm ão.
N o livro Um Milagre, Um Universo,o jornalista
Law rence W eschler relata: “em setem bro de 1973,
Jaim e recebeu um telefonem a.Ele caiu,disse nitidam ente um a voz anônim a,e a linha ficou m uda.Paulo
havia ‘desaparecido’– fora seqüestrado nas ruas de
São Paulo,sem deixarvestígios.Jaim e tentou,freneticam ente,localizá-lo nas prisões m ilitares,sem nenhum resultado.M ais tarde,ficou sabendo que o irm ão havia sido torturado e,em m enos de 48 horas,
m orto;com efeito,com o tem po,ele pôde acharprovas do assassinato do irm ão entre os papéis que o
pessoaldo ”BrasilN unca M ais" trouxe à luz;durante
anos,porém ,ele não teve certeza de nada e procurou,
por toda parte,por qualquer tipo de inform ação;até
hoje,ele não pôde recuperaro corpo nem terqualquerindicação de onde está sepultado".
A partirdesse telefonem a,o pastorpresbiteriano buscaria,sem sucesso,obterencontrarinform ações sobre o paradeiro de seu irm ão.Essa tarefa,que
ele desem penhou sem esm orecer,acabou poraproxim á-lo de D om Paulo Evaristo Arns – C ardealde São
Paulo,então a m aiorarquidiocese do m undo –,de
quem se tornou am igo e, m ais tarde, parceiro, na
elaboração do relatório sobre a tortura no Brasil.
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D urante cinco anos, sob a coordenação de
D om Paulo e do PastorW right,um grupo de 30 pessoas coletou – de form a anônim a – o im pressionante
relato das torturas praticadas nos porões do regim e
m ilitar,durante o qual“desapareceram ”124 pessoas.
D iversam ente de um a publicação sem elhante
feita na Argentina,baseada no relato dos perseguidos,no Brasil,o levantam ento foifeito a partirde docum entos oficiais.
N o livro Um Milagre, Um Universo, o jornalista
Law rence W eschler transcreve um depoim ento de
Jaim e W rightem que ele explica essa peculiaridade:
“Para entender o que nos propusem os a fazer em
1979,é preciso entenderum pouco a natureza incom um da ditadura m ilitarno Brasil”.
E explica Jaim e W right:“Sabe,os m ilitares brasileiros eram tecnocratas.Faziam questão de fazer
as coisas de acordo com as regras,m esm o que os
resultados fossem cruéis ou perversos.Por exem plo,eles tinham a obsessão de m anterum registro
com pleto de tudo o que faziam . N unca pensaram
que alguém fosse exam inaresses registros – certam ente não de m odo sistem ático.N unca im aginaram
que teriam de prestarcontas a quem querque fosse.
M as o protocolo, os procedim entos estabelecidos,
exigia registros com pletos e bem ordenados, de
m odo que eles os fizeram .O ra,nas fases do processo de um prisioneiro,as autoridades m uitas vezes
recorriam à tortura.Isso acontecia em parte porque
elas tinham pressa de extrairo m áxim o de inform ações no m ais curto espaço de tem po,para que pudessem efetuar m ais prisões antes que os am igos
do prisioneiro ficassem sabendo da sua prisão e desaparecessem .”
Para concluirseu depoim ento,o pastorpresbiteriano vaibuscarna cultura brasileira possíveis explicações para o fenôm eno da tortura:“M as era tam bém quase um reflexo tradicional, que rem ontava
aos tem pos da escravidão e da Inquisição.U m a confissão era obtida porm eio de torturas,e a verdade
dessa confissão era atestada definitivam ente pela
assinatura da vítim a na versão escrita de suas declarações.”
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Parlam entares,nascidos de pais norte-am ericanos,Jaim e W righte Paulo W rightprestaram grandes serviços ao nosso País.
M erecem todo o nosso respeito e todo o nosso reconhecim ento.
Paulo W rightserá lem brado pela sua atuação
política.Q ueria o m elhorpara o Brasil.Podem os até
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discordarde suas idéias,m as é certo que ele lutava
para m elhorar a situação dos m ais hum ildes deste
País.
Jaim e W right,pelo trabalho político e religioso
que desem penhou ao longo de sua vida,obteve um
lugarde destaque entre os brasileiros que lideraram a
nossa luta contra a tortura.Este é um fato terrívelde
nossa história,m as não podem os perm itirque seja olvidado.O Brasilnão quer,nunca m ais,m ergulharnas
trevas de um a ditadura.O povo brasileiro não aceita
m ais abrirm ão do seu direito à cidadania plena e absoluta.Para que tivéssem os o País que tem os hoje,
totalm ente livre,foipreciso que hom ens com o Jaim e
W right dessem o m elhor de si, nos anos 60 e 70,
quando vivíam os sob o dom ínio do m edo,do ódio e
da selvageria.
Q ue D eus abençoe o PastorJaim e W right!
É verdade que hoje talvez poucos se lem brem
da sua luta e da sua história.N o entanto,m erece o registro,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– C oncedo
a palavra ao SenadorTião Viana para encam inhara
votação.V.Exªdispõe de 5 m inutos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC .Para encam inhara votação.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,tam bém quero m e associarao SenadorPedro Sim on porsua atitude adm irávele louvávele fazer um a justa,breve e hum ilde
hom enagem ,em nom e tam bém de m em bros da com unidade cristã e católica,ao pastorJaim e W right.
D ele já se falou e dele m uito haverem os de ouvir
e falar.C om o m em bro da com unidade cristã e católica,quero destacara im portante contribuição,a serviço do Ecum enism o,do PastorJaim e W right,falecido
no últim o dia 29 de m aio,em Vitória,Espírito Santo.O
im portante ativista brasileiro de D ireitos H um anos viveu a m áxim a do am orna entrega da sua vida a favor
da vida do irm ão. O vendavalque proporcionou o
C oncílio Vaticano II,na década de 1960,contribuiu
decisivam ente para sensibilizar cristãos e
não-cristãos na vivência do ecum enism o.
A prática do am orpela vida,o com prom isso com
a causa da Justiça e o enfrentam ento da ditadura uniram grandes líderes religiosos com o o PastorJaim e
W right,o C ardealde São Paulo,D om Paulo Evaristo
Arns e o R abino H enry Sobel.O testem unho dos religiosos contribuirá para que seus exem plos sejam seguidosporsuascom unidades:a Igreja viverá um tem po único de quem vive com um a só Alm a e segue um
só Senhor.O fundam ento dessa união será o resgate
da dignidade hum ana.E,na sala da Arquidiocese de
São Paulo,na Avenida H igienópolis,brasileiros,ar-
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gentinos,uruguaios,paraguaios,chilenos e bolivianos encontrarão no G rupo do C lam oro pastore am igo que sentiu na sua própria pele a dorda perseguição e do desaparecim ento de seu irm ão Paulo,40
anos,após sessão de tortura no D O I/C odide São Paulo.
Encerrada a luta contra as ditaduras latino-am ericanas,o PastorJaim e concentrou sua luta a
favordos direitos hum anos e contra a tortura praticada poragentes do Estado.
Pastor, am igo, com panheiro e irm ão, Jaim e,
agora ao lado do Paida Vida,intercede pelo com prom isso que nós – cristãos e não-cristãos – devem os
tera favorda Vida e da Justiça.Q ue o seu exem plo
ecum ênico seja lem brado portodas as gerações para
que não nos esqueçam os o ensinam ento de Jesus
que você incorporou na sua prática.A fé sem obras
nada vale.
Essa é um a hom enagem de m em brosda com unidade católica apostólica rom ana ao PastorJaim e.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Srs.Senadores,está concluído o encam inham ento de votação do presente requerim ento.
N a form a regim ental,dispõe o art.161,em seu
parágrafo único:
“Parágrafo único. Q uando houver, entre os docum entos a serem lidos, requerim entos a votar, e se m ais de um Senador
pedir a palavra para encam inhar a votação,
esta ficará adiada para o fim da O rdem do
D ia.”
A votação deste requerim ento fica, portanto,
adiada para após a O rdem do D ia,um a vez que dois
Senadores pediram a palavra para encam inhar.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Passa-se
à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 25, DE 1999 – COMPLEMENTAR
Em regime de urgência – art. 336, inciso II,
do Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 270, de 1999
(Votação nominal)
D iscussão,em turno único,do Projeto
de Leida C âm ara nº25,de 1999 – C om plem entar,de iniciativa do Presidente da R epública (nº 250/98 – C om plem entar, na C asa
de origem ),que dispõe sobre as norm as ge-
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rais para a organização,o preparo e o em prego das Forças Arm adas,tendo
Pareceres favoráveis,sob nºs:
– 276, de 1999, da C om issão de
C onstituição, Justiça e C idadania, R elator:
SenadorIris R ezende;e
– 277, de 1999, da C om issão de
R elações Exteriores e D efesa N acional,
R elator:SenadorPedro Piva.
Ao projeto não foram oferecidas em endas nos
term os regim entais.
Em discussão o projeto,em turno único.(Pausa.)
N ão havendo quem peça a palavra,encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE)– Sr.Presidente,peço a palavra para encam inhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – Tem a
palavra V. Exª, para encam inhar a votação, por 5
m inutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para encam inhar a votação.) – Sr. Presidente,
Sr.ªs e Srs.Senadores,votarem os favoravelm ente a
esse projeto,com o aliás já o fizem os na C om issão de
C onstituição,Justiça e C idadania.G ostaria,entretanto,de fazer dois registros.Entendo que seria recom endávela votação desse projeto,que já cita o M inistério da D efesa,após a em enda constitucional,em
tram itação na C âm ara dos D eputados,que diz respeito à questão das Forças Arm adas.A lógica recom endaria isso. Todavia, esse projeto acabou chegando
antes e,em bora não haja nenhum choque m ais explícito de natureza jurídico-constitucional,entendem os
que dever-se-ia votarprim eiro a em enda constitucional.C om o a C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania entendeu que o projeto deveria servotado agora,
o fizem os a favordo m érito e tam bém o farem os no plenário.
O utro ponto sobre o qualgostaríam os de fazerum
registro é que a Lei,no art21,diz:
“Art.21.A leicriará a Agência Nacional
de Aviação Civilvinculada ao M inistério da Defesa”.
Não quero participar da polêm ica entre M inistros
ou da disputa entre M inistério dosTransportese o da Defesa no tocante a quem estaria vinculada a Agência Nacionalde Aviação Civil,m aspenso que se deveria tertrocado o nom e.
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Porocasião da discussão na Com issão de Constituição,Justiça e Cidadania foidito apenasque a agência
era a continuidade do DAC,que atualm ente está vinculado ao M inistério da Aeronáutica e que, conseqüentem ente,passaria a servinculado ao M inistério da Defesa.
O corre que esta Casa aprovou outras agências
com o a de energia elétrica,a de petróleo,a de telecom unicaçõese deverá aprovara de recursosm ineraisou talvez a de transportes,e essas agências não são vinculadas a nenhum M inistério.São órgãos que tem a função
de preservaros interesses da sociedade ou do consum idor,sem vínculo direto com qualquerM inistério.
Estam os,assim ,abrindo um precedente pelo m enosno caso da Agência Nacionalde Aviação Civil.Reconheço que ela tem algum as especificidades,um a vez
que osradaressão osm esm osda Aeronáutica.Se é assim ,podia tersido encontrado outro nom e que não agência,para não se retirartoda discussão que vem se desenvolvendo em relação às outras agências,as agências reguladoras,que não têm vinculação a M inistério e
que,da form a com o está sendo proposto,passariam a
tervinculação.
Fiz esse registro na Com issão de Constituição e
Justiça e gostaria de fazerum apelo à M esa.O art.21
faz referência a um a leique vaicriara Agência Nacional
de Aviação Civil,que vaiestabelecerasatividadese procedim entos dessa agência.Esperam os,Sr.Presidente,
que ela seja tam bém distribuída para a Com issão de
Infra-Estrutura,porsera com issão técnica com petente
para analisara m atéria citada no art.21.Com essas ressalvas,Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,nosso voto
é favorável.
Durante o discurso do Sr. José Eduardo
Dutra, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – M G )– Sr.
Presidente,peço a palavra para encam inhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlosM agalhães)–
Para encam inhar,concedo a palavra ao nobre Senador
Francelino Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – M G.Para
enca m in h a r a vo ta çã o .) – S r.P re sid e n te ,
a vo ta çã o , pelo S enado Federal, do projeto
de leicom plem entar que instituio M inistério da D efesa – encerrada a tram itação da m atéria no C ongresso – fecha um m om ento histórico desta N ação. E stam os, na verdade, diante da
m a is e xp re ssiva d e m o n stra -
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çã o d e m a tu rid a d e p o lítica e d a m ais eloqüente prova da consolidação das instituições dem ocráticas brasileiras.
O que antes parecia um tabu,hoje se revela a
cristalina constatação de que sob o sadio am biente
dem ocrático,as lideranças responsáveis pelo destino
da N ação podem decidiras questões aparentem ente
m ais com plexas e espinhosas.
Lem bro tentativas anteriores de integração das
Forças Arm adas,em pelo m enos dois m om entos da
nossa história neste século que se finda.Em 1936,
com a proposta de absorção do M inistério da M arinha
pelo M inistério da G uerra,e,em 1965,com a prim eira
m anifestação objetiva com vistas à criação do
M inistério da D efesa. Foram dois m om entos
im portantes e cruciais para a história política e m ilitar
do Brasil,cujo contexto não recom endava o avanço
na direção da associação das Forças Arm adas.
M as, em 1995, quando de seu discurso de
posse no prim eiro m andato,o Presidente Fernando
H enrique C ardoso, iniciando sua tarefa de
consolidação das instituições dem ocráticas, já
anunciava a futura criação do M inistério da D efesa.
Em outubro de 1997,num a histórica reunião da
C âm ara de R elações Exteriores e de D efesa
N acional,foidado partida para a instituição do novo
órgão, com a criação de um grupo de trabalho
interm inisterialpara tratar do assunto. A presença,
nesse colegiado, de lideranças m ilitares e de
expressivas figuras civis que desenvolveriam um
excelente trabalho em conjunto, indicava que se
buscaria um a solução que consultasse,em prim eiro
lugar,os m ais elevados interesses nacionais.Foram
então estabelecidos os fundam entos legais e
conceituais para a criação do M inistério da D efesa,
órgão centralda política de defesa nacional.
Seguiu-se a tradição constitucional brasileira.
R ecusou-se a im portação pura e sim ples de m odelos
externos, os
quais, em bora
funcionando
corretam ente, guardam características específicas
de cada N ação,obviam ente diferentes das nossas.E
o resultado aíestá.Terem os um M inistério da D efesa
m oderno em sua concepção.U m núcleo que pensará
e agirá o tem po todo em função do em prego eficaz
das Forças Arm adas em torno do objetivo m aiorda
política de D efesa N acional. U m M inistério voltado
para a otim ização da capacidade de defesa do País,
com prom etido com a m odernização e a racionalização
das Forças Arm adas,com sua atualização num m undo
que evoluitecnologicam ente em alta velocidade.
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M as terem os tam bém um M inistério da D efesa
intensam ente envolvido com os m ais am plos
objetivos nacionais.Participante ativo do processo de
recuperação do crescim ento econôm ico, de
superação das desigualdades regionais e de renda e
de absorção de am plas parcelas da população
brasileira ao processo produtivo. U m M inistério,
enfim , com prom etido com o desenvolvim ento e o
progresso de nosso País.
D esejo encerrarsalientando a feliz coincidência
de encontrar-se à frente do M inistério da D efesa,no
m om ento de sua institucionalização,o M inistro Elcio
Alvares.Todos sabem os e testem unham os tratar-se
de um a figura honrada,um político da m elhorestirpe,
um raro espírito público que na política só am ealhou
um a riqueza:a honestidade e a seriedade.Entrou na
política com poucos recursos m ateriais e saiu com
m enos ainda,m as em com pensação nos deixou,e
especialm ente aos jovens que estão ingressando na
atividade política,inesquecíveis lições de hum ildade
e seriedade ao longo da sua atividade pública. O
M inistério da D efesa não poderia estarem m elhores
m ãos.
M uito obrigado.
O SR. JADER BARBALHO (PM D B – PA)– Sr.
Presidente,peço a palavra para encam inhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – C om a palavra o Senador Jader
Barbalho,para encam inhara votação.
O SR. JADER BARBALHO (PM D B – PA.Para
encam inhara votação.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,desejo,em nom e
da Liderança do PM D B,registrarnosso apoio a esse
projeto de leicom plem entar.Esse é um dado histórico.N ós que rom pem os com o regim e autoritário,que
vivenciam os a plenitude do regim e dem ocrático no
Brasil,tem os que festejara aprovação,nesse m om ento,da criação do M inistério da Defesa.Fica claro que a
questão da defesa nacionalé um problem a da sociedade
brasileira.Havia um a visão equivocada de que era um
problem a da área m ilitar.Com a criação do M inistério da
Defesa fica m ais do que nunca claro que é um a preocupação de todos:da área m ilitare da sociedade civil.
O fato de o M inistro da Defesa ser um civil,
ex-colega nosso nesta Casa,o M inistro Elcio Alvares,
dem onstra,Sr.Presidente,o avanço das conquistas dem ocráticas no B rasil. E neste m om ento
não poderia de form a algum a, com o Líder do
P M D B no Senado Federal,deixarde dara m inha aprovação e festejaro estágio político que alcançam os.M ais
do que nunca,é responsabilidade do Senado acom panharde perto as políticas de defesa e de interesse do
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País.É o registro que faço,com a recom endação de
aprovação à Bancada do PM D B.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP) – Sr.
Presidente,peço a palavra com o R elator.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– C om a palavra o SenadorPedro Piva,
com o R elatordo projeto.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP. Para
encam inhara votação.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente, Srs. senadores, com prazer e m uita
honra fuio R elatordesse projeto que cria o M inistério
da D efesa. Após tantos anos, com o frisou o nobre
Senador Jader Barbalho, chegam os à plenitude
dem ocrática em condições de votarum projeto de tal
m agnitude. É um projeto que se explica pela sua
im portância.
O M inistério da D efesa passa a coordenar as
três Arm as,que,durante vários m om entos da história
do nosso País,tiveram alguns problem as e que às
vezes foram de difícil superação. C om o disse o
SenadorBarbalho,é função dos Senadores zelarpor
esta instituição,onde tem os a C om issão de R elações
Exteriores e D efesa N acional,e zelarpelo M inistério
da D efesa.
Fico satisfeito que todos os Líderes que já se
pronunciaram sobre esse projeto tenham se
m anifestado favoravelm ente.M uito obrigado.
O SR. GERSON CAMATA (PM D B – ES)– Sr.
Presidente,peço a palavra para encam inhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – Para encam inhar a votação, com a
palavra o SenadorG erson C am ata.
O SR. GERSON CAMATA (PM D B – ES.Para
encam inhara votação.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,nobres Senadoras e Senadores,queria
fazerum registro.Esse projeto que estam os votando,
essa leicom plem entar,na verdade,é um avanço histórico do Brasil.D epois de todo aquele processo do
regim e m ilitar,da redem ocratização,vam os ingressar
agora num período em que os M inistérios m ilitares ficam sob o com ando de um civilindicado pelo Senhor
Presidente da R epública.Estam os vendo agora essas lam entáveis cenas da ação da O tan na Iugoslávia.Todo relatório das atividades da O tan é feito por
um civil,o ex-D eputado espanholJavierSolana,que
é o Secretário-G eralda O tan.Q uerdizer,a m aiorpotência m ilitardo m undo,que é a O rganização do Tratado do Atlântico N orte,na verdade,tem com o Secretário-G eralum civil,um ex-parlam entarespanhol.D epois que faz o relatório,ele convida um m ilitar,que faz
o relatório específico da área dele,isto é,um civilestá
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com andando a m aiorconjugação de forças m ilitares
do m undo.
H oje,com a m odernidade da Am érica Latina,o
Brasil, que participa do M ercosul, aproxim ou-se da
Argentina,que era sem pre apontada com o um perigo.
O grande visionário D om Pedro II,vendo a confluência
do rio da Prata e percebendo que a Província C isplatina
deveria transform ar-se na R epública do U ruguai,disse
que havia necessidade de um país pendular entre o
Brasile a Argentina,para evitarfuturos confrontos entre
as duas potências da Am érica do Sul.
O m undo foim udando com um a rapidezextraordinária,e hoje com a criação do M ercosul,tem os a
Argentina com o o m aiorparceiro econôm ico e com erciale talvez o m aioraliado m ilitar.As coisas realm ente m udaram .
Portanto,a m odernização das Forças Arm adas
vaicom eçarporaí.Este é o cam inho que os m ilitares
hoje devem procurar: um a força arm ada pequena,
não m uito custosa ao povo brasileiro,ágilna ação,
com o devem serhoje.O Brasilnão pode,está escrito
em nossa C onstituição,usarforças para ocuparterritórios estrangeiros;só para defendero nosso.Vam os
defendê-lo com técnica,com um a força arm ada m oderna e barata para o contribuinte.O s recursos que
sobrarem desses investim entos poderão serusados
na área social.
D entro desse espírito,o que nos leva a acreditar
m uito no sucesso desse avanço que o Presidente
Fernando H enrique C ardoso proporciona ao Brasil,é
o prim eiro M inistro indicado,nosso com panheiro,de
cuja lealdade,seriedade e hom bridade som os testem unhas.É um hom em que,com habilidade e longa
convivência na vida política,poderá sero prim eiro M inistro que levará os três M inistérios m ilitares em um
única direção:a de servirà defesa do território brasileiro,à defesa da dem ocracia e à estabilidade de nossas instituições,com o vem os acontecerno m undo inteiro.
Sr. Presidente, cum prim ento o Presidente da
R epública pela coragem de tratardesse assunto,que
era tido com o um cristalentre algodões.Felizm ente
tudo está transcorrendo com a m aiortranqüilam ente,
com a m aiornorm alidade.O M inistro já está atuando
m esm o antes da oficialização do M inistério,que agora se torna realidade.O voto que vam os proferiré histórico;daquia m uitos anos nos lem brarem os dele e
dos que,neste m om ento,apóiam essa iniciativa em favordo Brasilda era m oderna.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)
– Sr.Presidente,peço a palavra para encam inharvotação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães) – Senador Sebastião R ocha,o Senador R oberto R equião já havia pedido a palavra,de m aneira que V.E xªfalará posteriorm ente.
Tem a palavra o SenadorR oberto R equião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PM D B – PR .
Para encam inhara votação.Sem revisão do orador.)
– Sr.Presidente,a idéia do M inistério da D efesa em
outras circunstâncias,em circunstâncias norm ais,é
interessante e defensável.N o entanto,neste m om ento,quero concordarcom o SenadorC am ata que a votação deste projeto pelo Senado é um avanço histórico,m as é um avanço histórico sobre a C onstituição,
que não prevê o M inistério da D efesa.M ais do que
um avanço,Senador,é um atropelam ento histórico
do processo constitucionale do Legislativo.
Em outras circunstâncias em que eu não visse
am eaça à soberania nacional,em que eu não vislum brasse a deliberada intenção de elim inarbastiõesde resistência nacionalista não-xenófobos,m as de resistência nacionalista no País,votaria,sem a m enorsom bra
de dúvida,aprovando o M inistério da D efesa e a possibilidade da escolha de um civilpara conduzi-lo.
Porém ,no caudaldas reform as constitucionais
desnacionalizantes,no caudalda globalização e do
favorecim ento do capitalinternacional,no caudaldas
agressões do G att,diante da am eaça concreta de integração do Brasilna Alalc,subm etendo a nossa econom ia de form a definitiva a interesses que não são os
nacionais,eu,pessoalm ente,não voto nesse avanço
histórico ou nesse atropelam ento do processo constitucional.
M eu voto é contra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– C om a palavra o SenadorSebastião R ocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP.
Para encam inhara votação.Sem revisão do orador.)
– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,respeito as
considerações feitas pelo SenadorR oberto R equião,
que considero um a grande resistência a esse m odelo
neoliberalque se im planta no País,m as tenho um entendim ento diferente a respeito da criação do M inistério da D efesa.
Acredito que este M inistério contribui,de fato,
para o aperfeiçoam ento dem ocrático em nosso País.
Entendo que o Brasilsó tem a ganharcom a existência de um a autoridade que possa harm onizar as
ações das Forças Arm adas e,além da defesa nacional,agiraproveitando o potencialdesenvolvim entista
que essas Forças têm .
D esde já faço um apelo ao M inistro Elcio Alvares,nosso ex-colega de Senado,hom em que sem pre
foim uito com preensivo quando havia divergências entre G overno e O posição – quando Líder do G overno
nesta C asa,tinha sem pre um a postura de grande respeito para com a O posição – no sentido de que o M inis-
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tério da D efesa se volte com m aioratenção,com m aiorênfase para as questões da Am azônia.
N ão tenho a m enordúvida de que a Am azônia
é,sim ,um foco de am bição internacional,e projetos,
do ponto de vista estratégico,de defesa nacionaldevem ,cada vez m ais,ser im plem entados e fortalecidos pelo G overno.
N a sem ana passada, estive num a audiência
com o M inistro Elcio Alvarese com o M inistro do Exército,C leuberVieira,exatam ente conversando sobre
essas questões estratégicas de defesa da Am azônia.
C om o se sabe,a Am azônia detém um percentualelevadíssim o – m ais de um quarto – da água doce do
planeta e detém um a reserva de biom assa invejável
com o fonte alternativa de geração de energia elétrica.
Projetos com o o C alha N orte,porexem plo,que não
era em inentem ente m ilitar,m as um projeto,tam bém ,
de natureza institucional,de natureza diversificada,
que deveria ser conduzido por vários m inistérios.
Infelizm ente,os m inistérios civis se om itiram ,negligenciaram ,e as ações,de certa form a,foram conduzidas apenas pelos m inistérios m ilitares.M as o C alha
N orte não é apenas um projeto de ação m ilitarpara a
Am azônia.Então,projetos com o o C alha N orte devem serrevitalizados.O Projeto Sivam deve serim plem entado com m aior brevidade.Fuium contestadordas questões que se levantaram aquino que diz
respeito a ilegalidades,a falhas,a suspeitas de irregularidades na condução do Sivam ,m as reconheço a
im portância dos Projetos Sivam e Sipam para a Am azônia e para o Brasil.
Portanto, espero que o G overno, em blem ado
hoje na figura do M inistro Elcio Alvares,consiga,de
fato,harm onizaras ações das Forças Arm adas tanto
na criação de um projeto estratégico de defesa nacional,quanto na im plem entação de novos rum os de desenvolvim ento para o nosso País,utilizando o potencialque as Forças Arm adas têm nesse sentido.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– AosSrs.Senadoresque não votaram ,peço fazê-lo.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE)– A Liderança do Bloco recom enda o voto “sim ”.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A)– A Liderança do PFL recom enda o voto “sim ”,Sr.Presidente.
O SR. JADER BARBALHO (PM D B – PA)– O
PM D B recom enda o voto “sim ”,Sr.Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSD B – R R )– O PSD B
recom enda o voto “sim ”,Sr.Presidente.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– O PPB recom enda o voto “sim ”.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Peço aos Srs.Senadores que venham votar,
pois a m atéria exige quorum qualificado.
(Procede-se à votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – Votaram “sim ” 56 Srs. Senadores; e
“não”3.
H ouve 1 abstenção.
Total:60 votos.
Aprovado.
A m atéria vaià sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 25, DE 1999 – COMPLEMENTAR
Dispõe sobre as normas gerais para
o organização, o preparo e o emprego
das Forças Armadas.
O C ongresso N acionaldecreta:
C APÍTU LO I
Disposições Preliminares
SEÇÃO I
Da Destinação e Atribuições
Art. 1º As Forças Arm adas, constituídas pela
M arinha,pelo Exército e pela Aeronáutica,são instituições nacionais perm anentes e regulares,organizadas com base na hierarquia e na disciplina,sob a autoridade suprem a do Presidente da R epública e destinam -se à defesa da Pátria,à garantia dos poderes
constitucionais,e,por iniciativa de qualquer destes,
da leie da ordem .
Parágrafo único.Sem com prom etim ento de sua
destinação constitucional, cabe tam bém às Forças
Arm adas o cum prim ento das atribuições subsidiárias
explicitadas nesta LeiC om plem entar.
SEÇÃO II
Do Assessoramento ao Comandante Supremo
Art.2ºO Presidente da R epública,na condição
de C om andante Suprem o das Forças Arm adas,é assessorado:
I– no que concerne ao em prego de m eiosm ilitares,pelo C onselho M ilitarde D efesa;e
II– no que concerne aos dem ais assuntos pertinentes à área m ilitar,pelo M inistro de Estado da D efesa.
§ 1º O C onselho M ilitarde D efesa é com posto
pelos C om andantes da M arinha,do Exército e da Aeronáutica e pelo C hefe do Estado-M aiorde D efesa.
§ 2ºN a situação prevista no inciso Ideste artigo,
o M inistro de Estado da D efesa integrará o C onselho
M ilitarde D efesa na condição de seu Presidente.
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C APÍTU LO II
Da Organização
SEÇ ÃO I
Das Forças Armadas
Art.3ºAs Forças Arm adas são subordinadas ao
M inistro de Estado da D efesa,dispondo de estruturas
próprias.
Art.4ºA M arinha,o Exército e a Aeronáutica dispõem ,singularm ente,de um C om andante,nom eado
pelo Presidente da R epública,ouvido o M inistro de
Estado da D efesa,o qual,no âm bito de suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva
Força.
Art.5º O s cargos de C om andante da M arinha,
do Exército e da Aeronáutica são privativos de oficiais-generais do últim o posto da respectiva Força.
§ 1º É assegurada aos C om andantes da M arinha,do Exército e da Aeronáutica precedência hierárquica sobre os dem ais oficiais-generais das três Forças Arm adas.
§ 2º Se o oficial-generalindicado para o cargo
de C om andante da sua respectiva Força estiver na
ativa, será transferido para a reserva rem unerada,
quando em possado no cargo.
§ 3º São asseguradas aos C om andantes da
M arinha,do Exército e da Aeronáutica todas as prerrogativas,direitos e deveres do Serviço Ativo,inclusive com a contagem de tem po de serviço,enquanto
estiverem em exercício.
Art.6ºO PoderExecutivo definirá a com petência dos C om andantes da M arinha,do Exército e da
Aeronáutica para a criação,a denom inação,a localização e a definição das atribuições das organizações
integrantes das estruturas das Forças Arm adas.
Art.7ºC om pete aos C om andantes das Forças
apresentarao M inistro de Estado da D efesa a Lista de
Escolha,elaborada na form a da lei,para a prom oção
aos postos de oficiais-generais e indicar os oficiais-generaispara a nom eação aoscargosque lhessão
privativos.
Parágrafo único.O M inistro de Estado da D efesa, acom panhado do C om andante de cada Força,
apresentará os nom es aos Presidente da R epública,
a quem com pete prom overos oficiais-generais e nom eá-los para os cargos que lhes são privativos.
Art.8ºA M arinha,o Exército e a Aeronáutica dispõem de efetivos de pessoalm ilitare civil,fixados em
lei, e dos m eios orgânicos necessários ao cum prim ento de sua destinação constitucionale atribuições
subsidiárias.
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Parágrafo único.C onstituem reserva das Forças Arm adas o pessoalsujeito a incorporação,m ediante m obilização ou convocação,pelo M inistério da
D efesa,porinterm édio da M arinha,do Exército e da
Aeronáutica,bem com o as organizações assim definidas em lei.
SEÇ ÃO II
Da Direção Superior das Forças Armadas
Art.9ºO M inistro de Estado da D efesa exerce a
direção superior das Forças Arm adas,assessorado
pelo C onselho M ilitarde D efesa,órgão perm anente
de assessoram ento, pelo Estado-M aior de D efesa,
pelasSecretariase dem aisórgãos,conform e definido
em lei.
Art.10.O Estado-M aiorde D efesa,órgão de assessoram ento do M inistro de Estado da D efesa,terá
com o chefe um oficialgeneraldo últim o posto,da ativa,em sistem a de rodízio entre as três Forças,nom eado pelo Presidente da R epública,ouvido o M inistro
de Estado da D efesa.
Art. 11. C om pete ao Estado-M aior de D efesa
elaboraro planejam ento do em prego com binado das
Forças Arm adas e assessorar o M inistro de Estado
da D efesa na condução dos exercícios com binados e
quanto à atuação de forças brasileiras em operações
de paz,além de outras atribuições que lhe forem estabelecidas pelo M inistro de Estado da D efesa.
C APÍTU LO III
Do Orçamento
Art.12.O orçam ento do M inistério da D efesa
contem plará as prioridades da política de defesa nacional,explicitadas na Leide D iretrizes O rçam entárias.
§ 1ºO orçam ento do M inistério da D efesa identificará as dotações próprias da M arinha,do Exército e
da Aeronáutica.
§ 2ºA consolidação das propostas orçam entárias das Forças será feita pelo M inistério da D efesa,
obedecendo-se as prioridades estabelecidas na política de defesa nacional,explicitadas na Leide D iretrizes O rçam entárias.
§ 3ºA M arinha,o Exército e a Aeronáutica farão
a gestão,de form a individualizada,dos recursos orçam entários que lhes forem destinados no orçam ento
do M inistério da D efesa.
C APÍTU LO IV
Do Preparo
Art. 13. Para o cum prim ento da destinação
constitucional das Forças Arm adas, cabe aos C o-
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m andantes da M arinha,do Exército e da Aeronáutica
o preparo de seus órgãos operativos e de apoio,obedecidas as políticas estabelecidas pelo M inistro da
D efesa.
Art.14.O preparo das Forças Arm adas é orientado pelos seguintes parâm etros básicos:
I– perm anente eficiência operacionalsingulare
nas diferentes m odalidades de em prego interdependentes;
II– procura da autonom ia nacionalcrescente,
m ediante contínua nacionalização, de seus m eios,
nela incluídas pesquisa e desenvolvim ento e o fortalecim ento da indústria nacional;
III– correta utilização do potencialnacional,m ediante m obilização criteriosam ente planejada.
C APÍTU LO V
Do Emprego
Art.15.O em prego das Forças Arm adas na defesa da Pátria e na garantia dos poderes constitucionais,da leie da ordem ,e na participação em operações de paz,é de responsabilidade do Presidente da
R epública,que determ inará ao M inistro de Estado da
D efesa a ativação de órgãos operacionais,observada a seguinte form a de subordinação:
I – diretam ente ao C om andante Suprem o, no
caso de C om andos C om binados,com postos porm eios adjudicados pelas Forças Arm adas e,quando necessário,poroutros órgãos;
II– diretam ente ao M inistro de Estado da D efesa,para fim de adestram ento,em operações com binadas,ou quando da participação brasileira em operações de paz;
III– diretam ente ao respectivo C om andante da
Força,respeitada a direção superior do M inistro de
Estado da D efesa,no caso de em prego isolado de
m eios de um a única Força.
§ 1ºC om pete ao Presidente da R epública a decisão do em prego das Forças Arm adas,poriniciativa
própria ou em atendim ento a pedido m anifestado por
quaisquer dos poderes constitucionais,por interm édio dos Presidentes do Suprem o TribunalFederal,do
Senado Federalou da C âm ara dos D eputados.
§ 2ºA atuação das Forças Arm adas,na garantia
da leie da ordem ,poriniciativa de qualquerdos poderes constitucionais,ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da R epública,
após esgotados os instrum entos destinados à preservação da ordem pública e da incolum idade das pessoas e do patrim ônio, relacionados no art. 144 da
C onstituição Federal.
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CAPÍTULO VI
Das Disposições Complementares
Art.16.C abe às Forças Arm adas,com o atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvim ento nacionale a defesa civil,na form a determ inada
pelo Presidente da R epública.
Art.17.C abe à M arinha,com o atribuições subsidiárias particulares:
I – orientar e controlar a M arinha M ercante e
suas atividades correlatas,no que interessa à defesa
nacional;
II– provera segurança da navegação aquaviária;
III– contribuirpara a form ulação e condução de
políticas nacionais que digam respeito ao m ar;
IV – im plem entare fiscalizaro cum prim ento de
leis e regulam entos,no m are nas águas interiores,
em coordenação com outros órgãos do PoderExecutivo,federalou estadual,quando se fizernecessária,
em razão de com petências específicas.
Parágrafo único. Pela especificidade dessas
atribuições, é da com petência do C om andante da
M arinha o trato dos assuntos dispostos neste artigo,
ficando designado com o “Autoridade M arítim a”,para
esse fim .
Art.18.C abe à Aeronáutica,com o atribuições
subsidiárias particulares:
I– orientar,coordenare controlaras atividades
de Aviação C ivil;
II– provera segurança da navegação aérea;
III– contribuirpara a form ulação e condução da
Política AeroespacialN acional;
IV – estabelecer,equipare operar,diretam ente
ou m ediante concessão,a infra-estrutura aeroespacial,aeronáutica e aeroportuária;
V – operaro C orreio Aéreo N acional.
Parágrafo único. Pela especificidade
dessas atribuições,é com petência do C om andante
da Aeronáutica o trato dos assuntos dispostos neste
artigo, ficando designado com o “Autoridade
Aeronáutica”,para esse fim .
C APÍTU LO VII
Das Disposições Transitórias e Finais
Art.19.Até que se proceda a revisão dos atos
norm ativos pertinentes,as referências legais a M inistério ou a M inistro de Estado da M arinha,do Exército
e da Aeronáutica passam a ser entendidas com o a
C om ando ou a C om andante dessas forças,respectivam ente,desde que não colidam com atribuições do
M inistério ou M inistro de Estado da D efesa.
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Art.20.O s M inistérios da M arinha,do Exército e
da Aeronáutica serão transform ados em com andos,porocasião da criação do M inistério da D efesa.
Art.21. Leicriará a Agência N acionalde Aviação C ivil,vinculada ao M inistério da D efesa,órgão regulador e fiscalizador da Aviação C ivil e da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária,estabelecendo,entre outras m atérias institucionais,quais,
dentre as atividades e procedim entos referidos nos
incisos Ie IV do art.18,serão de sua responsabilidade.
Art.22.Esta leiC om plem entarentra em vigorna
data de sua publicação.
Art.23.R evoga-se a LeiC om plem entarnº 69,
de 23 de julho de 1991.
Senado Federal, de junho de 1999.– Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PD T – AM )
– Sr.Presidente,solicito a palavra pela ordem .
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– V.Exªtem a palavra.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PD T – AM .
Pela ordem .Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,
com o já o fiz na C om issão de C onstituição,Justiça e
C idadania, alerto a M esa para que recom ende à
C om issão de R edação cuidado na revisão do texto da
lei ora aprovada, que contém , pelo m enos, três
clam orosos erros de português.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – A essas coisas se responde com a
cabeça.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– Item 2:
R EQ U ER IM EN TO N º245,D E 1999
Votação, em
turno único, do
R equerim ento nº 245,de 1999,do Senador
Paulo H artung, solicitando, nos term os
regim entais, a tram itação conjunta das
Propostas de Em enda à C onstituição nºs 29
e 39,de 1999,por versarem sobre critérios
de distribuição da parcela do IC M S
pertencente aos m unicípios.
Em votação o requerim ento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
As m atérias passam a tram itar em conjunto e
retornam à C om issão de C onstituição, Justiça e
C idadania.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio
M agalhães)– Item 3:
R EQ U ER IM EN TO N º246,D E 1999

C arlos

Votação, em
turno único. do
R equerim ento nº 246,de 1999,do Senador
G eraldo C ândido, solicitando, nos term os
regim entais,que sobre o Projeto de Leido
Senado nº 165, de 1999, de autoria do
Senador Luiz Estevão, que dispõe sobre a
preservação da concepção urbanística da
C apital Federal e dá outras providências,
além da C om issão constante do despacho
inicialde distribuição,seja ouvida,tam bém ,
a de Serviços de Infra-Estrutura.
Em votação o requerim ento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à C om issão de Serviços de
Infra-estrutura e, posteriorm ente, à C om issão de
Educação,em decisão term inativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– Item 4:
R EQ U ER IM EN TO N º247,D E 1999
Votação, em
turno único, do
R equerim ento nº 247,de 1999,do Senador
Antero Paes de Barros, solicitando, nos
term os regim entais, a retirada, em caráter
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº
299, de 1999, de sua autoria, que
acrescenta alínea ao art.38 da Leinº4.117,
de 27 de agosto de 1962 (C ódigo Brasileiro
de Telecom unicações).
Em votação o requerim ento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
A m atéria vaidefinitivam ente ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – Esgotada a m atéria constante da
O rdem do D ia.
Passa-se,agora,à votação do R equerim ento nº
291,de 1999,lido no Expediente,que propõe voto de
pesarpelo falecim ento do PastorJaim e W right.
Em votação o requerim ento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
Será cum prida a deliberação do Plenário.
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O SR . PR ESID EN TE (Antonio C arlos M agalhães) – Sobre a m esa,requerim ento que será lido
pelo Sr.1º Secretário em exercício,SenadorC arlos
Patrocínio.
É lido o seguinte:
R EQ U ER IM EN TO N º292,D E 1999
R equeiro,nos term os dos artigos 218 e 219 do
R egim ento Interno do Senado Federal,a inserção em
ata de voto de profundo pesar pelo falecim ento do
grande atleta João C arlos de O liveira,o João do Pulo,
que faleceu no dia 29 de m aio últim o.
Justificação
João do Pulo com eçou no atletism o,em Pindam onhangaba (SP),cidade onde nasceu.C om eçou no
salto em altura m as logo m udou para a corrida – 100
m etros rasos – salto em distância e salto triplo.O sucesso veio rápido e ele foi recordista brasileiro e
sul-am ericano dos 100 m etros,do salto em distância
e do salto triplo.
D urante os oito anos em que participou de com petições,nas pistas de todo m undo,João do Pulo brilhou. Foi tricam peão
m undial, bicam peão
pan-am ericano e oito vezes cam peão brasileiro.G anhou duas m edalhas olím picas de bronze e durante
dez anos foio recordista m undialdo salto triplo,com a
m arca de 17,89m ,obtida no Pan-Am ericano do M éxico.
A vitoriosa carreira foibrutalm ente interrom pida
no dia 22 de dezem bro de 1981, quando, aos 27
anos, sofreu um acidente autom obilístico. O carro
que dirigia foicolhido,de frente,porum a Variantque
estava na contram ão.
Apesardas inúm eras cirurgias e de quase um
ano de tratam ento,a perna direita do cam peão teve
de ser am putada. Longe das pistas, João tentou a
carreira política, tendo sido deputado estadualpor
dois m andatos.
Em 1995,quando não conseguiu reeleger-se,
partiu para a carreira de em presário abrindo um a padaria e um a em presa de transporte.Em preendim entos que,infelizm ente,não deram certo.
N o ano passado João com eçou a preparar-se
para participarda Paraolim píada de Sidney,na Austrália,prevista para o ano que vem ,m as foiobrigado a
abandonaro projeto porfalta de apoio.
João do Pulo estava internado havia um m ês no
H ospitalBeneficência Portuguesa. C om sua m orte,
no últim o sábado, ficam os um pouco m ais pobres.
C ertam ente ele está dentre os m aiores esportistas do
século.
Sala das Sessões,1ºde junho de 1999.– SenadorEduardo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– Em votação o requerim ento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
Será cum prida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– Sobre a m esa,requerim ento que será
lido pelo Sr.1ºSecretário em exercício,SenadorC arlos
Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 293, DE 1999
R equeiro,nos term os dos artigos 49,inciso X,e
50 da C onstituição Federal,com binados com o artigo
216 do R egim ento Interno do Senado,sejam solicitadas ao M inistro do Trabalho as seguintes inform ações:
1.Listar,detalhando porano,profissão,nacionalidade,em presa onde irá trabalhar,função que pretende exercer,o núm ero de vistos de trabalho concedidos a estrangeiros desde janeiro de 1995.
2.Q uais os critérios utilizados para a concessão
de visto de trabalho?
Justificação
U m a das justificativas do G overno para a venda
das estatais era que,além do aum ento da eficiência,
as em presas privatizadas proporcionariam um a m aioroferta de novos postos de trabalho.Entretanto,o
que estam os constatando é o oposto do discurso oficial.Apenas para citarum núm ero,a Telefónica,em presa que com prou a Telesp,já dem itiu m ais de 35%
dos antigos em pregados.Engenheiros,secretárias,
adm inistradores, técnicos em geral, m uitas vezes
com m ais de 15-20 anos de em presa,estão sendo
substituídos portrabalhadores estrangeiros.
N ão som os contra a contratação de estrangeiros.Som os a favorque haja cada vez m aiorliberdade
para o serhum ano escolheraonde querviver,estudar,trabalhar.M as é im portante que os passos nessa
direção sejam feitos com um sentido de reciprocidade
entre os países e especialm ente nas relações de trabalho.Enquanto,porexem plo,o Brasilabre seu m ercado para centenasde trabalhadoreseuropeus,a Europa fecha as portas de seu m ercado para os profissionais brasileiros.
O índice de desem prego,m edido pelo D ieese,
na G rande São Paulo,vem crescendo de form a alarm ante,todavia o M inistério do Trabalho continua a
concedervistos de trabalho,ao que tudo indica sem
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nenhum critério.As inform ações aquisolicitadas são
de fundam entalim portância para que possam os proporum a nova política de em pregos para o País.
Sala das Sessões,1ºde junho de 1999.– SenadorEduardo Suplicy.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– O requerim ento lido vaià M esa para decisão,nos term os do R egim ento Interno.
O SR. CASILDO MALDANER (PM D B – SC )–
Sr.Presidente,pela ordem .
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Tem a palavra V.Exª
O SR. CASILDO MALDANER (PM D B – SC .
Pela ordem .Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,
peço à M esa que,se possível,faça constar o m eu
voto “sim ”na votação anterior,pois a m esm a não foi
registrada no paineleletrônico.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– A M esa fará constara declaração de que V.
Exªvotaria favoravelm ente;contudo,o seu voto infelizm ente...
O SR. CASILDO MALDANER (PM D B – SC )–
Apenas para constarem ata,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– N ão constará falta para V.Exªna ata da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– C oncedo a palavra ao nobre SenadorIris R ezende para um a breve com unicação.
O SR. IRIS REZENDE (PM D B-G O .Para um a
breve com unicação.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,inicialm ente agradeço à ilustre colega,Senadora H eloisa H elena,que m e cedeu a sua vez na
lista de oradores,concedendo-m e,assim ,a oportunidade de,desta tribuna,falarde um im portante segm ento da sociedade brasileira.
Sr.Presidente,o Senado da R epública recebe
hoje,em suas galerias e no Auditório Petrônio Portella,centenas e centenas de representantes de um a
parcela da sociedade que,com o seu suore sua luta
diária,ajudam a construira grandeza deste País,produzindo os alim entos que m atam a fom e e propiciam
a vida.Aquiestão os nossos pequenos agricultores.
São hom ens e m ulheres sim ples,trabalhadores honestos. D edicam as suas existências à labuta do
cam po,enfrentando as dificuldades com determ inação e coragem ,sem pre dispostos a colaborarna árdua tarefa de construiro crescim ento econôm ico,m elhorando as condições de vida do povo brasileiro.
Este segm ento, Sr. Presidente, tem m otivos
para se orgulhar de seu trabalho.A agropecuária,
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entre todas as atividades produtivas deste País,foia
única que agüentou o tranco da crise, crescendo
17,8% no prim eiro trim estre de 1998.N a som a geral,
graças ao desem penho do cam po,o Produto Interno
Bruto brasileiro cresceu 1% ,afastando as som bras
da recessão que se anunciava para este ano.O agribusiness produziu 35% de toda a riqueza nacional,
avaliada em R $805 bilhões.
Os
nossos
pequenos
produtores,
especialm ente ,são responsáveis diretos poressas
conquistas. Eles sabem , com eficiência, alcançar
resultados positivos nos m om entos m ais delicados,
im pedindo que os desacertos na área econôm ica
acabem inviabilizando o País. Entretanto, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a despeito dos
avanços obtidos pelo setor prim ário, os pequenos
agricultores estão sendo outra vez penalizados.Eles
são as vítim as m aiores da crise cam bialque abalou o
Brasil,principalm ente no que se refere à inaceitável
política de juros que torna,no m om ento,inviávela
quitação dos financiam entos contraídos.
É o caso do Fundo C onstitucional de
Financiam ento do C entro-O este – FC O ,criado com o
intuito de ajudara corrigiras desigualdades sociais e
regionais e que, hoje, transform ou-se no m ais
im placáveldos credores dos pequenos agricultores,
aosquais,originalm ente,deveria prestarassistência.
Esta não é a prim eira oportunidade em que
abraço esta causa. Em setem bro do ano passado,
participeiem G oiânia de um encontro com m ais de
cinco m ilagricultores no parque agropecuário,num
evento organizado pelo C am ppo – C entro de Apoio
aos M inie Pequenos Produtores R urais e suas organizações.O presidente da entidade,Luiz Alberto de
Paula e Souza,aquise encontra com o testem unha
dessa nossa luta que vem de longe.A situação agora
se agrava e o nosso em penho é,sem dúvida,apelar
para a sensibilidade das autoridades federais,a fim
de que sejam encontrados os m elhores cam inhos e
as m elhores soluções.
O s Fundos C onstitucionais de Financiam ento
do N orte,N ordeste e C entro-O este,criados pela Lei
nº7.827,de 27 de setem bro de 1989,têm porobjetivo
contribuirpara o desenvolvim ento econôm ico e social
das regiões N orte,N ordeste e C entro-O este,porinterm édio dasinstituiçõesfinanceirasfederaisde caráterregional,m ediante a execução de program as de financiam ento aos setores produtivos,em consonância com os respectivos planos locais de desenvolvim ento.
Esses fundos foram concebidos com as m elhores intenções,m as,em razão das bruscas m udanças
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conjunturais e econôm icas,acabam se transform ando em verdadeiros algozes daqueles que deveriam
beneficiar.O s pequenos agricultores que contraíram
esse financiam ento estão hoje atolados nas dívidas.
Vivem um a situação dram ática e angustiante.É em
função desta realidade que ocupo a tribuna nesta tarde.Aquiestou,diante de nossos com panheiros que
ocupam as galerias,para solicitarao Presidente Fernando H enrique C ardoso a tom ada de providências
im ediatas para renegociaressas dívidas,corrigindo o
descom passo entre os encargos financeiros e a rentabilidade do setoragropecuário.
A situação é realm ente séria e preocupante.A
crise originada pelos altos níveis de inadim plência
vem provocando desem prego,êxodo rural,e vaiacabar transform ando os agricultores em futuros bóias-frias,provocando ainda m ais inchaço nas periferias das cidades.
Em 1947,o C ongresso N acional,diante de um a
crise experim entada àquela época pela agropecuária
brasileira,principalm ente do C entro-O este,concedeu
um a m oratória,e,posteriorm ente,em 1949,concedeu o perdão totaldas suas dívidas,assum indo o G overno Federal,inclusive,as dívidas particulares dos
pecuaristas.
Sr.Presidente,os pequenos produtores rurais
não querem o perdão das dívidas.N ão são e nunca
foram caloteiros.Se agora deixam de cum priros seus
com prom issos,é porque realm ente não têm condições de arcar com os juros elevados.N em m esm o
vendendo as suas propriedades conseguiriam saldar
esses débitos.D aíporque é necessária um a am pla
negociação para que possam viabilizaros pagam entos e m antero que duram ente adquiriram no decorrer
da vida.
São m uitos os exem plos que evidenciam o desespero que atualm ente vivem os pequenos produtores.Basta dizerque um delesadquiriu um a vaca leiteira financiada e já pagou o seu valorreal,m as continua devendo ao G overno um preço equivalente à
com pra de dois outros anim ais. Enquanto isso, o
preço do leite caiu.Para piorar,todososinsum ospara a
pecuária de leite subiram vertiginosam ente.U m a vacina para aftosa,que era adquirida,há poucos dias,a
R $0,36,hoje custa R $0,70 – praticam ente o dobro.
Assim ,Sr.Presidente,as oscilações da econom ia fizeram com que o sonho do pequeno produtorvirasse pesadelo.As dívidas contraídas no FC O cresceram e transform aram -se num m onstro.O agricultor
não consegue dorm irem paz,tam anha a sua aflição.
A sobrevivência de sua fam ília continua am eaçada.É
preciso agirrápido.
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O que o produtor quer são condições dignas
para que possa honrar os seus com prom issos e
m anter a sua dignidade.Todos bem sabem que os
recursos do Fundo são para fom entar o
desenvolvim ento e não para alim entara especulação
financeira que tanto penaliza o processo produtivo.
Esse program a tem um relevante papelsocialque
necessita serdevidam ente preservado.
É preciso ainda lem brar que os recursos do
Fundo não são recolhidos no m ercado financeiro
com o os recursos do BN D ES e do Banco do Brasil.
São oriundos do repasse de 0,6% do produto da
arrecadação do Im posto sobre a R enda e proventos
de qualquer natureza e do Im posto sobre Produtos
Industrializados,entregues pela U nião,na form a do
artigo 159,inciso I,alínea c,da C onstituição Federal.
Esses recursos não têm encargos financeiros,m as
som ente taxa de adm inistração.D evem ,portanto,ter
juros para garantirapenas a conservação dos valores
originais.Isso porque os recursos arrecadados com o
retorno financeiro dos em préstim os voltam ,
autom aticam ente, ao caixa do próprio Fundo para
serem m ais um a vez em prestados.N ão se justificam ,
portanto, os juros exorbitantes que vêm sendo
cobrados.
D iante do exposto,Srªs e Srs.Senadores,e na
perspectiva que se anuncia de agravam ento da crise,
cabe ao G overno Federalo estabelecim ento de novas regras para a quitação das dívidas dos pequenos
produtores para com o Fundo C onstitucionaldo C entro-O este.As propostas apresentadas pelos agricultores já estão claras.Em relação ao FC O securitizado,eles querem juro fixo de 3% ao ano,com a extinção da equivalência produto,redutorde 50% no saldo
devedor,prazo para pagam ento de até dez anos a
partir da atualnegociação e capitalização anualde
três porcento.Esse conjunto de propostas tam bém
vale para o FC O não securitizado até 31 de dezem bro
de 1998.
A partirde janeiro de 1999,para os que contraíram o FC O não securitizado e o Pronaf,as propostas
são idênticas:juro fixo de três porcento ao ano,prazo
m áxim o de até 15 anos para pagam ento e capitalização anualsem indexador.
Tenho certeza de que o Presidente Fernando
H enrique C ardoso,ao tom arconhecim ento dessa delicada realidade,não vaim ediresforços para viabilizarum a negociação equilibrada e justa,preservando
as propriedades dos pequenos agricultores e lhes
perm itindo os m eios adequados para que possam
continuar produzindo os alim entos de que o nosso
povo tanto precisa.
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Tenho dito e volto a afirm ar:o Brasilsom ente
encontrará os verdadeiros cam inhos do crescim ento
a partirdo m om ento em que a agropecuária se tornar
prioridade nas ações governam entais.O setorprim ário dá respostasim ediataspara vencera crise.São investim entos com retorno certo.A custo baixo,gera
m ilhares de em pregos,m ovim enta a econom ia,faz o
país prosperar.
A partir dessa realidade,conclam o a Bancada
do C entro-O este a unir-se na reivindicação ao G overno Federalpara redefiniras condições de pagam ento
das dívidas dos pequenos produtores com o FC O .
Exorto e conclam o,tam bém ,a adesão das Bancadas
do N orte e N ordeste,cujos fundos constitucionais,certam ente,sofrem as m esm as dificuldades.
Juntos,lutarem os pelo restabelecim ento de m edidas adequadas para o fom ento da atividade agrícola enquanto fonte perm anente de geração de em pregos.Q uerem os a fixação do hom em no cam po em
condições realm ente dignas.C ontra a especulação financeira,os nossos agricultores continuarão a sem eara grandeza deste País,tendo com o arm as a produção e o trabalho.M uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– C om a palavra o SenadorBlairo M aggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Sem partido – M T.Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)–
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,quero,de certa
form a, justificar m inha ausência – não só a m inha
m as tam bém a do SenadorG ilvam Borges – na sem ana passada.Fom os participarde um evento,um a
grande cam inhada,um cam inhonaço,que teve com o
objetivo cham ara atenção do G overno Federal,para
que seja criada um a nova alternativa de escoam ento
de grãos,da produção agrícola do Estado de M ato
G rosso em direção ao Pará.
Saím os da cidade de Lucas do R io Verde,passam os por Sinop,Sorriso e chegam os até Itaituba.
Percorrem os 1.050 quilôm etros de estrada,dos quais
800 quilôm etros sem asfalto,em condições adversas:
m uita poeira,m uitos buracos,m osquitos,sem o m ínim o conforto.
M as a idéia era exatam ente essa,ou seja,cham ar a atenção do G overno Federalpara reduzir os
custos de transporte da soja,do m ilho,do algodão,
enfim ,das culturas produzidas no M ato G rosso em direção ao m ercado externo.Esse vaisero tem a de um
pronunciam ento que pretendo fazersem ana que vem
e no qualacrescentareidetalhes da nossa viagem e
dos fatos que pudem os observar ao longo de três
dias.
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O que quero falar hoje aqui,Sr.Presidente,é
que alguns m ilhares de pessoas estão abandonadas
neste País,principalm ente pessoas que vivem ao longo da BR -163,no Pará,Estado do qualo atualPresidente da M esa faz parte.
Encontram os lá m ilhares de pessoas que foram
levadas para a BR -163,há m ais de 25 anos,pela prom essa do G overno Federalde que teriam alium a estrada asfaltada de aproxim adam ente 600 ou 800 quilôm etros até o porto.
Assim ,pessoas que viviam no Suldo Brasilfizeram um raciocínio lógico e sim ples,qualseja,o de
que,vivendo ali,logo poderiam adquiriroutros bens,
teriam progresso,m elhorariam de vida tanto econom ica com o sociale culturalm ente.
N ão foio que aconteceu.Elas foram sim plesm ente abandonadas pelo G overno Federal, talvez
pelos G overnos estaduais tam bém . Lá enterraram
parte de sua juventude,enterraram – m uitos deles –
parte de suas fam ílias vitim ada pordoenças que não
conheciam no Suldo Brasil– R io G rande do Sul,Paraná e Santa C atarina.D oenças com o a m alária,a febre
am arela,e outras tantas doenças tropicais existentes
na região acabaram vitim ando parte dessas fam ílias.
Saím os de M ato G rosso em direção ao Pará,
em busca de ganhos para os produtores rurais,e acabam os encontrando um a situação difícile pessoas vivendo grandes adversidades.
O Brasilprecisa urgentem ente resgatar a prom essa feita a elas m ais de 20 anos atrás.
Fica aquio m eu apelo ao Presidente da R epública,para que,efetivam ente,não pense no asfaltam ento da BR -163 apenas com o um corredornovo de
exportação,m as tam bém ,e principalm ente,num a região para onde foram levadaspessoascom a prom essa de m elhoresdias.Isso não aconteceu.Enterraram lá
parte de suasfam ílias.Porisso,o G overno Federale os
G overnos Estaduais do M ato G rosso e do Pará precisam urgentem ente repararesse erro.
C om o disse,na sem ana que vem fareium outro
pronunciam ento,m as,de antem ão,gostaria de agradecer ao Senador G ilvam Borges, que foio nosso
grande m entor espiritualna viagem e fez grandes
am izades com os agricultores e cam inhoneiros do
M ato G rosso que participaram dela.Agradeço tam bém às pessoas que estiveram na recepção dos produtores e cam inhoneiros:os Senadores Luiz O távio e
JaderBarbalho,do Pará,os Senadores Jonas Pinheiro e C arlos Bezerra,o Vice-G overnadordo Pará e o
Vice-G overnadorde M ato G rosso.
Eram essas as m inhas considerações.
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M uito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adem irAndrade)– C oncedo a palavra ao SenadorO sm arD ias,por5 m inutos,para um a breve com unicação.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR .Para um a
breve com unicação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,faço esta com unicação porque,hoje,estão aquiem Brasília,num a m obilização nacional,os produtores,trabalhadores e fornecedores da indústria do álcoolno Brasil.
É um problem a que interessa a todo o País,porque,afinalde contas,é um setorque em prega dois
m ilhões de trabalhadores de N orte a Sul.H á Estados
em que a produção de álcoolse transform ou na m aior
geração de em pregos.O setor,portanto,m erece nossa atenção.
Sem pre disse que não defendo aquiapenas os
interessesda produção do álcool.D efendo osinteressesm aioresdaquelesque dependem do álcoolpara o
sustento de sua fam ília.E são,com o disse,dois m ilhões.Apenas no Paraná,80 m ilfam ílias sobrevivem
graças à produção do álcool.
O setor,m uito incentivado pelo G overno quando
criou o Proálcool,necessita agora de sua atenção.
Por isso,m ais de 10 m ilm anifestantes estão agora
em frente ao C ongresso N acional.H á m anifestações
nas Assem bléias Legislativas de todos os Estados e
os G overnadores estão sendo acionados,pois se trata,Sr.Presidente,de salvarum setorque gera m uitos
em pregos e é estratégico para a econom ia do País.
Todos se lem bram da crise do petróleo,que levou o
Brasila um a hiperinflação e que,junto com m uitos
em pregos,arrastou m uitas esperanças e a capacidade de crescim ento do País.
Verificam os,Sr.Presidente,a frustração de usineiros,trabalhadores e fornecedores com o fim dos
subsídios e com o abandono do Proálcool.A situação
é crítica.Vejam os alguns núm eros.
E fareiem cinco m inutosa apresentação desses
núm eros,Sr.Presidente,porque a C asa está agitada.
O próprio Presidente está um pouco agitado.A C asa
está com pletam ente agitada.N ão seio que está ocorrendo,m as seique lá fora m uitas pessoas estão agitadas porfalta de apoio do G overno.E este Senado
deveria prestarm ais atenção a esse absurdo.
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O SR. PRESIDENTE (Adem ir Andrade) –
Senador O sm ar D ias, o problem a é justam ente a
dificuldade de aceitação da com unicação inadiável.
H á questionam entos no plenário com relação a isso.
É essa a agitação do Plenário.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR )– C reio,Sr.
Presidente, que esta é a segunda com unicação
inadiável que faço em cinco anos que estou no
Senado. E aqui vejo Senadores repetindo
com unicações inadiáveis todos os dias.
O SR. PRESIDENTE (Adem ir Andrade) N ão
estou reclam ando de V.Exª;estou apenas citando o
que está acontecendo.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR ) – Sr.
Presidente, essa é um a com unicação inadiável.
Agora,ouço com unicações inadiáveis que poderiam
ser feitas daqui a dez anos e ainda assim não
perderiam a validade. N o entanto, esta aqui é
inadiável,porque são dois m ilhões de em pregos que
estão em risco.
N o m eu Estado,m uitas destilarias já estão dem itindo as pessoas, e o G overno, que assum iu alguns com prom issos,ainda não os praticou.Eu dizia
que traria alguns núm eros.O Brasilproduziu quase
14 bilhões de litros de álcool.E,antes da liberação de
3
preços pelo G overno,o preço era de R $413,00 o m
3
do álcoolhidratado e R $446,00 o m do álcoolanidro.
O s preços m édios praticados no ano passado foram
de R $280,00 para o anidro e R $250,00 para o hidratado.E os distribuidores,Sr.Presidente,não repassaram aos consum idores essa diferença de preços;os
consum idores continuaram pagando o preço com o se
nada tivesse acontecido.Portanto,não houve a interferência do G overno na cadeia de com ercialização,
onde os distribuidores ficaram com vultosos lucros,
enquanto os produtores tiveram que dem itirtrabalhadores,e os consum idores continuaram pagando os
m esm os preços.
Para que se tenha um a idéia,há quem esteja
com ercializando álcoolhoje a R $ 170,00 o m 3,o que
não paga o custo de produção.
É preciso,Sr.Presidente,dar atenção a esse
setor.É preciso enxugaro excedente de 2 bilhões de
litros de álcoolque estão nos estoques das destilarias;é preciso norm atizara com ercialização,para que
haja a m oralização na com ercialização – onde evidentem ente estejam os produtores,os distribuidores
e os consum idores em harm onia,não concentrando o
lucro sobre os distribuidores – e é preciso estim ulara
dem anda do álcool,para que haja a m istura do álcool
ao diesel.As pesquisas já confirm aram que,até de-
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term inado percentual,não há risco nenhum para os
m otores a diesele a álcool.Este poderia voltara ser
fabricado no País.
Sr.Presidente,seique essa com unicação inadiávelnão teve nenhum a im portância para os Senadores que estão presentes,m as teve m uita im portância m esm o para os m ilhares de trabalhadores deste
País que dependem da indústria do álcool.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador
O sm arD ias,estou prestando toda a atenção.Penso
que V.Exªtem razão:sua com unicação é im portantíssim a.E tenho sentido no m eu Estado as grandes dificuldades porcausa disso.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR )– Senador
R om eu Tum a,seique V.Exªestá prestando atenção,
m as m e refiro à falta de respeito absoluto que m e dedicaram nesta com unicação de cinco m inutos os poucosSenadoresque estão em plenário,que continuam
batendo papo,Sr.Presidente,discutindo com o se eu
estivesse aquifazendo um a poesia,declam ando um
poem a!Isso é um a falta de respeito que não aceito,
porque sem pre respeiteios Senadores que na tribuna
estiveram !N ão aceito a falta de respeito dos Senadores do G overno e da O posição que estão em plenário
conversando em voz alta,discutindo quem vaifalar
depois.É falta de respeito!V.Exª,com o Presidente,
deveria tertom ado providência e não tom ou!
R egistro aquio m eu protesto,Sr.Presidente!
O SR. GILVAM BORGES (PM D B – AP) – Sr.
Presidente,peço a palavra,para um a breve com unicação.
O SR. PRESIDENTE (Adem irAndrade)– C oncedereia palavra ao Senador Pedro Piva,que está
inscrito com o Líder.
Q uero dizer ao Senador O sm ar D ias que não
entendo com o desrespeito o que aconteceu neste
plenário. Algum as pessoas estavam preocupadas.
Peço a V.Exª que tenha um pouco de calm a e de
com preensão.O que aconteceu foiem decorrência
da preocupação com o horário destinado à fala de
cada um .
O SR. PRESIDENTE (Adem irAndrade)– C om
a palavra o SenadorPedro Piva.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP.C om o Líder.
Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.
Senadores,assum o esta tribuna para um a com unicação tão im portante quanto a do SenadorO sm arD ias.
Peço que conste dos Anais desta C asa um fato
que ocorreu hoje e é,ao m esm o tem po,auspicioso e
triste para todos os brasileiros.H oje,às 9h, o pro-
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fessorAdib Jatene foiaposentado com pulsoriam ente
da cátedra da Faculdade de M edicina.Aos setenta
anos,com pulsoriam ente,teve que deixara cátedra.
Saiu tam bém do Incor,Instituto do C oração.
O Instituto do C oração é conhecido desta C asa
porquase todos os Senadores,é um a instituição que
honra a m edicina brasileira; é um a instituição de
excelência e que honra o País. É um dos cinco
m elhores hospitais do m undo em cardiologia e teve,e
tem no professorAdib Jatene um a das suas m aiores
estrelas. E a poucas pessoas neste País se deve
tanto com o a ele.
Já havia pedido ao Presidente Antonio C arlos
que, em bora seja um a com unicação de Liderança,
fosse perm itido um m inuto a cada um dos Senadores,
porque não existe Senador,não existe brasileiro cujo
parente,am igo,pessoa de sua intim idade não tenha
passado pelas m ãos m ágicas do professor Adib
Jatene.
O professorAdib Jatene entra na com pulsória,
m as continua prestando ao País os relevantes serviços que sem pre prestou.O Instituto do C oração é o
que é portrês pessoas fundam entalm ente:o professorZerbini,que teve a inspiração de fundareste Instituto;pelo o professorAdib Jatene,que foio grande cirurgião,o grande m estre de todos os cirurgiões deste
País;e o professorFúlvio Pileggique,no ano passado,
se aposentou do Instituto do C oração.
N ovos valores virão,novos concursos suprirão a
falta desses grandes m estres, e tenho certeza que
esta C asa se solidariza com igo nesta hom enagem que
presto em nom e de todos os Senadores a este grande
hom em ,a este grande brasileiro,que é o professor
Adib Jatene.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP)– V.Exªm e concede um aparte?
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– C oncedo o
aparte se o Presidente o perm itir.
O SR. PRESIDENTE (Adem irAndrade)– V.Exª
tem 20 m inutos e pode receberapartes dos Srs.Senadores.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP)– Fuiatendido
em um a hora difícilda m inha vida em que preciseide
um a cirurgia de em ergência,de m adrugada,pelo D r.
Adib Jatene e aquiestou graças ao seu trabalho e ao
do D r.Fúlvio Pileggi,a quem o SenadorPedro Piva hom enageia.Trouxe um a m anifestação que iria ler,m as
peço a V.Exª que seja considerada com o lida,para
que essa hom enagem de viva voz ao professorAdib
Jatene conste dos Anais desta C asa.Tem os pelo professorAdib Jatene profunda adm iração.Ele continua-
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rá trabalhando no H ospitaldo C oração,onde espero
contarcom o seu braço am igo nas horas de necessidade e nashorasem que possam osm anifestaram izade porum a pessoa que tem um coração tão am ável.
O brigado.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– Sr.Presidente,gostaria de fazerm ais um a consideração.Essa
hom enagem ao professorJatene ocorreu hoje às 9h,e
o Presidente da C asa,Antonio C arlos M agalhães,estava lá,assim com o o G overnadorM ário C ovas e tantos outros.N um discurso,um dos G overnadores fez
m enção a todasaspessoasque o professorAdib Jatene já operou e já salvou,tendo o Incorum índice de sobrevida das pessoas que lá se operam de 95 a 96% ,
com parávelaos m elhores hospitais do m undo e está
num plano de expansão que vaicolocá-lo em prim eiro
lugarna cardiologia m undial,acim a de C leveland,porque o Incor,salvo casos excepcionais,opera som ente
coração.
A esse respeito tenho um a com unicação im portante e auspiciosa para esta C asa.O SenadorJonas
Pinheiro, que estava lá fazendo seus exam es hoje,
teve alta com m enção honrosa,nota 10.Isso é algo
sim pático e m uito bom para nós todos.E o Senador
C unha Lim a,tam bém hoje,teve alta do Incor.
Então,vejam os Srs.Senadores a im portância
dessa instituição e dos hom ens que a fizeram grande
com o ela é.
O Sr. Iris Rezende (PM D B – G O )– V.Exªconcede-m e um aparte?
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– C oncedo o
aparte ao nobre SenadorIris R ezende.
O Sr. Iris Rezende (PM D B – G O )– Associo-m e
a V.Exªna justa hom enagem que presta nesta tarde
ao D r.Adib Jatene.Sem pre entendique as hom enagens aos grandes hom ens devem serprestadas quando, ainda em vida, eles possam sentir o reconhecim ento.Após a m orte,deve sersalientada a participação da pessoa,justam ente para servirde exem plo.O
D r.Adib Jatene é um dos brasileiros que realm ente
m erecem ,na atualidade,o reconhecim ento de todo o
País.Tive a oportunidade de convivercom ele m ais de
perto,quando M inistro da Saúde,acom panhando sua
luta pela aprovação da C PM F.N a condição de Presidente da C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania,senti,em toda sua luta e m ovim entação,um sentim ento patriótico extraordinário.Se fôssem os aquienum eraro que esse hom em significou para esta geração,
levaríam os aquisessões e m ais sessões.Tivem os a
honra de tê-lo durante alguns dias, logo após sua
form atura,iniciando seu trabalho com o m édico na cidade
de Ceres,Estado de G oiás.Em suarápida passagem por
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ali,já deixou sua m arca,e nós,goianos,som os todos
orgulhosos porisso.Ele é realm ente um hom em que
tem um respeito m uito grande poresta C asa,pelos
Senadores,e V.Exªfoiextrem am ente feliz nesta hom enagem .Q ue todos nós levantem os nossas vozes
para m ostrarao Brasilque este País tem ,entre seus
grandes hom ens e m ulheres,um hom em da estirpe
de Adib Jatene.M uito obrigado.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP) – Sr.
Presidente, só m esm o um hom em do N orte, um
acreano,poderia fazertanto para o País com o o fez
Adib Jatene,vindo de Xapuri.C om o é possívela um
hom em form ado naquele Estado ira São Paulo,sem
nenhum conhecido, sem nenhum em purrão, sem
nenhum a ajuda e se transform ar no que se
transform ou?
Pedia palavra para com unicara esta C asa que,
hoje,um a ilustre figura da M edicina nacionalrecebeu
expressiva e m erecida hom enagem pelos relevantes
serviços prestados ao Instituto do C oração “Euryclides de Jesus Zerbini”, fam oso internacionalm ente
sob a sigla Incor.R efiro-m e a S.Exªo ex-M inistro da
Saúde,ProfessorD outorAdib D om ingos Jatene,D iretor-G eraldaquela m odelar instituição pertencente
ao H ospitaldas C línicas,da Faculdade de M edicina
da U niversidade de São Paulo.O Prof.Jatene com pletará 70 anos dia 4 do corrente m ês,m as já é alvo
de um a série de com em orações,potencializadas pelas lem branças de tudo o que fez ao longo de um a
das m ais profícuas carreiras com o cirurgião e adm inistradorde que se tem notícia.U m a carreira de sucessos, que, m ercê de D eus, perm ite-m e, assim
com o a em inentes figuras da vida nacional,entre as
quais nosso digníssim o Presidente do Senado Federal,SenadorAntonio C arlos M agalhães,estaraquia
testem unhar sua capacidade e dedicação profissionais.A hom enagem de hoje aconteceu no C entro de
C onvenções R ebouças, pertencente ao com plexo
hospitalardas C línicas.Foiorganizada pelos ilustres
D outores José M anoelde C am argo Teixeira,D iretor
Executivo do Incor, e Paolo Bellotti, D iretor-Presidente da fundação “Euryclides de Jesus Zerbini”,e serviu para que o Prof.Jatene recebesse m ais
um a im portante parcela de reconhecim ento.Im possibilitado de com parecer,oficieiao hom enageado para
reconfirm ar m inha opinião a seu respeito. Perm itam -m e repeti-la agora,porque se alicerça em fatos
que se confundem com a evolução da M edicina no
Brasile, portanto, são m erecedores de registro nos
Anais desta C asa.
N o cam po religioso,da Bíblia ao Alcorão,passando pelo Veda e tantos textos sagrados quantos se
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possa citar,entre os pontos m ais relevantes e com uns
a todos,verificam os que o sinalinconteste do m ilagre
é a cura ou,pelo m enos,a m inim ização do sofrim ento
hum ano.É isto que confere dim ensão divina a personagensdaquelasobrase,até hoje,porexem plo,constituicondição sine qua non para a Igreja C atólica reconhecerum bem -aventurado.A M edicina,ao dissem inar e disciplinar cientificam ente o poder de cura,
passou a servista com o um instrum ento de D eus destinado a colocaresse poderao alcance do m aiornúm ero possívelde seres hum anos,com o pacientes ou
agentes de verdadeiros m ilagres,que se repetem a
todo m om ento com m etodism o profissional. Assim ,
bem -aventurados são os m édicos, porque curam a
m ancheias.E sem pre serão insuficientes as hom enagens que lhes possam os dedicar.M esm o entre esses
m odernos portentos,há os que se destacam e transform am -se em sím bolos universais, personificando
tudo o que acabo de dizer.U m desses sím bolos,sem
dúvida situado no nívelm ais alto,é o m eu querido am igo ProfessorD outorAdib Jatene.N ascido em Xapuri,
no Acre,em 4 de junho de 1929,o Prof.Jatene é casado,tem 4 filhos e 10 netos.G raduado em M edicina em
1953,na U SP,toda a sua pós-graduação foifeita no
Brasil,no H ospitaldas C línicas e na Faculdade de M edicina dessa universidade,sob a orientação do Prof.
Euryclidesde JesusZerbini,com quem com eçou a trabalharem 1951,ainda na qualidade de estudante.Em
1963,iniciou seu próprio serviço.
Antes, entre agosto de 1955 e dezem bro de
1957,trabalhou em U beraba,onde construiu seu prim eiro m odelo de coração-pulm ão artificiale deu início à cirurgia torácica naquela região m ineira.Alitam bém foiProfessorde Anatom ia Topográfica da Faculdade de M edicina do Triângulo M ineiro.Entre 1958 a
1961, com o cirurgião do H ospitaldas C línicas e do
Instituto “D ante Pazzanese” de C ardiologia, pertencente à Secretaria de Estado da Saúde, organizou
um laboratório experim entale de pesquisa,onde desenvolveu e construiu o prim eiro aparelho coração-pulm ão artificial daquele hospital. O laboratório
evoluiu para um grande D epartam ento de Bioengenharia.D e 1961,quando deixou o H ospitaldas C línicas, e até 1979, o Prof. Jatene fixou-se exclusivam ente no Instituto “D ante Pazzanese”de C ardiologia,
onde foisucessivam ente C hefe do Laboratório Experim entale de Pesquisa,C hefe de Seção de C irurgia,
D iretorM édico e D iretor-G eral.Sim ultaneam ente,organizou a O ficina de Bioengenharia,onde foram estudados, planejados e desenvolvidos vários instrum entos e aparelhos,alguns inéditos.Essa oficina resultou,em 1982, no C entro Técnico de Pes-
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quisa e Experim entos,com nívelde Serviço Técnico. D esde 1977, o Prof. Jatene é D iretor-G eraldo
H ospitaldo C oração da Associação do Sanatório Sírio. Entre 1977 e 1979, transform ou-se em sócio
fundador e prim eiro Presidente da Sociedade de
C ardiologia do Estado de São Paulo.D e m arço de
1979 a m aio de 1982,teve destacada atuação com o
Secretário da Saúde do Estado de São Paulo e,até
o ano seguinte,foiPresidente da C om issão Especialpara a Im plantação do Sistem a de Atendim ento
Básico na Área M etropolitana de São Paulo, cujo
plano elaborara e iniciara em sua gestão na Secretaria.Sem interrom peras atividades m édicas durante todo aquele período,negociou recursos internos
e externos destinados a garantir a continuidade do
projeto.Em 1980,tornou-se m em bro fundadore prim eiro Presidente do C onselho N acionalde Secretários da Saúde – C O N ASS.Três anos depois,com a
aposentadoria do Prof. Zerbini, prestou concurso
para a vaga de ProfessorTitularde C irurgia Torácica,da Faculdade de M edicina da U SP,passando a
ocupá-la, da m esm a form a que o cargo de D iretor
do Incor.Sintetizando seu extenso currículo,encontram os ainda os seguintes dados: 1981 a 1985 –
Presidente do D epartam ento de C irurgia C ardiovascularda Sociedade Brasileira de C ardiologia;1984 –
eleito “H onorary M em ber” da Am erican Association
forThoracic Surgery;1984 a 1985 – sócio fundador
e prim eiro Presidente da Sociedade Brasileira de C irurgia C ardiovascular;1985 a 1987 – Presidente da
Sociedade Brasileira de C ardiologia;1985 a 1987 –
Presidente da InternationalSociety forC ardiovascularSurgery;1986 a 1990 – m em bro da C om issão de
Especialistas do Ensino M édico do M inistério da
Educação;1986 a 1992 – m em bro do C onselho N acionalde Saúde;1988 a 1992 – m em bro do C onselho N acional R egional de M edicina do Estado de
São Paulo;m aio de 1989 – eleito M em bro Titularda
Academ ia N acionalde M edicina;e outubro de 1990
– eleito D iretor da Faculdade de M edicina da U SP
por4 anos.Finalm ente,m erece destaque o fato de,
em dois períodos – entre 1990 e 1992,e entre 1995
e 1996 –,o prof.Jatene haver exercido o cargo de
M inistro da Saúde,com sua reconhecida probidade,
com petência e dedicação.
D esejo com essa com unicação levaro Senado
da R epública a associar-se à hom enagem prestada
ao insigne Prof. D r. Adib D om ingos Jatene, assim
com o
louvar
as
dem ais
com em orações
program adas para o septuagésim o aniversário
desse cidadão brasileiro,chefe de fam ília exem plar,
m édico e cientista, que é paradigm a sob qualquer
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ponto de vista. Pelo que seie sinto, m eus nobres
Pares concordam com isto.
Era o que m e cabia com unicar.
M uito obrigado.
Sr. Presidente, Senador Adem ir Andrade,
felicito sua região por ter-nos dado um hom em de
tam anha m agnitude.
O Sr. Edison Lobão (PFL – M A)– Perm ite-m e
V.Exªum aparte?
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– C oncedo o
aparte,com prazer,ao SenadorEdison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – M A) – Senador
Pedro Piva,V.Exª hom enageia dois m édicos,dois
profissionais de grande envergadura – os
Professores Adib Jatene e Fúlvio Pileggi.Esses dois
hom ens dirigiram o Incor,H ospitaldo C oração,com
extrem a com petência.O D outorAdib Jatene tem um a
característica especial: além de ser um grande
m édico,é tam bém um grande adm inistradorpúblico,
o que raram ente acontece.Ele foiM inistro da Saúde
trêsvezese se houve com extraordinária capacidade.
A C PM F,porexem plo,é um a iniciativa,um a criação e
um a ação política dele,visando à votação da em enda
constitucional que criou a referida contribuição.
M uitos de nós,inclusive eu,não acreditávam os que
ele obtivesse êxito em fazercom que o M inistério da
Saúde obtivesse recursospara o cum prim ento de seu
papel extraordinário, transcendental no que diz
respeito à adm inistração da saúde neste País. Eu
próprio,que de algum m odo tinha m inhas restrições,
voteia favorda C PM F.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP) – Votei
contra,SenadorEdison Lobão,porque era m ais um
im posto para o Brasil.
O Sr. Edison Lobão (PFL – M A)– Eu voteia
favor,em hom enagem ao D r.Adib Jatene,a quem
com uniqueique, na verdade, estava votando nele.
Era um crédito de confiança que eu depositava nele.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– É verdade,
com o aconteceu com quase toda a C asa.
O Sr. Edison Lobão (PFL – M A) – E o que
aconteceu? Ele não pôde executar aquilo que
im aginara. Seu projeto estratégico acabou dando
certo para outrosexecutarem .C reio que a C PM F está
produzindo
extraordinários
resultados, m as
lam entavelm ente não pôde seraplicada pelo D r.Adib
Jatene. Associo-m e a V. Exª na hom enagem que
presta a esses dois m édicos extraordinários que
honram a M edicina brasileira, representando – eu
diria – a nossa com petência de exportação.
C um prim entos a V.Exªe a eles sobretudo!
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O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– M uito obrigado.
O Sr. Romero Jucá (PSD B – R R )– V.Exªconcede-m e um aparte?
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP) – Antes de
concedero aparte ao SenadorR om ero Jucá,gostaria
de dizerao SenadorEdison Lobão que a obra que eles
realizaram continua.Esse é o grande m érito desses
dois grandes hom ens.O Incorestá nesse processo de
duplicação,que V.Exª tão bem conhece,e eles deixam a vida pública, m as continuam prestando seus
serviços.E essa instituição fantástica continua plantada no coração de São Paulo,para todos os brasileiros.
N inguém a destruirá!
C oncedo o aparte ao SenadorR om ero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PSD B – R R )– Associo-m e
às palavras de V.Exª,quando hom enageia a direção
do Incor,especialm ente o D r.Adib Jatene e o D r.Fúlvio
Pileggi,que m erecem nossos aplausos pela história e
pela construção de um a saúde m elhorno nosso País.
G ostaria de aproveitaro aparte não para referendara
figura dosdois– o que já foifeito aquipelosSenadores
que m e antecederam –,m as para levantarum ponto:o
do anacronism o dessa legislação que coloca na com pulsoriedade as pessoas com 70 anos.O D r.Adib Jatene,com 70 anos,é um jovem de espírito,de coragem ,de desafios;portanto,o setorpúblico brasileiro
não m erecia vê-lo aposentar-se com pulsoriam ente.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– É um a perda
m uito grande.
O Sr. Romero Jucá (PSD B – R R )– Portanto,entendo que é o m om ento de esta C asa com eçara discutiresse tem a.C om a m udança da perspectiva de vida,
com as condições trazidas pela tecnologia,70 anos
não é m ais sinônim o de falta de condição de trabalho,
de invalidez,de falta de raciocínio ou qualquercoisa
que o valha. Talvez a opção de se aposentar, sim ,
sem pre;m aso fato de se excluírem com pulsoriam ente
da vida pública figuras com o Adib Jatene leva-nos à
conclusão de que as legislações são anacrônicas e
m erecem serrevistas poresta C asa e pelo C ongresso
N acional.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– Sr.Presidente Adem irAndrade,posso continuara daros apartes ou m eu tem po está esgotado?
O SR. PRESIDENTE (Adem irAndrade)– V.Exª
tem ainda 5 m inutos.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– Então,respectivam ente concedo os apartes aos Senadores Leom ar Q uintanilha,C arlos Patrocínio,G ilvam Borges e
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Heloisa Helena,pedindo que sejam breves,poiso tem po
não m e perm ite.Com o disse o SenadorEdison Lobão,
precisaríam os de diversas sessões para hom enagear
hom ens da m agnitude dos professores Adib Jatene e
Fúlvio Pileggi.
O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO )– Serei
m uito breve,nobre SenadorPiva.N ão poderia deixar
de registrarm eu sentim ento de adm iração,apreço e
respeito poresse extraordinário m édico que tantas vidas salvou,tanta dorm itigou – até de vários colegas
nossos e de inúm eras pessoas neste Brasilafora –,
com sua sábia orientação e sua consciência de profissional com petente. O Professor Adib Jatene revelou-se um dos destaques na atividade que abraçou.
Sobretudo foium extraordinário hom em público,dando um a conotação oficialà sua profissão e em prestando inestim áveis serviços ao nosso País.Tam bém votei
favoravelm ente à C PM F não porela,m aspelo ProfessorAdib Jatene.M eus cum prim entos a V.Exªporessa
justa e m erecida hom enagem .
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO )– Em inente
SenadorPedro Piva,não poderia deixarde participar
desta hom enagem que V.Exª,em tão boa hora,presta
a esse brasileiro,um dosm aiorescientistascontem porâneos do nosso País,um m édico de renom e nacional
e internacionalde quem tive o privilégio de tersido aluno.Ele era professorde anatom ia na Faculdade Federal de M edicina de U beraba e, posteriorm ente, se
transferiu para São Paulo,m as nunca deixou de dissem inaros seus ensinam entos,os seus avanços científicos e tecnológicos.Ele foiinventorde próteses cardíacas e fez várias experiências.Alguns dos seus produtos,frutosda sua genialidade,estão servindo à m edicina brasileira e,tam bém ,à m edicina m undial.C ertam ente,o D r.Adib Jatene e o D r.Zerbiniforam os precursoresdo transplante cardiovascularem nosso País.
C ongratulo-m e com V.Exªporessa m agnífica hom enagem que presta a esse cidadão brasileiro,um a das
poucas unanim idades no nosso País. Peço a D eus
que ele continue na sua atividade privada,a salvarm ilhares e m ilhares de vidas poreste Brasilafora.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– M uito obrigado.
O Sr. Gilvam Borges (PM D B – AP)– Perm ite V.
Exªum aparte?
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– O uço V.Exª
com prazer.
O Sr. Gilvam Borges (PM D B – AP)– Solidarizo-m e com a iniciativa de V.Exªde fazerum a justa hom enagem ,que é a am pla e espraiada m anifestação
do Plenário desta C asa, praticam ente unânim e.Por
isso, todos os Senadores insistem em aparteá-
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lo.Tenacidade,entusiasm o e disposição geraram a
com petência profissionalde Adib Jatene.C om o hom em público,deu vários exem plos.Vio D r.Jatene
aqui,num a am pla m obilização política,com entusiasm o para conseguirrecursos.R ealm ente,ele é um extraordinário profissionale hom em público,um patriota.C ongratulo-m e com V.Exª.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP) – M uito
obrigado,SenadorG ilvam Borges.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
C oncede-m e V.Exªum aparte?
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– O uço V.Exª
com prazer.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL)– C ongratulo-m e com o pronunciam ento de V.Exª.Todos
os Srs.Senadores devem lem brar-se de um determ inado M inistro da Adm inistração que fazia ataques públicos com ferocidade aos servidores públicos.R ecordo-m e de um a frase extrem am ente im portante
que o D r.Adib Jatene,m esm o sendo M inistro do G overno ao qualpertencia aquele M inistro da Adm inistração, teve a grandeza de dizer que tudo o que
aprendeu na sua vida profissional, todo o conhecim ento técnico e com petência – que,inclusive,levava
para sua vida no setorprivado – eram devidos ao serviço público,pois tinha aprendido com o servidorpúblico.Isso,sem dúvida,m arcou-nos m uito,com o nos
m arca algo que já discutim os no passado sobre a injustiça em relação à aposentadoria com pulsória aos
70 anos.Im aginem se essa idade tam bém fosse um a
cláusula de barreira para o Senado Federal, onde
existem m uitas pessoas com essa idade ou m ais contribuindo,espalhados pelas m ais diversas instituições
deste País,tendo o m áxim o da sua capacidade de trabalho,m uitas vezes invejávela m uitos jovens deste
País.Portanto,saúdo o pronunciam ento de V.Exª.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Senador
Pedro Piva,V.Exªdispõe de um m inuto.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP)– C oncede-m e V.Exªum aparte?
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– O uço V.Exª
com prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP)– Solidarizo-m e à hom enagem m aisdo que justa ao D r.Adib
Jatene,que tem honrado a m edicina brasileira.C om o
M inistro da Saúde,foirespeitado e apoiado nos seus
esforços porpessoas de todos os Partidos e dem onstrou serum a pessoa capaz de salvarinúm eras vidas,
até de alguns Senadores.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– D e vários
pessoas.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP)– A disposição de S.Exª em ajudar o ser hum ano,quando
precisa da sua extraordinária qualificação profissional
ou com o pessoa que tem defendido o interesse público tão bem ,fezcom que,quando M inistro da Saúde,fizesse um diagnóstico m uito relevante a respeito da extraordinária influência de grupos econôm icos na destinação de recursos públicos. C ongratulo-m e com V.
Exª.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– M uito obrigado.
O Sr. Maguito Vilela (PM D B – G O ) – C oncede-m e V.Exªum aparte?
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– O uço V.Exª
com prazer.
O Sr. Maguito Vilela (PM D B – G O ) – C um prim ento-o pelo seu pronunciam ento,elogiando e enaltecendo a vida do grande m édico e M inistro Adib Jatene.
Q uando G overnadorde G oiás,tive o privilégio de convivercom S.Exª,com o M inistro,de quem tive a m elhor
im pressão.Trata-se de um hom em idealista,extrem am ente com petente, que realm ente pensa no Brasil,
além ,naturalm ente,da sua grande form ação de m édico,de salvadorde vidas.M eus cum prim entos.
O SR. PEDRO PIVA (PSD B – SP)– Sr.Presidente,os Professores Adib Jatene e Fúlvio Pileggiforam os baluartes,as estacas que se fincaram no solo
paulista para erigiresse m onum ento,o Incor.São pessoas de um a grande capacidade científica,lhanos do
trato,que tiveram ,durante toda a sua vida,a hum ildade dos grandes.
Sr.Presidente,m uito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Piva, o
Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– C oncedo
a palavra ao SenadorEduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,registro o requerim ento de inform açõesao M inistro do Trabalho,solicitando asseguintes inform ações:
“1.Listar,detalhando porano,profissão,nacionalidade,em presa onde irá trabalhar,função que pretende exercer,núm ero de vistos de trabalho concedidos a estrangeiros,desde janeiro de 1995.
2.Q uais os critérios utilizados para a concessão
de visto de trabalho?
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Justificação
U m a das justificativas do G overno para a venda
de em presas estatais era que,além do aum ento da
eficiência,as em presas privatizadas proporcionariam
um a m aioroferta de novos postos de trabalho.Entretanto,o que estam os constatando é o oposto do discurso oficial.Apenas para citarum núm ero,a Telefonica,em presa que com prou a Telesp,já dem itiu m ais
de 35% dos antigos em pregados.Engenheiros,secretárias,adm inistradores,técnicos em geral,m uitas
vezes com m ais de 15 ou 20 anos de em presa,estão
sendo substituídos portrabalhadores estrangeiros.
N ão som os contra a contratação de estrangeiros.Som os a favorde que haja cada vez m aiorliberdade para o serhum ano escolheronde querviver,estudar e trabalhar.M as é im portante que os passos
nessa direção sejam dados com o sentido de reciprocidade entre os países,especialm ente nas relações
de trabalho.Enquanto,porexem plo,o Brasilabre seu
m ercado para centenas de trabalhadores europeus,a
Europa fecha as portas de seu m ercado para os profissionais brasileiros.
O índice de desem prego m edido pelo D ieese,
na grande São Paulo,vem crescendo de form a alarm ante.Todavia,o M inistério do Trabalho continua a
conceder vistos de trabalho, pelo que tudo indica,
sem nenhum critério.As inform ações aquisolicitadas
são de fundam entalim portância para que possam os
proporum a nova política de em prego para o País."
É relevante que,na relação entre duas nações
tão irm ãs quanto Brasile Portugal,haja essa reciprocidade.
Sr.Presidente,cham o atenção para a taxa de
desem prego,que,nesse últim o m ês de abril,segundo a Fundação Sehab e o D ieese,em São Paulo,
atingiu 20,2% – índice m uito m aiordo que a registrada,porexem plo,há quatro anos,de aproxim adam ente 13% .
Em audiência com o G overnadorde São Paulo,M ário C ovas,com o Presidente Antônio Palossi,
o Prefeito C elso D aniel, os D eputados Estaduais
ElóiAlfredo Pietá e R oberto G ouveia, respectivam ente,Líderdo PT na Assem bléia Legislativa e Prim eiro Secretário. Alertam os para a tentativa que
hoje se desenha de m odificaro critério de m ensuração do desem prego pela Fundação Seade e D ieese.O diretor-técnico do D ieese,Sérgio M endonça,
e o Presidente da Fundação Seade,Pedro Paulo
M artoniBranco,dem onstraram essa preocupação,
pois há vozes dentro da Fundação Sead que já estão tentando m odificaresse critério.
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Q uero ressaltar que a m etodologia de m edição do desem prego foiinstituída em 1985 por essas instituições,quando era diretor-técnico W alter
Barelli,hoje Secretário de R elações de Trabalho do
G overnadorM ário C ovas.Tenho a certeza de que
ele seria favorável à sua continuidade, m as há
quem se preocupe com a possibilidade de efetuar
m odificações para fazercom que o índice do D ieese e o da Fundação Seade se aproxim em do índice
do IBG E.
O ra,o lógico,Sr.Presidente,é que a m etodologia seja bem exposta para a opinião pública. A
Fundação Seade e o D ieese têm um m étodo de m edição do desem prego que leva em consideração,
no côm puto dos desem pregados,m esm o aquelas
pessoas que,ocupadas com algum “bico”,continuam procurando em prego,enquanto o IBG E as considera em pregadas.Então,desde que se tenha conhecim ento de quais são esses m étodos, poder-se-á com preenderporque é que,enquanto,por
exem plo,na G rande São Paulo,o índice de desem prego do IBG E é da ordem de 8% a 9% ,o do D ieese
é de 20,2% .
M as querer-se m odificara taxa de desem prego com a m udança de m etodologia não é o cam inho.Para que haja essa m odificação,precisam os
instituiros instrum entos de política econôm ica que
possam assegurara dim inuição do desem prego.
O utro assunto m e traz à tribuna,Sr.Presidente.D urante a votação do requerim ento para hom enagem a João do Pulo,estava recebendo solicitação de funcionários do Banco do Brasilque m e vieram entregarofício de seu Presidente Andrea Sandro C alabisobre o acordo havido entre o Banco do
Brasile a R ede M anchete,o qualpeço a V.Exªseja
transcrito nos Anais do Senado Federal.
C om o não estive presente à votação,gostaria
tam bém de prestara m inha hom enagem registrando que João do Pulo com eçou no atletism o em Pindam onhangaba,onde nasceu,no salto em altura,
m as logo m udou para a corrida – 100m rasos –,salto à distância e salto triplo.O sucesso veio rápido e
ele foi recordista brasileiro e sul-am ericano dos
100m ,do salto em distância e do salto triplo.
D urante os oito anos em que participou
de com petições nas pistas de todo o m undo,
João do P ulo brilhou.F oitricam peão m undial,
bicam peão pan-am ericano, oito vezes cam peão brasileiro.G anhou duas m edalhas olím picas de bronze e durante dez anos foi recordista m undial de salto triplo, com a
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m arca notável de 17,89m , obtida no
P an-am ericano do M éxico.
Todos pudem os observar que quando
João do P ulo dava o seu salto triplo parecia
que ele estava fazendo um extraordinário passo de
balé,um a m aravilhosa dança em que m ostrava a sua
extraordinária capacidade de colocarenergias.
Sua vitoriosa carreira foibrutalm ente interrom pida em 22 de dezem bro de 1981, quando, aos 27
anos, sofreu um acidente autom obilístico. O carro
que dirigia foicolhido de frente porum a Variantque
estava na contram ão.Apesardas inúm eras cirurgias
e quase um ano de tratam ento, a perna direita do
cam peão teve que seram putada.Longe das pistas,
João foieleito D eputado Estadual.Em 1995,quando
não conseguiu se reeleger,partiu para a carreira de
em presário abrindo um a padaria e um a em presa de
transporte.
N o ano passado,com eçou a se prepararpara a
participarda Paraolim píada de Sidney,na Austrália,
m as foiobrigado a abandonaro projeto porfalta de
apoio.
Ele estava internado há um m ês no H ospitalBeneficência Portuguesa.C om sua m orte no últim o sábado,perdem os um dos m aiores desportistas do século que tanto dignificou o Brasil.
Aos seus am igos e fam iliares,sobretudo os de
Pindam onhangaba,externam os a nossa solidariedade,nossa hom enagem .
Ao seu pai,Paulo de O liveira,m otorneiro aposentado da estrada de ferro Pindam onhangaba-C am pos do Jordão,nossa hom enagem pelo apoio
que deu ao seu filho para que ele se tornasse em um
extraordinário cam peão olím pico brasileiro e recordista m undial.Aquireiteram os o apelo que fez ao G overnadorM ário C ovas,ao Vice-G overnador,José G eraldo Alckim in,para que dêem atenção à estrada de
ferro Pindam onhangaba, C am pos do Jordão, onde
ele trabalhou sua vida toda,apelo que,inclusive,fizem os pessoalm ente durante audiência ontem realizada.
M uito obrigado.
D O C U M EN TO A Q U E SE R EFER E O
SR . SEN AD O R ED U AR D O SU PLIC Y EM
SEU PR O N U N C IAM EN TO :

SenhorSenador,
R efiro-m e ao O fício nº220/99,de 12 de m aio de
1999,em que V.Exªsolicita inform ações sobre a ne-
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gociação de dívidas realizada entre o Banco do Brasil
e a TV M anchete Ltda.,em 30 de abrilde 1997.
A propósito,inform o a V.Exªos dados solicitados:
1) da solução negociada:
D esde 1990,os débitos do G rupo M anchete vinham sendo cobrados judicialm ente por m eio de
ações de cobrança e de execução.Em razão dos diversos expedientes processuais existentes, a perspectiva de solução no cam po judicialera de tem po
longo e incerto.Aliado a isto,as garantias existentes
à época não acobertavam o débito.A situação econôm ica e financeira das em presas,com débitos fiscais e
trabalhistas superiores ao patrim ônio total, aconselhava a via negocialcom o form a de se obterum a solução que m elhorasse a posição do Banco frente aos
créditos e possibilitasse a retom ada dos pagam entos
porparte dos devedores.
C om a celebração do acordo,houve a entrada
im ediata de recursos,pela am ortização inicialrealizada em espécie e foram estabelecidos os pagam entos
que,desde 1990,não vinham acontecendo.
N ão houve sentença contrária ao Banco em
qualquer dos processos,não havendo que se falar
em recursos.
2) do valor do acordo (item 1 da correspondência de 30-4-99):
O Banco calcula as dívidas,para cobrança adm inistrativa e judicial, de acordo com as cláusulas
contratuais livrem ente pactuadas entre as partes.O s
m útuos celebrados originalm ente com o G rupo haviam sido pactuados anteriorm ente a 1990,época do
início da cobrança judicial.Q uando da negociação,os
tribunais já haviam firm ado jurisprudência no sentido
de som ente perm itira cobrança de dívidascom atualizações pordeterm inados índices de correção m onetária e da inaceitabilidade de diversos encargos.
Assim ,decidiu o banco poratualizaros créditos por
índices aceitos nos tribunais,adequando a realidade
contratualàs form as aceitas pela jurisprudência dom inante,tendo obtido o valorque serviu de base para
o acordo.
3) do pagamento inicial (item 2):
A negociação originalprevia o pagam ento,em
espécie,do valorde R $526 m ilm ais a dação em pagam ento de im óveis que faziam parte da garantia
contratual,a título de am ortização inicial.Porém ,referidos,im óveis não puderam serrecebidos em dação em razão de as proprietárias não terem obtido a
C ertidão N egativa de D ébitos – C N D ,tendo o Banco
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optado pelo recebim ento de seu valor em espécie,
em cinco parcelas,integralm ente pagas,sem liberação dos referidos im óveis,que continuaram fazendo
parte da garantia do débito negociado.
4) da dação em pagamento de imóvel (itens
2 e 3):
Juntam ente com os valores acim a referidos,foi
realizada a dação em pagam ento de um im óvel,de
propriedade da em presa G ráficos Bloch,que não era
devedora do Banco.C onform e perm ite a legislação
vigente,foiincluída cláusula resolutiva de direito de
recom pra pela dadora (G ráficos Bloch S.A.)que poderia serexercido no prazo de dois anos.Este prazo
extinguiu-se no últim o dia 30-4,estando a proprietária
notificada pelo banco para fazera entrega ao banco.
C aso não o faça,serão adotadas as m edidas judiciais
cabíveispara a im issão de posse porparte do banco.
5) da dação em pagamento de espaços
publicitários e serviços gráficos (ítens 4 e 5):
Q uando da negociação,além da fragilidade das
garantias constituídas,não havia capacidade de pagam ento do m ontante da dívida em função da difícil
situação econôm ica e financeira das devedoras, o
que era de am plo conhecim ento,porquanto divulgado pela im prensa por diversas vezes.U m a das form as de regularização dos créditos,à época existentes,seria a possibilidade de recebim ento parcial,por
interm édio de prestação de serviços que o banco dem anda com freqüência,os quais o G rupo teria condições de oferecer.Acautelou-se o banco,ainda,de incluir,no ajuste,cláusula perm itindo a cessão de tais
serviços a terceiros,dado que a projeção da dem anda interna não atingiria o valornegociado com o G rupo.
Som ente não foirealizada a totalidade dos referidos serviços em razão de que o seu prazo ainda
está vigendo, com vencim ento previsto para o ano
2004 e, com a queda dos índices de audiência da
em issora de TV,m otivada pelas suas dificuldades financeiras,não foipossívela colocação desse crédito de prestação de serviços junto ao m ercado.O
direito do banco continua intacto e,com a venda da
em issora para outro G rupo,ocorrida recentem ente,
poderá ser retom ada a utilização de tais créditos,
seja pela veiculação de publicidade e serviços próprios,seja pela negociação junto a terceiros.
H avendo inadim plem ento de qualquer obrigação assum ida no conjunto do acordo,essa parcela da
dívida torna-se exigívelem m oeda corrente,podendo
sercobrada judicialm ente.
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6) das duplicatas em cobrança (item 6):
H avia a previsão contratualde entrega de duplicatas em cobrança.O objetivo de talm edida era a garantia de liquidez das prestações pactuadas.Porém ,
em razão da deterioração da situação financeira do
G rupo,já enfatizada anteriorm ente,talcláusula tornou-se inexeqüível.
7) da inadimplência do acordo (item 7):
As obrigações assum idas no ajuste foram cum pridas até o finalde 1998,quando a situação financeira das em presas levou-as a retardarpagam entos diversos.O banco vem adotando as m edidas necessárias para cobrança de seu crédito.
8) das garantias constituídas no acordo
(item 8):
As garantias constituídas porocasião do acordo
ora referido encontram -se em ordem e,em caso de
execução da dívida,poderão serindicadas à constrição judicial.
9) Cadin (item 9):
O C AD IN – C adastro Inform ativo de C réditos
não Q uitados com o Setor Público Federal,existe
com o instrum ento a serutilizado pelas instituições
com o balizador na concessão de créditos novos.
N enhum im pedim ento existe à realização de
acordo visando a recuperação de créditos
pré-existentes.
10) da lavratura de escritura pública (item
10):
O s cartórios de qualquernatureza têm a função
de tornar público os atos praticados entre particulares.N ão existe jurisdição para lavratura de escrituras,
um a vez que todos os C artórios de N otas legalm ente
estabelecidos têm autonom ia para praticareste ato.
As escrituras públicas podem serlavradas em qualquerC artório de N otas do País.As partes têm am pla
liberdade de escolher,em função de sua conveniência,onde efetivareste procedim ento.
N o caso presente,o ato se tornou público tanto
em N iterói,pela lavratura da escritura,com o na cidade do R io de Janeiro,com o registro do ato no C artório de R egistro de Im óveis.N ão há que se falarem sigilo em talcaso.
R enovo os protestos de elevada estim a e consideração – Andrea Sandro Calabi, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– A solicitação de V. Exª será atendida, na form a do R egim ento Interno.
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O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE)–
Sr.Presidente,peço a palavra pela ordem .
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– C oncedo a palavra a V.Exª,SenadorR oberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pela ordem .Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tom ei conhecim ento
agora de da notícia,portodos os tipos preocupante, de que o G overno de Pernam buco, no dia de
31 de m aio, ontem , no uso de suas atribuições,
com o um ente federativo, declarou nulos os atos
praticados no processo de em issão e negociação
de letras financeiras conhecidas por todos nós
aqui do Senado, porque tivem os um a C om issão
Parlam entarde Inquérito que analisou exatam ente
essas letras,a em issão,todo um processo de sua
constituição.
C om base, inclusive, nessas resoluções do
relatório da C om issão Parlam entar de Inquérito, o
G overno de Pernam buco achou porbem decretara
nulidade.Evidentem ente que é um ato próprio de um
ente federativo,na sua autonom ia,com base na sua
constituição, e que pode ser questionado,
evidentem ente,pela Justiça do nosso País.
O corre, entretanto, que o Banco C entral do
Brasil– e não seise poderíam os cham ar,a partirde
atitudes com o essa,de Banco C entraldo Brasil–,o
Banco C entralda banca financeira privada brasileira
–, ao tom ar conhecim ento, com unicou que
Pernam buco já se encontra inadim plente por conta
desse seu decreto.
N ão seise o Banco C entralé o órgão próprio
para estar declarando inadim plência em função de
um decreto que um Estado,que tem sua autonom ia
garantida constitucionalm ente, poderia sofrer. A
justiça, evidentem ente, seria o espaço adequado
para se discutir legalidade, constitucionalidade e
juricidade desse ato do G overnadorde Pernam buco,
m as o Banco C entralantecipou-se.
Está defendendo interesse de quem ? D o
Bradesco? D os que estão hoje com os títulos que
este Plenário considerou fundado em fraude?
D efendendo
o
interesse
público?
São
questionam entos que precisam
ser feitos;
questionam entos que o Banco C entral não fez
quando entregou para aventureiros e especuladores
com o um a outra C PI do sistem a financeiro dos
Bancos M arka,FonteC indam e um a série de outras
negociatas,fraudando e sim ulando,através de cartas
que não existiam , com pré-datados. Isso é m uito
grave.
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N ão tem os tem po, hoje, de fazer nada, m as,
pelo m enos,fica esse protesto.O Banco C entral,que
todos pensávam os que poderia estar m udando,
inclusive por conta da C PI, adotando algum as
m edidas de m udança de norm as, portarias,
com unicados,e fechando alguns ralos,agora revela
sua verdadeira face: a da prom iscuidade. Por que
essa ligeireza, essa leviandade ao tratar com um
Estado que,na sua autonom ia,baseando-se na sua
legalidade, portanto na sua C onstituição, o m ínim o
que deveria terdo Banco C entralera o respeito para
saber se a Justiça brasileira iria considerar ou não
algo que o colocava na inadim plência pornão haver
cum prido um a determ inada obrigação? Isso
evidentem ente é algo que precisa receberdo Senado
todo o veem ente protesto.
Talvez possam os ficaraqui,e poderíam os ficar,
falando da prom iscuidade que não deixou de existir.
Isto porque a C om issão de C onstituição, Justiça e
C idadania desta C asa, tendo m arcado há um a
sem ana,em plenário,um a reunião conjunta com a
C om issão de Assuntos Econôm icos, inventa na
véspera um a sabatina com quatro indicados para o
Superior Tribunal de Justiça. Inexplicavelm ente. E
não houve,hoje pela m anhã,a discussão da questão
da rolagem da renegociação dos precatórios. São
coisas inexplicáveis. Q uando se trata do setor
financeiro do País,da banca privada,tudo acontece
para beneficiá-los. Inclusive negociatas e fraudes,
com o com provado.E,m ais um a vez,esse abuso do
Banco C entral, dem onstrando sua verdadeira face,
que infelizm ente parece não serum Banco C entralda
R epública,m as um Banco C entralde acordo com os
interesses da banca privada financeira nacional e
internacional.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – Tem a
palavra o SenadorR om ero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSD B – R R .
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
gostaria de registrara presença no Brasil,durante a
sem ana que passou,da Presidente da R epública da
G uiana,SrªJanetJagan,que esteve em reunião de
trabalho com o Presidente Fernando H enrique
C ardoso e no Palácio do Itam araty. N essas
oportunidades, a Srª Janet Jagan registrou, entre
outras questões,a im portância da decisão política
de buscarum intercâm bio m aiorentre o Brasile a
R epública da G uiana.
A Presidente JanetJagan,no seu discurso no
Itam araty,tratou de alguns pontos que considero da
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m aiorim portância.D eclarou que,após m ais de três
décadas de relações diplom áticas form ais, nossos
países, Brasil e G uiana, têm m uito do que
orgulhar-se. Afirm ou que construím os juntos um
alicerce sólido para os nossos program as de
cooperação, que nossa am izade em nível
governam entalé evidente e os contatos entre nossos
povos trazem vida e vigorà nossa relação.
D isse ainda a Presidente que a G uiana e o
Brasil têm m ais em com um do que som ente um a
fronteira – e essa fronteira,Sr.Presidente,se faz com
o m eu Estado de R oraim a.As enorm es disparidades,
em term os de dim ensão e força econôm icas,não têm
ofuscado nosso em penho com relação aos
princípios de dem ocracia, igualdade e justiça
social.
“A G uiana apóia”, disse a Presidente,
“inteiram ente a preocupação do Brasil de que os
interesses dos setores m enos avantajados da
sociedade devam ser protegidos contra os efeitos
negativos dos program as de reajuste econôm ico.
Estam os unidos e em penhados no com bate às fontes
de tráfico de drogas.Tem os priorizado os program as
de redução da pobreza nas nossas estratégias
nacionais de desenvolvim ento.”
R essaltou,ainda,a Presidente JanetJagan a
necessidade de im plem entarum program a altam ente
enfocado que envolva tanto o governo quanto o setor
privado. As áreas críticas sob a ótica da G uiana
incluem :m elhorias nos enlaces de com unicação;a
intensificação do com ércio e do investim ento, bem
com o a cooperação técnica m utuam ente benéfica.
O s acordos que acabam os de firm artêm a intenção
de fortalecer os laços diplom áticos entre os nossos
países e,assim ,facilitaro processo com o um todo.
D isse ainda a Presidente,antes de irem bora do
Brasil,que teria im enso prazerde visitaros Estados
do Am azonas e de R oraim a,e o fez,onde discutiu o
fortalecim ento dos laços com a G uiana em todos os
níveis.
Sr.Presidente,gostaria de rapidam ente registrara
auspiciosa visita da Exm ªSrªJanetJagan,o increm ento
no intercâm bio do Brasilcom a G uiana e fazeraquium
apelo ao Presidente Fernando H enrique e ao M inistro
dos Transportes, Eliseu Padilha, para que
im plem entem a construção da ponte que liga o Brasila
G uiana através da BR -401.Essa ponte faz parte de um
acordo internacionalque precisa sercum prido pelo
G overno brasileiro e que,sem dúvida nenhum a,irá
am pliarainda m ais a integração de R oraim a com a
G uiana, do Brasil com a G uiana, da Am azônia
O cidental com a G uiana e, especificam ente, do
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M unicípio do Bonfim , que faz fronteira com aquele
país.
Q uero honrara visita da Presidente,louvarsuas
ações e os protocolos e convênios assinados.Solicito
a V.Exª ,Sr.Presidente,que faça constar do m eu
pronunciam ento o discurso,na íntegra,da Presidente
JanetJagan,proferido no Palácio do Itam araty,por
ocasião da sua visita ao Brasilno dia 20 de m aio de
1999.
M uito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ SEU
PRONUNCIAMENTO:

D ISC U R SO D E SU A EXC ELÊN C IA
SR A.JAN ET JAG AN .O .E.
PR ESID EN TE D A R EPÚ BLIC A D A G U IAN A
N O PALÁC IO D O ITAM AR ATY,PO R O C ASIÃO
D A SU A VISITA À
R EPÚ BLIC A FED ER ATIVA D O BR ASIL
Q uinta-feira dia 20 de m aio de 1999.
Tenho a honra e o privilégio de serrecebida pela
generosa hospitalidade do governo e do povo da
R epública Federativa do Brasilna feliz ocasião da
m inha prim eira visita de Estado O ficialao seu país
m aravilhoso. O s m em bros da m inha com itiva e eu
estam os profundam ente agradecidos pela recepção
tão calorosa e am igáveloferecida desde o m om ento
da nossa chegada.
Esta visita se realiza em um m om ento m uito
oportuno. Após m ais de três décadas de relações
diplom áticas form ais , nossos países têm m uito do
que podem orgulhar-se. C onstruím os juntos um
alicerce sólido para os nossos program as de
cooperação.N ossa am izade em nívelgovernam ental
é evidente, e os contatos entre os nossos povos
trazem vida e vigorà nossa relação.
Vossa Excelência,a G uiana é um a país jovem .
N o decorrer da nossa existência com o nação independente.Tem os tido que lidar com a realidade de
que o cam inho rum o ao desenvolvim ento é longo,árduo e repleto de dificuldades.H oje,tenho o prazere o
privilégio de prestarhom enagem pública à contribuição que seu país tem prestado à nossa luta para consolidarnossa independência e aum entaro bem estar
do nosso povo.Sob qualquerponto de vista,o Brasil
tem se provado com o sendo um bom vizinho e um
am igo verdadeiro e constante. N ão podem os,
contudo,nos perm itiro luxo de serm os com -
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placentes.O s desafios deste m undo globalizado
podem diferirdas configurações políticase ideológicas que caracterizavam o m undo há trinta anos,
quando o Brasile a G uiana estabeleceram relações
diplom áticas,em bora os atuais desafios sejam tão difíceis quanto os do passado.Enquanto o m undo desponta ao alvorecerdo novo m ilênio,o que representa
um extraordinário m arco histórico,nos deparam os
com o desafio de traçarum rum o para o futuro.Por
esta razão,estou particularm ente contente,já que
esta visita nos oferece um m om ento de reflexão e revisão.
Estou convencida de que irem os em ergirdeste
processo com um program a de colaboração bilateral
revitalizado,com o tam bém com um a cooperação que
garanta um a resposta estratégica,rápida e criativa às
exigências regionais,hem isféricas e globais de nosso
m undo cada vez m ais interdependente.
A G uiana e o Brasiltêm m ais em com um do que
som ente um a fronteira .As enorm es disparidades
em term os de dim ensão e força econôm icas não
têm ofuscado nosso em penho com relação aos
princípios de dem ocracia,igualdade e justiça social.
A G uiana apóia inteiram ente a preocupação do
Brasilde que os interesses dos setores m enos avantajados da sociedade devam serprotegidos contra os
efeitos negativos dos program as de reajuste econôm ico.Estam os unidos e em penhados no com bate às
fontes de tráfico de drogas.Tem os priorizado os program as de redução da pobreza nas nossas estratégias nacionais de desenvolvim ento.
Em nívelglobal,am bos os países estão contribuindo individualm ente à causa da segurança e paz
internacionais.O Brasilé um dos países que atualm ente representa a Am érica Latina e o C aribe,com o
m em bro não perm anente do C onselho de Segurança
da O N U .A G uiana é a atualpresidente do G rupo dos
77.
D entro do hem isfério,a G uiana é o representante do G rupo do R io,e com o m em bro do com itê diretivo para a Am érica Latina e o C aribe,tem os colaborado ativam ente junto ao Brasilno processo preparatório para a histórica C im eira da Am érica Latina,C aribe
e U nião Européia a serrealizada no próxim o m ês,no
R io de Janeiro.
A G uiana é m em bro fundadordo Tratado de C ooperação da Am azônia.Sob a proteção deste acordo,
estam os trabalhando assiduam ente junto aos outros
países-m em bros para assegurara proteção e o de-
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senvolvim ento sustentáveldos im ensos recursos da
Am azônia.
Aguardam os esperançosam ente o estabelecim ento do secretariado perm anente em Brasília; e
devo assegurar-lhe,Vossa Excelência,que estam os
inteiram ente preparados para participar,no m om ento
apropriado,da tarefa de efetivam ente im plem entaro
m andato deste secretariado.
A integração,em todos suas facetas,tem se tornado um pilarcentraldas políticas regionais e nacionais,não som ente dentro do hem isfério,com o tam bém em um nívelm ais am plo e m ultilateral.
D entro da com unidade do C aribe,a G uiana participa no processo de reform a que culm inará no estabelecim ento de um m ercado e de um a econom ia únicos.O Brasilestá na linha de frente da consolidação e
expansão do M ercosul.Eu com partilho a visão,Sr.
Presidente,de que o fortalecim ento dos instrum entos
de integração,que acabo de m encionar,não deve ser
um processo isolado.Precisam os adotarum a abordagem de cooperação inter-regional caracterizada
porestágios de increm ento.
A intensificação do com ércio e das relações
econôm icas entre a G uiana e o Brasilresultará em
inúm eros benefícios de diversos tipos.Algum as ações
já estão em andam ento em nívelbilateral.O que ainda está por ser im plem entado é a cooperação por
m eio dos m ovim entos de integração sub-regionalaos
quais nós aderim os.C onseqüentem ente,a m inha
esperança m ais sincera é que o interesse m anifestado pela G uiana em estabelecerum a form a de associação com o M ercosullogo venha a darfruto.
Em um nívelhem isférico m ais am plo,o processo da FTAA continua apresentando desafios e oportunidades.À m edida que prosseguim os com a rodada
com plexa de negociações e consultas,continua crescendo a m inha preocupação com relação às econom ias m enores e m ais vulneráveis.A m enos que estejam os preparados para testem unhara m arginalização dos países afetados,entre os quais se encontra a G uiana m edidas urgentes são necessárias.
A C aricom endossou o pedido de estabelecer
um fundo de integração regionalque poderá serutilizado para apoiar a transform ação, diversificação e
desenvolvim ento geralda estrutura das econom ias
m enores e m ais frágeis,possibilitando a sua participação significativa na integração econôm ica e na liberação do com ércio.C om o Aristóteles colocou com
suas palavras tão m ajestosas: “A justiça requer
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igualdade entre os iguais,porém requera proporcionalidade entre os desiguais.”
Vossa Excelência,eu tenho tentado salientaras
inúm eras sem elhanças entre a abordagem da G uiana
e do Brasilcom relação às principais questões nas
nossas agendas nacionais,regionais,hem isféricas e
globais. N ão obstante, à m edida que tentam os
convergir os diversos sistem as em um a integração
m utuam ente vantajosa, haverá um a crescente
necessidade de consulta e diálogo,com o no caso da
m inha solicitação pelo seu apoio no estabelecim ento
de um fundo de integração regional.Estim o ser da
m aior im portância aproveitarm os todas as
oportunidades oferecidas, em níveis bilateral e
regional,de levareste processo adiante com o parte
da nossa futura abordagem estratégica com relação
à cooperação.
Perm ita-m e neste m om ento abordara questão
do fortalecim ento de nossas relações bilaterais.Eu
m encionei anteriorm ente o alicerce firm e que
construím os, bem com o os laços de am izade e
solidariedade que nos unem .
Senhor Presidente, a G uiana é um país que
alcança ao m esm o tem po o C aribe,a Am azônia e o
Atlântico. Em m uitos sentidos, som os um a ponte
entre a Am érica do Sule o C aribe.Tam bém som os
um país que contém fontes inexploradas de
recursos naturais,oferecendo inúm eras vantagens
aos em presários que conseguem enxergar o
potencial inerente
da
nossa
localização
geo-estratégica única.
N esse contexto,necessitam os im plem entarum
program a altam ente enfocado que envolva tanto o
governo quanto o setorprivado.As áreas críticas sob
a ótica da G uiana incluem :m elhorias nos enlaces de
com unicação; a intensificação do com ércio e do
investim ento, bem com o a cooperação técnica
m utuam ente benéfica.O s acordos que acabam os de
firm ar têm a intenção de fortalecer os laços
diplom áticos entre os nossos países e,assim ,facilitar
o processo com o um todo.
Portanto, m e sinto m uito encorajada ao
observarque as reuniões bilaterais agendadas para
serem realizadasno Brasil,e posteriorm ente este ano
na G uiana,enfocarão a colaboração nas áreas que
acabo de m encionar.
Vossa Excelência antes de irem bora do Brasil,
tereio prazerde visitaros estados do Am azonas e de
R oraim a,onde discutireio fortalecim ento dos laços
com a G uiana em todos os níveis e,tam bém ,dentro
desses parâm etros.
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Ao concluira m inha visita à cidade visionária
de B rasília, que se destaca com o o prim eiro
com plexo arquitetônico contem porâneo a ser
tom bado pela U nesco com o Patrim ônio C ulturalda
H um anidade, eu gostaria de transm itir um a visão
que eu tenho.
N a m inha visão, a com preensão e
harm onização da natureza política,econôm ica,social
e culturaldos povos deste hem isfério transcendem
suas fronteiras e regiões.H averá um a convergência
dos agrupam entos e um a com binação de seus
recursos e pontos fortes,assim capacitando-nos para
enfrentarm os os diversos desafios globais com
sucesso e aproveitarm os ao m áxim o as
oportunidades que se apresentam . N esta visão,
todos trabalham os arduam ente para erradicar as
fontes de doença, crim e e m iséria que afligem
nossos países e nossos povos.
Trata-se de um a visão do hem isfério que m escla
seus vastos recursos, tanto tecnológicos quanto
intelectuais,para forjar,no próxim o século,um a era
dourada de oportunidade e realização.É um a visão
que pode nos conduzir ao estabelecim ento de um a
nova ordem hum ana global.
Vossa Excelência, tornar esta visão em
realidade está ao nosso alcance. Assum am os o
com prom isso de trabalharjuntos,com sinceridade e
dedicação,para alcançareste objetivo.
Façam os um brinde ao G overno e ao povo da
R epública Federativa do Brasil, e à am izade e
cooperação duradouros entre a G uiana e o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – V.Exª
será atendido na form a regim ental.
N ão há m ais oradores inscritos.
O s Srs.Senadores Adem irAndrade e M aguito
Vilela enviaram à M esa proposições que,em face do
disposto no art.235,inciso III,letra a, do R egim ento
Interno,serão lidas na próxim a sessão.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– O s Srs.
Senadores M aguito Vilela, C arlos Bezerra, Leom ar
Q uintanilha e C arlos Patrocínio enviaram discursos
à M esa para serem publicados na form a do disposto
no art.203 do R egim ento Interno.
S.Exªs serão atendidos.
O SR. MAGUITO VILELA (PM D B – G O )– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,a C onfederação
das Santas C asas de M isericórdia,H ospitais e Entidades Filantrópicas lançou um a justa cam panha em
favor da continuidade da prestação de serviços de
saúde prestados por essas instituições.É a “O pera-
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ção Salva Vidas”, um verdadeiro e urgente pedido
de socorro,que visa prim ordialm ente preservaro direito à assistência m édica de m ilhares de fam ílias
carentes que, na m aioria das vezes, só têm com o
opção de atendim ento justam ente as Santas C asas
e os H ospitais Filantrópicos.
Presentes em todo o País, m uitas dessas
instituiçõesjá existiam há m uitose m uitosanos,antes
m esm o de o PoderPúblico instalarseus hospitais.H á
400 anos – e o Brasilcom pleta 500 anos de chegada
dos europeus ano que vem – já se instalavam as
prim eiras Santas C asas de M isericórdia. D urante
m uito tem po foram o único recurso m édico para a
população carente.
H oje,já com o surgim ento do Sistem a Ú nico de
Saúde – SU S, destinado ao atendim ento universal
dos brasileiros,segundo reza nossa C onstituição,as
Santas C asas fazem parte, por m eio de convênios,
dessa m odalidade de financiam ento público de saúde.
N ão é segredo para ninguém que as tabelas do
SU S estão defasadas há m uito tem po. O que elas
estipulam
com o
pagam ento
para
certos
procedim entos está m uito abaixo dos custos reais.
O s hospitais conveniados têm se virado com o
podem .N o caso das Santas C asas,o recurso para
pagar funcionários tem sido lançar m ão de
em préstim os bancários. C om os abusivos juros
praticados no país,as Santas C asas estão entrando
num buraco que se torna cada vez m ais fundo.Por
um lado, a rem uneração do SU S não paga os
procedim entos,o que lhes gera um déficit;poroutro,
lançam m ão de em préstim os para cobriresse déficit,
o que lhes penaliza com os juros a serem pagos.E
assim tem sido,num a crescente bola de neve,que
está trazendo conseqüências danosas,podendo se
agravar,com a possibilidade,hoje real,de as Santas
C asas abandonarem os convênios com o SU S.
Para V.Exªs terem um a idéia,essas instituições
representam m ais de 50% dos serviços prestados ao
SU S e qualquer baixa com prom eterá seriam ente a
política pública de assistência à saúde. Em todo o
Brasil,são 2.600 entidades,responsáveis por600 m il
internações e um m ilhão e duzentas m il consultas
m ensais.Isso m esm o,um m ilhão e 200 m ilconsultas
m ensais. E se fossem dez pessoas já haveria
necessidade de prestar assistência m édica; se
fossem cem , se fossem m il, se fossem cem m il,
haveria necessidade de prestação dos serviços,
principalm ente sabendo que trata-se, em sua
totalidade,de pessoas carentes.M as é um universo
de m ais de um m ilhão de pessoas – feridas,
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acidentadas,acom etidas das m ais diversas doenças
– que precisam de atendim ento.
M esm o achando que as estatísticas dizem
pouco, tom em os m ais essa: 450.000 pessoas são
em pregadas pelo conjunto dessas entidades.C om a
possível falência do sistem a, a m aioria delas,
naturalm ente, correm o risco de irem para a rua,
agravando ainda m ais o já gravíssim o quadro de
desem prego que reina no país.
N a sem ana passada, no dia 26 de m aio, em
m ais um ato da “O peração Salva Vidas”, os
representantes dessas entidades estiveram reunidos
em Brasília,reivindicando do M inistério da Saúde e
do M inistério da Previdência Social três pontos
essenciais para a continuidade da prestação de seus
serviços:
1)o reajuste das tabelas do SU S;
2) a criação im ediata de um a linha de
financiam ento, com juro subsidiado, para o
saneam ento das finanças dos hospitais;e
3)a revisão do decreto que estabelece critérios
para a isenção tributária das entidades filantrópicas.
N este caso,trata-se de elim inar restrições que,em
últim a instância,im possibilitam um a boa quantidade
de Santas C asas de terem isenção tributária (um a
isenção que financia os serviços prestados à
população carente).
U tilizo-m e desta im portante tribuna para fazer
um apelo ao M inistro da Saúde, José Serra, a
principalautoridade interessada na continuidade dos
serviços das Santas C asas, para que reveja as
tabelas do SU S e ao M inistro da Previdência,
W aldeck O rnelas, que, em bora estejam sendo
receptivos ao negociar com os interessados, ainda
não apresentaram nenhum a solução.
Apelo,principalm ente,ao Presidente Fernando
H enrique C ardoso.Este é um problem a da m ais alta
gravidade.Estam os falando de seres hum anos que
podem ficar sem atendim ento de saúde. Estam os
falando de vida.E de m orte,que será o destino de
m ilhares de pessoas se as Santas C asas cessarem o
atendim ento.
N ão tem um a vírgula de exagero o slogan da
justa cam panha da C onfederação das Santas C asas:
“Q uem salva vidas está m orrendo”. E cabe, neste
caso,ao PoderPúblico,ao G overno Federal,encam inhar urgentem ente a solução. O governo, quando
tem em penho e vontade política,tem encontrado recursos e soluções para vários problem as, até para
questões em que não caberia,ao m eu ver, injeção de recursos públicos,com o as operações de
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salvam ento de bancos m aladm inistrados.N ão pode
ignorartão prioritária questão,que tem m obilizado o
país face à sua gravidade,que exige solução rápida.
Porisso,insisto no apelo para que o presidente Fernando H enrique C ardoso interceda pessoalm ente
neste caso.A doença não espera.
Era o que eu tinha a declarar.
M uito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PM D B – M T) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos nós
sabem os que a Am azônia brasileira precisa, m ais
que nunca,ser olhada,cuidada e am parada com o
m áxim o de atenção.O M ato G rosso,com o parte da
Am azônia Legal, tem extrem o interesse em
participar de todas as ações que digam respeito ao
bom gerenciam ento do território, dos recursos
naturais e da assistência às pessoas. Por isso,
vem os com bons olhos a criação e entrada em
operação do Sistem a de Proteção da Am azônia
(Sipam ).
Trata-se de um projeto de grande dim ensão e
que visa, em últim a instância, tornar viável o tão
cantado e decantado desenvolvim ento sustentável
da Am azônia. A idéia básica é fazer com que as
instâncias governam entais dos M unicípios, dos
Estados e da U nião disponham de inform ações que
lhes perm itam fazerestudos e tom ardecisões.Q ue
tipo de inform ação? Praticam ente todas, com o se
verá adiante.
U m dos subsistem as de inform ação é o de
saúde. Por ele será possível identificar focos
endêm icos,analisartendências de propagação de
epidem ias.
O utro subsistem a é o de uso do solo,que diz
respeito ao planejam ento territorial, planejam ento
agrícola, áreas desm atadas, províncias m inerais e
áreas de garim po.
U m terceiro subsistem a é o de meio ambiente,
com
m apeam ento de bacias hidrográficas,
classificação da flora, avaliação da vegetação,
clim atologia,
poluição,
queim adas
e
desflorestam ento.
A vigilância aérea e de superfície constituium
quarto subsistem a,pelo qualserá possívelcontrolar
fronteiras, m onitorar com unicações clandestinas,
identificar rotas de narcotráfico, cultivo de
entorpecentes, assim com o rotas de contrabando,
pistas clandestinas e garim po irregular.
H á tam bém um subsistem a de proteção de
terras indígenas e outro de atuação da defesa civil,
am bos com o m esm o espírito dos precedentes,
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destinados a coletar inform ações que sirvam à
tom ada de decisão porparte das autoridades.
O Sipam terá com o principal instrum ento o
Sivam – Sistem a de Vigilância da Am azônia,que tem
com o objetivo levantar dados para integração das
ações governam entais. Seu em prego será feito no
sistem a de m ultiusuário, de gestão estratégica,
com binando sistem as abertos de com unicação,
aquisição de inform ações e banco de dados.
A partirde julho de 1997,o sistem a tem cinco
anos para ficarpronto,com três etapas distintas:em
2001,deverá estarpronto o subsistem a de aquisição
de dados, telecom unicações e visualização de
inform ações, na área de abrangência do C entro
R egionalde Vigilância de M anaus;nesse ano deverá
estar instalado,tam bém ,o C entro de C oordenação
G eral em Brasília; no início de 2002, terem os
im plantado o C entro R egionalde Vigilância de Porto
Velho;e até o finalde 2002,terem os im plantados os
subsistem as nas áreas de abrangência do C entro
R egionalde Vigilância de Belém ,com pletando-se o
projeto.
Em M ato G rosso, particularm ente, terem os
instaladas Estações M etereológicas de Superfície do
Sivam em Aripuanã,Barra do G arças,C anarana e
Juína.D everão serinstaladas,tam bém três U nidades
de Vigilância Fixa (U V)ou de Vigilância Transportável
(U VT),com radarde vigilância aérea,equipam entos
de telecom unicações e um radar m etereológico.
Essas unidades serão instaladas em Sinop, Porto
Espiridião e São Félix do Araguaia. Além disso,
para conectarem -se com o sistem a, 56 prefeituras
receberão equipam entos,com o m icrocom putadores,
aparelhos de fax e de com unicação com satélite
(VSAT).Tam bém as unidades de órgãos federais no
Estado, com o Polícia Federal, R eceita Federal e
Federação N acionalde Saúde receberão os m esm os
tipos de equipam entos.
Enfim , Senhoras e Senhores, os sistem as
Sipam e Sivam representam a possibilidade de as
autoridades governam entais, de fato, gerirem a
resolução de problem as na Am azônia. E sua
conclusão é um im perativo para um efetivo
planejam ento de políticas públicas para essa vasta
região do Brasil. E nós de M ato G rosso ansiam os
pela conclusão desses dois projetos.
Era o que tinha a dizer.
M uito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CARLOS BEZERRA EM
SEU DISCURSO:
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO )–
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,desejo tecer
algum as considerações acerca de um problem a que
é reconhecido por todos com o um dos principais
óbices ao desenvolvim ento econôm ico e socialdo
País.Trata-se das desigualdades inter-regionais,ou
seja, a enorm e distância que separa unidades
industrializadas da Federação de outras que têm a
sua econom ia num estágio ainda m uito atrasado.São
os dois “Brasis”, aos quais m uitos especialistas se
referem ao analisara com plexa econom ia do País.
O tem a é tão grave e palpitante que o Senado
Federalaté constituiu um a com issão especialpara
analisar os desequilíbrios inter-regionais, com issão
essa que fez um excelente trabalho e ofereceu
im portantes subsídios para orientar a ação do
G overno no sentido de equacionartais variantes que
im pedem o crescim ento harm ônico e sustentado do
País.
R ecebihá alguns dias,e acredito que os m eus
nobres pares tam bém receberam , publicação da
C onfederação N acional da Indústria intitulada
Economia Brasileira – Comparações Regionais. O
referido com pêndio, que publica dados de 1996 e
1997, está na sua terceira edição. As outras duas
edições publicaram dados de 1992 e 1995.R esolvi
destacar algum as inform ações contidas no
docum ento porque elas realçam de form a clara e
inequívoca as gritantes desigualdades entre os
diversos estados brasileiros.
Em particular, interessa-m e cham ar atenção
para o Estado do Tocantins,que tenho a honra de
representarnesta C asa,e que ocupa desconfortável
posição na análise de dados com parativos sobre
índices econôm icos e sociais.
D ados de 1996 conferem ao Tocantins a 3ª
m aior taxa m édia geom étrica de aum ento da
população: 2,70% contra um a taxa nacional de
1,38% . A taxa da região N orte é de 2,44% . A
população de 1.048.642 habitantes distribui-se por
2
um a área de 278.420km ,o que dá um a densidade
2
dem ográfica de 3,76 habitantes porkm .
Se por um lado o Tocantins apresenta um
vertiginoso crescim ento da sua população,m otivada
por extraordinário fluxo m igratório, sobretudo em
direção à sua capital, Palm as, de outro exibe
indicadores sociais m edíocres. O s dados são de
1997. O percentualda população econom icam ente
ativa em relação à população residente é de 46,9% ,
enquanto a m édia nacionalé de 48,2% ,o que confere
ao Tocantins a 16ª posição. D esse contingente de
população econom icam ente ativa, 22,5% não tem
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qualquerinstrução ou m enos de um ano de estudo.
26,6% tem de um a três anos de estudo.54,5% dessa
população recebe entre 1/2 e dois salários m ínim os,
enquanto que a m édia nacional nessa faixa é de
37,1% .
N o Tocantins, apenas 77% da população
residente, aí incluídas as áreas urbana e rural,
dispõem de energia elétrica.A m édia nacionalé de
96,1% . O estado ocupa o 26º lugar nesse item .
Q uanto ao abastecim ento de água,a situação é ainda
pior. Som ente 51,7% da população tocantinense
conta com água encanada, enquanto no Brasil a
m édia é de 80,9% . N esse item ocupam os a 23ª
posição.R elatório de 1996 do Ipea sobre Índice de
D esenvolvim ento H um ano – no qual são
considerados esperança de vida ao nascer, nível
educacionale padrão de renda – dava ao Tocantins o
23ºlugarem nívelnacional,o que dem onstra o atraso
socialem que o estado se encontra.
G randes esforços vêm sendo desenvolvidos
pelo G overno local para alavancar o crescim ento
econôm ico do estado. O s resultados com eçam a
aparecer, m as ainda são m uito tím idos se
com parados com as deficiências verificadas em
áreas estratégicas. É im portante ressaltar que o
G overno Federalpara im plantara sua infra-estrutura
básica, a exem plo do que o ocorreu com outros
estados da Federação criados de m aneira
sem elhante.A trágica conseqüência desse abandono
pode ser m ensurada na análise dos núm eros ora
reproduzidos,que conferem ao Tocantins a incôm oda
26ª colocação em term os de participação no PIB
brasileiro. O PIB per capita de 1996 era de
baixíssim os R $812,00 contra um a m édia nacionalde
R $4.421,00,o que nos dá a vexatória últim a posição
no ranking brasileiro.
Sem qualquerpreocupação de estarsendo repetitivo,reivindico um a vez m ais o apoio do Governo Federalno esforço
que o Tocantinsestá fazendo para criarascondiçõesde desenvolvim entodesuaeconom ia.O cotejam entodosnúm erosapresentadospelapesquisa,envolvendo todososestadosda Federação,são m uito reveladores.Elessinalizam paraaurgente
necessidadedeseim plem entarum apolíticanacionaldedesenvolvim ento que leve em consideração as peculiaridades de
cada estado.Não é possíveltratarde form a igualosdesiguais.
Asregiõesm enosfavorecidas,com ooNorteeoNordeste,m erecem um aatençãoespecialdoGoverno.Tem osm uitosproblem as,m as tem os tam bém m uitas potencialidades.Projetos de
grandeinteresseparaanossaregião,com oaviabilizaçãodahidrovia Araguaia– Tocantins e a continuidade das obras da
ferrovia N orte– Sul,integrantes de um projeto m aior
que é a im plem entação do C orredor M ultim odalde
Transporte C entro-N orte,precisam serretom ados.É
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inconcebívelque um estado com o o nosso,que tem
grandes extensões de terras férteis,estações clim áticas bem definidas e localização geográfica estratégica não receba do G overno Federalo m ínim o de investim entos necessários ao seu desenvolvim ento.
O estado tem dado exem plos na condução de
parcerias com o setorprivado para a viabilização de
grandes investim entos. A usina hidroelétrica Luís
Eduardo M agalhães,no M unicípio de Lageado,no rio
Tocantins,é um desses exem plos.Em plena execução,a obra será inteiram ente construída e explorada
pela iniciativa privada,com investim entos superiores
a 1 bilhão de reais e capacidade de geraraté 1.020
m egaw atts.A atração de recursos externos tam bém
tem sido objeto de ação do obstinado G overnadorSiqueira C am pos,hom em de visão que consegue prognosticaro sucesso econôm ico do Tocantins em razão
do seu enorm e potencial.
O que o Tocantins quer,o que o Tocantins reivindica,o que o Tocantins m erece,é tão-som ente que
lhe seja dada a oportunidade de desenvolver a sua
econom ia,única form a de reverteros indicadores sociais m edíocres com os quais convive e de m elhorara
qualidade de vida do seu sofrido povo.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO )– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,a C onstituição Federalgarante a proteção dos recursos naturais,tornando obrigatória a fiscalização e o controle das entidades públicas e particulares que se dediquem à sua
m anipulação,a qualquertítulo.
N o entanto,carecem os ainda de um a legislação
específica que regulam ente a pesquisa de inform ações e a coleta de am ostras dessas riquezas genéticas,propiciando a atividade ilícita,sobretudo de estrangeiros, quer junto às com unidades indígenas,
querno interiorsolitário das extensas florestas.
Isso acontece apesarde a LeiM agna e a legislação com plem entar reconhecerem com clareza a
“organização social,costum es,línguas,crençase tradições”dos índios.
As terras que ocupam ,e as riquezas naturais nelas com preendidas, constituem patrim ônio da U nião,
sem em bargo de que essas populações usufruam dos
benefícios oferecidos pelo m eio am biente,inclusive e
principalm ente daquelas substâncias há m uito usadas
na prevenção,tratam ento e cura das doenças.
N ão se desconhece,poroutro lado,que o m ercado m undialde m edicam entos m ovim enta algo em torno de 320 bilhões de dólares,anualm ente,e que cerca
de 40% dosrem édiostêm origem direta ou indireta nas
fontesnaturais,sendo 10% de origem anim ale 30% de
origem vegetal,estim ando-se que 25 m ilespécies de
plantas estejam sendo utilizadas pelos produtores.
Justifica-se essa opção pelo fato de os estudos
científicos confirm arem as propriedades curativas dos
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fitoterápicos.Algunsórgãosoficiais,com o a Secretaria
Estadualde Saúde do R io de Janeiro,m antêm program as de tratam ento de diversas doenças com plantas
m edicinais.M ales com uns com o a diarréia,a enxaqueca,os resfriados e as verm inoses,que acom etem
grande num ero de pessoas,são curados em pouco
tem po e com baixo dispêndio de verbas públicas.
M ultiplicam -se,porém ,as denúncias de que pesquisadores,a serviço das grandes m ultinacionais farm acêuticas,de hábito servem -se de antigos e tradicionais usos e conhecim entos indígenas,a eles inocentem ente transferidos pelos curandeiros da com unidade,
habituados a trataras doenças adm inistrando produtos extraídos da vegetação natural.
O s princípios ativos identificados e m anipulados
em grandes laboratórios do exteriortransform am -se,então,em m edicam entos patenteados,aquie alhures largam ente consum idos, fazendo a fortuna injustificável
das em presas farm acêuticas estrangeiras.
Essa nova face da pirataria tem sido inúm eras
vezes denunciada, inclusive das tribunas do Parlam ento,sem que m edidas m ais drásticas de G overno a
tenham com batido,nela reconhecendo grave prejuízo
aos interesses do País.
A biopirataria disso m elhor se aproveita para a
produção de novos quim ioterápicos,com custos ínfim os,m aioreficiência e reduzidos efeitos colaterais.
Tam bém os órgãos de Im prensa am iúde ocupam -se do tem a, reclam ando providências governam entais que,definitivam ente,coíbam as expedições
predadoras de nossas florestas,que furtam parte significativa das nossas riquezas fitoterápicas,com incom preensíveis facilidade e ausência de reação prática.
R eportagens recentes de O G lobo e do Jornaldo
Brasilferem ,com propriedade,o assunto,esclarecendo que aquise concentram m ais de um quinto das
plantas encontradas em todo o m undo,m as que não
possuím os “leipara protegê-las”.
Adem ais,constatada a dificuldade de se im pedir
a saída ilegaldesse produto,o G overno vem aplicando
estratégia de com bate que consiste em aquiproduzir
os m esm os rem édios fabricados no estrangeiro,a partirda m atéria-prim a em am bos os casos extraída das
nossas florestas.
C om esse objetivo,prom oveu a construção do
pólo de biotecnologia de M anaus,nela investindo
60 m ilhões de reais,inicialm ente,além de criar o
banco de dados sobre biodiversidade,com o parte
integrante do Sistem a de Vigilância da Am azônia –
Sivam .
C onsiderada a inviabilidade de policiar
proveitosam ente a saída do referenciado
m aterial,um a vez que o m icroorganism o
pode ser transportado em pequenos tubos de ensaio,e a fim de assegurar que
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a possibilidade de industrialização seja adm inistrada pelo Brasil,aposta-se no Program a Brasileiro de Ecologia M olecularpara o Uso Sustentávelda Biodiversidade da Am azônia – Probem .
Dessa form a,a iniciativa prioritária do Program a consistirianaconstruçãodecom plexolaboratorialnoDistritoIndustrialde M anaus,a serencarregado das pesquisas básicas e
aplicadasde transferência de tecnologia e prestação de serviços.
Julga-se que o Probem terá dificuldade para atrairpara
a região os pesquisadores do Sule do Sudeste do País,im pedindoadesejávelconcentraçãodecientistasnaAm azônia.
Talfato pode facilitara “evasão de conhecim ento e de
m aterialgenético”,em face do dom ínio estrangeiro nos convêniosde cooperação internacional,conseqüente do apontado reduzido núm ero de pesquisadores nacionais,conform e
registrouaCom issãoExternadaCâm aradosDeputados,encarregada de investigara prática da biopirataria no País.
Contudo,ainda no sentido de atrairpara a Am azônia a
com unidade científica,o Program a,m ediante convênio firm ado com o Conselho Nacionalde Pesquisas– CNPq,oferece
cercade80bolsasdeestudo,nasáreasdezooquím ica,fitoquím ica e engenharia genética,além de prevera criação de um a
rede de laboratórios,destinada à bioprospecção da fauna e da
flora,e de investirna form ação de pessoal.
Inexistindo um sistem a organizado sobre biodiversidadenoPaís,procura-se,tam bém ,im pedirqueosgrandescentros de pesquisa estrangeiros colecionem m aiores inform açõessobreaAm azôniadoqueospesquisadoresbrasileiros.
Com essa finalidade,a Fundação Aplicações de Tecnologias Críticas – Atech,encarregada da integração do projeto Sivam ,estrutura um banco de dados sobre a biodiversidade,dando-lhe com petência para processarasinform ações
que serão produzidas,dentro de dois anos,pelos satélites e
sensores do sistem a.
A proposta de reunirosconhecim entostecnológicos,a
inform ação e o pessoaltécnico especializado,estabelecendo,
deform alegaletransparente,parceriasinternaeexternam ente,pode estim ularo desenvolvim ento e a com ercialização de
novasdrogaseoutrosprodutosoriginadosdabiodiversidade.
O condenávelé adm itirque o interesse de corporações
estrangeirasconduzaàapropriaçãoindevidadam atérianatural,e que,a partirdaí,desenvolvam ,com o seu,o produto,
sem que os brasileiros de algum a form a sejam beneficiados
pelo processo.
Finalm ente,é de se reconhecercom o procedentes as
ponderaçõesdo advogado Eugênio da Costa e Silva,em trabalho há pouco divulgado,esclarecedorasde que a Convenção sobre a Diversidade Biológica,assinada pelo Brasil,“propõe um a série de princípios e objetivos que deverão serim plem entados no âm bito nacional”.
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A legislaçãopátriahádesereferiràscondiçõesde“acessoaosrecursosgenéticos,àbiotecnologiaeaosconhecim entos tradicionais das populações locais e indígenas”,entre outras questões de explícito interesse das indústrias de fárm acos,de biotecnologia e de cosm éticos.
A Convenção é afirm ativa ao reconhecerque “osrecursos genéticos presentes no território de um determ inada nação estão incluídos no conceito de soberania nacional”,devendo asleisinternasdisporsobre a aplicação desse acertadoconceito.Porém ,enquantoosEstadostêm soberaniapara
legislarsobre o tem a,devem “facilitaro acesso a taisrecursos
poroutros países”.
O sbenefíciosdaídecorrentesdevem incluira possibilidade de “participação em projetosde pesquisa”e na “divisão
justa e eqüitativa dos resultados financeiros”subseqüentes.
A Convenção recom enda,ainda,que a leideve estabelecerclaram ente as condições de acesso aos recursos genéticos,possível,apenas,quandoexistente“oform alconsentim ento
do paísprovedordosrecursos”.Tam bém ,reconhece direitosàs
com unidades indígenas,pelos seus conhecim entos,inovações
epráticas,“relevantesparaom anejosustentáveldabiodiversidade do planeta”,sem revelarque a essesatributospossa corresponderdeterm inado valorcom ercial.
Porderradeiro,o estudo consigna que “a biodiversidade,osrecursosbiológicose astecnologiasdo futuro são pontos estratégicos,determ inantes do debate sobre a proteção
do m eio am biente”.Exige-se,todavia,que os governos,com
a participação efetiva “da sociedade civilorganizada e dascom unidadestradicionais”,criem ascondiçõese fixem aslim itações para o acesso e a exploração “dos recursos existentes
em nossas florestas,rios e m ares”.
Estam osconcluindo,Sr.Presidente,o nosso pronunciam ento,registrando que,à vista do exposto,é inadiávelprom overa atualização doscom prom issosinternacionaise do ordenam ento jurídico interno relacionadosàsriquezasfitoterápicas
brasileiras.
A integralidade da legislação específica,estudada,revista e consolidada,deve estabeleceras devidas prioridades
paraoseurigorosocontrole,assim com odisporacercadenovas,urgentes e incontornáveis lim itações à sua exploração
im própria ou m esm o crim inosa,desse m odo verdadeiram ente atendendo ao interesse m aiordo País.
Sr.Presidente,peço que conste dos Anais este docum ento.
Era o que tínham os a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO EM SEU
DISCURSO:
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O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – N ada
m ais havendo a tratar,a Presidência vaiencerraros
trabalhos,lem brando às Sras.e Srs.Senadores,que
constará da sessão deliberativa ordinária de am anhã,
a realizar-se às 14 horas e 30 m inutos,a seguinte:
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Parecer favorável, sob nº 220, de 1999, da
C om issão de R elações Exteriores e D efesa N acional,
R elator:SenadorArturda Távola.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)

ORDEM DO DIA

(OS 14034/99)
________________

–1–
SU BSTITU TIVO À PR O PO STA D E EM EN D A
À C O N STITU IÇ ÃO N º19,D E 1997
(Votação nom inal)
Terceiro e últim o dia de discussão,em segundo
turno, do Substitutivo à Proposta de Em enda à
C onstituição nº 19, de 1997, do Senador Antonio
C arlos Valadares e outros, que dispõe sobre a
destinação de recursos da U nião, dos Estados, do
D istrito Federal e dos M unicípios, para a
im plem entação,funcionam ento e gestão do Sistem a
Ú nico de Saúde,e dá outras providências,tendo
Parecer nº 655, de 1998, da C om issão de
C onstituição,Justiça e C idadania,R elator:Senador
R om eu Tum a,oferecendo a redação para o segundo
turno.
(A m atéria constou da ordem do D ia da sessão
deliberativa ordinária de 5 de m aio últim o, quando
teve sua discussão adiada para hoje).
–2–
R EQ U ER IM EN TO N º257,D E 1999
Votação,em turno único,do Requerim ento nº257,
de 1999, do Senador Antero Paes de Barros,
solicitando, nos term os regim entais, a tram itação
conjunta dos Projetos de Leido Senado nºs 87 e 239,
de 1999,porversarem sobre a aplicação de recursos
oriundos de privatizações.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR ROBERTO SATURNINO, NA
SESSÃO DO DIA 18-5-99, PUBLICADO NO
DSF DE 19-5-99, À PÁGINA 11999, QUE
SE R EPU BLIC A PAR A IN C LU SÃO D O
D O C U M EN TO
“C ARTA D O
R IO
DE
JAN EIR O ”, PO R
SO LIC ITAÇ ÃO
DO
O R AD O R :

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
R J.Para um a com unicação inadiável.Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero, hoje, fazer um registro, ao m esm o tem po
em que expresso a m inha m anifestação de regozijo
e de louvorem relação a um jornalsediado no R io
de Janeiro , m as de circulação nacional, que é a
Folha Dirigida. Esse jornal cresceu e ganhou
enorm e credibilidade por prestar um serviço
essencial à população brasileira, inform ando
detalhadam ente e m uito bem a respeito dos
concursos de várias natureza abertos em todo o País.

–3–
PR O JETO D E D EC R ETO LEG ISLATIVO
N º144,D E 1998

Esse jornal,há m uito tem po,vem tendo com o com portam ento absolutam ente constante a defesa da m elhoria
dos serviços de educação no País.O jornalerigiu efetivam ente a educação em prioridade núm ero um das
suas publicações.Assim é que não há núm ero da Folha
Dirigida que não traga algo em torno do debate sobre
educação,de propostas de m elhoria da educação,enfim ,
de discussão deste tem a que deveria,assim com o é da
Folha Dirigida,serprioridade em todos os foros da Nação
brasileira.

D iscussão, em turno único, do Projeto de
D ecreto Legislativo nº 144,de 1998 (nº 692/98,na
C âm ara dos D eputados), que aprova o texto do
Protocolo de Integração Educacional para
Prosseguim ento de Estudos de Pós-G raduação nas
U niversidades dos Países M em bros do M ercosul,
concluído em Fortaleza,em 16 de dezem bro de 1996,
tendo

Faço ainda um registro m uito especiale m anifesto
aquio m eu louvorde form a específica em relação a um a iniciativa tom ada pela Folha Dirigida,no m ês passado,de prom over um sem inário, em colaboração juntam ente com a
Academ ia Brasileira de Letras,sobre a Língua Portuguesa,os
seus desafios e soluções.A sua duração foide dois dias,inteiros,e contou com a participação de pessoas da m ais
alta colocação em term os de conhecim entos da Lín-
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O FÍC IO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
N º141/99,de 1ºde junho do corrente,com unicando a rejeição do Projeto de Leido Senado nº77,
de 1997 (nº 3.736/97,naquela C asa),de autoria do
SenadorValm irC am pelo,que dispõe sobre a identificação e publicação do estdo de conservação das rodovias federais,e dá outras providências.

PARECERES
PARECER Nº 305, DE 1999
Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 212, de 1999.
R elator:SenadorNabor Júnior
I – Relatório
O SenadorTião Viana,com base no art.50,parágrafo 2º,da C onstituição Federale no art.216 do R egim ento Interno do Senado Federal,encam inhou a esta
M esa o R equerim ento nº212,de 1999,no qualrequer
que sejam solicitadas ao Exm o.Sr.M inistro de Estado
da Saúde as seguintes inform ações:
1.Q uais foram os valores repassados pelo M inistério da Saúde ao Serviço Social Autônom o
Associação das Pioneiras Sociais nos anos de
1995, 1996, 1997 e 1998, discrim inando-se os recursos de acordo com suas finalidades (m anutenção
dos hospitais vinculados ao Serviço Social-folha de
pagam ento e custeio;ações de educação preventiva; form ação de recursos hum anos e projetos de
am pliação da rede de atendim ento, especificando-se cada um dos projetos?
2.Q uais os valores alocados pelo M inistério
da Saúde para o supracitado Serviço Socialno orçam ento para 1999,e quais os valores serão ou já
foram liberados no prim eiro sem estre em curso?
3.Q uais os valores repassados ao Serviço Social Autônom o, Associação das Pioneiras Sociais
para a construção de instalação nos últim os 5 anos,
especificando-se os dados básicos de cada projeto
(área construída, localização, núm ero de leitos,
acom panham ento físico-financeiro das obras,etc,).
4.Q uala form a (e o instituto legalque a definiu)
para que se proceda à eleição dos vinte e um m em bros do C onselho de Adm inistração do Serviço Social
Autônom o Associação das Pioneiras Sociais,constituído nos term os do art.5º,§ 1º,I,da Lei8.246,de 22
de outubro de 1991,que instituiu esse Serviço?
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5. Q ual a a rem uneração dos D iretores do
Serviço SocialAutônom o Associação das Pioneiras Sociais escolhidos pelo referido C onselho de
Adm inistração para o presente m andato e para o
anterior? C om relação à diretoria anterior, quala
rem uneração que recebiam com o diretores e a rem uneração que passaram a receberao térm ino de
seus m andatos?
6.Q ue C ontrato(s)de G estão firm ado(s)entre
o M inistério da Saúde e o Serviço Socialteve vigência(s)nos anos de 1995,1996,1997 e 1998 e qual
(quais)está (estão)vigendo no corrente ano? Q uais
os relatórios circunstanciados sobre a execução dos
trabalhos realizados pelo Serviço SocialAutônom o
Associação das Pioneiras Sociais em 1995, 1996,
1997 e 1998,apresentados em conform idade com o
disposto no art.3º,XII,da Leinº8.246/91 e quais os
pareceres elaborados,com referência a esses relatórios,pelo M inistério,quando da análise das prestações de contas do Serviço SocialAutônom o Associação das Pioneiras Sociais?
7.Q uais os custos m édios por leito disponível
e porleito efetivam ente ocupado e a taxa m ensalde
ocupação em cada um a das unidades do Serviço
SocialAutônom o Associação das Pioneiras Sociais,
nos anos de 1995,1996,1997 e 1998?
8.Q ualo Estado de procedência dos pacientes
atendidos e qualo tratam ento a eles dispensados
em cada um a das unidades do Serviço SocialAutônom o Associação das Pioneiras Sociais, nos anos
de 1995,1996,1997,1998?
9.Q uais foram as 10 (dez)instituições que receberam os m aiores repasses do Sistem a Ú nico de
Saúde -SU S nos anos de 1997 e 1998,considerando-se os pagam entos relativos a internação hospitalar e ao atendim ento am bulatorialno período? D iscrim inaros repasses porprocedim ento,inform ando,
inclusive, o núm ero de procedim ento pagaos para
cada um a das instituições relacionadas.
O Sr. Senador Tião Viana justifica o presente
R equerim ento com os seguintes fatos? “A R ede Sarah, com o é com um ente nom inado o Serviço Social
Autônom o Associação das Pioneiras Sociais tem ,reiterads vezes sido considerada,um a ilha de excelência
quando com parada ao restante de nossa refe hospitalar,que atravessa um a grave e duradoura crise.”
A crescenta ainda, S ua E xcelência, que:
“Inúm e ro s sã o o s a d je tivo s q u e lh e sã o
a trib u íd o s, e ã o p re te n d o d e sm e re cê -lo s. A fa m a q u e se u co rp o r fu n ci
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Q uais os critérios adotados pelo M inistério das
M inas e Energia e suas agências reguladoras para
autorizarreajustesnospreçosdosdiversosderivados
de petróleo e nas tarifas cobradas pelo consum o de
energia elétrica.
Justificação
A população brasileira está sendo constantem ente bom bardeada poraum entos nos preços e nas
tarifas públicas,sobretudo dos derivados de petróleo
e da energia elétrica.O s com bustíveis e a energia
elétrica são as duas m ais im portantes form as de
energia,insum o básico de nossa econom ia,im pactando diretam ente toda a cadeia produtiva nacional.
O s reajustes de preços,que nestes últim os doze m eses têm sido significativam ente superiores ao Índice
G eralde Preços,afetam fortem ente a vida e o orçam ento de cada brasileiro.E,no entanto,o cidadão com um não faz idéia da razão de serdos reajustes concedidos.
D urante os últim os anos,quando a insignificância
da variação cam bialnão perm itiu sua utilização com o
justificativa para o aum ento de preços,váriascausasforam alegadas,com o o realinham ento das planilhas de
custos,a necessidade de lucratividade para investim entos em novos projetos setoriais,a atratividade da em presa (no caso das prim eiras privatizações de em presas do setorelétrico),entre outras.
Agora,a m ais recente revisão de preços foijustificada com o decorrência da influência da variação
cam bialnos custos de insum os e serviços daqueles
setores,influência essa tida com o extrem am ente significativa.
Ao am paro dessa tese, os com bustíveis e a
energia elétrica foram aum entados,com o decorrência da variação cam bialverificada no m om ento de
m aiorintensidade da crise econôm ica que se instalou
em nosso País desde o início do ano.
M as,se é efetivam ente significativa a influência
da variação cam bial,nos dois setores,a recuperação
do câm bio de nossa m oeda em relação ao dólarnorte-am ericano,verificada nas últim as sem anas,deveria redundarnum a com pressão do aum ento concedido.
Poresta razão,tendo em vista a necessidade de
toda a sociedade brasileira com preendera política de
preços adotada pelo G overno no setorenergético,requeiro,com urgência,do M inistério das M inas e Energia,a inform ação acim a solicitada.
Sala das Sessões,2 de junho de 1999.– Carlos
Bezerra.
(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– O requerim ento lido será despachado à M esa para decisão,
nos term os do inciso III do art.216 do R egim ento
Interno.
O SR. MAGUITO VILELA (PM D B – G O )– Sr.
Presidente, requeiro a m inha inscrição para fazer
um a com unicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– N a prorrogação da H ora do Expediente,V.Exªestará inscrito
para fazera sua com unicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)–
Sr.Presidente,da m esm a m aneira,peço para inscrever-m e para um a com unicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – V.Exª
fica inscrito em segundo lugar.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSD B – R R .)Sr.Presidente,da m esm a m aneira,gostaria de m e inscrever
para um a com unicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – V.Exª
está inscrito.N a prorrogação da H ora do Expediente,
será assegurado o tem po de 5 m inutosa cada um dos
inscritos para que façam a sua com unicação inadiável,na form a regim ental.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– C oncedo
a palavra,com o prim eiro oradorinscrito,ao nobre SenadorÁlvaro D ias.V.Exªdispõe de 20 m inutos para o
seu pronunciam ento.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSD B – PR .Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,prim eiram ente devo
fazerum a observação e um apelo.H oje,pela m anhã,
a C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania não
se reuniu,não houve quorum para a deliberação de
im portantes projetos em análise naquela C om issão.
Isso porque,no m esm o horário,reuniu-se a C PIdo
Sistem a Financeiro.
É óbvio que a C PIé m uito im portante,todos nós
a defendem os nesta C asa,e im aginávam os que a atividade das C PIs instaladas no Senado Federalnão
viesse a com prom etero trabalho em inentem ente reform ista que deve ser executado pelas duas C asas
do C ongresso N acional,no m om ento em que toda a
sociedade brasileira exige m udanças fundam entais
para o futuro do nosso País.
Lam ento profundam ente,porque estam os
verificando o já m oroso processo legislativo se
tornarainda m ais lento porforça da prioridade
que se dá à C P Iinstalada no S enado Federal.
F eita a observação, faço um apelo
para que a D ireção da C asa adm inistre
um a solução que possa com patibilizar
os trabalhos fundam entais das duas
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C P Is com os trabalhos indispensáveis das
com issões técnicasda C asa,para que possam osproduzir,no C ongresso N acional,especialm ente as reform as que dizem respeito ao interesse coletivo.
Sem dúvida,a m udança do nosso m odelo político
é um pressuposto básico para que possam os readquirir
credibilidade com o objetivo de restabelecerm os as esperanças do povo brasileiro no futuro desta N ação.
Sr.Presidente,há poucosdias,anuncieidesta tribuna que apresentaria um a proposta de reform a do Poder
Legislativo nas três esferas de atuação.Pedio apoio dos
Srs.Senadores para que pudesse apresentaressas propostas.Hoje,venho para agradecere apresentá-las,já
que,com o apoio necessário das assinaturas indispensáveis,estam os propondo três em endas à Constituição e
um projeto de leicom plem entarque pretende iniciaro debate sobre a necessária reform a do Poder Legislativo.
Im aginam os seressa proposta a necessária com plem entação da reform a política,em discussão presentem ente
na Com issão de Constituição,Justiça e Cidadania.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,quero buscarna população as razões m aiores dessa proposta,
que não pretende sercontra Estado algum ,que não deseja sercontra vereadores ou deputados,m as que alm eja sera favorde um Legislativo m ais forte,m ais representativo,m ais qualificado e,sobretudo,m ais acreditado pela opinião pública brasileira;querser,portanto,
um a proposta a favordo País e da dem ocracia.
C onfesso que estou espantado com o conceito
que a população brasileira tem hoje dos seus representantes;m ais do que dos seus representantes,das instituições públicas,do próprio m odelo político vigente e,
m ais do que isso,do regim e dem ocrático.
C om eço revelando alguns dados espantosos.
Pesquisa do Instituto Vox Populi,publicada pela revista
Época de 24 deste m ês de m aio,diz que o povo que
com pletará 500 anos gosta da cara que tem ,aprecia o
Paísque lhe coube e culpa ospolíticosportodososm ales do m undo.
D a população brasileira,82% consideram os políticospreguiçosos;6% consideram ospolíticoshonestos
– apenas 6% ;91% ,desonestos;71% ,incom petentes;
88% ,injustos;91% da população afirm am que político
não é de confiança e 82% dizem que político é irresponsável.
A outra indagação,cuja resposta é tam bém estarrecedora.“Você acha que essasinstituiçõessão necessárias?” Senado Federal:m uito necessária,43% ;necessária, m as não m uito, 36% ; desnecessária, 19% .
N esse item ,até que não há um a grande surpresa.N ão
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há um a reprovação de form a tão acentuada,m as,de
qualquerm aneira,19% consideram o Senado um a instituição desnecessária e 36% ,não m uito necessária.
Em relação à C âm ara dos D eputados,a apreciação é m ais negativa:36% ,m uito necessária;37% ,não
m uito necessária;e 25% ,desnecessária.
Partidos políticos:29% consideram necessários;
39% ,não m uito necessários;e 30% consideram desnecessários.Essa indagação reflete um a insatisfação m aior:
Dessas instituições,qualé a m ais im portante para o
bem -estar do Brasil? Senado Federal: m ais im portante,
4% ;m enos im portante,8% .Câm ara dos Deputados:m ais
im portante,2% ;m enos im portante,19% .
C onfiança da população nos grupos ou nas instituições e organizações:20% confiam no G overno Federal;75% não confiam ;20% confiam no Senado Federal,75% não confiam ;14% confiam na C âm ara Federal;
82% não confiam ;11% confiam nos partidos;85% não
confiam ;nos políticos:5% confiam ,94% não confiam –
94% da população não confiam nos políticos de form a
geral.
M as não é só essa pesquisa.N o últim o finalde
sem ana,houve m ais um a pesquisa,realizada entre os
jovens do R io de Janeiro.O s jovens desacreditam não
só nos políticos,desacreditam até m esm o na dem ocracia.
Segundo estudos da U nesco,a tendência revela-se em todas as classes sociais.Por descrédito ou
desconhecim ento,a dem ocracia está em baixa entre os
jovens cariocas das classes populares – C ,D e F -,m édia e alta – A e B.A pesquisa da O rganização das N açõesU nidaspara a Educação,C iência e C ultura m ostra
que 21% dos adolescentes das classes populares,entre 15 e 20 anos,acreditam que a ditadura é o m elhor
regim e de governo.Som ados aos indiferentes,que são
6,9% ,e aos que não souberam responder,36,6% ,esse
núm ero chega a 64,5% contra 35% dos que defendem ,
com convicção,a dem ocracia.
“Esse resultado é m uito preocupante, porque
m ostra que há,na cidade do R io,um caldo de cultura favorávela que qualquertentativa ou ação antidem ocrática venha a terforte apoio popular”,afirm a Júlio Jacobo
W aiselfisz,coordenadorda pesquisa.
Isso revela m uito m ais do que insatisfação;isso revela
um a enorm e indignação da juventude do nosso País.
O PoderJudiciário e o C ongresso N acionalinspiram confiança apenas em 4% dos jovens, acim a
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do G overno e da Polícia,que inspiram confiança apenas entre 3% e 3,5% dos jovens.
O s partidos políticos são os que m ais levantam
suspeitas.Apenas 2,5% acreditam neles.
Para o cientista político R enato Boschi, do
Instituto U niversitário de Pesquisa do R io de Janeiro,
“a pesquisa reflete o descrédito dos garotos com o
m odelo político, que, aos seus olhos, só cria
insegurança, violência, corrupção e desem prego,
sem produziroportunidades para eles”.
Portanto,Srs.Senadores,é a constatação da
realidade nua e crua.É preciso fazer algo.N ão há
com o perm anecerm os om issos diante desse estado
de indignação popular.N ão há com o perm anecerm os
coniventes com esse quadro de descrédito
generalizado que alcança os partidos,as instituições
e os políticos de form a geral.
É preciso m udar e querem os contribuir
m odestam ente, oferecendo a esta C asa um a
proposta para discussão.Pretendem os,resum indo,
reduzirem 21% o núm ero de cadeiras na C âm ara dos
D eputados; em 35% , o núm ero de cadeiras nas
Assem bléias Legislativas; em 15% , o núm ero de
cadeiras nas C âm aras de Vereadores do Brasil,
elim inando as distorções da representatividade, as
disparidades gritantes que colocam alguns Estados
com m ais representantes do que outros.
O objetivo não é apenas a econom ia. N esse
quadro de indignação generalizada,talvez a econom ia
seja até o item secundário da proposta – um a econom ia
direta de R $700 m ilhões por ano, que perm itiria a
geração de cerca de trezentos m ilem pregos anuais no
cam po, com a dem issão de alguns políticos que
representam a população no Legislativo.M as não se
trata apenas da econom ia. O que vale ressaltar é o
objetivo da valorização da classe política, do Poder
Legislativo e da busca pelo respeito e pela credibilidade
popular,indispensáveis para que os rum os da N ação
possam serdesenhados com eficiência pelos agentes
da transform ação, que são os representantes da
população nas casas de leis do País.
R epito: a proposta que defendo não é contra
N orte,N ordeste,C entro-O este ou Sul,porque todos
os Estados perderão cadeiras,inclusive o poderoso
Estado de São Paulo.Aqueles que não perdem nas
três esferas perdem nas duas esferas. Apenas o
Estado de São Paulo m anteria o núm ero de cadeiras
na C âm ara dos D eputados, já que está
sub-representado – a sua representação, hoje,
equivale a apenas 63% do que deveria serem função
da relação representantes/habitantes do Estado.
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O Sr. Maguito Vilela (PM D B – G O )– V.Exªm e
perm ite um aparte?
O SR. ÁLVARO DIAS (PSD B – PR )– Pois não,
nobre SenadorM aguito Vilela,exatam ente porque o
que querem os é o debate,um debate respeitoso e
sem agressões. Já ouvi, aqui ou ali, agressões
inusitadas,arrogantes,daqueles que pronunciam ,às
vezes,um discurso reform ista,m as que,no m om ento
de agir, recusam a transform ação e a m udança;
daqueles que pronunciam um discurso de
m oralização e,no m om ento de m oralizar,recusam -se
a adm itir a hipótese. Seique, nesta C asa, não há
lugar para esse tipo de com portam ento, m as há
espaço para a defesa de um a m udança de
com portam ento dos políticos brasileiros.
Essa proposta de reform a, acim a de tudo,
sinaliza para a necessidade de m udança do nosso
com portam ento,porque,sem isso,não reverterem os
esse quadro estatístico negro, que, por certo, nos
hum ilha e nos envergonha.
C oncedo o aparte ao SenadorM aguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PM D B – G O ) – Q uero
cum prim entá-lo pela abordagem desse tem a m uito
im portante e fazeralguns com entários a respeito das
pesquisas m encionadas porV.Exª.Estou na política
desde 1976, quando fuieleito Vereador; posteriorm ente,D eputado Estadual,D eputado FederalC onstituinte,Vice-G overnador,G overnadore,agora,Senadorda R epública.C reio que tenho um a certa autoridade para falar,porque passeipor todos os cargos
públicos neste País,sem pre com votações expressivas,sendo que,no últim o pleito,vencias eleições em
todas as cidades,em todos os distritos,em todos os
povoados e em todas as urnas do m eu Estado.C oncordo com V.Exª.Tem os que fazerreform as profundas,m as,a m eu ver,o que m ais pesa com relação à
credibilidade dos políticos é o não-cum prim ento dos
com prom issos assum idos nas cam panhas públicas.
H á políticos que prom etem e depois não realizam
aquilo que prom eteram .Isso causa o m aiordesgaste
junto à população brasileira.O povo brasileiro tem razão de estar desacreditando dos seus políticos. O
m odelo econôm ico deste País é desastroso:a concentração de renda,a crim inosa distribuição de renda,tantas favelas,bolsões de m iséria,violência,crim inalidade – acabou a tranqüilidade em todo o Brasil,
das cidades grandes às cidades pequenas -,juros altíssim os,falta de apoio aos agricultores,apoio excessivo aos banqueiros e aos grandes em presários,tudo
isso vaicontribuindo para que se crie essa im agem de
descrédito no País.O desem prego a crim inalidade
estão aum entando,e os bolsões de m iséria e as fave-

152

ANAIS DO SENADO FEDERAL

las,crescendo assustadoram ente.Tem os que procurarum cam inho,V.Exªtem razão.Eu,inclusive,estou
com algum as propostas que julgo im portantes, até
m esm o a redução dos oitos anos de m andato do Senador, que acho excessivos no m undo supersônico
em que vivem os.O m undo não é m ais nem dinâm ico,
o m undo,hoje,é supersônico,e tem os m andato de
oito anos,o m ais longo do m undo.Sou contra,tanto é
que fuieleito para ficaroito anos e vou ficarapenas
quatro, por coerência política. N ão concordo com o
m andato de oito anos.Então,tem os que fazerreform as profundas,radicais,porque senão o descrédito
vaiaum entando.É im portante que os políticos saibam
que o povo está atento.Q uem fala um a coisa,quem
prom ete fazerum a coisa e faz outra é porele desaprovado – e com razão,porque o povo brasileiro tem sofrido
am argam ente.Concordo com V.Exª.Vam os prom over
as reform as necessárias.M uito obrigado.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSD B – PR )– Agradeço
o aparte de apoio do SenadorM aguito Vilela.Posso inform ar-lhe,inclusive,que já se encontram na C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania propostas visando à redução da duração do m andato dos Senadores.N a nossa proposta,não incluím os um a redução
do núm ero de cadeiras no Senado Federalem função
da análise técnica e constitucionalrealizada pela C onsultoria do Senado,que revela as características desta
C asa, responsávelpelo equilíbrio da Federação, do
Sistem a Federativo,e pelo equilíbrio entre as U nidades da Federação.Porisso,a representação de cada
Estado não pode ser desigual;o Estado m enor não
pode term enos Senadores que o Estado m aior,e a redução do núm ero de cadeiras im plicaria no com prom etim ento da ação legislativa,já que o Senado é responsávelpelo trabalho que realiza a C âm ara,com quinhentos e treze parlam entares.Além do trabalho que
realiza a Câm ara,tam bém realizado aquinas m esm as
proporções,o Senado tem outras prerrogativas e atividades exclusivas,com o a apreciação dos em préstim os dos
Estados,dosM unicípiose da União,a aprovação de M inistros do Suprem o,do SuperiorTribunalde Justiça,dirigentes do Banco Central,aprovação de em baixadores,
etc.Portanto,as atividades do Senado são num volum e
bem superioràs atividades da Câm ara dos Deputados.
De qualquerform a,se surgiralgum a proposta inteligente,que nos perm ita acreditarque não com prom eterem osa eficiência dostrabalhosdo Senado Federal,não
teria dúvidas em acolhê-la e em apoiá-la.
O Sr. Ramez Tebet (PM D B – M S)– V.Exª m e
concede um aparte?
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O SR. ÁLVARO DIAS (PSD B – PR )– O uço V.
Exª,com prazer.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Senador
Álvaro D ias,dou conhecim ento a V.Exªde que o seu
tem po já está esgotado há m ais de um m inuto.C om preendo a im portância do assunto tratado e o interesse
que desperta na C asa e na N ação,m as tem os 23 Senadores inscritos.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSD B – PR )– Lam ento,
pois gostaria m uito de ouviros Senadores R am ez Tebet,Tião Viana,R om ero Jucá e M ozarildo C avalcanti,
que estão aguardando para participar deste debate.
M as certam ente voltarem os a esta tribuna para aquecerm os a discussão em torno dessa questão, que
acredito serfundam entalpara o País.Aliás,quando o
nobre Senador M aguito Vilela refere-se a problem as
estruturais da N ação, entendo que, sem adotarm os
um m odelo político de com petência com patívelcom a
realidade nacional,não chegarem os às transform ações necessárias à solução de todos os problem as
que atorm entam a população brasileira.
M uito obrigado pela tolerância,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– A M esa
agradece a V.Exªpela com preensão,SenadorÁlvaro
D ias,registrando a im portância do seu pronunciam ento e o interesse que despertou.Agradeço tam bém a
com preensão de V.Exªpara com a M esa e com os dem ais C olegas que integram o Senado Federal.
Concedo a palavra ao SenadorTião Viana.V.Exª
dispõe de 20 m inutos.
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 à
discussão no Plenário do Senado Federalé de responsabilidade universale se encontra em um a declaração
oficialda 12ªC onferência M undialde C om bate e C ontrole da Aids,ocorrida no m ês de julho de 1998,em
G enebra. A com unidade científica internacionalafirm ou,naquele encontro,que o m undo estaria perdendo
a batalha contra o vírus H IV.Essa afirm ativa foibaseada em núm eros alarm antes.Tem os um a população de
30,3 m ilhõesde pessoasinfectadaspelo vírusda Aids.
Se a esse núm ero som arm os os 14 m ilhões que já
m orreram ,vítim as do vírus da Aids,e os 2,5 m ilhões
de óbitos ocorridos em 1998,chegarem os a um a população de quase 46 m ilhões de pessoas.Trata-se,
portanto,de um a pandem ia que agride e assola todo o
Planeta e,de m odo m ais estarrecedor,as populações
pobres do Planeta.
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H oje, no continente africano, de cada cinco
pessoas que m orrem , um a tem com o registro de
sua causa de m orte o vírus da Aids.Portanto,pode-se dizerque o vírus está dizim ando a população
africana e as conseqüências poderão serm uito graves.
N o nosso País há registro de 145 m ilcasos
de pessoas infectadas pelo vírus H IV e a possibilidade estim ada de 450 m il portadores ainda
não-notificados pelo M inistério da Saúde.Se o M inistério da Fazenda fizesse um a aplicação de recursos ideal para o controle, prevenção e tratam ento dessa doença, tiraria do O rçam ento da
U nião R $2,5 bilhões ao ano.Portanto,um M inistério que tem o orçam ento que tem ,um a U nião sacrificada com o está a nossa no sentido da sua disponibilidade de recursos,a sangria dos juros das
dívidas interna e externa – R $250 bilhões são
destinados a esses pagam entos – não pode m ais
se daro luxo de não terum alcance m aiorno êxito
ao com bate do vírus da Aids.
Se fizerm os um a averiguação,verem os que é
dram ático o com portam ento do vírus que, oriundo
de um a com unidade exposta ao preconceito,com o
os hom ossexuais,prostitutas,pessoas prom íscuas,
usuários de drogas intravenosas,hoje tem a população fem inina com o a m ais vulnerável. Se em
1986 tínham os dezesseis hom ens contam inados
pelo vírus da Aids para um a m ulher, hoje tem os
três hom ens contam inados para cada m ulher.H ouve,portanto,um a totalinversão de pessoas vulneráveis a esse vírus.
U m outro fato que traz profunda preocupação
é o crescim ento do índice de contam inação em
adolescentes e jovens. As autoridades cham am a
atenção tam bém para a interiorização do vírus H IV.
H á dez ou quinze anos a doença atingia m ais ou
m enos 170 m unicípios; hoje, são m ais de 1.400
m unicípios deste País que apresentam registros de
Aids.
Sr.Presidente,a situação é preocupante.H á regiões da África do Sulcom 7,5% das pessoas infectadas.Encontram -se,do outro lado,a Etiópia,o Zim babue e Botsuana com 25 a 35% da sua população
contam inada. Se não for tom ada m edida efetiva de
controle, daqui a dez anos terem os 60% daquelas
populações m ortas em função do vírus H IV.É inaceitável.
N a Am érica do N orte e nos países do leste europeu há registro de apenas 75 m ilpessoas contam inadas pelo vírus da Aids no ano de 1998,enquanto te-
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m os um descontrole absoluto na população da África,
na população do sudeste asiático e na população da
Am érica do Sul.
O Brasilainda consegue algum destaque graças
a um a com issão altam ente responsávelda C oordenação de Aids do M inistério da Saúde.Lá se um trabalho
efetivo de prevenção ao crescim ento da doença.Principalm ente apóso em préstim o do Banco Interam ericano de D esenvolvim ento,houve redução:31 m ilpessoas deixaram de serinfectadas pelo vírus H IV,no ano
passado,em função dessa prevenção,tão im portante
aos olhos de quem conhece a epidem iologia.N ão é
que não tenham os o aum ento do núm ero de casos,
m astem osum freio no aum ento da propagação desordenada em relação ao vírus da Aids.
O que registro hoje é a m ais elevada responsabilidade que tem o PoderPúblico.N ão tem os condições
de enfrentar o tratam ento idealda epidem ia de Aids
neste País – com bate, prevenção e tratam ento. O
cham ado coquetelm ultidrogas,para com batera propagação da doença e a redução de óbitos,teve um valorinestim ávelna história da epidem iologia no Brasil.
N o R io de Janeiro,a taxa de redução de m orte foide
48% ,com parávela um dos m elhores centros de tratam entos nos Estados U nidos.Isso ocorreu em função
do coquetelm ultidrogas de com bate à Aids.
Portanto,é fundam entalque o País tenha a responsabilidade de darcontinuidade,de form a intensa,
ao program a que reduziu os índices de contam inação,
evitando-a em 31 m ilpessoas.Em relação ao investim ento na prevenção,devem -se reverconceitos.Precisam os saberporque está havendo aum ento de casos
da Aids em pessoas com m enorescolaridade,porque
aum enta a contam inação em m ulheres casadas e em
adolescentes e jovens.
O alerta,Sr.Presidente,é no sentido de que é im possívelim aginara extinção de um C ontinente inteiro,
com o o Africano,onde,de cada cinco pessoas que
m orrem ,um a já tem com o registro de m orte o vírus
H IV.
Está nas m ãos da com unidade científica internacionaldividira responsabilidade com os poderes públicos dos países;está nas m ãos dos países,dos governos,a responsabilidade de traçarum plano efetivo de
prevenção.N ão dá para entenderque se discuta com
tão pouca responsabilidade o com portam ento sexual
das pessoas;não dá para entender a distância das
Igrejas em relação ao com bate efetivo do vírus da
Aids. Q uanto aos m eios de com unicação, se
não é pela venda de serviços a órgãos públi-
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC )– C oncedo um aparte à em inente Senadora Em ilia Fernandes.

m uito grande.Por outro lado,há a transferência do
foco dos grupos considerados de alto risco para as
fam ílias constituídas. N esse universo, o núm ero de
m ulheres atingidas é m uito preocupante.O ntem ,eu
registrava aquia realização do V Encontro do Fórum
de M ulheres do M ercosul,do qualparticiparam em presárias,políticas,educadoras e sindicalistas,onde
se discutiram as questões específicas da inserção da
m ulher no processo do M ercosul. C itou-se a saúde
da m ulher,tem a presente em todos os debates.Veio
à tona,portanto,a questão da AID S.N esse encontro,
foram abordados e reafirm ados dois aspectos, com
que concordam os: o prim eiro refere-se ao grau de
responsabilidade dos nossos governantes, por não
encararem de frente essa situação; o segundo diz
respeito aos recursos adequados e ao processo de
educação e prevenção.V.Exªtraz esse tem a à tribuna com m uita propriedade, porque é m édico, é da
área da saúde e sabe o que poderiam estarfazendo
além de alguns program as,com o o de distribuição de
rem édios.Enfim ,tudo é im portante,m as não dim inui
a responsabilidade dos governantes à m edida em
que não enfrentam esse problem a com o deveriam .O
núm ero de m ulheres e adolescentes atingidos hoje é
m uito preocupante. Faço esse aparte não apenas
para acrescentaralgo ao pronunciam ento de V.Exª,
que está m uito bem encam inhado,estruturado e fundam entado nos dados apresentados,m as para reafirm ara im portância desse tem a e,principalm ente,a
responsabilidade que os nossos governantes têm
para com essas m ais de 140 m ilpessoas já infetadas
e outras tantas que virão.N ão há lar,não há fam ília
hoje que esteja im une.D entro das próprias fam ílias,
deve haver um a reavaliação de determ inados com portam entos,principalm ente porque as m ulheres estão sendo vítim as num espaço de relação restrita.
Precisam os,portanto,de um com prom isso de ação e
de destinação de recursos do G overno;caso contrário,não adianta conclam arm os a sociedade.A sociedade é cham ada à m edida em que é esclarecida e educada. Torna-se necessário o com prom isso de lideranças m aiores com esse problem a,C um prim ento V .E xªpelo pronunciam ento.

A Sra. Emilia Fernandes (Bloco/PD T-R S) –
SenadorTião Viana,em prim eiro lugar,cum prim ento
V.Exªportrazerum assunto que,em bora conhecido
da população brasileira e m undial,cada vez se apresenta m ais atualizado e m ais preocupante.C onhecem os o aum ento do núm ero de casos e sua interiorização. Anteriorm ente, havia registros da ocorrência
da doença nos centros m aiores, nas capitais. H oje,
essa realidade m udou. A interiorização da AID S é

O SR. TIÃO VIANA (B loco/P T – A C ) –
A gradeço à em inente S enadora E m ilia Fernandes. V. E xª tem m ostrado um projeto de luta à
causa da m ulher,das m inorias,dos direitos hum anos. V. E xª fez ontem um pronunciam ento
adm irávelem relação aos avanços e à
necessidade da organização de m ulheres da
A m érica do S ul.H ouve um a preocupação com o
problem a da A ID S , que apresenta hoje um

cos ou a entidades privadas,não prom ovem debate sobre tem a dessa im portância.
Portanto,repito:devem os reveras responsabilidades entre os setores envolvidos com o futuro das gerações,com a integridade física daspessoas,um a vezque
se sabe da violência e da crueldade com que o vírusataca,tornando osdoentesvítim astam bém de preconceito.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR)– V.Exª m e
perm ite um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC)– Concedo
o aparte ao em inente SenadorRom ero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senador
Tião Viana,V.Exª expressa m uito bem a necessidade
de se fortalecero Program a de Com bate e Prevenção
da AIDS do G overno brasileiro e tam bém da sociedade.É im portante que entendam os que essa responsabilidade não é apenas do G overno. O G overno tem
responsabilidade e tem atuado.Vale registraro avanço
que o M inistério da Saúde vem realizando nesse cam po.O Brasilé um dos poucos países que distribuigratuitam ente,independentem ente da renda do paciente,
rem édios para tratam ento da AID S.A equipe técnica
do M inistério da Saúde vem há anos trabalhando – e
tem avançado – nessa questão. V. Exª expressou
m uito bem que,assim com o faz a doença,que evolui
em determ inados setores,é im portante que o G overno e a sociedade se aparelhem para atuar m ias especificam ente nas cam adas onde o crescim ento se
dá de form a m ais acentuada.Parabenizo-o e registro
que V.Exª,ao tratardessa questão,dá um a contribuição im portante ao G overno e ao M inistério da Saúde.Entendo que o M inistério queracertar,que busca
cam inhos.E V.Exªe o Senado contribuem ao apontarcam inhos e ao aprovarrecursos necessários para
que o Program a de C om bate e Prevenção da AID S
possa serfortalecido em nosso País.M eus parabéns.
A Sra. Emilia Fernandes (Bloco/PD T-R S) –
Perm ite-m e V.Exªum aparte?
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crescim ento assustador: três em cada 100
m ilm ulheres já estão contam inadas com vírus da A ids, com crescim ento de 0,7% ao
ano; enquanto que,para os hom ens,o crescim ento é de apenas 0,3% ao ano. Tal fato
dem onstra falta de conhecim ento e de instrum ento
de defesa porparte da m ulherbrasileira em relação
à contam inação do vírus que,com o V.Exª disse,é
de responsabilidade de todos.
O nobre SenadorR om ero Jucá divide tam bém
essa responsabilidade e elogia – associo-m e a S.Exª
– a equipe técnica da C om issão N acionalde C ontrole
e Prevenção do H IV do M inistério da Saúde.M as o
assunto é m uito m aior do que o M inistério,é m uito
m aiordo que o PoderPúblico,porque é da responsabilidade de todos.Ele deveria estarna ordem do dia
de cada fam ília,de cada escola,de cada igreja e de
cada m eio de com unicação deste País.
Foiinesquecívela figura de N elson M andela registrando e oficializando a sua aposentadoria da vida
pública.Ele volta para a sua aldeia,para o convívio hum ilde e sim ples.É um cidadão que m arcou a história da
dem ocracia e dos direitos hum anos.Sua figura estará
sem pre ligada à realidade de seus irm ãos africanos,
com o os de Botsuana,Zim babue e C ongo,que estão
sendo exterm inados.D entro de dez anos,60% da sua
população estará m orta em função da contam inação
pelo vírus da AID S.N ão há com o im aginarm os que o
C ontinente africano possa serexterm inado em função
de um vírusque,oriundo de lá,em 1959,ainda hoje não
foiestagnado em sua proliferação.A com unidade científica internacionalluta m uito,m as sabe que a prevenção,que é de responsabilidade de toda a sociedade internacional,não tem sido cum prida,porfalta de m aturidade e de com preensão do que seja a proteção do ser
hum ano.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– A Presidência com unica ao Plenário que,nos term os do disposto no art.5º,§2º,in fine,do R egim ento Interno,reassum e,nesta data,o m andato de Senador,pela representação do Estado da Paraíba,o Sr.Silva Júnior,
Suplente do Senador R onaldo C unha Lim a, que se
afastou dos trabalhos da C asa,em virtude de licença
para tratam ento m édico,porum período de 125 dias.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Sobre a
m esa,com unicação que será lida pelo Sr.1ºSecretário em exercício,SenadorLuiz O távio.
É lida a seguinte:
Em 26 de m aio de 1999
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SenhorPresidente,
Tenho a honra de com unicara Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 7º do R egim ento
Interno,que,reassum indo nesta data a representação do Estado da Paraíba,em substituição ao Senador R onaldo C unha Lim a, adotarei o nom e parlam entarabaixo consignado e integrareia bancada do
PM D B.
Atenciosas saudações.– Silva Júnior.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– O expediente lido vaià publicação.
C um prindo a tradição da C asa,concedo a palavra ao SenadorSilva Júnior,por5 m inutos.
O SR. SILVA JÚNIOR (PM D B – PB.Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,m ais um a vez,cum pro
o deverconstitucionalde assum ira cadeira de Senadorda R epública,representando o m eu Estado,a Paraíba. Entretanto, quis o destino que a m inha posse
ocorresse em função de tristes circunstâncias, m as
que,tenho certeza,serão passageiras.R efiro-m e especificam ente aos problem as de saúde que enfrentou
o Senador R onaldo C unha Lim a.O s que m e conhecem sabem o quanto eu gostaria de não assum ir o
Senado nessa situação.
Sr.Presidente,porm ais honroso que seja representar o povo da Paraíba nesta C asa Legislativa,
constrange saber que m eu am igo e com panheiro no
PM D B,SenadorR onaldo C unha Lim a,teve sua saúde abalada e foiobrigado a se afastarde suas atividades.A convicção que tenho é de que,em breve,S.
Exªestará aquientre as Senhoras e os Senhores Senadores,para continuarexercendo o m andato que lhe
foioutorgado nas urnas.
C onfesso que não exerço a política em tem po integralcom o um político profissionale dos que fazem
dela um sacerdócio.A dm ito,no entanto,doarparte do m eu tem po para fazerpolítica e acom panhar
os acontecim entos políticos. O m eu currículo
com o hom em público é pobre.M ilitante,sem pre
estive à disposição de m eu P artido, o P M D B ,
que m e conduziu,além desta cadeira,à honrosa m issão de assum iro G overno da P araíba na
condição de Vice-G overnador.P oucos foram os
cargos,m as grande é a vontade de participar,de
contribuir,ainda que na “regra três”,para com o
desenvolvim ento do m eu E stado e do nosso P aís.
H o je v o lto a o c u p a r, p o r u m b re v e p e río d o , a c a d e ira d e
S enador
d a R e p ú b lic a . N ã o c o m
o
m es
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m o b rilh o d o se u d o n o ,trib u n o a d m irá ve l, d e b a te d o r e lo q ü e n te e h o m e m p ú blico que tem ,no invejávelcurrículo,m andatos
de Vereador,D eputado Estadual,Prefeito e G overnador,que o colocam bem m ais próxim o do povo e atento aos seus reclam os,experiências que de longe o
qualificam para representar,com larga vantagem ,o
nosso Estado e abordar,com com petência,m ercê de
sua inteligência, os problem as m ais prem entes da
nossa R egião.
Sereiguardião,na suplência,das propostas do
pensam ento do Senador R onaldo C unha Lim a e,
junto aos com panheiros de Bancada,Senador N ey
Suassuna e Senador W ellington R oberto, m anterei
nesta C asa perm anente vigilância aos assuntos de
interesse do nosso Estado.
O G overnador do Estado, D r. José Targino
M aranhão, poderá igualm ente encontrar em m im a
disposição para defender todos os assuntos que
digam respeito ao desenvolvim ento social e
econôm ico da Paraíba.
Será desta form a que balizareim inha presença
no Senado Federal.A m inha form ação de em presário
no N ordeste traduz um a firm e convicção de que
poderei contribuir para o debate dos problem as
regionais e nacionais. Tenho convivido com isso
diariam ente com o Presidente,para m inha honra,da
Associação Brasileira da Indústria do C afé.C onheço
de perto as aflições do em presariado e da classe
trabalhadora.
C om essa m odesta experiência, quero
expressarneste instante m inha posição com relação
a algum as questões que vêm sendo debatidas
nacionalm ente. N ão sou infenso ao debate, m uito
pelo contrário,desejo apenas externaropiniões que
refletem em m uito os anseios do povo paraibano.
Em prim eiro lugar, não poderia deixar de
vislum brar o problem a da R egião N ordeste, pois
verifico que,dia a dia,o com prom isso que existia no
passado em redim ir a R egião parece ficar m ais
distante.O corte nos benefícios fiscais,sem levarem
conta as desigualdades regionais,afetam fortem ente
os 40 m ilhões de brasileiros que aliresidem . N ão
pleiteio privilégios, m as acim a de tudo m edidas
eficazes e perenes para resolver o problem a da
convivência com a estiagem ,sem os danos sociais e
econôm icos dela decorrentes.
N esse aspecto, faço aqui a mea culpa da
Bancada nordestina com o um todo.É necessário que
toda e qualquer negociação, elem ento natural da
dem ocracia,seja precedida de um a reivindicação de
benefícios para a nossa R egião.
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Aqui cabe ressaltar o problem a do
endividam ento dos Estados, com o exem plo a
dívida da Paraíba,que atinge níveis alarm antes e
im pagáveis. A sangria que sofre anualm ente o
Estado reduz a níveis baixíssim os a sua
capacidade de investim ento em projetos de vital
im portância socioeconôm ica.
O Sr. Ney Suassuna (PM D B – PB) –
Perm ite-m e V.Exªum aparte?
O SR. SILVA JÚNIOR (PM D B -PB)– Pois não,
Senador,com m uito prazer.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) –
Senador N ey Suassuna, a M esa pede que V. Exª
seja breve, pois o tem po do orador acaba de se
esgotar.
O Sr. Ney Suassuna (PM D B – PB) – Pois
não, Sr. Presidente. Senador Silva Júnior, V. Exª
está realm ente colocando a luz sobre um ponto
prioritário no N ordeste. N o caso da Paraíba, em
quatro anos,o G overnadorJosé M aranhão teve que
devolverum ano inteiro de arrecadação.Foim ais de
R $1,16 bilhão que a Paraíba devolveu pelos
m iseráveis instrum entos:FEF,Fundef,LeiKandir e
outros.Isso não pode continuar.Parabéns,Senador.
O SR. SILVA JUNIOR (PM D B -PB)– O brigado
pelo aparte,SenadorN ey Suassuna.
Sr. Presidente, os recursos m al dão para
cum prir com o pagam ento dos serviços da dívida.
D aí m eu endosso à proposta do G overnador do
N ordeste para que 70% das am ortizações das
dívidas sejam reinvestidas na R egião em obras
estruturais,a serem projetadas em conjunto com a
U nião porcada Estado.
Situo alguns projetos que podem serim ediatam ente inseridos em um a agenda m ínim a para discussão.C om o m edida que irá beneficiarvários Estados
nordestinos,a um custo insignificante,se considerarm os os benefícios,é im possívelfecharos olhos para
o projeto de transposição das águas do R io São Francisco, tem a que será m eu discurso perm anente no
Senado Federal,assim com o incansavelm ente o vinha
fazendo o SenadorR onaldo C unha Lim a.
Sobressaia área da saúde,o com bate à desnutrição e às doenças endêm icas,investim entos preventivoscujaeficáciacom provadaestápresenteem qualquerestatística oficial.
Ainda dentro desta proposta,que ratifico,não se adm ite
o absurdo dos altos índices de analfabetism o no
B rasile em especialna R egião N ordeste.N ão é
possível que às vésperas do Terceiro M ilênio
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existam cerca de quinze m ilhões de brasileirosanalfabetos,seconsiderarm ossom enteosqueestão acim a de quinze
anose não sabem lerou escrever,ou seja,14,7% da
população brasileira, segundo dados da Pesquisa
N acionalpor Am ostragem D om iciliar – PN AD – de
1996,do IBG E.N ão estou m e referindo ao denom inado analfabetism o funcional,isto é,o daqueles que,
com idade superiora vinte anos e com quatro anos de
estudo form al,isto é,alfabetizados,são incapazes de
utilizara leitura ou a escrita no cotidiano,e que som am 34,1% da população adulta do País.
Srs. Senadores, repito: se a proposta de
redirecionarcerca de 70% do m ontante referente ao
pagam ento das dívidas dos Estados para os
projetos estruturais fosse efetivada, tais núm eros
cairiam sensivelm ente.
Se a questão da dívida, por si só, já é um
grave problem a, cite-se com o outro exem plo as
perdas totais da Paraíba com o FEF (de m arço/94 a
dezem bro/98), o crédito presum ido do IPI
(1996/1998),a LeiKandir(1997/1998)e o FU N D EF
(em 1998), que totalizam R $359 m ilhões. U m a
fortuna para aquele pequeno ente federativo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
preciso que o Presidente Fernando H enrique
C ardoso agilize o processo de negociação com os
Estados da Federação, buscando form as e
propostas,com o aquelas a que m e referi,a fim de
evitar o alargam ento dos problem as sociais e
econôm icos do País.
A estabilidade financeira é, sem dúvida, um a
grande conquista. Porém , sem querer adentrar na
discussão dos m onetaristas e desenvolvim entistas,
entendo perfeitam ente com patível a defesa da
m oeda com a fixação de m etas de desenvolvim ento,
m edidas geradoras de em prego e renda e,portanto,
dim inuidoras dos desníveis sociais.
Penso ser irrelevante o debate entre os que
vislum bram o equilíbrio financeiro do País em detrim ento do desenvolvim ento,ou vice-versa.U m a política não excluia outra;ao contrário,elas se com pletam .É perfeitam ente com patívelo cum prim ento de
etapas que consolidem o processo de estabilização
financeira com taxas aceitáveis de crescim ento econôm ico,sob pena de estagnação e de desem prego.
U m a reform a fiscale tributária é a m edida m ais
urgente no atualm om ento brasileiro.O em presariado
vive perm anentem ente sob im pacto da enorm e carga
tributária,que ao invés de contribuirpara o desenvolvim ento,serve m uito m aispara financiaro funcionam en-
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to da enorm e m áquina estatal.N ão é a quantidade de
tributos,nem o aum ento da arrecadação porsisó que
vão resolvero problem a brasileiro.U m a racionalidade
fiscale tributária,o com bate sistêm ico à sonegação,
um a m elhorredistribuição socialdo que se arrecada,é
inegavelm ente o m elhorcam inho para o País.
Se estas idéias e conceitos estão presentes no
cam po econôm ico,no aspecto político não há dúvida
de que se está vivendo um m om ento de se repensar
o Estado.A sociedade não suporta m ais os privilégios,a estrutura arcaica e burocratizada do Estado e,
principalm ente,a im probidade adm inistrativa.C orrupção,favorecim entos,m aluso dos recursos públicos,
superfaturam ento de obras públicas,etc.,são tem as
do nosso cotidiano.
N ão pode existirdem ocracia sem que haja instrum entos para com bateros excessos.Sem pre fuie
sou um defensorde um a fiscalização do Judiciário e,
é claro,dos dem ais Poderes.Sem que isso conduza
ao sensacionalism o dirigido levando uns à execração
pública em favordo interesse de outros e,acim a do
corporativism o,há que haverum a prestação de contas à sociedade dos abusos e atos lesivos ao interesse público e punição dos culpados.A piordas ditaduras não é o uso da força,m as aquela que,m uitas vezes fundada supostam ente na lei,gera o arbítrio e a
im punidade.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,devo com unicarque,pornom eação do Presidente da R epública, D r. Fernando H enrique C ardoso, fui indicado
conselheiro do C .D .P.C . (C onselho D eliberativo da
Política do C afé)com o representante da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do C afé),da qualsou
presidente. M anifesto neste instante m eu aplauso
pela criação daquele colegiado que veio substituir o
Instituto Brasileiro do C afé,fechado abruptam ente no
m om ento da m aior crise na cafeicultura brasileira,
sem nenhum organism o que viesse substitui-lo.D esde a im plantação do C .D .P.C ., com posto por representantes da iniciativa privada e do G overno,a nova
política do café no Brasilvem sendo conduzida com
elogiávelcom petência e conhecido sucesso.
Porfim ,Sr.Presidente,m anifesto o m eu intuito
em colaborarcom a adm inistração desta C asa Legislativa, buscando cum prir com dignidade, respeito e
espírito público o nosso papel perante e da form a
que espera de nós a sociedade brasileira.
Era o que eu tinha a dizer,Sr.Presidente.
M uito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– A M esa
dá as boas-vindas a V. Exª no seu retorno a esta
C asa,SenadorSilva Júnior.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
R J) – Sr. Presidente, peço a palavra para um a
questão de ordem .
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) –
C oncedo a palavra a V. Exª, Senador R oberto
Saturnino,para um a questão de ordem .
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
R J. Para um a questão de ordem . Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
hoje pela m anhã,nós tivem os um exem plo bem vivo
da com pleta im possibilidade da participação dos
Srs. Senadores nas C om issões Perm anentes da
C asa de um a form a m inim am ente eficaz e
responsável.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – V.Exª
form ula um a questão de ordem ou é um a
reclam ação?O SR. ROBERTO SATURNINO
(Bloco/PSB – R J)– É um a questão de ordem ,é um
pedido de providências à M esa no sentido de que
possibilite que os Senadores possam atender de
um a form a m inim am ente responsável, repito, esse
trabalho.É desnecessário ressaltara im portância do
trabalho das C om issões. N ão é possívelestarm os
às correrias, saindo de um a C om issão para outra,
chegando lá e encontrando o trabalho pelo m eio,os
relatórios sendo produzidos e sem term os noção da
pauta que está em discussão.
Sr.Presidente,estou tendo notícia da criação
de novas com issões e subcom issões. Eu queria
pedirum a providência,porque ou o Senado resolve
efetivam ente trabalhar às quintas-feiras, o dia
inteiro, nos dois períodos, e na sexta-feira pela
m anhã, ou então que se m ude a determ inação
regim entale que o Senador só possa participar de
um a com issão e não m ais que isso.
D e m inha parte,vou escolherum a com issão e
pedir o desligam ento das dem ais. N ão é possível
continuarquase que num processo de fingim ento de
trabalho em relação a essa atribuição que é
essencialao exercício do nosso m andato.
Seique a Presidência tom ou a providência de
convocar os Líderes para tentar resolver essa
situação,m as ainda não houve um a solução.
Todas as terças e quartas-feiras ficam os à
m ercê de um a pauta que absolutam ente não se
pode cum prir, por ser inviável fisicam ente. N ão é
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possível que essa situação continue. Q ue haja,
então, um a reform ulação regim ental e cada
Senadorfaça parte de um a única com issão,seja ela
Parlam entar de Inquérito ou Perm anente. N ão faz
sentido essa correria em troca de posição em
com issões, sem que haja a m ínim a condição de
trabalho.
Sr.Presidente,quero deixaraquio m eu protesto
indignado pelo que presenciei hoje pela m anhã e
pedir providências à M esa,no sentido de que esta
situação seja resolvida em definitivo.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Senador
R oberto Saturnino,a M esa está ciente do protesto de
V.Exªe deseja apenas dizerque não pode recebera
sua m anifestação com o questão de ordem ,porque
não há nenhum dispositivo regim entalque tenha sido
citado porV.Exªcom relação ao assunto.N o entanto,
a M esa deseja expressar-lhe solidariedade com
relação a essa preocupação,o que já foifeito pelo
Presidente Antonio C arlos M agalhães, em duas
oportunidades, m as sabe V. Exª que é um a
prerrogativa do Presidente e dos M em bros de cada
com issão a definição dos horários de trabalho.
A M esa faz eco ao apelo de V. Exª, aos
Presidentes das diversas com issões,no sentido de
que procurem encontrar um a form a de evitar as
reuniões sim ultâneas e o prejuízo que o Senador
R oberto Saturnino acaba de consignar.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
R J)– Sr.Presidente,há um dispositivo regim entala
que fiz alusão:é aquele que perm ite aos Senadores
participarem de m ais de um a C om issão.Se não for
possível o trabalho às quintas-feiras e às
sextas-feiras pela m anhã,não haverá outra solução
senão a de determ inar que cada Senador pertença
a um a só com issão e dê a sua atenção devida ao
trabalho da m esm a.O SR. PRESIDENTE (G eraldo
M elo) – Senador R oberto Saturnino,peço licença a
V.Exªpara prosseguirnos trabalhos.
N a realidade, a com posição das C om issões
foi feita até agora em estrita obediência com o
R egim ento
que
perm ite
aos
Senadores
participarem com o titulares de duas C om issões.D e
form a que,se esse dispositivo não forconveniente,
é necessário que seja oferecida um a em enda ao
R egim ento para que ele possa ser alterado. Fora
disso, os procedim entos são de que cada um
exercerá a sua com petência,e a M esa m ais um a
vez,fazendo eco às palavras de V.Exª,apela para
que as com issões encontrem form as de não se
reunirem sim ultaneam ente.
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O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Tem a palavra o Sr.SenadorAdem irAndrade.Antes,peço licença a
V.Exªpara prorrogara Hora do Expediente pelo prazo regim ental,a fim de que V.Exªpossa iniciare concluiro seu
discurso.

Todos nós sabem os que,hoje,m ais do que nunca,
a Am azônia é objeto preferencialda cobiça internacional,
m anifestada das m ais diversas form as:biopirataria,ação
de narcotraficantes,contrabandistas e outros predadores
nacionais e internacionais.

Faço um apelo a V.Exªpara que,se forpossível,
evite a concessão de apartes,a fim de que possam osnos
ajustarà realidade desta sessão.

O s organism os governam entais,que deveriam cuidardo desenvolvim ento sustentávelda região,até hoje
não foram capazes de form ulare pôrem prática políticas
racionais de longo prazo que retirassem a Am azônia do
círculo vicioso da pobreza.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,os reitores das universidades da Am azônia,percebendo o grau de diferença
que existe no investim ento na educação na nossa região
e nas dem ais regiões do nosso País,pensaram inteligentem ente num a form a de resolver o seu problem a e as
nossas dificuldades.Pensaram num projeto denom inado
Educação a Distância.Educação a distância com integração em tem po realentre o professore o aluno,porinterm édio dos m odernos m eios de com unicação.Para isso,
pensaram em fazeruso de um program a que está sendo
im plantado no nosso País,que é o Sivam .
Estive,há cerca de doism eses,com o M inistro Extraordinário,Elcio Alvares,nosso ex-Colega nesta Casa,tratando dessa questão,acom panhado dos dirigentes da nossa
Universidade do Estado do Pará.Hoje,pela m anhã,estive
com o M inistro da Aeronáutica,W alterW ernerBräuer,que
está incum bido da parte técnica da im plantação do Projeto Sivam ,analisando a possibilidade de realização desse projeto.
Logo m ais,espero eu,às 17h,estarem os sendo recebido
pelo Secretário de Assuntos Estratégicos,o Sr.Em baixador
Ronaldo Sandenberg,para tratardo m esm o assunto.
O projeto denom ina-se Projeto de Interligação em
Rede dasUniversidadese dosCampi do Interiorda Am azônia.O objetivo básico desse projeto é criarum a rede de
com unicação via satélite,que perm ita a integração dos
sistem as de inform ação das universidades da Am azônia,
possibilitando a im plantação de ensino a distância,a realização de pesquisas e a troca de inform ações científicas.
A form alização desse projeto se dará porm eio de um
Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre o M inistério
Extraordinário de Projetos Especiais – M EPE – e a UniversidadeFederaldoPará–Ufpa,com ainterveniênciadaFundação Capes,envolvendo ainda a Coordenação do Projeto do
Sistem a de Vigilância da Am azônia – Sivam – e a Com issão
para Im plantação do Sistem a de Proteção da Am azônia – Sipam .
O Brasilnão tem dado à Região Am azônica a atenção que ela m erece,não apenas com o parte do território
nacional,m as principalm ente pelo que pode oferecerem
term os de riquezas para o futuro de nosso País.

A Am azônia é,sem dúvida,a região m aisrica e,paradoxalm ente,a m ais abandonada do Brasil,o que tende
a agravar-se em decorrência do m odelo econôm ico adotado pelo G overno Federal,que reduz cada vez m ais a
participação governam entalna atividade econôm ica.
Todos sabem os que os m ecanism os de m ercado são
inadequados,incapazes e insuficientes para encontrarsoluçõesparaasgravesquestõesdasregiõesm enosdesenvolvidas,principalm ente aquelas de elevado grau de com plexidade,com o as da Região Am azônica.
Nãotenhoam enordúvidadanecessidadedapresença,
insubstituível,dosetorpúblicoparaorientarecontrolaroprocesso de desenvolvim ento da nossa Região.
Por isso m esm o,quero expressar o m eu integral
apoio a esse im portante Projeto de Interligação em Rede
dasUniversidadese dosCampi do Interiorda Am azônia.
Trata-se,sem dúvida,de um a iniciativa pioneira,da
m ais alta relevância para o processo de desenvolvim ento
e integração da região com a com unidade universitária
nacionale internacional,a qualrepresenta o início de um a
nova etapa na área de com unicação na Am azônia.
Com isso,duas variáveis estratégicas do desenvolvim ento,educação e com unicação,unem -se para gerar
um novo patam arde desenvolvim ento regional,possibilitando novoshorizontespara a Am azônia,que passa a ter
condições de realizara utilização racionale a integração
dos diversos sistem as de inform ação,nacionais e estrangeiros.
A possibilidade da instalação do ensino a distância
é,na verdade,o m ais im ediato benefício que o projeto Sivam trará à Região.
As disparidades regionais,no que se refere à qualidade da educação oferecida aosjovensbrasileiroscoloca
a Região Norte em situação m uito desvantajosa em relação ao resto do País.A nova Leide Diretrizes e Bases
para a Educação determ ina que osprofessoresdo ensino
m édio e fundam entalprecisam da form ação universitária,
com o condição de atenderas necessidades m ínim as.A
leiestabelece ainda 2.004 com o prazo para que se atinja
esse grau de qualificação de nossos professores.
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Portanto,a educação a distância é a única form a possívelde se viabilizaro atendim ento da Leide
D iretrizes e Bases da Educação,form arnossos professores pela com unicação a distância.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR)– Perm ite V.
Exªum aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
O uço o SenadorM ozarildo Cavalcanti,pedindo brevidade
no aparte,em consideração ao tem po.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) – Senador
Adem irAndrade,com o Senadorporum Estado da Am azônia,Roraim a,quero parabenizarV.Exª,que tam bém é Senadorde um Estado da Am azônia,o Pará.V.Exªaborda,
com m uita propriedade,um tem a tão im portante com o a
educação na Am azônia,aproveitando-se do grande avanço tecnológico do projeto Sivam .Portanto,V.Exªfoim uito
oportuno em seu pronunciam ento e m erece a solidariedade e os parabéns pela brilhante peça que apresenta neste
m om ento.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Agradeço a V.Exª.
O Sr. Edison Lobão (PFL – M A)– SenadorAdem ir
Andrade,V.Exªm e perm ite um aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Concedo o aparte a V.Exªcom m uita alegria.
O Sr.Edison Lobão (PFL – M A)– SenadorAdem ir
Andrade,educação a distância é realm ente um a iniciativa
destinada a produzirextraordináriosfrutos.Isso já existe em
algunslugares.No m eu Estado,porexem plo,já adotam os
esse procedim ento fazalgo em torno de 10 anos,porinterm édio da TV Educativa.Alcançam os cerca de 50 m ilalunos,com m onitores nas salas,espalhados pelos M unicípiosdo interiordo Estado,com excelentesresultados.V.Exª
encontra um a form a m elhorainda,que é a utilização do
Projeto Sivam ,para não apenas situaresse ensino a distância no Estado,m as para espalhar-se portoda a Região
Am azônica.É m uito interessante a iniciativa de V.Exª.O xalá renda frutos,desde logo,no seu Estado,para que se
possa,de fato,am pliaro sistem a para toda a Am azônia Legal.Receba os m eus cum prim entos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Agradeço a V.Exª.G ostaria de dizerque o projeto,Senador
Edison Lobão,é para toda a Região Am azônica,incluindo
os nove Estados,inclusive o de V.Exª,e que essa educação a distância trazum a novidade:a integração,em tem po
real,entre o aluno e o professor.Q uerdizer,porm eio do vídeo e dossistem asdo Sivam ,o aluno poderá fazerquestionam entos ao professor.Trata-se de algo em tem po real.
Praticam ente, houve um a aceitação m uito grande
dos dirigentes do Projeto Sivam ,do próprio ex-Senador
Elcio Alvares e do M inistro da Aeronáutica.Agora à tarde,

160

estarem os com o Em baixador.Creio que isso será atendido,porque não trará custos ao Sivam e trará enorm es benefícios à nossa região e evitará que o professortenha de
serdeslocado para o interiorpara form arosnossosprofessores.
O Sr. Ramez Tebet (PM DB – M S)– Perm ite-m e V.
Exªum aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
O uço V.Exªcom m uito alegria.
O Sr. Ramez Tebet (PM DB – M S)– SenadorAdem ir
Andrade,V.Exªnão im agina o quanto eu bato palm aspara
esse esforço gigantesco que V.Exª,com o representante do
Estado do Pará,realiza em prolda educação de um a região brasileira,com o é a Região Am azônica.Parte dela
ainda é inóspita,e m uito dela é ainda desconhecido.O pronunciam ento de V.Exªm uito m e reconforta,porque vejo realm ente que valeu a pena esta Casa trabalharduro m esm o
em favordo Sivam .Abordeio Sivam no aspecto econôm ico,de soberania nacionale com etium lapso,que está sendo suprido porV.Exª:o Sivam e a educação.Parabéns a
este País e parabéns a V.Exª,SenadorAdem irAndrade!
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)– O brigado,SenadorRam ezTebet.Q uero lem brarque nós,aqui,
sem pre entendem os o Sivam com o algo extrem am ente
im portante para a nossa Região.Houve entre nósum a dificuldade com relação à aceitação,em função da única em presa que poderia realizaresse projeto,pelo financiam ento
que estava sendo proposto ao Brasil.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP)– Perm ite-m e V.Exªum aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco PSB – PA) –
O uço o nobre SenadorSebastião Rocha com m uito prazer.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP)– SenadorAdem irAndrade,é louvávela iniciativa de V.Exª,e
quero m e som ar,portanto,àsprovidênciasque V.Exªsolicita e dizerque V.Exªtraz,com m uita sabedoria,a este
plenário,hoje,essa possibilidade concreta,que é a esperança de todo o povo da Am azônia,de poderm os
conciliar segurança nacional, soberania nacional,
com desenvolvim ento.Lógico que desenvolvim ento
na área da infra-estrutura,m as tam bém nesse setor
im portante que é o educacional.Por isso,aplaudo,
com m uita alegria,o discurso de V.Exªe essa brilhante
iniciativa de V.Exª,SenadorAdem irAndrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Agradeço a V.Exª.
Q uero dizer que nós apenas estam os sendo
porta-vozes da idéia dos reitores das nossas universidades que,inteligentem ente,perceberam a possi-
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bilidade de utilização das avançadas instalações do
Sivam para o processo de form ação de 3E grau dosprofessores do interiordos nossos Estados.
O Sr. Romero Jucá (PSD B – R R )– Perm ite-m e
V.Exªum aparte,SenadorAdem irAndrade?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)–
O uço o SenadorR om ero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PSD B – R R ) – Senador
Adem irAndrade,quero tam bém parabenizá-lo e dizer
que,efetivam ente,nós vam os venceras distâncias e
as dificuldades da Am azônia Legalcom criatividade e
com inovações tecnológicas e,sem dúvida nenhum a,
o Sivam é um instrum ento im portante para isso.Além
de parabenizá-lo pela idéia,quero tam bém registrar
aquia sensibilidade do Senadore M inistro da D efesa,
Elcio Álvares,que m uito poderá colaborar para que
esse projeto seja im plem entado.M eus parabéns.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)–
Agradeço a V.Exª.
U m estudo realizado pela U niversidade Federal
do Pará com base em dados do Instituto Nacionalde
Educação e Pesquisa do M inistério da Educação –
INEP/M EC – dem onstra que, apesar do esforço das
universidades da Região Norte para interiorizaro ensino
universitário, dem oraria décadas – m uitas décadas –
para atingir os níveis de qualificação necessários aos
professores do ensino m édio e fundam ental, se
utilizados apenas os m étodos tradicionais que exigem a
presença física do professor. A saída, portanto, é o
ensino a distância nos m oldes do utilizado em países da
Europa na década de 60 e 70.Talm odalidade de ensino
dispensa a presença física do professor,m as possibilita,
com o uso de tecnologia avançada de com unicação,a
interação entre professore aluno em tem po real.
O ensino a distância possibilitará,com custos
bastante reduzidos, um a eficiente capacitação de
grande núm ero de professores para o ensino m édio e
fundam entalem reduzido espaço de tem po,m elhorando
significativam ente a qualidade do ensino na Região Am azônica.
Para se terum a idéia da im portância desse projeto
bastava que analisássem os os dados apresentados num
trabalho da Reitoria da Universidade do Pará.Esse trabalho m ostra que há grande quantidade de professores leigos,com apenaso prim eiro grau,responsáveispelo ensino
fundam entalno nosso Estado.Não vou citartodosessesdados.Basta dizerque eles são um a dem onstração da desigualdadeabsolutam enteinaceitávelentre a nossa região e o
sule o sudeste do nosso país,onde os professores che-
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gam a terum nívelde qualificação vinte vezesm aiselevado
do que osprofessoresda nossa região.
Q uero reiterarneste m eu pronunciam ento o m eu apoio
ao Projeto de Interligação em Rede dasUniversidadese dos
Campi do Interiorda Am azônia,que atenderá inicialm ente
62 m unicípiosda nossa região.No m eu Estado serão apenas nove pólos interligados.É evidente que gostaríam os
que fossem m uito m ais,m as esse núm ero já representa
um grande avanço.
Dentre outras vantagens,as universidades que ali
atuam poderão agircom m aioreficiência e rapidez;poderão desenvolverestudos e pesquisas utilizando bases de
dados existentes em todo o m undo.As universidades do
norte do Brasilpoderão acelerarsuas pesquisas,enriquecer seus trabalhos com troca de inform ações em nível
m undial,além de outrosbenefíciosadm inistrativosque certam ente advirão com a m ontagem de um a m oderna rede
de com unicações e inform ações.
A participação das universidades nesse processo
contribuirá para m elhoraras funções de vigilância am biental,m eteorológica e clim atológica na difusão do conhecim ento e aprofundam ento de pesquisas sobre a Região
Am azônica e no desenvolvim ento de recursos hum anos,
especialm ente na capacitação de professores para o ensino fundam entale de segundo grau.
Pela im portância estratégica desse projeto é que,
conform e já disse no início da m inha fala,estareihoje,logo
m ais,com o M inistro Ronaldo Sardenberg para,juntam ente
com o reitorda Universidade Federaldo Pará,Professor
Cristovam Diniz,explicare m ostrarpara o M inistro os efeitos benéficos que o Projeto de Interligação em Rede das
Universidadese dosCampi do Interiorna Am azônia poderá trazerpara a região m ais prom issora do nosso país.
Tenho a certeza de que o M inistro Sardenberg será
sensívele em preenderá todos os esforços no sentido de
acelerar,im ediatam ente,o andam ento desse Acordo de
Cooperação Técnica e Científica.
É isso o que esperam os.É isso o que desejam os.É
disso que a nossa Am azônia precisa.
Era o que eu tinha a dizer,Sr.Presidente.
M uito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o
Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)–
Sobre a m esa,propostas de Em enda à Constituição que
serão lidas pelo Sr.1º Secretário em exercício,Senador
Carlos Patrocínio.
São lidas as seguintes:

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

162

163

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

164

165

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

166

167

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

168

169

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

170

171

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

172

173

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

174

175

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

176

177

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

178

179

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

180

181

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

182

183

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

184

185

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

186

187

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

188

189

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

190

191

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

192

193

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

194

195

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

196

197

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

198

199

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

200

201

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

202

203

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

204

205

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

206

207

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

208

209

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

210

211

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

212

213

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

214

215

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

216

217

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

218

219

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

220

221

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

222

223

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

224

225

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

226

227

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

228

229

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

230

231

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

232

233

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

234

235

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

236

237

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

238

239

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

240

241

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

242

243

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

244

245

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

246

247

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

248

249

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

250

251

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

252

253

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

254

255

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

256

257

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

258

259

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

260

261

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

262

263

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

264

265

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

266

267

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

268

269

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

270

271

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

272

273

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

274

275

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

276

277

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

278

279

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO 1999

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 394, DE 1999
Inclui o porto de Santa Maria do
Boiaçu, no rio Branco, no Estado de
Roraima, na relação descritiva dos
portos marítimos, fluviais e lacustres do
Plano Nacional de Viação.
O C ongresso N acionaldecreta:
Art.1ºFica incluído na relação descritiva dosportosm arítim os,fluviaise lacustresdo Plano N acionalde
Viação,aprovado pela Leinº5.917,de 10 de setem bro
de 1973, o porto de Santa M aria do Boiaçu, no rio
Branco,no Estado de R oraim a.
Art.2ºEsta leientra em vigorna data de sua publicação.
Justificação
O rio Branco é navegável,segundo o Anexo do
Plano N acionalde Viação (PN V),item “5.2.1.– R elação descritiva das H idrovias do Plano N acionalde Viação”,da foz do R io N egro à confluência dos rios U raricoera e Tacutu,à nordeste de Boa Vista,capitaldo
Estado de R oraim a.Sabe-se,no entanto,que o único
trecho de navegabilidade perm anente da hidrovia se
dá até a cidade de Santa M aria do Boiaçu,bem ao sul
da C apitaldo Estado.
A construção da projetada BR -431 interligando o
porto que ora propom os a BR -174 que faz a ligação de
M anaus,C apitaldo Estado do Am azonas,a Boa Vista,
C apitaldo Estado de R oraim a e à fronteira com a Venezuela,proporcionaria a m odalidade interm odal– hidroviária (propiciada pelos rios Branco,em R oraim a e
N egro no Am azonas)e rodoviária,representadas pela
rodovia BR -174,já im plantada e a BR -341 em im plantação.
Assim ,se justifica a presente proposição para incluiro porto de Santa M aria do Boiaçu,no Estado de Roraim a,na relação descritiva dosportosm arítim os,fluviais
e lacustres do Plano N acionalde Viação.
Sala das Sessões,2 de junho de 1999.– Mozarildo Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEIN º5.917,D E 10 D E SETEM BR O D E 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação e
dá outras providências.
O Presidente da R epública
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Faço saberque o C ongresso N acionaldecreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1ºFica aprovado o Plano N acionalde Viação
(PN V)de que trata o artigo 8º,item XI,da C onstituição
Federal,representado e descrito com plem entarm ente
no docum ento anexo contendo as seguintes seções:
1.C onceituação G eral.Sistem a N acionalde Viação.
2.Sistem a R odoviário N acional:
2.1.conceituação;
2.2.nom enclatura e relação descritiva das rodovias do Sistem a R odoviário Federal, integrantes do
Plano N acionalde Viação.
3.Sistem a Ferroviário N acional:
3.1 conceituação;
3.2 nom enclatura e relação descritiva dasferrovias integrantes do Plano N acionalde Viação.
4.Sistem a Portuário N acional:
4.1 conceituação;
4.2 relação descritiva dos portos m arítim os,fluviais e lacustres do Plano N acionalde Viação.
5.Sistem a H idroviário N acional:
5.1 conceituação;
5.2 relação descritiva das vias navegáveis,interiores do Plano N acionalde Viação.
6.Sistem a Aeroviário N acional:
6.1 conceituação;
6.2 relação descritiva dos aeródrom os do Plano
N acionalde Viação.
§ 1ºO s sitem as m encionados nas seções 2,3,4,
5 e 6,citadas englobam as respectivas redes construídas e previstas.
§ 2º As localidades interm ediárias constantes
das redes previstas que figuram nas relações descritivasconstantesdasseções2.2 e 3.2 citadas,não constituem pontos obrigatórios de passagem ,m as figuram
apenas com o indicação geralda diretriz das vias consideradas,sendo o seu traçado definitivo fixado pelo
Poder Executivo,após estudos técnicos e econôm icos.
§ 3ºO s órgãos federais das diferentes m odalidades de transporte deverão elaboraras respectivas cartas geográficas em escala conveniente,que perm ita
distinguir e identificar facilm ente as diretrizes viárias
com seus pontos de passagem ,assim com o os portos
e aeródrom os, conform e as relações descritivas do
Plano N acionalde Viação de que trata esta lei.
....................................................................................
(À
Comissão
de
Serviço
Infra-Estrutura – decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– O s projetos lidos serão publicados e rem etidos às C om issões com petentes.
Sobre a m esa,requerim ento que será lido pelo
Sr.1ºSecretário em exercício,SenadorC arlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 295, DE 1999
Senhor Presidente,
Solicito, com fundam ento no art. 50, § 2º, da
C onstituição Federal,e no art.216 do R egim ento Interno,que se requisite do Exm ºSr.M inistro da Previdência
e Assistência Socialas seguintes inform ações:
a)quantos,precisam ente,são os bens im óveis
de propriedade do IN SS em todo o Brasile qualo valorestim ado desse patrim ônio?
b) quantos e quais são,especialm ente,esses
im óveis em cada estado da Federação?
c)quantos desses im óveis são usados pelo G overno Federale quais estão sendo ocupados,irregularm ente,por outros entes públicos e por particulares?
d)quantos desses im óveis estão sob locação e
quala receita daídecorrente?
e)há im óveis vazios? se existem ,quais são e
onde estão situados?
f)quais as providências que o IN SS vem adotando para gerenciar, adequadam ente, o aludido
acervo im obiliário?
g)foram realizadas alienações? em caso positivo,quais e quanto renderam ?
Justificação
C om o é de conhecim ento geral,a Previdência
Socialhá m uito se debate com o enorm e desafio de
elim inarseus crônicos e repetidos déficits.
O corre que o IN SS,conform e am plam ente se
divulga,dispõe de um enorm e patrim ônio im obiliário
que,se bem gerenciado,poderia renderconsideráveis quantias aos cofres daquela autarquia,m inorando,
assim ,os aludidos déficits,provavelm ente sem a necessidade de sobrecarregar,com o feito recentem ente,ainda m ais os filiados ao sistem a previdenciário.
D estinado a subsidiar eventual proposição, o
presente requerim ento,pelas razões acim a expostas,
objetiva inform ações precisas e detalhadas sobre o
acervo patrim onialem questão.
Sala das Sessões,2 de junho de 1999.– SenadorMaguito Vilela (PM D B/G O ).
(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães) – O requerim ento lido será despachado à
M esa para decisão,nos term os do R egim ento Interno.
Sobre a m esa,ofícios que serão lidos pelo Sr.1º
Secretário em exercício,SenadorC arlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
O fício nº548/99
Brasília,18 de m aio de 1999
SenhorPresidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB,os D eputados Luis C arlos H einze com o titulare PastorAm arildo com o suplente,para integrarem a C om issão EspecialM ista destinada a apreciara M edida Provisória nº
1.816-2,de 13 de m aio de 1999 (convalida a M P nº
1.816-1/99),que “Instituim edidas adicionais de estím ulo e apoio à reestruturação e ao ajuste fiscaldos
Estados e dá outras providências”.(Em substituição
aos anteriorm ente indicados).
Atenciosam ente, D eputado Odelmo Leão, Líderdo PPB.
O fício nº504/99
Brasília 21 de m aio de 1999
SenhorPresidente,
Tenho a honra de indicara Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB,os D eputados C elso R ussom anno com o titular e C arlos
C ury com o suplente (Em substituição ao anteriorm ente indicado)para integrarem a C om issão EspecialM ista destinada a apreciara M edida Provisória
nº1.710-10,de 20 de m aio de 1999 (convalida a M P
1710-9/99) que “acrescenta dispositivo à Lei nº
9.605,de 12 de fevereiro de 1998,que dispõe sobre
as sanções penais e adm inistrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao m eio am biente”.
Atenciosam ente, – D eputado Odelmo Leão,
Líderdo PPB.
O F/G AB/I/N º801
Brasília,31 de m aio de 1999
SenhorPresidente,
C om unico a Vossa Excelência que o D eputado Saraiva Felipe passa a integrar,na qualidade de
titular,a C om issão M ista destinada a em itirparecer
sobre a M edida Provisória nº 1.814-3, de 21 de
m aio de 1999,em substituição à D eputada M aria
Lúcia.
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Poroportuno,renovo a Vossa Excelência protestos de estim a e consideração.– D eputado Geddel Vieira Lima,Líderdo PM D B.

O fício nº334/PT

O F./G AB/I/N º802

SenhorPresidente,
Tenho a honra de dirigir-m e a Vossa Excelência a fim de indicar os D eputados José Pim entel
(PT/C E), com o titular, e Valdir G anzer (PT/PA),
com o suplente, em substituição aos D eputados
José G enoíno (PT/SP) e Arlindo C hinaglia
(PT/SP),respectivam ente,para integrarem a C om issão M ista destinada a analisare proferirparecerà M edida Provisória nº 1.806-7,de 1999,que
“D ispõe sobre as operações com recursos dos
Fundos C onstitucionais de Financiam ento do N orte,do N ordeste e do C entro-O este,de que trata a
Leinº7.827,de 27 de setem bro de 1989,e dá outras providências”.
Atenciosam ente, D eputado José Genoíno,
Líderdo PT.
O SR . PR ESID EN TE (Antonio C arlos M agalhães)– Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR . PR ESID EN TE (Antonio C arlos M agalhães)– Passa-se à

Brasília,31 de m aio de 1999
SenhorPresidente,
C om unico a Vossa Excelência que o D eputado
Arm ando Abílio passa a integrar,na qualidade de suplente,a C om issão M ista destinada a em itirparecersobre a M edida Provisória nº1.785-5,de 21 de m aio de
1999,em substituição à D eputada M aria Lúcia.
Por oportuno,renovo a Vossa Excelência protestos de estim a e consideração.– D eputado Geddel
Vieira Lima, Líderdo PM D B.
O F/G AB/I/N º803
Brasília,31 de m aio de 1999
SenhorPresidente,
C om unico a Vossa Excelência que o D eoputado
C onfúcio M oura,passa a integrar,na qualidade de suplente,a C om issão M ista destinada a em itirparecer
sobre a M edida Provisória nº1.780-9,de 7 de m aio de
1999,em substituição à D eputada M aria Lúcia.
Por oportuno,renovo a Vossa Excelência protestos de estim a e consideração.– D eputado Geddel
Vieira Lima, Líderdo PM D B.
O F/G AB/I/N º804
Brasília,31 de m aio de 1999
SenhorPresidente,
C om unico a Vossa Excelência que o D eputado
M arcelo C astro passa a integrar,na qualidade de suplente,a C om issão M ista destinada a em itirparecer
sobre a M edida Provisória nº1.748-41,de 7 de m aio
de 1999,em substituição à D eputada M aria Lúcia.
Por oportuno,renovo a Vossa Excelência protestos de estim a e consideração.– D eputado Geddel
Vieira Lima, Líderdo PM D B.
O F/G AB/I/N º805
Brasília,31 de m aio de 1999
SenhorPresidente,
C om unico a Vossa Excelência que o D eputado
W aldem irM oka passa a integrar,na qualidade de
titular,a C om issão M ista destinada a exam inar e
em itir parecer sobre a M edida Provisória nº
1.806-7,de 21 de m aio de 1999,em substituição
ao D eputado João H enrique.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estim a e consideração. – D eputado
Geddel Vieira Lima, Líderdo PM D B.

Brasília,1º de junho de 1999

ORDEM DO DIA
Item 1:
S U B S TITU TIV O À P R O P O S TA D E E M E N D A
À C O N S TITU IÇ Ã O N º 19,D E 1997
(Votação nom inal)
Terceiro e últim o dia de discussão,em
segundo turno,do S ubstitutivo à P roposta
de E m enda à C onstituição nº 19, de
1997, do S enador A ntonio C arlos Valadares e outros, que dispõe sobre a
destinação de recursos da U nião,
dos E stados,do D istrito F ederale dos
M unicípios, para a im plem entação, funcionam ento e gestão do S istem a Ú nico de
Saúde,e dá outras providências,tendo
P arecer nº 655,de 1998,da C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania,
R elator: S enador R om eu Tum a, oferecendo a redação para o segundo turno.
(A m a té ria co n sto u d a o rd e m
d o D ia d a se ssã o d e lib e ra tiva o rd in á ria d e 5 d e m a io ú ltim o , q u a n d o
te ve su a d iscu ssã o a d ia d a pa ra
h o je ).
N os
te rm o s
d o d isp o sto n o
a rt. 3 6 3
do
R e g im e n to
In te rn o ,
tra n sco rre h o je a te rce ira e ú ltim a

283

ANAIS DO SENADO FEDERAL

se ssão d e lib e ra tiv a o rd in á ria d e
d is c u s s ã o , e m se g u n d o tu rn o , d a m a té ria .Esclarece,ainda,que poderão seroferecidas
em endas que não envolvam o m érito.
Em discussão o Substitutivo.(Pausa.)
N ão havendo quem peça a palavra,encerro a discussão.
Em votação.
Sobre a m esa,requerim entosque serão lidospelo
Sr.1ºSecretário em exercício,SenadorC arlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 296, DE 1999
SenhorPresidente,
Nos term os do § 1º,do art.315,do Regim ento Interno,
requeiro o adiam ento da votação do substitutivo à Proposta de
Em enda à Constituição nº19,de 1997,a fim de que a m esm a
seja feita na sessão de 23 de junho de 1999.
Sala dasSessões,2 de junho de 1999.– Jader Barbalho – Ney Suassuna.
REQUERIMENTO Nº 297, DE 1999
SenhorPresidente,
Nos term os do art.315,com binado com o inciso IIIdo
art.279 do Regim ento Interno,requeiro adiam ento da votação
do Substitutivo à Proposta de Em enda à Constituição nº19,de
1997 a fim de serfeita na sessão de 9-6-99.
Sala dasSessões,2 de junho de 1999.– Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlosM agalhães)– Nos
term os do § 5ºdo art.279 do Regim ento Interno,passa-se à
votação do Requerim ento dos Senadores JaderBarbalho e
NeySuassuna.
Em votação o requerim ento.
O sSrs.e SrªsSenadorasque o aprovam queiram
perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
Fica prejudicado o R equerim ento nº297,de 1999.
A m atéria retornará à O rdem do D ia na data estabelecida pelo Plenário.
A M esa pede que esses assuntos sejam decididos na data m arcada,porque esses adiam entos constantesna votação de m atériasnão são bonspara a im agem do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlosM agalhães)– Item
2:
REQUERIMENTO Nº 257, DE 1999
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Votação, em turno único, do R equerim ento nº 257, de 1999, do Senador Antero
Paes de Barros,solicitando,nos term os regim entais, a tram itação conjunta dos Projetos
de Leido Senado nºs 87 e 239,de 1999,por
versarem sobre a aplicação de recursos oriundos de privatizações.
Em votação o requerim ento.
As Srªs Senadoras e Srs.Senadores que o aprovam queiram perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
O s Projetos de Leido Senado nºs 87 e 239 passam a tram itarem conjunto e vão ao exam e da C om issão de Assuntos Econôm icos.
O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)–Item
3:
PR O JETO D E D EC R ETO LEG ISLATIVO
N º144,D E 1998
D iscussão, em turno único, do Projeto
de D ecreto Legislativo nº 144, de 1998 (nº
692/98, na C âm ara dos D eputados), que
aprova o texto do Protocolo de Integração
Educacionalpara Prosseguim ento de Estudos
de Pós-G raduação nas U niversidades dos
Países M em bros do M ercosul,concluído em
Fortaleza,em 16 de dezem bro de 1996,tendo
Parecerfavorável,sob nº220,de 1999,
da C om issão de R elações Exteriores e D efesa N acional,R elator:SenadorArturda Távola.
D iscussão do projeto,em turno único.(Pausa.)
N ão havendo quem peça a palavra,encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs.Senadores que o aprovam queiram
perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlosM agalhães)– Sobream esa,parecerdaCom issãoDiretora,oferecendoaredação finalque,se não houverobjeção do Plenário,será lido pelo
Sr.1ºSecretário em exercício,SenadorCarlosPatrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 318, DE 1999
(DaCom issãoDiretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 1998, (nº 692, de 1998, na
Câmara dos Deputados).
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A C om issão D iretora apresenta a redação final
do Projeto de D ecreto Legislativo nº144,de 1998 (nº
692,de 1998,na C âm ara dos D eputados),que aprova
o texto do Protocolo de Integração Educacionalpara
Prosseguim ento de Estudos de Pós-G raduação nas
U niversidades dos Países M em bros do M ercosul,concluído em Fortaleza,em 16 de dezem bro de 1996.
Sala de R euniões da C om issão,2 de junho de
1999.– Antonio Carlos Magalhães,Presidente,Geraldo Melo,R elator, Carlos Patrocínio – Nabor Júnior
AN EXO AO PAR EC ER N º318,D E 1999
Faço saberque o C ongresso N acionalaprovou,
e eu,Presidente do Senado Federal,nos term os do
art.48,item 28,do R egim ento Interno,prom ulgo o seguinte
D EC R ETO LEG ISLATIVO N º ,D E 1999
Aprovo o texto do Protocolo de Integração Educacional para Prosseguimento
de Estudos de Pós-Graduação nas Universidades dos Países Membros do Mercosul, concluído em Fortaleza, em 16 de
dezembro de 1996.
O C ongresso N acionaldecreta:
Art.1ºÉ aprovado o texto do Protocolo de Integração Educacionalpara Prosseguim ento de Estudos
de Pós-G raduação nas U niversidades dos Países
M em bros do M ercosul,concluído em Fortaleza,em 16
de dezem bro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
C ongresso N acionalquaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo,assim com o
quaisquerajustescom plem entaresque,nosterm osdo
art.49,I,da C onstituição Federal,acarretem encargos
ou com prom issos gravosos ao patrim ônio nacional.
Art.2ºEste D ecreto Legislativo entra em vigorna
data de sua publicação.
O SR.PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– Sobre a m esa,requerim ento que será lido pelo Sr.1º
Secretário em exercício,SenadorC arlos Patrocínio.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 298, DE 1999
SenhorPresidente,
N os term os do art.321 do R egim ento Interno,requeiro a dispensa de publicação do Parecer,para im ediata discussão e votação da redação finaldo Projeto
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de D ecreto Legislativo nº144,de 1998 (nº692/98,na
C âm ara dos D eputados),que aprova o texto do Protocolo de Integração Educacionalpara Prosseguim ento
de Estudos de Pós-G raduação nas U niversidades dos
Países M em bros do M ercosul,concluído em Fortaleza,em 16 de dezem bro de 1996.
Sala das Sessões,2 de junho de 1999.– SenadorEdison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlosM agalhães)
– Aprovado o requerim ento,passa-se à im ediata apreciação da redação finaldo Projeto de D ecreto Legislativo nº144,de 1998.
Em discussão.(Pausa.)
N ão havendo quem peça a palavra,encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs.Senadores que aprovam perm aneçam sentados.(Pausa.)
Aprovada.
A m atéria vaia prom ulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlosM agalhães)
– Está esgotada a m atéria constante da O rdem do D ia.
C oncedo a palavra ao nobre Senador M aguito
Vilela para um a com unicação,não direiinadiável,por
5 m inutos.Posteriorm ente ao Senador Eduardo Suplicy e SenadorR om ero Jucá.
O SR. MAGUITO VILELA (PM D B – G O .Para
um a breve com unicação.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a C onfederação
das Santas C asas de M isericórdia,H ospitais e Entidades Filantrópicas lançou um a justa cam panha em favorda continuidade da prestação de serviçosde saúde
prestadosporessasinstituições.É a cham ada “O peração Salva Vidas”,um verdadeiro e urgente pedido de
socorro,que visa,prim ordialm ente,preservaro direito
à assistência m édica de m ilhares de fam ílias carentes,
que, na m aioria das vezes, só têm com o opção de
atendim ento justam ente as Santas C asas e os hospitais filantrópicos.
Presentesem todo o País,m uitasdessasinstituições já existiam há m uitos e m uitos anos,antes m esm o de o PoderPúblico instalarseus hospitais.H á 400
anos – e o Brasilcom pleta 500 anos de chegada dos
europeus ano que vem – já se instalavam as prim eiras
Santas C asas de M isericórdia.D urante m uito tem po
foram o único recurso m édico para a população carente.
H oje,já com o surgim ento do Sistem a Ú nico de
Saúde – SU S, destinado ao atendim ento universal
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dos brasileiros,segundo reza nossa C onstituição,as
Santas C asas fazem parte,porm eio de convênios,dessa m odalidade de financiam ento público de saúde.
N ão é segredo para ninguém que as tabelas do
SU S estão defasadas há m uito tem po.O que elas estipulam com o pagam ento para certos procedim entos
está m uito abaixo dos custos reais.O s hospitais conveniados têm se virado com o podem .N o caso das
Santas C asas,o recurso para pagarfuncionários tem
sido lançarm ão de em préstim os bancários.C om os
abusivos juros praticados no País,as Santas C asas
estão entrando num buraco que se torna cada vez
m ais fundo.Porum lado,a rem uneração do SU S não
paga os procedim entos,o que lhes gera um déficit;
poroutro lado,lançam m ão de em préstim os para cobriresse déficit,o que lhes penaliza com os juros a
serem pagos.E assim tem sido,num a crescente bola
de neve que está trazendo conseqüências danosas,
podendo se agravar,com a possibilidade,hoje real,
de as Santas C asas abandonarem os convênios com
o SU S.
Para V.Exªs terem um a idéia,essas instituições
representam m ais de 50% dos serviços prestados ao
SU S e qualquer baixa com prom eterá seriam ente a
política pública de assistência à saúde. Em todo o
Brasil,são 2.600 entidades,responsáveis por600 m il
internações e 1.200.000 consultas m ensais. Isso
m esm o,1.200.000 consultas m ensais.E se fossem
dez pessoas,já haveria necessidade de prestarassistência m édica;se fossem cem ,se fossem m il,se
fossem cem m il,haveria necessidade de prestação
dos serviços,principalm ente sabendo que se trata,
em sua totalidade,de pessoas carentes.M as é um
universo de m ais de um m ilhão de pessoas – feridas,
acidentadas,acom etidas das m ais diversas doenças
– que precisam de atendim ento.
M esm o achando que as estatísticas dizem pouco,tom em os m ais esta:450.000 pessoas são em pregadas pelo conjunto dessas entidades.C om a possívelfalência do sistem a,a m aioria delas,naturalm ente, corre o risco de ir para a rua, agravando ainda
m ais o já gravíssim o quadro de desem prego que reina em nosso País.
N a sem ana passada,no dia 26 de m aio,em m ais
um ato da “O peração Salva Vidas”,os representantes
dessas entidades estiveram reunidos em Brasília,reivindicando do M inistério da Saúde e do M inistério da
Previdência Socialtrês pontos essenciais para a continuidade da prestação de seus serviços:
1)o reajuste das tabelas do SU S;
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2)a criação im ediata de um a linha de financiam ento com juros subsidiados, para o saneam ento
das finanças dos hospitais;e
3)a revisão do decreto que estabelece critérios
para a isenção tributária das entidades filantrópicas.
N este caso,trata-se de elim inarrestrições que,em últim a instância,im possibilitam um a boa quantidade de
Santas C asas terem isenção tributária (um a isenção
que financia os serviços prestados à população carente).
U tilizo-m e desta tribuna para fazerum apelo ao
M inistro da Saúde,principalautoridade interessada
na continuidade dos serviços das Santas C asas,para
que reveja as tabelas do SU S,e ao M inistro da Previdência,poisem bora estejam sendo receptivosao negociarem com os interessados,ainda não apresentaram
nenhum a solução.Apelo,principalm ente,ao Presidente Fernando H enrique C ardoso,porque este é um problem a da m ais alta gravidade. Estam os falando de
seres hum anos que não podem ficarsem atendim ento de saúde.Estam os falando de vida.E de m orte,
que será o destino de m ilhares de pessoas se as Santas C asas cessarem o atendim ento.
N ão tem um a vírgula de exagero o slogan da
justa cam panha da C onfederação das Santas C asas:
“Q uem salva vidas está m orrendo”. E cabe, neste
caso,ao PoderPúblico,ao G overno Federal,encam inhar urgentem ente a solução. O G overno, quando
tem em penho e vontade política,tem encontrado recursos e soluções para vários problem as, até para
questões em que não caberia,a m eu ver,injeção de
recursos públicos,com o as operações de salvam ento
de bancos m aladm inistrados.N ão pode ignorartão
prioritária questão,que tem m obilizado o País face à
sua gravidade,que exige solução rápida.Porisso,insisto no apelo para que o Presidente Fernando H enrique C ardoso interceda pessoalm ente neste caso.A
doença não espera.
Era o que eu tinha a declarar.
O SR. JADER BARBALHO (PM D B – PA)– Sr.
Presidente,peço a palavra pela ordem .
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– C oncedo a palavra ao SenadorJaderBarbalho,pela ordem .
O SR. JADER BARBALHO (PM D B – PA.Pela
ordem .Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,gostaria de form alizara V.Exª um pedido de esclarecim ento e até de orientação.U m assunto que levantei
em reunião,que V.Exªprom oveu na Presidência da
C asa,em relação à C om issão de O rçam ento do C ongresso N acional:a questão da renovação na C om issão do O rçam ento.
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D e acordo com a R esolução nº1,do C ongresso,essa renovação é de 50% e a perm anência de
dois anos.G ostaria de receberde V.Exª a inform ação:Se houve alteração? Q uando ocorreu esta alteração? C om o se processa,atualm ente,a renovação
da participação dos m em bros da C om issão de O rçam ento do C ongresso N acional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Q uero inform ara V.Exªque acho o princípio
da resolução que V.Exª cita extrem am ente salutar.
Entretanto,a Secretaria-G eralda M esa inform ou que,
pela R esolução nº2,de 1995-C N ,em seu art.33,ficaram revogadas as R esoluções nºs 1,de 1991-C N e
1,de 1993-C N ,e asdem aisdisposiçõesem contrário,
no caso,exatam ente,o rodízio salutar,com o V.Exª
diz.Essa é a inform ação que a Secretaria-G eralda
M esa m e traz e que transm ito a V.Exª.N ão foiaprovada na m inha Presidência,esta resolução.Acho –
repito – que o princípio que V.Exªdefende é salutar.
Agora,evidentem ente que não posso fazercum prir,
se há um a resolução que o revoga.
O SR. JADER BARBALHO (PM D B – PA) –
Sim ,eu gostaria que V.Exªdeterm inasse à Secretaria-G eralda M esa que m e fornecesse essas inform ações que V.Exªestá a m e dar:quando houve a alteração.Tam bém agradeceria que V.Exªdeterm inasse à
Secretaria-G eralda M esa do C ongresso que m e fornecesse,nos últim os seis anos,a relação dos m em bros da C om issão de O rçam ento do C ongresso N acional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Q uanto a essa últim a parte,evidentem ente,
V.Exªserá atendido.Q uanto ao m ais,que V.Exªestá
com princípios,aliás,m uito salutares,a falha é de seu
gabinete.D esde ontem que lá se encontram as inform ações.
O SR. JADER BARBALHO (PM D B – PA) –
Agradeço-lhe a inform ação. Seguram ente, face às
atividades,o m eu gabinete não m e inform ou,m as estou m uito ansioso para saberporque se alterou essa
m odificação,Sr.Presidente.C onfesso que,no âm bito
da m inha Bancada,fiz as alterações.M odifiquei50%
a cada ano e estabelecio rodízio de dois em dois
anos,e quero saberporque se alterou um a m edida
salutardessa natureza e vou agradecerm uito poder
conhecer quem são os m em bros da C om issão de
O rçam ento nos últim os seis anos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– V.Exªserá atendido.Agora,foium correligionário de V.Exª e nosso com um am igo que fez essa
revogação,baseado num estudo de um a C om issão
que ele designou.
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M as seja com o for,do m eu ponto de vista,acho
que V.Exªtem razão.
O SR. JADER BARBALHO (PM D B – PA)– As
decisões são sem pre de colegiado,não é Presidente? Apesarde term os Presidentes prestigiados e fortes,com o V.Exª,as decisões da M esa são sem pre
porC olegiado?
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Aprovada inclusive no C ongresso N acional.
O SR. JADER BARBALHO (PM D B – PA)– Perfeito.Eu gostaria de conheceros detalhes,Sr.Presidente.
Agradeço,desde já,a atenção.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC )– Peço
a palavra com o Líder,após o discurso do oradorinscrito para o m om ento posterior.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Já havia um pedido anteriordo SenadorFernando Bezerra,pela Liderança do PM D B e do G overno.V.Exª,posteriorm ente,será atendida.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM D B – D F)– Sr.Presidente,apenas para esclarecerque o SenadorFernando Bezerra disse-m e que não usará da palavra
com o Líderdo PM D B.Portanto,solicito a V.Exªque
m e conceda o uso da palavra com o Vice-Líder do
PM D B.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Aía situação se com plica.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM D B – D F)– É que o
SenadorFernando Bezerra já se encontra inscrito e
é,inclusive,o próxim o oradorque fará,nos term os da
pauta de hoje,o uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Tem os ainda duas com unicações.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)–
Sr.Presidente,teria que abrirm ão a Senadora M arina
Silva em função de...
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– ...fazera com unicação inadiávelpor5 m inutos?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)–
É,m as infelizm ente vou precisarabrirm ão,Sr.Presidente.M uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Tem a palavra o SenadorR om ero Jucá,para
um a breve com unicação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSD B – R R .Para um a
breve com unicação.Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,apenas para inform ar que a C om issão de Fiscalização e C ontrole
aprovou a convocação e o convite para o D iretor-G eraldo D N ER ,ex-D eputado G enésio Bernardino,
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para a discussão de obras inacabadas e tam bém
obras irregulares no âm bito do sistem a viário nacional. Aprovou tam bém a convocação do Secretário-Executivo do M inistério do Planejam ento e G estão,Sr.M arcos Tavares,para discutira leide responsabilidade fiscal.Aprovou a convocação do M inistro
Pedro Parente para discutiro plano de ação do G overno Federal.E aprovou tam bém a convocação do
Brigadeiro Brauer,M inistro da Aeronáutica,para discutira licitação de obras do Sivam com dados sobre
questões que estão em andam ento e foram encam inhadas à C om issão de Fiscalização e C ontrole.Portanto,faço o registro dessas convocações e as reuniões que ocorrerão na próxim a sem ana,para que os
m em bros já se program em e sejam avisados.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– C om a palavra o SenadorEduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para um a breve com unicação.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,O Globo e O Estado de S.Paulo de hoje publicam artigo de
grande im portância sobre as gravações crim inosas e
o processo de privatização conduzido pelo
ex-Presidente do BN D ES,o econom ista André Lara
R esende,procurando esclarecerum a série de pontos
que nós,da O posição,avaliam os com o im portantes e
que m erecem seresclarecidos em m uito m aiorprofundidade.Para isso,tem os solicitado a todos que assinem o requerim ento para a instalação da C PIsobre o
processo de privatização das em presas Telebrás.
G ostaríam os, contudo, Sr. Presidente, de concordarcom um ponto dos argum entos daqueles que
estão na base governista: as gravações constituem
um procedim ento ilegalque precisa serobjeto da apuração.
Então,Sr.Presidente,gostaria aquide inform ar
aos Líderes e aos Senadores da base governista que
estam os dispostos a instaurar um a com issão parlam entarm ista de inquérito sobre as gravações,para investigarquem m andou fazer,quem as realizou,quem
organizou a sua divulgação. Avaliam os, contudo,
com o m uito im portante que,um a vez tendo conhecim ento de seu conteúdo, as revistas Época, Veja e
IstoÉ e todos os jornais brasileiros,com o O Globo,a
Folha de S.Paulo,o Correio Braziliense,o Jornal do
Brasil,divulgaram talfato.M as deveríam os,no entanto,sabercom o estão sendo efetuadas as gravações
do próprio Presidente da R epública,dos M inistros,do
Presidente do BN D ES e possivelm ente até dos Senadores e dos D eputados Federais.
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N o ano passado,Sr.Presidente,quando solicitei
que fosse feito o rastream ento dos telefones de todo o
Senado Federalporórgão especializado,esse trabalho foifeito e foiconstatado que nenhum gram po foicolocado nos telefones dos Srs.Senadores,pelo m enos
no Edifício do Senado Federal.Isso é im portante.
Q uero transm itira proposta que tanto o D eputado M iro Teixeira,lá na C âm ara dos D eputados quanto
todos os Partidos de O posição e nós aquiestam os colocando, por enquanto, para exam e, para o diálogo
com os Senadores e D eputados Federais dos Partidos
de O posição.A nossa proposta é no sentido de realizarm os um a C PIpara apuraras razões de notória e
pública violação do sigilo telefônico das com unicações
do Presidente da R epública,de auxiliares diretos do
C hefe de Estado,de ocupantes de cargos de direção,
de entidades da adm inistração pública, envolvendo
tratativas pertinentes a obras,serviços de alienações
no âm bito do PoderExecutivo da U nião,bem com o os
m otivos pelos quais as autoridades com petentes não
lograram ,até o presente m om ento,determ inara extensão da prática ilícita em referência;indiciarautores
e prom overnecessária ação penalpara im putação de
responsabilidade.
É essa a sugestão que deixam os para o diálogo,
nos próxim os dias,com todos os Senadores da base
governam ental.
Essa é a proposta que a O posição faz. M uito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlosM agalhães)
– C oncedo a palavra ao SenadorFernando Bezerra.
Posteriorm ente,concedereia palavra a V.Exª,
Senadora M arina Silva e, em seguida, ao Senador
Luiz Estevão.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N .
Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)–
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,inicialm ente,
agradeço ao C olega e am igo SenadorEduardo Siqueira C am pos a gentileza de m e ceder espaço
para que eu pronunciasse este discurso,que não
conseguifazerontem .
N ão estou aquina condição de Líderdo G overno,m as apenas com o S enadordo m eu P artido,o P M D B ,do R io G rande do N orte.
A m inha vinda a esta tribuna talvez até
m e causasse algum constrangim ento, por
trazer alguns problem as do m eu E stado,
não fosse a convicção que tenho da defesa
que fareida honradez,da dignidade,de aspectos adm inistrativos que têm sido m al-
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com preendidos
pela
m ídia
na cio n a l
acerca do atualG overnador do m eu E stado,G aribaldiA lves F ilho.
H á cerca de um a sem ana ou dez dias,aparteando discurso do Senador G eraldo M elo, assim referiu-se a G aribaldio SenadorPedro Sim on,seu velho
am igo e certam ente um a das figuras m ais em blem áticas desta C asa:“Sou obrigado a dizer,com o V.Exª
está dizendo, que aqui conosco, naqueles quatro
anos,G aribaldiera um a figura de São Francisco,m esm o revelada pela pureza, dignidade, seriedade, expressão,m aneira de falar,pela m aneira com que analisava os projetos,a franqueza com que expunha suas
idéias.Ele era de um a pureza que eu às vezes achava
um tanto ingênuo,porque não via m alícia nele.O G aribaldidescrito porV.Exª,no início do seu pronunciam ento,era das figuras m ais dignas e m ais corretas
desta C asa.Viem G aribaldium a das grandes expressões de um a política nova,de um a política de seriedade,de integridade.”
Em resposta ao SenadorPedro Sim on,o SenadorG eraldo M elo teve a oportunidade de ressaltarem
suas palavras que:“G aribaldiveio para o Senado com
m eu apoio para aquiser um grande Senador e um
grande representante do m eu Estado.”
Q uem chegasse naquele m om ento a este plenário,Sr.Presidente,certam ente suporia que se tratava
de algum a sessão extraordinária em justa hom enagem ao G overnadordo m eu Estado,G aribaldiAlves
Filho.Entretanto,logo depois,o nobre SenadorG eraldo M elo,porquem tenho m uito respeito e adm iração,
m udava o rum o de sua fala,proferindo severascríticas
e denúncias contra o G overnadorG aribaldiAlves Filho.
Penso que G aribaldinão m udou,m as,sim ,os
olhos de seus adversários,levados poresses desencontros, infelizm ente, tão com uns na política, que
transform am os am igos de ontem em adversários de
hoje.Antigos com panheiros de luta colocam -se em
cam pos opostos,e o cavaleiro andante das esperanças dos norte-rio-grandenses,o am igo da viagem ,a
figura carism ática antes com parada a São Francisco
de Assis,transform a-se no cavaleiro da triste figura,
capaz dos m ais nefandos atos contra a sua própria
gente.
N ão,Srs.Senadores,G aribaldinão m udou.Ele
continua aquela criatura descrita pela im agem que o
talento oratório do Senador Pedro Sim on produziu,
com parando-o a São Francisco de Assis.
O s dados que transm ito à esta C asa,a seguir,
dem onstram , de m aneira inequívoca, que G aribaldi
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não com eteu atos de im probidade adm inistrativa nem
desonrou o m andato que o povo do m eu Estado lhe
conferiu.
A C om panhia de Serviços Elétricos do R io G rande do N orte – C osern foiprivatizada,na m esm a linha e
na m esm a política com que foram privatizadas tantas
com panhias de serviços elétricos que vinham ao longo
do tem po acum ulando prejuízos pela ineficiência pela
adm inistração do Estado brasileiro.
Trago núm eros sobre as receitas geradas pela
privatização e,em núm eros gerais,as aplicações desses recursos na infra-estrutura que certam ente está
proporcionando e vão proporcionardefinitivam ente o
desenvolvim ento econôm ico do m eu Estado.Pois,sem
um a infra-estrutura capaz de receberos investim entos
que gerarão certam ente os em pregos e a renda que os
norte-rio-grandenses tanto anseiam ,não seria possívelse fazeresse desenvolvim ento sem a aplicação do
recurso na infra-estrutura.
O resultado líquido do leilão foide R$526.333.029,34.
Saldos de adiantam entos feitos pela Eletrobrás ao BN D ES:
R $7 m ilhõese algum a coisa;venda de açõesa em pregados:R $18 m ilhões e m ais algum a coisa,totalizando,em núm eros redondos,R $552 m ilhões.Em que foram aplicados esses recursos? D espesas com a privatização:R $8,6 m ilhões;pagam ento de adiantam ento a
Eletrobrás: R $15
m ilhões; dívida
pública:
R $160.000.090,00,sendo da dívida fundada R $95 m ilhões e da dívida flutuante R $65 m ilhões;investim entos:R $324.270.640,38;despesas com o program a da
seca:R $4.618.000,00;despesas com pessoal,até dezem bro de 1998:R $39 m ilhões,restando um saldo orçam entário,quase insignificante,de R $105 m ilhões.
O R io G rande do N orte produziu o m aiorprogram a de abastecim ento de água já realizado neste País.
O program a todo,ainda em andam ento,prevê a execução de 1.100km de adutoras,cuja im portância é relevante no m om ento em que o nosso Estado e a região
sofre um a das m ais dram áticas secas das já havidas
ao longo de sua história.Água que tem chegado para
m atar a sede de m ilhares de norte-rio-grandenses.
D esse program a,o R io G rande do N orte,com recursos provenientes da privatização da sua com panhia,
investiu R $121.900.000,00,significando isso 71% do
totaldos investim entos feitos no program a de abastecim ento de água.A U nião investiu R $48.600.000,00,
totalizando 28% ,num totaldos investim entos em adutoras de R $170.500.000,00.
H á um a adutora em M ossoró que tem financiam ento do Banco M undiale contrapartida do G overno
do Estado.Todos os dem ais program as estão sendo

289

ANAIS DO SENADO FEDERAL

financiados com recursos do Estado,oriundos da privatização da C osern.
A C om panhia Energética do R io G rande do
N orte foiprivatizada,em 12 de dezem bro de 1997,na
Bolsa de Valores do R io de Janeiro.C riada em 1965,
quando governava o Estado o Sr. Aluízio Alves,
ex-m inistro,ex-deputado,ex-governador,a C osern,
segundo os dados registrados pelos órgãos de
im prensa do Estado,passou a apresentar prejuízos
sucessivos a partir de 1985. D urante o período
seguinte,os jornais passaram a m ostrarque,diante
dos resultados dos balancetes anuais, sem pre em
déficit,a em presa poderia até perdera concessão de
fornecim ento de energia elétrica pordeterm inação da
C hesf. O então Superintendente da C hesf, Sérgio
M oreira, hoje Presidente da D iretoria Executiva do
Sebrae,chegou a tom aravião e irao m eu Estado com
o objetivo de alertar sobre o risco da perda da
concessão.
Enfim ,sem querercansá-los,a privatização da
C osern se fazia absolutam ente necessária.Q uando
decidiu adotar as m edidas para perm itir a privatização da em presa,ainda nos prim eiros m eses do seu
m andato,o G overno encom endou um a investigação
ao BN D ES para verificara realsituação da com panhia.
Ao finaldo trabalho,os auditores chegaram à seguinte
conclusão:se quisesse vendera em presa naquele instante,o G overno do Estado teria de repassarao pretenso com pradoro m ontante de R $69 m ilhões em razão do prejuízo acum ulado e dos com prom issos pendentes.
Foram necessárias um a série de ações que tornassem viáveis a privatização da em presa.Q uando
privatizou a C osern,o G overnadorG aribaldiAlves Filho priorizou,com o disse,obras de infra-estrutura,im portantes para m elhorara qualidade de vida dos norte-rio-grandenses.Em valores de m aio deste ano,o
totaldos investim entos chega a R$313 m ilhões,sendo
que m ais de R $700 m ilhões estão conveniados e estão sendo liberados gradativam ente,totalizando m ais
de R $320 m ilhões aplicados em obras.
Aquifaleido program a de recursos hídricos,das
adutoras,no grande program a de abastecim ento.D as
barragens não faleiainda,m as há no R io G rande do
N orte um a barragem em construção,obra do G overno
Federal,do D N O C S.O G overno do Estado,com preendendo a im portância dessa obra,investiu,com recursos provenientes da privatização da com panhia
C osern,R $45 m ilhões,concluindo 35% daquela obra,
o que perm itiu acum ular,neste ano,3 m ilhões de m etros cúbicos de água.
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A obra é da m aiorim portância,com capacidade
de 600 m ilhõesde m etroscúbicos,irrigando cerca de 7
m ilhectarese perenizando o rio Apodi,na região oeste
do Estado.
O G overno Investiu,na barragem de U m ari,cerca de R $20 m ilhões – um a barragem que terá a capacidade de acum ular184 m ilhões de m etros cúbicos de
água –;poços tubulares e um program a de habitação,
em que foram investidos cerca de R $40 m ilhões na
construção de cerca de 10 m ilcasas de tijolos,que já
foram construídas,e ainda há 2 m ilcasas em construção,totalizando de 12 m il.
Esse program a tem um a im portância m uito larga
não só pelo alcance social,m as tam bém porque substitui,onde é possível,as casas de taipa onde se abriga
o barbeiro – portadorda doença de C hagas –,ajudando,portanto,a erradicaressa doença no Estado do R io
G rande do N orte.
Em estradas,foram investidos m ais de R $30 m ilhões,concluídas nove estradas com m ais de duzentos quilôm etros asfaltados,beneficiando 14 m unicípios,e recuperados 437 km de estradas.
N o program a da seca,foram aplicados cerca de
R $4 m ilhões.
E aíhá que se diga que,pela prim eira vez,o G overno Federalnão atendeu integralm ente aos flagelados da seca.D e um a rem uneração – das frentes de
trabalho – de R $80,00,R $65,00 eram pagos pelo G overno Federal,e R $15,00,pelo G overno estadual.
E há que se com preender que,na m edida em
que a seca se instalava no Estado,eram autorizadas
pelo G overno do Estado,num a velocidade superioràs
das autorizações que vinham do G overno Federal,novas inscrições nas frentes de trabalho de norte-rio-grandenses que sofriam os flagelos da seca.
Portanto,isso tam bém significou necessidade de recursos de que o Estado do R io G rande do N orte não
dispunha.
O utros investim entos foram feitos:saneam ento
básico, R $32 m ilhões; transporte e obras públicas,
R $13 m ilhões;turism o,R $7 m ilhões;saúde,inclusive
a am pliação do H ospitalAlfredo G urgele a conclusão
do H ospitalParque dos C oqueiros,paralisado desde
1992:m aisde R $9 m ilhões;segurança pública,enfim .
Em relação ao caso da m erenda escolar,que
teria sido paga e não entregue,o G overnadorG aribaldiFilho,tão logo tom ou conhecim ento da denúncia,instituiu um a com issão especialde sindicância.
As falhas adm inistrativas foram corrigidas,e os produtos que com punham o cardápio da m erenda esco-
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larforam entregues,sem que o G overno do Estado
arcasse com qualquerprejuízo.O que é m ais im portante:o episódio,que era um a prática histórica de todos os G overnos do R io G rande do N orte,independentem ente da vontade dos G overnadores, serviu
para que G aribaldireform ulasse toda a sistem ática
da m erenda escolar.
H oje,a m erenda escolar da rede estadualde
ensino é um dos program as que recebe o m aior
respeito dos norte-rio-grandenses. A Secretaria de
Educação repassa os recursos diretam ente às
escolas, que são responsáveis pela com pra dos
produtos da m erenda,obedecendo a um padrão de
qualidade estipulado pornutricionistas da Secretaria.
C om isso,a m erenda escolardo R io G rande do N orte
tem um m elhores padrões de qualidade do N ordeste
e até do Brasil.
Sobre obras paralisadas que foram m otivo de
críticas veiculadas na m ídia nacional,no início deste
ano, apesar das críticas, o G overnador G aribaldi
Alves Filho tom ou um a decisão das m ais corajosas:
m andou parartodas as obras em andam ento.
Por que o fez? Porque a econom ia brasileira
passou porum grande terrem oto com a alta do dólar.
Foi um período de grandes incertezas, quando a
própria equipe econôm ica não sabia precisar com
exatidão o m om ento em que o dólariria se estabilizar.
Era preciso aguardar os acontecim entos para agir
com cabeça fria.O cidadão com um fez isso.Q uem
queria com prarum carro,fazerum a viagem ,reform ar
um a casa adiou seus planos.As em presas tam bém
suspenderam seus investim entos. E é exatam ente
num m om ento de crise que se sabe se um
governante é bom ou não.H avia um sério risco de
disparada dos preços.E se isso ocorresse,aísim ,as
obras ficariam inviabilizadas.
É preciso que se diga,alguns insum os,alguns
com ponentes das obras que eram executadas no
Estado,com o as tubulações destinadas às adutoras,
tinham seus preços vinculados ao dólar. G aribaldi
esperou a tem pestade passar e agora está
retom ando o ritm o norm al das obras com
responsabilidade e sem atropelos.
Q uem conhece o G overnador G aribaldi sabe
perfeitam ente que as acusações que estão sendo
lançadas contra ele não passam de ataques gratuitos
que têm com o único objetivo criarum falso clim a de
desestabilização.G aribaldi– afirm o – é um hom em
sério e honesto.Q uem conviveu com ele nesta C asa
sabe disso. Q uem viu a sua atuação na C PI do
O rçam ento sabe que aqueles que o atacam hoje não
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o fazem porrazão de ordem pessoal,m as,talvez sim ,
porrazão de ordem política.
Por outro lado,a m aior parte dos recursos da
privatização da C osern foigasta com o pagam ento de
dívidas anteriores e não do seu G overno. D as 282
obras que encontrou paralisadas,258 foram retom adas
e concluídas no G overno de G aribaldi.Q uem term inou
obra deixada poradversários políticos dem onstrou que
sabe preservaro dinheiro do povo,respeitar os seus
adversários,ex-governantes,e,sobretudo,respeitar
o povo do R io G rande do N orte.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N ) – Senador
Fernando Bezerra, V. Exª m e perm ite um a breve
interrupção?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
Pois não,SenadorG eraldo M elo.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N ) – H á
com entários que considero im portantes para que a
C asa e a N ação possam com preender o que está
sendo dito. N o entanto, abstenho-m e de fazê-los
neste m om ento, porque sou o próxim o orador
inscrito.Faço apenas um apelo a V.Exªpara que,se
forpossível,perm aneça quando eu ocupara tribuna,
porque pretendo concluir a m inha intervenção
fazendo um a pergunta a V. Exª, o que só poderei
fazerdepois que usara tribuna.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
SenadorG eraldo M elo,se fosse possível,pediria a V.
Exªque,tão logo eu term ine o m eu pronunciam ento,
fizesse a pergunta que deseja, porque,
lam entavelm ente, terei de viajar; tenho um
com prom isso.Se souberrespondera pergunta de V.
Exª,eu o fareicom prazer.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Se V.Exªprefere
assim ,fareium aintervençãoquepassaportrêsníveis.O prim eiro é um a pequena correção.Lem bro a V.Exªque
realm ente o SenadorPedro Sim on apoiou,com bastante ênfase,a declaração feita porm im de que G aribaldiAlves Filho era o nosso São Francisco de Assis
no R io G rande do Norte.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)– Acabeide dizerisso,SenadorG eraldo M elo.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– V.Exªatribuiu
essa afirm ação ao SenadorPedro Sim on,e não quero
que a população do Rio G rande do Norte im agine que eu
tenha subido à tribuna para com eteralgum a injustiça em
relação ao G overnador,que foim eu candidato a Deputado
Estadual.Q uando V.Exªnão cogitava da atividade política,
eu estava apoiando o G overnadorG aribaldiAlves Filho na
eleição para Deputado Estaduale abandonando a direção
das m inhas em presas para sercoordenadorda cam -
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panha de prefeito de S.Exª– de que V.Exªse lem bra m uito bem .Eu era G overnadore desejava que
ele fosse o m eu sucessor,fato de que V.Exªtem conhecim ento.Ele não foim eu sucessor– foim eu candidato a Senador.N o G overno do Estado,voteinele
para Senadore luteipela sua eleição.D isse e repito:
ele foium grande Senador,honrou o seu m andato
nesta C asa,honrou a m inha confiança e a dos norte-rio-grandenses.Ele foim eu candidato a G overnador,e V.Exªé testem unha da correção com que,tendo saído do G overno,m antive a firm eza do m eu apoio
à candidatura dele para um a eleição que só ocorreria
quatro anos depois.Fuicandidato a Senadorao lado
dele,fizem os a cam panha juntos e disso não tenho
que m e arrepender.Faria tudo novam ente com alegria e entusiasm o se ele ainda não tivesse sido G overnador.N ão nego,SenadorFernando Bezerra,que
o G overnadorG aribaldiAlves Filho tenha construído
algum as centenas de quilôm etros de adutora,m as V.
Exªnão poderá negarque existem tam bém centenas
de quilôm etros de cano de adutora arm azenados na
entrada das cidades para as quais não existe sequer
projeto de adutora nenhum a.V.Exªacabou de dizer
qualé o saldo dos recursos de que dispõe o G overnador,e portanto não negará que S.Exªnão tem recursos para concluir esses em preendim entos e que
com prou os canos da adutora para fazerde seu ato
outdoor para ganhareleição.N ão vou negarque o
G overnadorconstruiu casas,m as V.Ex.ªnão poderá
negar tam bém , por exem plo, que no M unicípio de
Porta Alegre o G overnador entregou recursos para
que um prefeito contratasse obras de um a em presa
constituída um a sem ana depois de S.Exª ganhara
eleição. V. Exª não negará que foidenunciado na
cam panha,quando isso poderia tersido evitado,que
o prefeito vizinho a Janduís estava num a cidade fronteira com a Paraíba,M essias Targino,onde deveria
ter construído quarenta casas,m as foram construídas apenas trinta,e m ais dez no Estado da Paraíba.
V.Exªnão negará que o G overnadordo R io G rande
do N orte fez um a sindicância realm ente em relação à
m erenda escolar,sem ,no entanto,divulgaro resultado dela nem tom arprovidência de espécie algum a.V.
Exªnão negará que foifeita a sindicância,m as se instalou um a C PI na Assem bléia Legislativa contra a
vontade de S.Exªe foram as conclusões dessa C PI
levadas ao M inistério Público, o qual, oferecendo
um a denúncia contra o G overnadordo Estado,levou
a que se m ovesse um processo que term inou num a
sentença – não fiz nenhum a injustiça quando na tribuna do Senado lium a sentença de um juiz,na qual
condenou várias pessoas inclusive o Secretário de
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Educação do m eu Estado,o Secretário de Estado da
Educação do G overnador G aribaldiFilho,entre outras coisas, a dem issão a bem do serviço público,
com o foram condenadas várias outras pessoas de
sua equipe.Isso não é invenção e,sim ,um processo
judicialque chegou a julgam ento.N ão consigo nem
ao m enos entenderporque o G overno do Estado não
recorreu dessa sentença.O s condenados,sim ,recorreram ,e o G overno do Estado,não.Tenho em m ãos
um docum ento assinado porum secretário do G overno dando um a relação das obras da C om panhia de
Água e Esgoto.N o docum ento ele diz que 77% das
obras estão com m ais de 50% do seu valorpago e
m ais de 30% delas m alforam iniciadas.C ito três:o
esgotam ento sanitário de Ponta N egra,obra no valor
de R $767.520,32 dos quais já foram pagos
R $765.000,00 e apenas 60% da obra,que está paralisada,foram realizados;na praia de Tibau a am pliação do sistem a de abastecim ento de água,o valor
pago é de 100% da obra,que não está concluída e
está paralisada;São G onçalo do Am arante,serviço
de aterro de erosão,99,9% pagos e falta pagarm enos de R $5,00 do valorda obra e nem 70% dela estão
realizados.Portanto,quero lhe dizerque tenho im ensa saudade do G aribaldiFilho que conheci,Senador
Fernando Bezerra,e quero repetiro que disse quando ocupeia tribuna:não foineste G aribaldique votei,
não foiporesse que lutei.Agora,passo à pergunta
que iria fazera V.Exª.Q uero,desde logo,reconhecer
que V.Exªestá fazendo um pronunciam ento elegante,em que não m e agrediu.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
N ão teria eu nenhum a razão para fazê-lo,Senador
G eraldo M elo.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– Tenho certeza disso.N ossas relações pessoais,apesarde adversáriospolíticos,são respeitosas,de profunda e velha estim a,que espero sejam oscapazes,nósdois,de
preservar.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
Sem dúvida algum a.
O Sr. Geraldo Melo (P S D B – R N )– V.E xª
acabou de dizerque não está falando com o Líderdo G overno,nem pela Liderança do P M D B .
O SR. FERNANDO BEZERRA (P M D B –
R N )– C reio que não deixeidúvida algum a com
relação a isso.
O Sr. Geraldo Melo (P S D B – R N )– N ão
deixou, m as
a dúvida é suscitada a
partirdaí. V. E xª sabe que é im possível
separar a sua condição de Líder do G overno do discurso que está fazendo. N ão
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vou
lhe ensinar a ser Líder do G overno evidentem ente – quem sou eu? –,da m esm a m aneira que espero que V .E xª não vá m e ensinar a
serliderado do Líderdo G overno.O corre que sou
da Bancada do G overno,SenadorFernando Bezerra,
e,quando V.Exª,com o Líderdo G overno,aceitou a
Liderança,eu im aginava que tivesse com preendido
que houvesse certos sacrifícios a fazer.U m deles era
não exporum liderado seu,que sou eu,aos constrangim entos a que estou sendo exposto neste m om ento.
Pergunto,então,se o discurso de V.Exªsignifica que
devo considerar que, por decisão de V. Exª, devo
desligar-m e da Bancada do G overno.Era essa a pergunta que gostaria de fazer,porque,sinceram ente,
não seicom o dizera tantos am igos com uns que tenho no R io G rande do N orte que sou liderado porV.
Exªno Senado Federal.
O Sr. Jader Barbalho (PM D B – PA)– Senador
Fernando Bezerra,V.Exªperm ite-m e um aparte?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
C oncedo a aparte a V.Exªe,em seguida,ao Senador
Pedro Sim on. D epois, respondereià indagação do
SenadorG eraldo M elo.
O Sr. Jader Barbalho (PM D B – PA)– Senador
Fernando Bezerra,o SenadorG eraldo M elo fez um
registro que creio que a C asa tem com o constatação:
a elegância com que V.Exªtrata dos assuntos do R io
G rande do N orte,neste m om ento,da tribuna.N ão é
um reconhecim ento m eu,com o seu colega de Partido e
de Senado,m as que acaba de serfeito pelo Senador
G eraldo M elo.C reio e entendo que essas questões da
província nos passionalizam ,e é natural,de certa form a,
a passionalização delas.É perfeitam ente com preensível,m as faria um apelo a essa figura querida que é o
SenadorG eraldo M elo.Aliás,os três representantes do
R io G rande do N orte são figuras m uito queridas portodos nós do Senado.A passionalização da província
não pode,de form a algum a,dificultaros nossos relacionam entos no Senado.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– É assim que
entendo,SenadorJaderBarbalho.
O Sr. Jader Barbalho (PM D B – PA)– V.Exªnão
está aquipara discutirtarefa do exercício da Liderança
do G overno Fernando H enrique.Se V.Exª estivesse
aquia discutirtarefas,questões relativas ao G overno
Fernando H enrique que,de certa form a,conflitassem
com a atuação do SenadorG eraldo M elo,S.Exªm ereceria a nossa com preensão. V. Exª está aqui para
exercero direito e o deverelem entarde qualquerum
de nós,que é a representação estadual.N ão vejo,portanto,conflito.Alguém que ocupa a Liderança do G o-

292

verno abdica da representação do seu Estado e não
pode,não deve m ais tratardas questões do seu Estado? Isto pode serum a im posição do exercício da Liderança do G overno ou da Liderança da O posição nesta
C asa? N ão.N ão há,portanto,o m enorcabim ento,em
que pese à com preensão que todos nós tem os,pela
passionalidade com que,inevitavelm ente,essasquestões da província envolvem a todos nós.Portanto,SenadorFernando Bezerra,creio que,sem entrar,absolutam ente,no m érito,trata-se de um a discussão potiguar,não cabendo,portanto,a um paroara,de form a
algum a,intervir,em absoluto.V.Exªapenas registra –
e tem a obrigação de registrar–,com o partidário do
G overnador,que é nosso colega de Partido.V.Exªficaria m uito m alse,com o representante do R io G rande
do N orte,com panheiro de Partido do G overnadorG aribaldiAlves Filho,respondesse com seu silêncio à intervenção do com panheiro G eraldo M elo.Aí,sim ,V.
Exªficaria m al.Antes de V.Exªtercom prom issos relativos ao exercício da Liderança do G overno nesta
C asa,V.Exª tem um com prom isso elem entar,que é
de cada um de nós,qualseja,a representação do seu
Estado.Faço este registro com preendendo a passionalidade da discussão.Todavia,gostaria de registrar
ainda que não têm nada que vercom o exercício da representação da Liderança do G overno Fernando H enrique C ardoso osassuntosdo R io G rande do N orte tratados neste m om ento.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N ) – Senador
Fernando Bezerra,desculpe-m e...
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
SenadorG eraldo M elo,com o já ouvium longo discurso de V.Exª,rogo-lhe que m e dê a oportunidade de
respondera V.Exª.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– M as V.Exª
vaim e perdoar,Senador,porque antes de V.Exªresponder,preciso dizerque,após a lição que nos dá – a
V.Exªe a m im – o SenadorJaderBarbalho,passionalism o revelou S.Exªao se m anifestarcom tanto calor,
ou entusiasm o,digam os assim ,a respeito do assunto.
Eu,na sua posição,teria a m esm a opinião que S.Exª
acaba de expressar.G ostaria apenas,ainda,de dizer
que nem m esm o V.Exª,com o grande bem que lhe
quero, está autorizado a ensinar-m e a ser ou não
m em bro da Bancada do G overno.Fiz um a pergunta
ao SenadorFernando Bezerra e desejo ouvira resposta.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
SenadorG eraldo M elo,V.Exªnão fez um a pergunta;
V.Exªdisse que não pretendia m e ensinaro papelde
líder. O corre que, na verdade, o que V.Exªquis
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fazerfoim e ensinara serlíder.Q uando,na verdade,
se eu não fordigno do exercício dessa liderança,saiba V.Exª que renunciareitranqüilam ente.C ontudo,
não abro m ão da defesa de um correligionário nem do
papelque tenho nesta C asa de Senadorda R epública pelo Estado do R io G rande do N orte.
Agradeço a interferência do Senador Jader
Barbalho, m as não precisava daquilo que V. Exª
cham ou de lições aqui dadas pelo Senador Jader
Barbalho,porque,na verdade,o que V.Exª quis foi
m e colocar num a situação em baraçosa, dando-m e
lições de liderança.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– V.Exªestá
enganado,SenadorFernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
Peço a V.Exªque m e deixe concluiro raciocínio.Em
seguida,dareia palavra a V.Exª.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– Pois não.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
V.Exª,na verdade,questionou se eu teria condições
de ainda continuar Líder do G overno nesta C asa,
transm itindo o papelde Líderdo G overno a V.Exª.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– V.Exªm e
desculpe,m as não fiz essa pergunta.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
V.Exªfez essa pergunta.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– Absolutam ente.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
Seios m eus deveres,SenadorG eraldo M elo.Eu lhe
tenho m uito respeito e adm iração,m as não aceito levarlições de V.Exª.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– O sentim ento é recíproco,m as apenas quero esclarecerque não
pergunteio que V.Exª está respondendo.Perguntei
se V.Exªestá decidindo que eu devo m e considerar
desligado da Bancada do G overno pordecisão de V.
Exª.Se V.Exªpensa isso,saio tranqüilam ente.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
SenadorG eraldo M elo,esta é um a form a,inclusive,
de V.Exªam eaçar.N ão disse isso.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– N ão.Estou
perguntando a V.Exª.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
N ão disse isso.R espondielegantem ente,dem onstrando o respeito e a adm iração que tenho porV.Exª.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– N ão.V.Exª
não respondeu ainda.Estou aguardando a sua resposta.
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O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
Isso é um a decisão que cabe a V.Exª,SenadorG eraldo M elo,e não a m im .
Aquinão falo com o Líderdo G overno.A decisão
de aceitarque eu seja Líderdo G overno ou não cabe
exclusivam ente a V.Exªe não a m im .
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– Agradeço a
resposta de V.Exª.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
C ertam ente não tenho o brilho,a inteligência,a experiência de V.Exª,e,naturalm ente,vou m uito direto às
questões.C ontudo,não m e sinto,de m aneira algum a,constrangido em aquiestarfalando – e quero repetirisso váriasvezes.Este é m eu papel,com o Senadordo R io G rande do N orte e,aliás,com o Líderdo
G overno há apenas um a sem ana.Fiz questão de registrar aqui, com o cuidado de não polem izar nem
com V.Exª,nem com ninguém ,a defesa da honra de
um hom em que,tenho convicção,m erece a defesa
que aquifaço.
O Sr. Pedro Simon (PM D B – R S) – Senador
Fernando Bezerra,V.Exªm e perm ite um aparte?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
Pois não,SenadorPedro Sim on.
O Sr. Pedro Simon (PM D B – R S) – Senador
Fernando Bezerra,creio que V.Exª fez o que tinha
obrigação de fazer.V.Exª,com o correligionário do
G overnadordo R io G rande do N orte,veio fazera defesa de S.Exª,citando ponto porponto.Se há divergências entre o posicionam ento de V.Exªe o do ilustre C olega G eraldo M elo, am bos são respeitados,
m as devem se respeitar.C om todo o carinho,creio
que o SenadorG eraldo M elo se equivocou,porque V.
Exªfoielegante quando disse:“N ão estou na tribuna
com o Líderdo G overno”.V.Exªestá aquicom o Senadorpelo R io G rande do N orte e,com o tal,defendendo
o G overnador,seu correligionário,de um a m anifestação feita anteriorm ente.N ão vejo com o V.Exªnão irà
tribuna.Ficaria m uito deselegante se V.Exª,com o o
único Senador,aqui,pelo R io G rande do N orte correligionário do G overnador,não respondesse às afirm ativasque foram feitas.N em porisso V.Exªtem que deixarde serLíderdo G overno;nem porisso,tam bém ,o
SenadorG eraldo M elo tem que dizer:“C om o fico agora com o m em bro da Bancada do G overno depois do
seu pronunciam ento?”.S.Exªnão lhe consultou para
fazero pronunciam ento a respeito de seu correligionário,que é G overnador– e PSD B e PM D B não estão
juntos lá no R io G rande do N orte,m as estão juntos no
plenário desta C asa.Q uero destacar,poroutro lado,
que vejo a elegância no pronunciam ento de V.Exªe a
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elegância tradicionalno pronunciam ento do Senador
G eraldo M elo.Aprendia veraquia convivência,o carinho e o respeito do SenadorG eraldo M elo para com o
atualG overnador do R io G rande do N orte.Era um a
am izade que nos com ovia pelo afeto que sentiam m utuam ente.Q uando lhe concedio aparte,disse-lhe exatam ente que aprendi a ver no G overnador do R io
G rande do N orte um a dessas pessoas que m e em ocionam pela pureza,pela grandeza e pela fórm ula com o
faz política.Estranhava um pronunciam ento sobre o
qualnão podia m anifestar-m e.Vejo que V.Exª,agora,
responde e os fatos estão postos.Penso que m inha opinião é m uito im portante.G osteida afirm ativa de V.Exªe
do SenadorG eraldo M elo no sentido de que isso não vai
alterar,nem deve,o respeito e a am izade que V.Exªs
possuem , independentem ente de posições políticas.
São tão variadasasposições políticas que assum im os,
são tão diferentes os m om entos porque passam os ao
longo da vida que tem os que m antera dignidade,a seriedade,a com preensão e o respeito.Falo,com toda
sinceridade,que se trata de um cena que não im aginava veraqui.H oje,sou opositordo G overnadordo R io
G rande do Sul,O lívio D utra;fuiopositorde Alceu C ollares,quando G overnador;fuiopositordo JairSoares,
que m e ganhou um a eleição...
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– V.Exªtem
m ais sorte do que eu com os G overnadores de seu
Estado.
O Sr. Pedro Simon (PM D B – R S)– N ão tenho
sorte;a diferença é que não trago ao Senado os debates relativos ao Estado.Creio que são questões diferentes.Confesso que nunca im agineiverdoisSenadoresda
estirpe de V.Exªs,da seriedade de V.Exªs,da grandeza
de V.Exªs,que têm a credibilidade de toda a Casa,falando de um G overnadorpelo qualtenho o m aiorcarinho,
nesse estilo que m e parece deve sersuperado.Eu consideraria aquiencerrado o seu pronunciam ento.O SenadorG eraldo M elo já fez o seu aparte,falou o que devia
falar,V.Exª já fez um a brilhante defesa,eu faria um
abraço entre osdois,encerrava esta questão,e vam os
cuidardo Brasil.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
SenadorPedro Sim on,agradeço m uito o aparte de V.
ExªTive um cuidado enorm e,m edicada espaço,cada
palavra que pronuncieinesta C asa,pois não tinha nenhum a intenção,com o não tenho,de polem izarcom
quem querque seja,m uito m enos com os Senadores
do m eu Estado,osquaisrespeito.Entretanto,lam entavelm ente constato que,dentro da linha que V.Exªpropõe,pensava terdesaparecido essa prática da política
do R io G rande do N orte.
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O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N ) – Senador
Fernando Bezerra,eu tam bém pensava.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
Essas coisas vieram aquiao Plenário e não foram trazidas porm im .Senti-m e no deverde defenderporser
correligionário e único representante do m eu Partido
nesta C asa.N ão seria com preensívelporquem quer
que seja se aquinão estivesse na tribuna.Lam entavelm ente havia pensado – e tenho tentado darum a contribuição nessa direção – que essa prática tivesse sido
definitivam ente abolida da vida pública do R io G rande
do N orte.V.Exªdiz m uito bem quando estranha,porque nesse tem po que aquiconvivinunca vium debate
dessa natureza.G ostaria que asquestõesm enoresdo
Estado ou m aiores,ou quaisquerque sejam ,que não
são do interesse nacional,fossem discutidas lá.
Posso assegurar que o G overnador G aribaldi
AlvesFilho não deixará de respondera qualquerpergunta que se faça.Tenho aquidados que m e foram ...
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– Já devia ter
com eçado a responder.Senador Fernando Bezerra,
um a últim a interrupção.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
SenadorG eraldo M elo,eu pediria a V.Exªque,com o
Vice-Presidente que sabe o exercício do R egim ento,
ao usarda palavra m e pedisse licença,porque estou
com a palavra.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– Estou lhe pedindo a palavra hum ildem ente.V.Exªm e perm ite?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
N ão precisava m e pedir hum ildem ente. N o entanto,
concedo a palavra a V.Exª.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– D eixe-m e
pedi-la da m aneira com o eu quiser.V.Exªconcede a
palavra se quiser.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
V.Exªm e pediu um aparte,fez um discurso e não m e
deu oportunidade de responder,interrom pendo-m e todas as vezes.V.Exªtem a palavra para que eu possa
encerraro m eu discurso.
O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– É apenas
para dizerque,diante do que acabo de ouvir,fico pensando que feio não é pegarU S$500 m ilhões do povo
do R io G rande do N orte e destruirem seis m eses.
Feio é virà tribuna do Senado e contarisso ao Brasil.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )
– SenadorG eraldo M elo,a aplicação dos recursos
não foifeita da form a com o V.Exª está dizendo.
Tenho dados e posso fornecera todos os Senadores a
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exata aplicação dos recursos.O que m e trouxe a
esta tribuna foia defesa da honra do G overnadore
a dem onstração de com o foram aplicados os recursos.Se isso não corresponde à verdade,V.Exª tem
vários cam inhos para fazeras contestações que quiser.N a verdade,os U S$ 500 m ilhões não foram assim
tragados.Podem não ter sido aplicados da m aneira
que V.Exªconsidere a m elhor.Estou falando com seriedade com V.Exª.
O Sr. José Agripino (PFL-R N )– SenadorFernando Bezerra,V.Exªm e perm ite um aparte? Sereirápido.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
Pois não,SenadorJosé Agripino.C oncedo o aparte a
V.Exªcom m uito prazer.
O Sr. José Agripino (PFL-R N )– SenadorFernando Bezerra,falou-se aquiem passionalização de
tem a de província,da obrigação de V.Exªde se m anifestar,fatos com os quais concordo.Até nem gostaria
que esse assunto estivesse sendo tratado nem que eu
fosse obrigado a aparteá-lo.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
N em fuieu que o iniciei.
O Sr. José Agripino (PFL-R N ) – Q uero reafirm ara intenção que vim os praticando há quatro anos
de,no interesse das causas do R io G rande do N orte,
agirm os sem pre juntos,com o tem os feito,e pretendo,
pela m inha participação pessoal,continuara fazê-lo.
N ão serão debates de província que nos apartarão do
interesse público do povo do R io G rande do N orte.Todavia,em nom e do interesse público do povo do R io
G rande do N orte,lam entavelm ente está-se,neste m om ento,debatendo.O que se discute no Estado do R io
G rande do N orte não é se a C osern deveria ou não ser
privatizada.D iscute-se porque m ais de 500 m ilhões
de reais foram gastos em tão pouco tem po e,principalm ente,em período de eleição.N esse sentido,um processo de investigação está em curso – um a C om issão
Parlam entar de Inquérito –,que já levantou fatos da
m aiorgravidade,com o,porexem plo a realização de
m uitas obras sem contrato;convênios feitos com m unicípios em período proibido pela legislação eleitoral;
obras feitas e que desm oronam com o tem po.Acredito
em V.Exª,SenadorFernando Bezerra,na sua boa intenção e na sua seriedade.V.Exªdisse que o G overnadoré um hom em sério e honesto na sua convicção e
que S.Exªnão se negaria a responderpergunta algum a e em qualquerinstância.Ele já se negou porque
garroteou a C PIda M erenda Escolar.Agora,neste m om ento,no Estado do R io G rande do N orte,a m áquina
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do G overno,pelos seus D eputados Estaduais,pressiona para que a C PI,que,pelo prazo regim ental,se encerra no dia 11 de junho,sem terinvestigado 1/3 dos
fatos levantados, encerre-se, deixando a ver navios
toda a opinião pública potiguar.Está em jogo o interesse da sociedade potiguar,que querver,com o V.Ex.ª
disse,os fatos apurados e as perguntas respondidas.
E aívaio m eu apelo.Acreditando na sua boa-fé e na
sua intenção de corroborarcom o interesse público do
R io G rande do N orte,peço-lhe que se m anifeste – tendo em vista que ainda falta m uito a serinvestigado –
pela prorrogação da C PI,para que os fatos todos sejam apurados no âm bito do R io G rande do N orte.Se a
TV G lobo ou a TV R ecord vão lá noticiaros fatos do
m eu Estado,que o façam de motu proprio.Assum o o
com prom isso de não m ais debatereste assunto aqui,
de ater-m e ao âm bito do R io G rande do N orte,calcado
em um a C PIque disponha de tem po e prazo,que não
seja garroteada,em asculada pela m aioria do G overno.Eu pediria,em nom e da nossa união,do espírito
público do qualtodos participam os,que V.Ex.ªendossasse a tese da prorrogação do prazo porpelo m enos
60 dias,a fim de que,visando à verdade e ao interesse
da sociedade potiguar,esta C PIcom pletasse o seu
trabalho.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
SenadorJosé Agripino,antes de m ais nada,agradeço
as referências elogiosas que m e faz.Q uero daro m eu
testem unho de que V.Exªnunca se negou,com o adversário do G overno,a colaborare a contribuirpara que fatos que venham a m udaro Rio G rande do Norte aconteçam .E,para serjusto,nem V.Exª,nem o SenadorG eraldo M elo,até agora,m anifestaram -se contrariam ente a
atos no Rio G rande do Norte.Não cabe a m im ,Senador
José Agripino,proporou não a prorrogação de um a CPI
no Estado. Sabe V. Exª que o G overnador G aribaldi
Alves Filho tem a m aioria na Assem bléia Legislativa e,
em nenhum instante,adotou qualquerposição que viesse a criarobstáculos na criação desta CPI.M uito pelo
contrário,entendeu,até num a posição que quero concordarcom o SenadorPedro Sim on,porque todos nesta
Casa sabem com o com eçam as CPIs e não sabem
com o term inam .Havia na decisão do G overnadorum a
certa ingenuidade em tudo isso.Asseguro que o G overnadorG aribaldiAlvesFilho querverhonestam ente todas
asquestões esclarecidas.E eu jam ais concordaria que
houvesse e,se forcom provado qualquerato que venha a encobrira desonestidade de alguém ,não contará com m inha participação,absolutam ente.
Transm itireiao G overnadorG aribaldiAlves Filho a preocupação de V.Exª.A decisão da C PI, in-
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clusive tom ada com a concordância dele,deve ser
decidida no âm bito do Estado e não com m inha participação.
Então,agradeço aos Srs.Senadores.
O Sr. Sérgio Machado (PSD B – C E) –
C oncede-m e V.Exªum aparte?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
O uço V.Exªcom m uito prazer.
O Sr. Sérgio Machado (PSD B – C E) – Sr.
Presidente,SenadorFernando Bezerra,falo aquina
qualidade de Líder do PSD B para, evidentem ente,
dar solidariedade ao nosso Senador G eraldo M elo,
nosso representante da Bancada, que está
exercendo seu papelde representante do Estado do
R io G rande do N orte,levantando todas as questões.
Jam ais,SenadorG eraldo M elo,posso concordarque
V.Exª deixe a base do G overno,porque V.Exª faz
parte do nosso Partido,e nós,em absoluto,podem os
concordar...
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
Isso não vaiacontecer.Eu não perm itiria.Sairia eu da
Liderança.Isso é claro.(R isos)
O Sr. Sérgio Machado (PSD B – C E)– Eu não
poderia,jam ais,concordar.É um a questão nossa.V.
Exªdefendeu legitim am ente o seu papele os interesses do seu Estado.N ão consigo...C om os com entários paralelos,fica difícilfalar.V.Exª agiu em defesa
dos interesses do Partido,em defesa dos interesses
do Senador G eraldo M elo. Então, a Bancada do
PSD B está inteiram ente solidária,Senador G eraldo
M elo,com suas posições – e não pode serdiferente
–,e jam ais vam os concordarcom que V.Exªsaia.O
que querem os – e é o que o SenadorG eraldo M elo
quer,e o que eu escuteido SenadorJosé Agripino – é
o esclarecim ento dos fatos.O s fatos foram apresentados e devem seresclarecidos.E é isto o que faz a
dem ocracia:esclarecer.É isso que nos interessa a todos nós.Então,SenadorG eraldo M elo,V.Exªtem a
solidariedade de toda a sua Bancada – falo aquiem
nom e de todososcom panheiros.D e form a algum a podem osaceitara sua saída do G overno.C om o bem disse o Líderdo G overno,se tivesse que sair,ele sairia
antes disso. N ão podem os concordar. Agradeço o
aparte concedido.Vam oscontinuarna nossa luta.C reio que o SenadorFernando Bezerra,depois de tudo
exposto,tem de colaborarpara que todos os assuntos
sejam esclarecidos.É im portante,é um a necessidade
do debate que travam os nesta tarde.O SenadorJader
Barbalho,com o Líderdo PM D B,m anifestou sua posição,com o cabe ao seu papelde Líder.E eu,com o Líderdo PSD B,estou tam bém apresentando m inha po-
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sição.E V.Exª,com o Líderdo G overno,deve com preenderque tem de unirtoda a base e,ao se m anifestar,
tem de levarem conta que é difícila separação dospapéis.E isso é m uito im portante,para que m antenham os nossa base unida.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
Senador Sérgio M achado, agradeço. Apenas fiquei
com um a dúvida.Q uando V.Exª se solidariza com o
SenadorG eraldo M elo,V.Exªo faztam bém porentender que aquieu não poderia falar com o Senador do
m eu Estado.Isto é m uito im portante para m im ,SenadorSérgio M achado.C reio que seifazera diferença
entre as duas coisas.
O Sr. Sérgio Machado (PSD B – C E)– Estou dizendo que V.Exª,com o Líder do G overno,ao falar,
tem sem pre de levarem consideração a situação de
Líderdo G overno,porque isso não se separa.Q uando
se entra na política,não se separa a pessoa física da
pessoa jurídica,não se separa o papelque desem penham os com o pessoa jurídica e o papelque desem penham os com o pessoa física.Essa separação,na política,é im possível.V.Exªé o Líderdo G overno e,ao se
m anifestar,sem pre tem de levarem consideração esse
papel,com o eu,ao m e m anifestar,tenho sem pre de levarem consideração que sou Líderdo PSDB.O SenadorJaderBarbalho,ao se m anifestar,não esquece que
é Líderdo PM D B,com o o Presidente Antonio C arlos
M agalhães,quando fala,o fazcom o Presidente do Senado Federal.Esses papéis não podem serseparados
nunca.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B – R N )–
O que V.Exªm e diz é que eu não tenho condição de
exercera Liderança do G overno.N a verdade,Senador
Sérgio M achado,a argum entação esposada pelo SenadorJaderBarbalho,m uito clara,foide que,antes de
serLíderdo G overno,sou Senadorpelo m eu Estado.
E não abro m ão dessa condição.
Se V.Exª estivesse presente no princípio,teria
observado que fiz questão absoluta disso.Estou tratando de um a questão que não é do G overno.N ão diz
respeito ao G overno de Fernando H enrique C ardoso,
do qualm e sinto m uito honrado em serLíder.N ão sei
nem se tinha m érito para isso;fuiconvocado e recebia
convocação com o um a m issão.N ão m istureias coisas.Porisso não adm ito que elas sejam m isturadas.
Se eu não sou capazde fazerentenderque posso falar
com o Senadorpelo R io G rande do N orte e posso falar
com o Líderdo G overno,quando necessário,não sou
digno de ser líder do G overno.C ertam ente,no m om ento em que eu tivera convicção de que esses papéis conflitam , renunciarei. M as não entendo dessa
form a.
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Entendo a solidariedade de V.Exª ao Senador
G eraldo M elo nas posições que ele expõe em relação
ao G overno do Estado. O Senador G eraldo M elo
discutiu questõesdo R io G rande do N orte;e eu trateide
questões do R io G rande do N orte. N ão tratei de
questões do G overno Fernando H enrique C ardoso.
M uito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Fernando
Bezerra, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Fernando
Bezerra, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra.
Marluce Pinto, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (M arluce Pinto) –
C oncedo a palavra ao nobre SenadorLuiz Estevão,
para um a com unicação de interesse partidário,por20
m inutos,nos term os do art.14,II,“b”,do R egim ento
Interno.(Pausa.)
N a ausência do SenadorLuiz Estevão,concedo
a palavra ao nobre SenadorG eraldo M elo.
O SR. GERALDO MELO (PSD B – R N ) –
D eclino da palavra,SrªPresidente.
A SRA. PRESIDENTE (M arluce Pinto)– C om a
palavra o nobre SenadorPedro Sim on.
O SR.PED R O SIM O N (PM D B – R S.Pronuncia
o seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srs. Senadores, nas duas últim as
décadas, a econom ia brasileira tem andado aos
arrancos. D epois de cada rápido ciclo de
prosperidade,tornam os a m ergulharem nova etapa
de estagnação.
Agora,com um a estabilidade que já vaipara cinco anos,é possívelcom eçara pensarem um novo ciclo de crescim ento econôm ico sustentável.M as,para
atingirm os esse ponto,é preciso revertero significativo déficitem contas correntes apresentado nos últim osanos,notadam ente de 1994 até osnossosdias.
C om o se sabe,as C ontas C orrentes do Balanço
de Pagam entos com põem -se basicam ente de dois
itens:a Balança C om erciale a Balança de Serviços.A
prim eira incluias exportações e as im portações de
m ercadorias.A Balança de Serviços,com o o nom e já
diz, com preende o com ércio de serviços, entre os
quais viagens internacionais, transportes, seguros,
rendas,capitais,royalties e patentes.
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U m a vez que nosso déficit em Serviços é
histórico e crônico – pois está relacionado com a
posição periférica que ocupam os no sistem a
capitalista internacional –, todas as atenções se
voltam para a produção de superávits significativos
na Balança C om ercial,o que significa dizerim portar
m enos e exportarm ais.
D o com portam ento de nosso setor exportador
dependerá, portanto, a possibilidade de o País
inserir-se de form a com petitiva na econom ia
cham ada globalizada. É por m eio das exportações
que se adquirem as divisas necessárias para as
im portações im prescindíveis e a dim inuição da
enorm e dívida externa do nosso Brasil.Ao longo de
nossa história,a dívida externa tem sido um fatorde
vulnerabilidade, de dependência, além de sinal
eloqüente de nosso atraso.N o dia em que o Brasil
conseguirlivrar-se da posição incôm oda de devedor
atolado em com prom issos externos e pagador de
cifras bilionárias em juros,terá dado o prim eiro passo
para se alinharentre as nações centrais.
Infelizm ente, no afã de incluir-se num m undo
desenvolvido, o Brasil tem insistido na estratégia
errada, cada vez aprofundando m ais sua
dependência financeira em relação aos países
hegem ônicos.Assim ,em vez de serm os levados ao
status de nação de prim eira linha, em préstim os
sucessivos nos têm afundado ainda m ais no poço
obscuro das nações periféricas.
N o m om ento, certam ente por conta da
desvalorização da nossa m oeda,há um a tendência
de m elhorar a balança com ercial,e isso já se pode
observar na dim inuição considerável das nossas
im portações.D o outro lado,as exportações,em bora
necessitem de m ais tem po para reagir porque
sem pre envolvem a retom ada de contratos a m édio e
longo prazo,com eçam a aum entar.
Todavia,a razão do m eu discurso é a de não
poderm os
apoiar-nos
exclusivam ente
em
instrum entos
cam biais
para
prom over as
exportações,m esm o porque o novo regim e cam bial,
caracterizado pela livre flutuação da m oeda com
intervenções esporádicas do Banco C entral, deixe
m argem a grande incerteza. H oje, o câm bio pode
estarligeiram ente desvalorizado;am anhã,pode vira
valorizar-se novam ente. Além do m ais, o câm bio
desvalorizado com o estím ulo às exportações,
largam ente utilizado nos últim os anos da década de
70 e de toda a década seguinte,é fatorque alim enta a
inflação. Por isso não m ais nos serve, já que a
sociedade brasileira rejeita a instabilidade.
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Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para
estim ular ainda
m ais nossas exportações
precisam os: prim eiro, dim inuir o cham ado C usto
Brasil – é verdade – que tem origem na nossa
infra-estrutura insuficiente,nos m eios de transporte
inadequados e no sistem a portuário ainda deficitário,
ainda ineficiente; segundo, reduzir os tributos
incidentes sobre o produto nacional, algo que
poderem os fazer já, durante a reform a tributária;
terceiro, am pliar financiam entos de longo prazo no
setorexportador,com juros adequados e com patíveis
com os vigentes lá fora; quarto, increm entar a
propaganda de produtos brasileiros no exterior por
m eio de publicidade e na presença dos nossos
produtos nas feiras internacionais e,quinto,porfim ,
ainda um a outra m edida que considero a m ais
im portante de todas:é preciso lutar de form a m ais
agressiva para derrubar as barreiras tarifárias e
não-tarifárias às nossas exportações, que são
erguidas pelos países desenvolvidos da Europa,
pelos Estados U nidos e pelo Japão.
SrªPresidente,Srs.Senadores,m uitos criticam
a abertura com ercialbrasileira do início dos anos 90
com o excessivam ente brusca.Eu sou um deles.N ão
resta dúvida de que seria desejávelque a abertura
fosse m ais gradual,em etapas m ais program adas.Eu
penso dessa form a.M as,em bora essa crítica tenha
sentido – e acredito que ela tenha sentido , é de
reconhecer-se que, em term os econôm icos, nós,
hom ens públicos,tem os de lem brarque,ao lado das
razões da natureza econôm ica, há as razões de
natureza política.
O Sr. Luiz Estevão (PM D B – D F) – Senador
Pedro Sim on,V.Exªm e perm ite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S)– Poisnão.
O Sr. Luiz Estevão (PM D B – D F) – N obre
SenadorPedro Sim on,peço este aparte a V.Exªpara
parabenizá-lo pelo discurso,que reflete em m uito boa
hora a situação em que vive a econom ia brasileira
que, durante os últim os anos, assistiu ao
extraordinário m ercado consum idor do nosso País,
um dos m aiores do m undo,um dos m ais cobiçados e
disputados, com quase 180 m ilhões de potenciais
consum idores, ser invadido por toda espécie de
produtos do m undo inteiro,num a situação paradoxal.
U m país com um a brutal necessidade de gerar
em prego com o o Brasil, ao invés de proteger a
indústria nacional e a agricultura, beneficiando as
exportações e o consum o interno, resolveu
escancarar as suas portas para o m undo inteiro,
deixando desprotegidos, para enfrentar um a
concorrência predatória, os nossos industriais e
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agricultores brasileiros. Até o presente m om ento,
apesar do superávit experim entado pelas contas
externas do nosso com ércio,no m ês de m aio,esse
núm ero é m uito inferiorao preconizado pelo G overno,
nos com prom issos que assum iu com os órgãos de
crédito internacionais.Portanto,acredito que o Brasil
deva até este m om ento saldardepressa um a dívida
que tem ,no sentido de estim ularas exportações,por
m eio dos m ecanism os defendidos por V. Exª –
tributários, de crédito, de dim inuição do cham ado
C usto Brasil, sem o qualcontinuarem os assistindo
lam entavelm ente ao País não ter oportunidade de
desfrutaro aperfeiçoam ento de sua indústria e de sua
agricultura.Parabéns,portanto,pela m anifestação de
V.Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S) –
Agradeço o aparte de V.Exª,o qualcoloca a situação
em seu devido lugar.Q uando um país que precisa
produzire exportarim porta o que não é necessário,a
conseqüente resposta a isso é a perda da
m ão-de-obra,de em prego e de divisas.
Por que essa econom ia foi tão brusca? A
verdade é que,em razão da im ensa força política do
em presariado paulista,representado pela poderosa
FIESP, dificilm ente a abertura com ercial teria sido
feita, caso não fosse apresentada com o um fato
consum ado.N inguém pode negarque grande parte
do em presariado nacionalacostum ou-se a viverem
um Estado protegido por alíquotas de im portação
altas,tendo,m uitas vezes,m ercado cativo im une à
concorrência e, além de contar com em presários
despreocupados com a concorrência internacional.E
aítem os preços altos e,m uitas vezes,não com os
m elhores produtos.
N esse aspecto,a abertura com ercial,de certa
form a,à prim eira vista,favoreceu o consum idor.Essa
am pla categoria era form ada pelos cidadãos que,de
certa form a,eram negligenciados.Então,vem os,de
um lado,o em presariado,despreocupado com a concorrência e tendo um m ercado cativo;de outro lado,o
consum idor,feliz porque,com a entradadoprodutointerno,o preço baixava.E Governo estava despreocupado com o
objetivofinal,quenaverdadedeveriaserestim ularoem presariado brasileiro a m elhorara qualidade e dim inuiro preço dosprodutos,enãofacilitaraoextrem o–com ofacilitou–asim portações
no Brasil.
Contudo,tam bém écertoqueaaberturacom ercialjam ais
poderiatervindoacom panhadadosjurosm aisaltosdom undoe
do câm bio valorizado.Isso,sim ,foifatalpara m uitas de nossas em presas,m esm o as eficientes,m esm o as m odernas,
m esm o asque tinham condiçõesde concorrercom aslá de
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fora. A taxa de juros fez com que perdessem essa
concorrência.
SrªPresidente,voltando ao tem a das barreiras
com erciais existentes nos países desenvolvidos,eu
diria que,definitivam ente,devem os serm ais com petentes em negociações com erciais,de form a a levantartais barreiras,lutarcontra elas,não aceitá-las de
cabeça baixa com o m uitas vezes aceitam os.Tem os
sido pouco eficientes nesse particular.
Alíquotas de im portação altíssim as e barreiras
não-tarifárias – com o regulam entos sanitários,fitossanitários,de saúde anim al– im pedem a entrada de
produtos brasileiros nos m ercados dos países desenvolvidos,produtosim portantesem nossa pauta de exportação, com o aços, calçados, carne e produtos
agrícolas em geral,especialm ente frutas,açúcar,álcooletílico,fum o e suco de laranja.
Em entrevista concedida à Folha de S.Paulo,o
econom ista am ericano G ary H ufbauer,pesquisador
do Instituto de Econom ia Internacionalde W ashington,afirm a que o protecionism o dos Estados U nidos
custa ao BrasilU S$ 6 bilhõesporano em exportações
não realizadas,considerados apenas três produtos:
laranja, açúcar e aço. R epito: o protecionism o dos
Estados U nidos custa às nossas exportações, por
ano,o prejuízo de U S$ 6 bilhões só em três produtos:
laranja,açúcare aço!E eles fazem isso com a m aior
“cara de pau”,dizendo que estão protegendo a indústria deles e que se dane o Brasil,e que se danem as
regras internacionais.
As autoridades brasileiras deveriam fazerreclam ações m ais contundentes contra o protecionism o
nos Estados U nidos,levando inclusive essas reclam ações até a O rganizações M undial do C om ércio
(O M C ).M as o Brasilnão reage porque,com o diz o ditado,“quem tem telhado de vidro não pode jogarpedra nos telhados alheios”.
D ou com o exem plo a im portação de autom óveis,que já foitaxada pornós em 63% ,em m édia,em
1996,e hoje é taxada em 35% ,tam bém em m édia.
Isso sem dizerque nosso regim e autom otivo,ao vinculardiferentes alíquotas de im portação de carros ao
desem penho exportador das m ontadoras, agride
frontalm ente as norm as da O M C .N ão foipor outro
m otivo que tivem os que fazerconcessões ao Japão e
à C oréia,com o estabelecim ento de cotas de im portação com taxas reduzidas para os autom óveis provenientes desses dois países.
N ão obstante, é público e notório que alguns
dos nossos produtos são gravados,nos Estados U nidos,com taxas estratosféricas,tudo para protegeros
produtores nacionais do m ercado que se autopro-
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clam a o m aislivre do m undo.Tam bém é preciso ressaltarque a política com ercialnorte-am ericana tem se caracterizado,nasduasúltim asdécadas,porum crescente recurso a m edidas unilaterais,em totaloposição às
regras da O M C e à legislação que segue o princípio da
extraterritorialidade,tam bém inaceitável.M as a utilização de barreiras não-tarifárias às im portações não é
exclusividade norte-am ericana – a Europa e o Japão
as praticam com igualem penho.
Q uanto às barreiras tarifárias, obtive inform ações desencontradas sobre qualseria a alíquota m édia de im portações existentes nos Estados U nidos.
Encontrei3% ,4,5% e até 24% .N ão seiqualé a correta.
O Brasil,do finaldos anos 80 para cá,evidentem ente sofreu um processo significativo de abertura
com ercial.Em 1989,nossa tarifa m édia de im portação era de 35,9% .H oje,situa-se em torno de 13% .
Q uais são nossos produtos que recebem taxação absurda ao entrarno m ercado norte-am ericano?
C itareialguns deles.Preparados à base de frutas são
taxados,em m édia,em 9,9% e têm tarifa m áxim a de
15% .C alçados têm um a tarifa m édia de 14,7% e m áxim a de 48% .Em relação a tubos de aço,há um a sobretaxa contra o dumping de 125% .C hapas de aço
são gravadas com 109% de sobretaxa contra o dumping,m ais 44% de direito com pensatório.O suco de
laranja é altam ente taxado – não seiexatam ente em
quanto – o que inviabiliza sua exportação para os
Estados U nidos.C ada tonelada de laranja tem que
pagarU S$456,00 de im posto,o que representa 86%
de seu preço final.As tarifas para o fum o brasileiro
podem chegar a 355% . As barreiras não-tarifárias,
por sua vez, atingem as exportações de frutas, de
carnes, de tabaco, de açúcar, de álcooletílico, de
chocolate e de suco de laranja.
Enfim ,basta dizerque,de 1990 a 1996,nossas
exportaçõespara osEstadosU nidoscresceram 9,84% ,
enquanto nossas im portações daquele país cresceram
59,53% .Srs.Senadores,vejam bem :nossas exportações aum entaram em 9,84% ,o que im portam os dos
Estados U nidos aum entou em 59,53% !
Sr. Presidente, parte dessa disparidade deve-se ao período de valorização cam bialpor que
passam os,m as outra parte deve-se pura e sim plesm ente à dificuldade que nossas exportações têm
encontrado para penetrarno com ércio am ericano.Essa
sobretaxa,essa fórm ula odiosa de os am ericanos
im pedirem a entrada dosnossosprodutosno seu País.
Q u a n to a o c re s c im e n to d o c o m é rc io b ila te ra l d o B ra s il c o m a E u ro p a , a s itu a ç ã o é a in d a m a is d ra -
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m á tic a . N a s p a la v ra s do P residente
F ernando H enrique C ardoso, proferidas em recente encontro do M ercosulcom a U nião Européia,
realizado no R io de Janeiro,as exportações do M ercosulcom a U nião Européia,de 1990 para cá,aum entaram 25% ,enquanto im portações provenientes
da U nião Européia para o M ercosulaum entaram –
pasm em !– 247% .
O s países-m em bros da U nião Européia protegem seu m ercado m ediante um cipoalde norm as que
constituem barreiras não-tarifárias e que abarcam im portações tanto de produtos prim ários quanto de m anufaturados.Seria cansativo descrevê-los todos.
O que m ais cham a a atenção no caso da U nião
Européia,porém ,é a alta tarifa m édia que incide sobre as im portações de produtos agrícolas – 38,1% –,
bem com o os pesados subsídios concedidos aos
seus agricultores,dentro do regim e da Política Agrícola C om um (C AP).Estim a-se que os subsídios concedidos aos agricultores da U nião Européia consum am cerca de U S$160 bilhões porano!R epito para
quem não ouviu bem :os subsídios aos agricultores
da U nião Européia constituem a cifra de U S$160 bilhões porano.
N o que se refere ao Japão,a tarifa m édia de im portação para os produtos brasileiros é ainda m aior
do que no caso da U nião Européia:79% .
Entre os países desenvolvidos,o Japão é seguram ente o m ais fechado às im portações estrangeiras,
sendo ainda m uito forte naquele país a convicção de
que a proteção do m ercado interno é necessária para
prom overo desenvolvim ento,pois essa estratégia foi
parte integrante do êxito alcançado por aquela nação neste século.H á de se notar,no entanto,que o
m ercado japonês não é tão im portante para a econom ia brasileira quanto o são a econom ia norte-am ericana e a econom ia do M ercado C om um Europeu.
SrªPresidente,encerro aquieste discurso.N ão
sem antes repetirque o Brasilprecisa serm ais ativo
nas negociações com erciais com as nações desenvolvidas.N ão podem os assistirim passíveis à persistência das barreiras existentes às nossas exportações,enquanto nosso m ercado é inundado pela produção estrangeira,m uitas vezes de péssim a qualidade e com preços subsidiados na origem .
É necessário,porexem plo,que o Itam araty m elhorse aparelhe para defenderos interesses do País
nas m esas de negociação com ercial.Apesarda boa
form ação generalista dos diplom atas brasileiros,há
poucos especialistas em com ércio exterior.Tem os de
form aresses quadros que são absolutam ente indis-

300

pensáveis.C um pre tam bém que com ecem os a levar
para essas negociações não apenas funcionários do
Estado,m as tam bém representantes do setorprivado
exportador.Assim procedem os Estados U nidos e os
países europeus,com ótim os resultados.
Agora,no finaldeste ano,será realizado em Seattle,nos Estados U nidos,a próxim a reunião m inisterialda O M C .É um a boa oportunidade para o Brasil
inaugurar um a nova postura no com ércio exterior,
m ais agressiva, m ais com petente, m ais consciente
de seus interesses com erciais.D evem os pressionar
para que haja um a com pleta liberalização do com ércio dos produtos agrícolas,em um a nova rodada m ultilateralde negociações com erciais,o que m uito nos
beneficiaria se acontecesse, já que contam os com
várias vantagens com parativas nessa área.Já existe
um a coalizão de países exportadores de produtos
agrícolas – o cham ado G rupo de C airns – do qualo
Brasilfaz parte, que desde a R odada U ruguaitem
pressionado os países desenvolvidos no sentido de
reiteraressa pressão,ao lado de Argentina,Austrália,
N ova Zelândia e outros países.
Por fim , nossos produtores deveriam lançar
m ão com m ais freqüência da nossa legislação antidumping que existe no País.D a m esm a form a,tem os de contarcom m aiornúm ero de fiscais para garantiro cum prim ento de outra legislação de aparecim ento recente:a que estabelece norm as sanitárias,
fitossanitárias e de saúde anim alpara a im portação
de produtos agropecuários.Aprendam os com os países desenvolvidos e saibam os utilizarcom inteligência barreiras não-tarifárias de im portações, quando
isso nos forconveniente.
Pode serárido o tem a,SrªPresidente,m as m e
parece oportuno,num a hora em que tem os que entenderque o cham ado m undo globalizado não é aquilo que algunsliberaisnossosim aginavam :abrim osas
portas,e a econom ia m undialcuidará do nosso desenvolvim ento.Pelo contrário,o cham ado m undo globalizado,se não nos derm os conta,se fizerm os só o
que o Brasilfez,abrirsuas fronteiras e passara ser
um a espécie de paraíso do capitalestrangeiro,um a
espécie de País que abriu as portas à im portação de
produtos de onde bem viessem ,independentem ente
do prejuízo que pudesse causarao produto nacional,
dá no que deu.
Liberalism o,sim ;nada de protecionism o,sim .
M as ninguém protege m ais o agricultor do que os
Estados U nidos ou a Europa.A Europa,com a m aior
tranqüilidade,subsidia para,inclusive,ter harm onia
entre o povo que vive no cam po e o que vive na cidade;para que o povo que vive no cam po possa
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produzirtranqüila e serenam ente.São bilhões de dólares que o produtorrecebe pelo seu produto.Ele produz,o m ercado paga um ,e m uitas vezes o G overno
banca m ais um .C om o que ele ganha em excedentes
e em outros produtos,na indústria e no desenvolvim ento,ele banca a sua agricultura,porque sabe que é
im portante.É im portante porque o seu povo precisa
com er;é im portante porque o seu povo precisa viver;é
im portante porque o seu interiorprecisa sertranqüilo,
desenvolvido,precisa produzir,avançare precisa ficar
no interior sem angústia. É im portante até produzir
m ais do que precisa.R eparem que a Europa produz
agricultura m ais do que necessita e exporta para os
países em desenvolvim ento pela m etade do preço,
porque subsidia e porque acha m uito m elhorisso do
que faltaralim entosou terque com prá-losno exterior.
Enquanto isso,nós que gastam os fortunas para
Proer,bancos e em préstim os aos m ais variados setores choram os m inguadam ente quando tem os que dar
um auxílio,porm enorque seja,exatam ente ao setor
m ais im portante que é a agricultura,que é,no Brasil,o
setorque pode m ais crescere se desenvolver.N as 80
m ilhõesde toneladasque produzim os,podem osavançar, para nos transform arm os no grande celeiro da
agricultura m undial.
Era isso que,neste finalde tarde,considereiobrigação pronunciar,agradecendo a gentileza de V.Exª.
M uito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (M arluce Pinto)– N ão há
m ais oradores inscritos.
O SenadorM aguito Vilela enviou à M esa proposição que,em face do disposto no art.235,inciso III,
alínea a,do R egim ento Interno,será lida na próxim a
sessão.
A SRA. PRESIDENTE (M arluce Pinto)– O s Srs.
Senadores C arlos Bezerra,Lúcio Alcântara,Francelino Pereira,M aguito Vilela,João Alberto Souza e C arlos Patrocínio enviaram discursos à M esa para serem
publicados na form a do disposto no art.203 do R egim ento Interno.
S.Exªs serão atendidos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PM D B – M T)– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,em 27 de abrilpassado,apresenteiprojeto de leia esta C asa,estabelecendo norm aspara a destinação finalde garrafase outras em balagens plásticas,ao encontro do relevante
propósito de preservação do m eio am biente,ao lado
de propiciara estruturação e form alização de um a atividade econôm ica alternativa,que já se encontra dis-
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sem inada entre as populações de m ais baixa renda
em nosso país.
N o referido projeto,estabelece-se que são solidariam ente responsáveis pela destinação final,am bientalm ente adequada,de garrafase outrasem balagens
plásticas,os produtores,distribuidores,im portadores e
com erciantes de bebidas de qualquer natureza,óleos
com bustíveis,lubrificantese sim ilares,cosm éticose produtosde higiene e lim peza,bem com o aquelasfabricantes das citadas em balagens.
As destinações finais am bientalm ente adequadas,em m inha opinião,são a reciclagem para a fabricação de em balagens novas ou de m ateriais para outro uso econôm ico,ou ainda a reutilização das garradas e outras em balagens plásticas, respeitadas as
restrições estabelecidas pelos órgãos de saúde.
Igualm ente, propugnei pela com provação da
existência de centros próprios,ou pela contratação de
serviços de terceiros para recom pra e reciclagem das
em balagens produzidas ou utilizadas, com o
pré-requisito para a obtenção ou renovação de licenciam ento am bientala que estejam obrigados todos os
responsáveis.
Ainda no m esm o sentido,o projeto obriga que
parte dos recursos financeiros utilizados em veiculação publicitária dos produtos citados deverá serdestinada à divulgação de m ensagens educativas com vistas a com batero lançam ento de lixo plástico em corpos d’água,inform arsobre os locais e as condições de
recom pra das em balagens plásticas e estim ulara coleta das em balagens plásticas para reciclagem .
Finalm ente,a proposta proíbe o descarte de lixo
plástico no solo,em corpos d’água ou em qualqueroutro localnão previsto pelo órgão m unicipalcom petente
de lim peza pública,sujeitando-se o infratora m ultas e
outras penalidades.
O im pacto am bientaldo lixo plástico decorre de
vários fatores:a sua lenta degradação na natureza,o
volum e acum ulado em locais inadequados, a negligência ou a incapacidade de órgãos m unicipais na
gestão dos resíduos sólidos,a lenta im plantação da
cultura da reciclagem em nosso país,a com eçarpela
coleta seletiva,e a falta de um a legisçação adequada
que crie deveres e oportunidades para os agentes soiais e econôm icos diretam ente vinculados ao problem a.
O s dados sobre o assunto,Senhoras e Senhores,Senadores m ostram sua relevância crescente.
Em 1997,foram produzidas no Brasil121 m iltoneladas de plástico PET, utilizado em em balagens, das
quais 15% foram recicladas.N os Estados U nidos,
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no m esm o ano,a taxa de reciclagem foide 40% ,totalizando 760 m iltoneladas do m ontante aproxim ado de
1,9 m ilhões de toneladas produzidas naquele país.
Enquanto o m ercado m undialpara reciclagem de
plásticos se expande,em nosso País esse m aterialainda é,m ais do que tudo,fatorsignificativo de poluição
am bientale de agravam ento de problem as urbanos críticos,com o porexem plo as enchentes.É conhecido o
decisivo papelque em balagens plásticas dispostas de
form a irresponsáveis têm no entupim ento de bueiros,
canalizações e no assoream ento dos corpos d’água,
im pedindo a canalização e o escoam ento de m aiores
volum es de águas.
Deve-se considerarque a dem anda porplásticos,
de um a form a geral,vem aum entando entre nós.A indústria de em balagens plásticas é hoje um a das de m aior
crescim ento no País,projetando-se,até o ano 2000,um a
taxa de crescim ento de 9% ao ano.
Só na com posição do lixo dom iciliarna cidade de
São Paulo,em 1998,o plástico correspondia a 22,9% ,
perdendo apenaspara m atéria orgânica,que respondia
porquase m etade do volum e total.
O aum ento da dem anda m ostra que é urgente,
porparte de poderespúblicos,fornecedorese usuários,
preveniros graves danos am bientais e à saúde hum ana,que são a contrapartida da praticidade e da econom ia do plástico.
Alguns conceitos são hoje im prescíndíveis ao bom
encam inham ento de soluçõespara a destinação dosresíduos sólidos,especificam ente os plásticos.
Em prim eiro lugar,im põe-se a educação,tanto de
agentes econôm icos quanto da população em geral,
para reduzira quantidade de lixo gerada,reutilizare reciclarsem pre que possível,além de m inim izare m esm o
elim inara disposição inadequada de em balagens vazias.
Em segundo lugar,conform e já acontece em países avançados,é preciso considerarque a responsabilidade do produtorou fornecedornão se esgota no m om ento da geração do produto,m as deve acom panhar
seu ciclo de vida até a destinação finalam bientalm ente
adequada de seus resíduos,obrigando-o legalm ente a
responderportais tarefas.
M uitas vezes,os avanços tecnológicos,com o a
introdução das garrafas tipo PET,fazem com que as
em presasaum entem seuslucros,reduzam seuscustos
e ganhem em agilidade,transferindo porém ,para a população,os ônus decorrentes do crescim ento exponencialdo lixo.
A cham ada responsabilização pós-consum o,especialm ente im portante no caso de produtos de alto po-
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derpoluente,tais com o baterias,pilhas e em balagens
plásticas,é um passo im portante,pois envolve o fornecedorna solução de um problem a inerente ao produto.
NosEstadosU nidose C anadá,a coleta para a reciclagem de garrafas com o plástico PET já acontece
desde o com eço dos anos 80,inicialm ente para enchim ento de alm ofadas.C om a m elhoria do m aterial,outras aplicações surgiram ,em tecidos,lâm inas e garrafas para produtos não alim entícios.
Já nosanos90,o PET reciclado passou a serutilizado tam bém em em balagens de alim entos,havendo
ainda inúm erasrestriçõesquanto ao potencialde contam inação de diversos com ponentes desse reciclado,o
que deve tam bém m erecerespecialatenção dasautoridades da vigilância sanitária.
Segundo dados do C EM PR E – C om prom isso
Em presarialpara R eciclagem ,a reciclagem das em balagensPET usadasem refrigerantesestá em franca ascensão no Brasil,inclusive em novas aplicações,tais
com o cordas e fios de costura,carpetes,bandejas de
frutas e até m esm o novas garrafas.
A Associação Brsaileira de Fabricantes de Em balagens PET inform a,no entanto,que ainda existe ociosidade na base industrialinstalada para reciclagem desse produto,principalm ente pela inexistência de coleta
seletiva e de um a legislação adequada,com o a que ora
se propõe.
N o caso específico de m eu Estado,o M ato G rosso,que presum o seja idêntico ao de diversas U nidades
da Federação em que haja predom inante atividade
agropecuária,o problem a se estende,de form a preocupante,à área rural,já que,junto à poluição pela em balagem ,tem os a necessidade de especialatenção para os
resíduos dos produtos nelas contidos,norm alm ente de
alto podertóxico.
Ao lado disso,a desinform ação que caracteriza as
populações de m ais baixa renda e de m enorgrau de
instrução deve sercom batida pelos fornecedores e pelas autoridades m unicipais,m ais diretam ente conhecedoras das peculiaridades e possibilidades de cada com unidade.
Nesse sentido,e com o com plem ento à iniciativa legislativa,considero fundam entalo lançam ento de am pla
cam panha de sensibilização,com m anuais de orientação
para utilização alternativa de em balagens vazias,em quiosques,viveiros,hortas e outros cenários,bem com o na
confecção de artefatos e utensílios.
Porexem plo,a confecção de bandeiras nacionais
com em balagens vazias,sobre a qual tem sido recentem ente apresentada am pla divulgação na m ídia,poderia ser um m ote de com prom etim ento da
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sociedade,principalm ente no m eio estudantil,para a necessidade de encarara questão de form a m ais conseqüente.
U m a bandeira de plástico,com m ensagens de
alerta,em cada curso d’água,ruralou urbano,seria
um m ovim ento de alta visibilidade e intensidade,com patível,inclusive,com o m om ento em que se vão com em orar os quinhentos anos do descobrim ento do
Brasil.
O projeto ora apresentado busca colaborarpara
um significativo avanço no tratam ento legalda questão
exposta,porm eio da consagração do princípio da responsabilização pós-consum o do fornecedorde garrafas e outras em balagens plásticas,ao lado do incentivo à reutilização e a reciclagem das m esm as.
N ão poderia deixarde m encionarque os dispositivos constantes do texto basearam -se em proposta
apresentada pelo D eputado Fernando G abeira à C âm ara dosD eputados,em 1997,e infelizm ente arquivada ao finalda legislatura passada.
Esse é um tem a,Sr.Presidente,sobre o qualdeve-se insistir,dadas as profundas repercussões positivas que um a legislação m oderna poderá trazertanto
do ponto vista am bientalquanto para as atividades
econôm icas e para a m elhoria da qualidade de vida da
população brasileira.
Assim ,conto com o apoio dos ilustres Parlam entares para que,com sua colaboração no aperfeiçoam ento da proposta,possa o C ongresso N acionaloferecerà sociedade brasileira o m elhorinstrum ento possívelpara o trato legalde tão im portante m atéria e,
pela relevância do tem a,perm ito-m e solicitaraos ilustrespareso apoiam ento para a tram itação de urgência
que o projeto deve m erecer.
Era o que tinha a dizer.
M uito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSD B – C E)– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,a segurança global
da população,hoje um ram o das relações internacionais,vem ,há m ais de 200 anos,preocupando os especialistas no assunto,em todo o m undo.O s debates
centrais giram em torno do indivíduo na sociedade,da
raça hum ana,do m undo natural,da igualdade e da justiça para todos.O tem a centraldos estudos é a sobrevivência.
A preocupação com a segurança globalcresceu
após o térm ino da Segunda G uerra M undial. Im punha-se encontrarum a form a de proteção aos civis que
se encontrassem em território ocupado. Em 12 de
agosto de 1949,foiassinada a C onvenção de G ene-
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bra relativa à Proteção das Pessoas C ivis em Tem po
de G uerra.
C om o fim da G uerra Fria,intensificaram -se as
pesquisassobre a m atéria,à procura de um novo tipo de
sociedade internacional. Várias Universidades criaram
cadeiras específicas ou organizaram grupos de estudo
para encontrarum a solução que garantisse às populações condições m ínim as de segurança.
A U niversidade de C am bridge,na Inglaterra,criou o Program a de Segurança G lobalque,hoje,concentra-se no Instituto de N egócios Internacionais
(C hatham H ouse)da U niversidade de Londres.O doutorKennedy G raham ,de C am bridge,trouxe-nos um a
m elhorcom preensão do assunto,substituindo o conceito de interesse nacional,ou m esm o internacional,
para interesse planetário, cujos bens com uns vêm
sendo degradados.
É ainda G raham quem diz que “o interesse planetário vitaldeve seralcançado com a integração física da terra e sua proteção contra um a m udança antropogênica”.E cita com o exem plos de interesse vitaldo
planeta a estabilização clim ática,o problem a da cam ada estratosférica de ozônio e a necessidade de um a
estratégica estabilidade que leve a graus m ínim os as
arm as que podem provocardestruição em m assa.
O utros setores envolvidos no assunto consideram que o ponto prim ordialpara se atingira segurança
globalda população reside no estabelecim ento de novos conceitos éticos,de um a nova ética universalde
sobrevivência.Todos,porém ,são unânim es na prem ência de novas m edidas para,ao m enos,viverm os
em relativa tranqüilidade m undial.
Antes dos trágicos acontecim entos que assolam
o m undo,com o a triste e lam entávelguerra na Iugoslávia,a O rganização das N ações U nidas (O N U )publicou um relatório,tratando de oportunidades raras,que
consistiam em um a agenda para a paz e o desenvolvim ento eqüitativo,e que procurava estabelecerum a conexão entre os tem as paz,dem ocratização,em prego,
segurança alim entar,desenvolvim ento hum ano e m eio
am biente.
A queda do M uro de Berlim e o fim do apartheid
na África do Sulfaziam a O N U pensarque m uitos problem as m undiais seriam resolvidos com o tem po.
Entretanto,osnovosconflitos,vieram m ostrarque a interferência de poderosos pode vir a ser catastrófica
para populações inocentes que estão sendo m assacradas porum lado e pelo outro,deixando longe os sonhos de visionários de um a segurança globalpara a
população em pouco tem po.
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Asconseqüênciasda crise econôm ica m undial,o
crescim ento da pobreza,o colapso do Leste Europeu,a
fom e,as doenças,o aum ento da violência,o desem prego,especialm ente na Am érica Latina,são causasgraves
que im pedem o estabelecim ento da segurança global.
As form as dem ocráticas de governos são essenciais
para a paz e a estabilidade social,para a proteção dos
direitos hum anos,para o desenvolvim ento da econom ia e para o bem -estarsocial.
Podem os dizer que foia R evolução Francesa
que,pela prim eira vez,cuidou da segurança globalao
proclam aros direitos inalienáveis do hom em à honra,
dignidade,liberdade e resistência à opressão.Posteriorm ente,a D eclaração U niversaldos D ireitos do H om em ,aprovada pela Assem bléia G eralda O N U ,em
10 de dezem bro de 1948,tratou de daraos povos um a
vida honrada com independência e paz,justa e duradoura.O direito à vida,sem o qualtodos os dem ais direitos perdem o sentido,foireconhecido com o direito
prim ordialdo hom em .
A Sociedade Internacional para o D esenvolvim ento (SID ),fundada em 1954,com sede em R om a,é
a m ais antiga e im portante O rganização
não-G overnam ental(O N G )voltada para o desenvolvim ento sociale vem lutando bravam ente pela governabilidade dem ocrática,pelas dim ensões políticas e sociais das reform as econôm icas e pelo fortalecim ento
das associações da sociedade civile seu financiam ento.
O desenvolvim ento que tenha com o ponto centrala pessoa hum ana deve serparadigm a para a segurança hum ana global.Segundo a SID ,isso significa
destinarenergias e recursos anteriorm ente consum idos pela segurança nacional,nos aspectos m ilitare
geopolítico,para a criação de um m undo onde as pessoas sejam capazes de conduziras suas vidas sem o
tem orconstante de am eaças à sua sobrevivência,saúde,trabalho ou bem -estar.
D entre os requisitos para a segurança globalestão a não-violência,o preenchim ento das necessidades básicas individuais,o direito à igualdade étnica e
política,bem com o a conservação do m eio am biente,
ao lado da superação de grandes am eaças com o a
m ortalidade infantil,as doenças endêm icas e as drogas.
Em 1995,o Brasilparticipou da C úpula M undial
para o D esenvolvim ento Social,patrocinada pela O N U
e realizada em C openhague,D inam arca,com a presença de chefes de Estado e de governo de cerca de
180 países.N esta conferência,a sociedade civildefendeu um m odelo de desenvolvim ento que tivesse o
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indivíduo com o ponto centraldas ações governam entais e privadas.
Em janeiro do m esm o ano,realizara-se,em Brasília,um a C onferência R egionalde Parlam entares e
Sociedade C ivilpara a Am érica Latina e C aribe,da
qualredundaram recom endações com uns para os países participantes.Entre elas a im portância da superação da pobreza e da desigualdade, necessárias ao
crescim ento econôm ico, tanto em âm bito nacional,
com o internacional.Para a participação dos países da
região no program a de globalização da econom ia,seria im prescindívelo respeito àsnecessidadesinternas,
a conquista do equilíbrio social,a preservação dos valores culturais e a perm anência da especificidade dos
m odelos sociais e políticos baseados no hom em e na
sociedade.
O s países da Am érica Latina e do C aribe estão
em busca de um novo paradigm a,adequado a sua realidade histórica e a suas particularidades.Existe um
consenso em utilizaros conceitos de desenvolvim ento
hum ano sustentávele da segurança hum ana global
com o elem entos im portantes desse novo paradigm a.
D esde então,o Brasilcontinuou elaborando pesquisas e estudos visando garantirà sua população a
segurança tão alm ejada.Assim é que,o D epartam ento de D efesa C ivilda Secretaria Especialde Políticas
R egionais do M inistério do Planejam ento e O rçam ento
publicou,em 1997,estudo elaborado porAntônio Luiz
C oim bra de C astro,gerente do Program a Segurança
G lobalda População.O referido estudo sugere m edidas de correção nas atitudes da defesa civil,nas previsões de recursos,especialm ente para o Fundo Especialde C alam idades Públicas,o que,em últim a instância, reduziria a necessidade de edição de M edidas
Provisórias para restabelecera situação de norm alidade.Tais m edidas trariam ao povo brasileiro m aiores e
m elhores garantias para a sua vida cotidiana.
O autordo estudo lem bra que “a som ação dos
danos e dos prejuízos causados pordesastres naturais,hum anos ou antropogênicos e m istos ultrapassa de
m uito a dos provocados portodas as guerras”,concluindo que “é inquestionávelque a m aioram eaça à sobrevivência e à incolum idade das pessoas é constituída pordesastres”.
Sugere,ainda,que “para que o Brasilultrapasse
o fosso de aproxim adam ente 50 anos que o separa
dos países m ais desenvolvidos na redução de desastres,é necessário que sejam dinam izadas as atividades relacionadas com a prevenção de desastres; a
preparação para em ergências e desastres; resposta aos desastres e reconstrução”.R ecom enda
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que a U nião,os Estados e os M unicípios prevejam
verbas relacionadas com a m inim ização de desastrese com o restabelecim ento da situação de norm alidade em seus orçam entos.
M inucioso,o trabalho deve serexam inado cuidadosam ente e serve de ponto de partida para que o
Brasilse coloque em posição de destaque na com unidade internacional, dem onstrando a preocupação
crescente do atualG overno com a segurança da população.N ão só a prevenção de acidentes,o cuidado
perm anente com o m eio am biente,m as tam bém um a
política socialque alcance m elhore m aisjusta distribuição de renda estão sendo desenvolvidas pelo Presidente Fernando H enrique C ardoso.Tem os certeza de
que poderem os,m uito em breve,orgulharm o-nos de
term os garantido a nossa população um a m aiortranqüilidade em relação a sua segurança.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-M G )– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,presto desta tribuna as m inhas hom enagens ao ProfessorAdib Jatene,
que está deixando,poraposentadoria,suas funções
no Incor.
Essa figura de cidadão,m édico e hom em público tornou-se conhecida de todos os brasileiros,não
apenas pelas sua reconhecida com petência e habilidade com o um dos m aiores cirurgiões cardíacos do
m undo.
O que tam bém despertou e desperta a adm iração em Adib Jatene é a sua sensibilidade social,a
sua revolta,a sua inconform idade e a sua irada e justa reação a todas as m azelas que atingem a nossa
sociedade,em especialaos baixos níveis qualitativos
dos serviços de saúde pública.
Foidurante sua gestão com o m inistro da Saúde
que o Brasilficou sabendo,em toda a sua crueza,da
dram ática realidade da saúde público neste País.
Jatene pôs sua enorm e força interiora serviço
da busca de soluções que pelo m enos m inorassem o
grave quadro com que se defrontava.
Investiu contra os desm andos,as irregularidades e a corrupção que dom inavam as relaçõesentre o
poderpúblico e os prestadores de serviços de saúde à
população.
Enfrentou,corajosam ente,resistências e incom preensões em sua vitoriosa cruzada pelo aum ento de
recursos para a saúde pública.
N ão descansou enquanto não conseguiu,com o
decidido apoio do C ongresso,a criação de um a fonte
específica de financiam ento à saúde pública.
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Esse brasileiro ilustre,que o distante Acre nos
concedeu,herdou de seus ancestrais a resistência e a
pertinácia do m ilenário,sofrido e agora rejuvenescente
Líbano.
Foram qualidades que Jatene pôs a serviço da
causa que tem palm ilhado sua vida:a defesa da cidadania em um a de suas vertentes m ais sensíveis que é
o direito à saúde.
Ainda agora,já desligado de suasatividadesprofissionais no Incor,Jatene voltou à carga em sua cruzada de m elhoria da saúde pública.
Esteve em Brasília apresentando a várias lideranças do C ongresso seu plano de atendim ento de
usuários de planos de saúde privados em hospitais
universitários.
É m ais um a form a de ajudaras pessoas.
O súltim os16 anosda vida do Incor,o Instituto do
C oração do H ospitaldas C línicas da Faculdade de
M edicina da U niversidade de São Paulo foram m arcados pela forte presença de Jatene.
Sua habilidade de cirurgião resgatou da quase –
m orte não apenas figuras expressivas da política e da
adm inistração do País,m asanônim oscidadãos,gente
do povo que guarda apenas no coração refeito o m ais
profundo agradecim ento.
N os últim os dois anos o Incorconcedeu m ais de
400 m ilconsultas m édicas e m ais de vinte m ilinternações.As intervenções cirúrgicas foram quase sete m il,
grande parte com a participação direta de Jatene.
Esse m édico e cidadão,que chega ao finalde
um a profícua atuação no m ais fam oso instituto de doenças cardíacas da Am érica Latina e um dos m aiores
do m undo,tornou-se,nesta hora,m erecedordos nossos aplausos.
Estou certo de que represento,nestas palavras,
o sentim ento de todos os brasileiros.
M uito obrigado.
SR. MAGUITO VILELA (PM D B – G O )– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,gostaria de solicitarà
M esa D iretora do Senado Federalque faça ficarregistrado nos Anais desta C asa o texto integralde artigo
publicado no JornalO pção,de G oiás,edição de 30 de
m aio assinado pelo brilhante jornalista H elvécio C ardoso,sob o título “Expulsem o herói,exalte-se o vilão”.
C om um a lucidez e um poderde análise im pecáveis,o jornalista H elvécio C ardoso traça um a radiografia perfeita do atual m om ento político de
G oiás.C om m uita clareza,ele retrata os cam inhos
equivocados que o governo que tom ou posse em ja-
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neiro com eça a trilhar. E vaim ais longe. M ostra o
deslum bram ento do governador M arconiPerillo, um
jovem em idade que tem se m ostrado extrem am ente
velho e arcaico nas ações e absolutam ente despreparado para o exercício de tão im portante cargo,o que
com eça a gerarpreocupação e inquietação na sociedade goiana.
Transcrevo agora a íntegra do artigo,que pode expressarcom isenção e im parcialidade o que eu tenho denunciado sucessivas vezes na tribuna desta Casa.
Abre aspas:“D epois de cinco m eses á frente do
governo estadual, M arconi Perillo vem confirm ando
tudo que dele eu já disse em artigos anteriores,antes
m esm o das eleições.C ontinuo achando que o eleitorado deveria terdado a vitória a Iris R ezende.M as,já
que 50 porcento m aisunspreferiram M arconi,seja feita a vontade desses uns.
O fato é que até agora não existe governo em
G oiás.Tivem os o deprim ente espetáculo das denúncias espalhafatosas, dos veredictos sem julgam ento,
das condenações sum árias;enfim ,a insana tentativa
de transform aro PM D B em partido m aldito.A antidem ocrática tentativa de inviabilizar politicam ente qualquerform a de oposição,com o que criando um a cortina de fum aça para protegerde toda crítica asburradas
com etidas porgente do seu governo.
E nem falem os das prom essas não cum pridas.
Q uatro m eses se passaram e nenhum dos 100 m ilem pregos prom etidos porM arconiforam gerados,exceto
as centenas de nom eações desnecessárias,para atenderapaniguadospolíticos.E nem falem osda farra com o
dinheiro público na cam panha publicitária “contra a violência e a im punidade”,em que m ilhões foram torrados
sem qualquerresultado positivo.A cam panha m aisidiota
que alguém já concebeu. E nem falem os da ridícula
am eaça de se processarpolíticos do PM DB porterem
participado de um a festa de inauguração de obras construídas com recursos estaduais.Com o se um a solenidade de inauguração fosse festa privativa da gente do governo e não um ato público a que todo cidadão tem acesso.Em países civilizados,políticos de todos os partidos
são convidados para tom arparte em celebrações desse
tipo.M as G oiás deixou se sercivilizado,politicam ente
falando.
O fato é que G oiás cansou de baixaria.N inguém
agüenta m ais tanto sensacionalism o com m otivação
m eram ente politiqueira.N inguém m ais suporta as caçasàsbruxas,o dedurism o,a histeria antipeem edeista
(em tudo sem elhante à histeria anticom unista dostem pos da guerra fria)e outras m anifestações de arrogância do poder.U m m oralism o que o que m enos visa é a
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m oralização da coisa pública,m as sim a estigm atização de todos aqueles que serviram a governos passados,exceto,claro,osverm esadesistasde últim a hora.
M oralism o hipócrita,para justificar a própria torpeza.
Sepulcros caiados,com o diria Jesus.
Cavalos M ortos – Vejam os,agora,se o governo
pode tiraralgum a lição do episódio que culm inou no expurgo do senhorLuizFelipe da Secom .É o governo provando do seu próprio veneno.O m esm o LuizFelipe,com
sua panelinha de peralvilhos,que estouravam cham panhe cada vez que surgia algum a denúncia contra G ean
Carvalho,está agora exposto à execração pública,suplicando a todos o benefício da dúvida,im plorando para
que não o condenem sum ariam ente. Ele, que expôs
G ean de Carvalho à execração pública,que negou a ele
o benefício da dúvida,e que o condenou sum ariam ente.
A vida castiga osm aus,àsvezesm uito m aisrapidam ente do que se espera.
Eu disse que a vida castiga os m aus? Credo,nem
m e reconheço nesta frase,parece até que o espírito do
JavierG odinho baixou em m im .Epa hê,m eu pai!
Seja com o for,tolice é pensarque este governo
saberá aproveitarqualquertipo de lição.H egelnunca
esteve m ais coberto de razão quando disse que a única lição que se tira da história é que não aprendem os
nada com a história.
Bem ,não vou m ais perderm eu precioso tem po
com Luiz Felipe.É um cavalo m orto.D eixo-o para o Sr.
Jarm und N assere o Sr.N ilson G om es.Eles adoram
surrar cavalos m ortos. São o tipo de valentões que
adoram desafiarcadáveres para a briga.Se bem que
Luiz Felipe não é um cavalo tão m orto assim .O u m elhor,m orto ele já está,m as teim a em perm anecerde
pé.O pobre rapaz anda poraí,qualzum bi,am olando
os políticos governistas em busca de apoio para seu
retorno ao governo. Inútil. Ele não volta. “É oficial”.
Q uem garante é Ivam o horrívelM endonça,porta-voz
de fato do Palácio das Esm eraldas,cuja coluna,G iro,
em O Popular,é especializada em coisas do “pudê”.
Se está tão em penhado em voltar,porque Felipe
pediu ascontas? Porque,todossabem ,na verdade ele
nunca quis sair.D izem até,com enta-se nos corredores palacianos,que desm anchou-se em lágrim as perante M arconi.Tudo que o governadorlhe concedeu
foium a saída honrosa,a oportunidade de pedirdem issão e não sairdo governo com cara de quem foienxotado.
Saída honrosa que M arconi negou à senhora
M arialda R égisValente.Esta m ulher,que denunciou as
m aracutaias de Felipe e de seus alegres am iguinhos,
em vez de ser prestigiada pelo governador,aca
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bou exonerada e vilificada pelos capachos palacianos.
Insultada, cham ada de incom petente por M arcos Villas
Bôas,foicastigada porterlevado a sério a prédica do tem po novo:“Não roubar,não deixarroubar”.
Pornão roubare nem deixarroubar,ela foipunida.
Em nota oficial,Villas Bôas,o apenas sem i-alfabetizado
porta-voz do Palácio das Esm eraldas,disse que ela caiu
porque é “incom petente”.O Sr.Villas Bôas não tem credenciais para avaliara com petência de quem querque
seja.Nem ele nem o Sr.Rogério Lucas.Todos eles incom petentes ao cubo.
M aquiavélica Com preensão – O que os folgados rapazes da Secom e da cam arilha palaciana esperavam de
M arialda é que ela usasse seus conhecim entos técnicos
para revestirde aparente legalidade asm alinagensque perpetravam .Q ueriam dela que transform asse o errado em
certo,o im oralem m oral.Ela se recusou,enfrentou osm alas
eporissofoicham adadeincom petente.Talvezsejam esm o.
Certaspessoastêm um a orgânica incapacidade de burlara
leie fraudaratosadm inistrativoscom finsescusos.Pessoas
que sofrem de um a anom alia psicológica cham ada honestidade não conseguem m esm o fazeresse tipo de coisa.
O Sr.M arconiPerillo procedeu m uito m alcom a Sra.
M arialda.Com o é que ele exonera um a funcionário cujo
único pecado foidefendero interesse público e tentarevitar
que se conspurcasse a bandeira sob a qualM arconilutou e
venceu? Ele não fezdenúnciaslevianas,não caiu na porralouquice que m arca o denuncism o tucano;não acusou
sem provas,com o fazem certas figurinhas carim badas do
tem po novo.O sprópriosfatossequerforam negados.Apanhados com a m ão na lata de biscoito,os “felipe boys” lim itaram -se a justificarcom platitude suas peraltices.Daí
a falha clam orosa de M arconiao punircom a exclusão
infam ante quem desm antelou um esquem a que,com o
passardo tem po,iria produzirum rom bo perto do qual
aquele de que acusam G ean de Carvalho,sem provas
convincentes,diga-se,seria gorjeta de garçom .
M arialda sem pre acreditou e ainda acredita nasboas
intenções de M arconi.Crença que não com partilho.Por
isso acho que M arconinunca terá a grandeza para reconhecerque errou com M arialda,reabilitando-a,levando-a
de volta para o seu governo.Perde seu governo,perde o
Estado,perdem os todos nós.
Apesardas críticas que faço a M arconi,ao seu governo e à sua form a de atuarpoliticam ente,nada tenho
contra sua pessoa.No fundo,até gosto dele.É verdade.
Acho até que,no fundo,é um bom sujeito.Bem intencionado.M as é um poço de equívocos.Tem um a concepção algo ingênua do poder.Falta-lhe aquela visão m aquiavélica – no sentido invulgardo term o – das relações de
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dom inação.Um m oço inteligentíssim o,m as longe ainda
de ter atingido a condição de sábio.Adora bajulação,
está deslum brado com seu próprio sucesso.Por isso,
torna-se presa fácilda cam arilha palaciana,sem pre pródiga em adularo chefe.E nunca um governante em G oiás esteve tão cercado de bajuladores com o M arconi.
É porisso,talvez,que ele esteja com etendo tantos
equívocos.É porisso que ele não percebe que seusm aiores inim igos são os freqüentadores do Esm eraldas,e
não,necessariam ente,osque lhe fazem oposição franca
e aberta.
Um desses inim igos é Ronaldo Caiado.Som ente
cegos não vêem que Caiado joga na inviabilização do
governo de M arconi,e que cedo ou tarde rom perá com
ele.No m om ento oportuno,Caiado rom pe estrepitosam ente com M arconi,lançando asbasespara um a candidatura sua ao governo estadual.Não é à toa que Caiado
tanto joga na im posição de um a paz cartaginesa ao
PM DB com o ao m esm o tem po atua nos subterrâneos
estim ulando ações para desm oralizaro governo e o governador.
O problem a de M arconié que ele se recusa a crer
nisso.E dirá que tudo isso é absurda intriga de oposição.
Tivesse ele essa m aquiavélica com preensão do poder–
apesarde estarcercado de um punhado de m aquiavelzinhos da roça – ele já teria dado um jeito de se livrarde
Caiado.M as,com o não tem estofo para alm oçarCalado,
será porele jantado.Confiram e depoism e digam ",fecha
aspas.
O artigo diz tudo,SenhorPresidente,Senhoras e
SenhoresSenadores.Com o disse,é um a análise perfeita do atualm om ento político de G oiás.É porisso que
gostaria que fosse registrado nos anais desta Casa.É
um docum ento de sum a im portância,inclusive para a
análise futura da história de G oiás.
M uito obrigado.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PM DB – M A)–
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,transcorre nesta
data de 4 de junho o Dia M undialcontra a Agressão
Infantil.
Tem -se falado m uito sobre esse tem a nos últim os
tem pos,seja em nosso País,seja no m undo.Exatam ente porque se trata de um problem a ainda m uito presente
na vida m oderna,às portas de um provocante terceiro
m ilênio.Dia tão pleno de sentido que é um a necessidade,para propiciarreflexão sobre a realidade da violência
contra a vida de criaturasnosalboresde sua existência.
Em abrildo ano em curso,em G enebra,na Suíça,a O rganização M undialda Saúde – O M S,divulgou estudo segundo o qualexistem no m undo 40
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m ilhões de m enores de até 14 anos que são vítim as
da agressão praticada porpais ou porresponsáveis. A agressão, segundo o estudo, m aterializa-se tanto no espancam ento propriam ente dito
quanto num puro e sim ples processo de negligência a
que são subm etidos os m enores.
O s estudos feitos pelos pesquisadores da O rganização abrangeram 19 países.O s dados levantados
revelam que 7 a 34 porcento dasm eninassofrem abusos sexuais.O s m eninos,de 3 a 29 porcento.Tais dados são m ais elevados quando se trata de países em
desenvolvim ento.
N o Brasil,óbvia e infelizm ente,esse problem a
tam bém é grave.Apenas no R io de Janeiro,pesquisa
realizada com 146 crianças e adolescentes assistidos
pelo Am bulatório de Atendim ento à Fam ília – AAF,do
Instituto de Puericultura e Pediatria M argão – G esteira
– U niversidade Federaldo R io de Janeiro – U FR J,encontrou 35 porcento de ocorrências de m aus-tratos físicos,21 porcento de m aus-tratos psicológicos e 15
porcento de abuso sexual.O am bulatório dá atendim ento a pessoas de até 18 anos de idade,vítim as de
violência dom éstica.D e acordo com esse trabalho,50
por cento dos casos encam inhados à instituição durante os últim os dois anos foram clinicam ente confirm ados com o agressão.
A Associação Brasileira de Psicanálise se tem
preocupado em estabalecero perfilde crianças e adolescentes vítim as de violência dom éstica.Em face da
dificuldade em detectar a violência contra a criança,
pois “as m arcas de espancam ento podem desaparecerdepois de alguns dias e nem todas as form as de
abuso sexualprovocam alterações físicas”,dividiu os
entrevistados em casos suspeitos e confirm ados.
Entre os casos suspeitos,a ocorrência de m aus-tratos
ligada a abuso sexualganha destaque:32 porcento.
D esses,28 porcento foram seguidos de violência física,25 porcento de negligência e 16 porcento de m aus-tratos psicológicos.
N os casos de agressão confirm ada,a violência
sexuallidera as suspeitas,segundo a pediatra Sylvia
R egina M oraes,coordenadora da pesquisa conduzida
pelo am bulatório a que m e referi.
Em se tratando de abuso sexual,as m eninas são
as vítim as m ais com uns.D eve-se levarem conta,porém ,que o abuso sexualem m eninos,porestarassociado ao hom ossexualism o,ocorre de form a m ais velada.
O extrato sociala que pertencem as crianças e
adolescentes com os quais foifeita a pesquisa é o de
fam ílias de baixa renda.O abuso sexual,porém ,não é
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realidade apenas das classes econom icam ente m ais
pobres.A m esm a pediatra adverte:“É um problem a
que perpassa toda a sociedade,m as com o os pobres
se dirigem ao serviço público,fica m ais fácilfazerestatísticas de seus casos do que das pessoas atendidas
em consultórios particulares, que pagam pelo silêncio”.
No que dizrespeito ao agente da agressão,segundo o m esm o levantam ento do am bulatório do Rio de Janeiro,os resultados são contundentes:em 59 porcento
doscasosconfirm adose em 55 porcento nossuspeitos,
osautoresda violência são ospais.A m ãe,destaca-se:é
responsávelpor40 porcento nos casos confirm ados e
por29 porcento nos suspeitos.Esse fato explica-se por
ser a m ãe a pessoa da fam ília que perm anece m ais
tem po em contato com a criança.
Em relação às causas da violência,sobressaio
fato de a fam ília e a sociedade com o um todo serem
possuidoras de perfilde violência. Alguns resultados
transparecem na pesquisa do Am bulatório de Atendim ento à Fam ília:o alcoolism o em pelo m enos um dos
pais ou responsáveis,em 35 porcento das ocorrências;
uso de drogas,em 20 porcento dos casos;desem prego,em 39 porcento das vezes;agressão física ou verbalentre os pais ou responsáveis,e 28 porcento;e,em
30 porcento das vezes,está presente a história de violência na geração anterior.
Esse últim o dado é im portante para entender,inclusive,porque o parceiro que não executa a violência
não im pede que o outro o faça.“Estudos internacionais
m ostram que as pessoas buscam parceiros que repitam com portam entos de seus país”. C om preende-se
então,porque tantas m ulheres com pactuam com m aridos agressores:tanto porque é isso que viveram na infância quanto pela falta de escolha entre ficarou sairde
casa.
O m esm o deve serdito da sociedade que aceita a
violência,calando-se diante dela,seja a violência física
específica,seja a violência surda e indiferente praticada
pela falta do m ínim o para um a vida digna.A título de
exem plo,faço referência a dados divulgados pela im prensa localrecentem ente:de acordo com o C onselho
Estadualde D efesa da C riança e do Adolescente do
Estado de Pernam buco,no sertão atingido pela seca,
10 porcento dasm eninasse prostituem .Essa situação o
juizda vara da infância e da juventude do Recife,LuizCarlos Barros Figueiredo,considera de calam idade pública.
Não há dúvida de que o juiz tem razão (C .B.22-5-99).
N ossa sociedade é um a sociedade violenta.D e
um tem po para cá,o País se vem espantando com as
cifras da violência dentro das próprias fronteiras.O M inistério da Justiça, segundo noticiou a im prensa
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nacional, “está fazendo um m inucioso levantam ento
da violência no país que,segundo o M inistro R enan
C alheiros,é o cam peão m undialde hom ocídios”.O s
dados iniciais do levantam ento com provam que, no
ano que findou,19 m ile 4 pessoas foram assassinadasem 24 Estadosda Federação e no D istrito Federal.
N essa estatística,não estão incluídos São Paulo,o
Estado m ais populoso do Brasile com o m aiornúm ero
de ocorrências policiais,e Santa C atarina,porque ainda não encam inharam seus dados.
Atualm ente,está em destaque a questão da violência nas escolas,a violência entre os jovens e a por
eles perpetrada.Esse fato,no entanto,não pode servir
para m atizarum a verdade m ais cruel.“É violenta,dentro e fora das escolas,a vida de jovens que convivem
com o desem prego,deles ou dos pais,que estão privados do acesso ao lazere ao consum o e que desde
m uito cedo costum am estarem contato direto com o
crim e e a tentação das drogas” (Folha de S. Paulo
9-5-99.).
N o que se refere ainda às crianças, além dos
problem as específicos sobre a saúde m entale física
das vítim as,a violência produz tam bém consequências graves em term os dos custos da recuperação.O
estudo da O rganização M undialda Saúde apresenta
osEstadosU nidoscom o exem plo nessa questão:nesse país,os gastos m édicos para tratarde 2 m ilhões de
vítim as de m aus-tratos são,aproxim adam ente,da ordem de 12,4 bilhões de dólares,levando-se em conta
que o tratam ento dos problem as provocados pela
agressão pode prolongar-se porvários anos até à cura
definitiva.
Isso nos Estados U nidos, Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores.N os países denom inados periféricos,tudo leva a crerque os custos não
são tão altos,sim plesm ente porque nem existe preocupação institucionalpara talproblem a.N esses países,sim plesm ente não se recupera ninguém .
O utro fator de extrem a gravidade a considerar
relaciona-se com asconsequênciasde um a vida infantilagredida:a violência perpetua-se.D e acordo com a
pesquisa feita pela U niversidade de W ashington,a violência e o autoritarism o dos pais severos são tão nocivos quanto a negligência.G ritos,tapas e castigos tem
efeito direto no aum ento da agressividade da criança.
O utras pesquisas no cam po da psicanálise levam tam bém à conclusão no sentido de que quanto m ais
agressivosforem ospais,m aisviolenta será a criança.
Sabe-se hoje,pelos estudos e descobertas no
cam po da antropologia,da psicologia e da psicanálise,
que a agressividade hum ana é um dinam ism o vitale
benéfico quando trabalhado com equilíbrio e seguran-
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ça.Sabe-se poresses ram os do conhecim ento hum ano que um a criança agressiva é vítim a de paisagressivos,de abusossexuais,de abandono,de falta de afeto
e segurança.
O s especialistas da O rganização M undialda Saúde que analisaram o problem a da agressividade contra ascriançasdefendem a constituição de um sistem a
m undialde coleta de dados sobre m aus-tratos e negligência,para periodicam ente avaliaro im pacto dessa
triste realidade em term os de saúde pública e de custos m édicos. C olocam essa questão com o desafio
para o próxim o m ilênio.
SenhorPresidente,Senhorase SenhoresSenadores, é profundam ente constrangedor observar que às
portas do terceiro m ilênio e em época de tecnologia de
ponta,não haja m ecanism os e program a de ponta para
trabalhara m ente hum ana,a fim de conform araspessoas a padrões adequados de relacionam ento,a posturas
e disciplina realm ente civilizadasno que se refere à aceitação,à convivência e ao trato com as crianças,e entre
as pessoas de m odo geral.
Tenho um a certeza:não haverá realcivilização,
aquie alhures,enquanto crianças e adolescentes não
forem vistos e tratados com afeto e form ados com m etodologias e atitudes pedagogicam ente corretas.N esse cam po,papelprim ordialcabe à fam ília,m as grande
responsabilidade cabe tam bém ao Estado.É no âm bito dessasduasinstituiçõesque se form am oscidadãos
do am anhã.Acredito que ainda há tem po para,dignificando as tecnologias de ponta,especialm ente os m eios de com unicação de m assa,corrigir as distorções
existentes e assegurarm elhorqualidade de vida,ainda no presente.
Poresses dados e com entários,sim ples e sintéticos,torna-se evidente a necessidade,atualidade e im portância do Dia M undialcontra a Violência Infantil.
Era o que eu tinha e desejava dizer.
SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO ) – Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,são graves e profundas as carências educacionais que, lam entavelm ente,ainda caracterizam nosso País.Porisso m esm o, devem ser saudadas com efusão as iniciativas
voltadas para a elevação do níveleducacionalde nossa população.
N esse contexto, desejo, hoje, congratular-m e
com a C onfederação N acionalda Indústria (C N I)pelos
ingentes esforços que vem desenvolvendo – em particularao longo dos últim os anos – no com bate à baixa
escolaridade dos trabalhadores brasileiros.
N a verdade,não é novo o em penho da indústria
brasileira na área
educacional. A
educação
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fundam entale a profissionalaparecem com o um de
seus principais objetivos desde a criação do Sesie do
Senai,há m ais de 50 anos.Só no Estado de São Paulo,porexem plo,o Sesiproporciona ensino fundam entala 170 m ilalunos,enquanto nos cursos técnicos do
Senaisão contabilizadasquase 1 m ilhão e 300 m ilm atrículas porano.
Investir na educação do trabalhador, com os
olhos voltados para o futuro,não é,portanto,nenhum a
novidade para a indústria brasileira.N o entanto,conseguir concretizar investim entos m aciços com recursos vindos especialm ente da união de em presas da
iniciativa privada é um m arco im portante para o crescim ento do nívelde escolaridade no Brasil.E os investim entos a que nos estam os referindo abrangem os diferentes níveis da educação:desde projetos voltados
para a erradicação do analfabetism o e acesso ao ensino fundam ental– este encabeçado pelos cursos supletivos– indo até o ensino universitário,passando,evidentem ente,pela form ação profissional.É preciso m encionar,
tam bém ,um a notáveldem onstração de força das em presas,que foia criação,em 1997,do Canaldo Conhecim ento,a TV Futura,envolvendo profissionaisde prim eira
linha que trabalham usando um a linguagem inovadora
para a com unicação de conteúdos consistentes e bem
elaborados.
O corre que os em presários da indústria nacional
perceberam que os avanços tecnológicos e a globalização,fenôm enos tão m arcantes neste fim de século,trazem inovaçõesque exigem trabalhadorescada vezm ais
qualificados.Hoje,a obsolescência é um fenôm eno que
não atinge apenasosequipam entosdasunidadesfabris,
podendo afetar, tam bém , sua m ão-de-obra. O que o
m ercado de trabalho dem anda,atualm ente,são pessoas polivalentes,m ultifuncionais,versáteis,adaptáveis e
com capacidade para se m anterem atualizadas.A posse
de conhecim entos e a capacidade de continuara adquiri-lossão hoje,m aisdo que nunca,condiçõesessenciais
para teracesso ao em prego.
D aras costas à m odernidade não representava,
é óbvio,um a alternativa plausívelpara a indústria nacional. Afinal, sua sobrevivência está condicionada à
sua capacidade de com petir,dentro e fora do m ercado
nacional,com m ercadorias produzidas portrabalhadorescujo nívelde educação é superiorà m édia de escolaridade do trabalhador brasileiro.Assim ,a indústria
nacionaldecidiu alargar,m ais um a vez,a sua função
sociale abraçarprogram as m aciços de educação do
trabalhador.
A partir dessa com preensão, a C onfederação
N acionalda Indústria,porm eio do SESI,do SEN AIe
do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), vem concentrando
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esforçosainda m aiorespara enfrentaro desafio de educar
o trabalhadorbrasileiro.Para em preenderessesesforços,
osindustriaisbrasileirostêm um a m otivação bem objetiva:
o enfrentam ento da concorrência,aquie lá fora,exige que
asem presaspossuam quadrosde pessoalm elhorqualificados;qualificação que é necessária para o increm ento
da produtividade e,m aisainda,para a m elhoria da rem uneração do trabalhador.
SenhorPresidente,Senhoras e Senhores Senadores, dentre as novas iniciativas da C N I, deve ser
destacado o “Program a SESI– Educação do Trabalhador”.Voltado para a prom oção da responsabilidade
socialda em presa e o exercício pleno da cidadania
dos trabalhadores,trata-se do m ais am bicioso projeto
de erradicação do analfabetism o e acesso à form ação
escolarjá im plem entado no País pela iniciativa privada. U tilizando-se exclusivam ente de recursos da indústria brasileira,a proposta prevê a elevação do nível
de escolaridade de 1 m ilhão de trabalhadores analfabetos ou subescolarizados,em todo o território nacional, até o ano 2000, lançando m ão, principalm ente,
dos m étodos de educação à distância.Seu público é
constituído porjovens e adultos dos diferentes setores
industriais.
Com efeito,a necessidade de elevaro nívelde escolaridade do trabalhadorbrasileiro é prem ente.Com a
globalização acirrando a concorrência em todos os níveis,o em presariado brasileiro adotou o seguinte lem a:“Se
não educar o trabalhador,a indústria será reprovada”.
Afinal,o índice de analfabetism o no Brasilainda atinge
alarm antes 18% .Dos 74 m ilhões de brasileiros inseridos
na econom ia form al,10 m ilhões são considerados subescolarizados – ou seja,não têm sequero curso prim ário.Enquanto um trabalhadornos países ricos tem ,em
m édia,12 anos de escolaridade,no Brasil,a escolaridade m édia do trabalhadornão alcança 4 anos.E se observam os o setorindustrialem particular,a situação agrava-se ainda m ais:a m édia caipara m enos de 2 anos de
escolaridade.M esm o em com paração com alguns países latino-am ericanos,com o nossa vizinha e parceira do
M ercosul,a Argentina,a situação brasileira é bisonha:lá,
a m édia de escolaridade do trabalhadoré de 8 anos.
Evidentem ente que essa situação não é produto
do acaso,m as sim resultado de políticas governam entais equivocadas,que vigoraram porm uitas décadas e
só recentem ente com eçaram a ser retificadas.O investim ento do G overno brasileiro em educação situa-se em cerca de 3,8% do PIB (Produto Interno Bruto)ao ano – o equivalente a 2 bilhões e 900 m ilhões de
reais –,contra 7% do PIB em Israele 6% nos cham ados “tigres asiáticos”.
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Recentes estatísticas m undiais colocam o Brasilno
roldos Países com m enorescolaridade de sua população,situação que,evidentem ente,prejudica nossa participação no m ercado globalizado. A causa geralm ente
apontada com o fundam entalpara a elevada produtividade
que se observa nos “tigres asiáticos”é o rápido aum ento
que aqueles países conseguiram assegurarna escolarização de sua população.Enquanto países com o o Brasil
e a Índia deram ênfase ao ensino universitário,a Coréia e
seus vizinhos preferiram centrar a atenção no ensino
fundam ental.
N os Estados de m aiorpeso industrial,há a nítida
percepção de que a educação é fundam entalà indústria.
No Rio de Janeiro,em setem bro de 1997,apenas 18%
dos 577 m ilindustriários possuíam o segundo grau com pleto,contra 48,5% com prim eiro grau incom pleto e 12%
abaixo do curso prim ário.N a R egião N orte do País,essesdadosse agravam ,com indicadoresde analfabetism o bem m ais elevados.
SenhorPresidente,Senhoras e Senhores Senadores,os esforços da C N Ino cam po da educação se
desenvolvem em m uitasfrentes.Em todososcursosdo
Senai,porexem plo,foram introduzidas noções básicas
de inform ática,m eio am biente,m etrologia,segurança e
saúde no trabalho,qualidade e inglês técnico.A deisão
de incorporaressas com petências genéricas em todos
os currículos partiu da constatação de que se trata de
conhecim entos fundam entais,que,atualm ente,são exigidos em qualquerárea de atuação profissional.Ao m esm o tem po,preocupado com que seus docentes se m antenham atualizados com a realidade do m undo produtivo
e em presarial– estando,portanto,aptos a oferecerm elhortreinam ento aos trabalhadores – o Senaiestim ula-os a conciliarem suas funções pedagógicas com a
prestação de assistência técnica e tecnológica.
O utra iniciativa que conta com o apoio da CNIé o
Telecurso 2000,um program a de educação à distância
que,porseu notávelalcance social,não encontra paralelo
no m undo.O Telecurso 2000 é produto de um a parceria
entre a Fiesp e a Fundação Roberto M arinho,com a colaboração do Sesie do Senai.
Asociada a outras entidades em presariais,a C N I
tam bém se faz presente na TV Futura,o C analdo C onhecim ento.D entro de sua cota de patrocínio do canal,
a C onfederação N acionalda Indústria está produzindo,
em parceria com a Fiesp,um a série de program as e
cam panhas a serem veiculados pela em issora,abordando tem as de interesse im ediato do trabalhador,
com o prevenção de acidentes,saúde e nutrição,educativos e de variedades.
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O Futura é,com certeza,um em preendim ento extraordinário.Trata-se do prim eiro canaleducativo totalm ente financiado e produzido pelo setorprivado.C aracteriza-se,nessa m edida,com o um serviço público oferecido pela iniciativa privada.Em bora seja transm itido
porm eio de TV porassinatura,o acesso à sua program ação é assegurado gratuitam ente a entidadese instituições
de utilidade pública,tais com o escolas,creches,sindicatos,igrejas,em presas,hospitais,bibliotecas,penitenciárias e associações,entre outros.Com ele,as em presas e
instituiçõesda iniciativa privada que o m antêm estão dando um a resposta concreta à convocação do Presidente
Fernando H enrique em prolda educação brasileira.
O Instituto Euvaldo Lodi(IEL),que tem porm issão
institucionalprom overa interação entre a universidade
e a indústria,desenvolve um a série de program as e
projetos.U m dos program as m ais im portantes do IEL é
o de Estágio Supervisionado na Indústria,que oferece
aos estudantes a oportunidade de colocarem prática
conhecim entos teóricos obtidos nas universidades.M erece serdestacado,ainda,o Program a de Incentivo ao
R etorno de Talentos,que o IEL prom ove em colaboração com o M inistério das R elações Exteriores.N esse
program a,doutorandosbrasileirosno exteriortêm oportundiade de voltarao País,com despesas pagas,para
passar30 dias em contato com em presas ou instituições de desenvolvim ento científico e tecnológico.
SenhorPresidente,Senhoras e Senhores Senadores,as estatísticas m ostram que há um a redução generalizada na ocupação de m ão-de-obra pela indústria.
Essa realidade é m ais acentuada,porém ,entre os trabalhadores m enos escolarizados.D ados da Federação
das Indústrias do R io de Janeiro (FIR JAN ) m ostram
que,em relação ao ano de 1989,que precede a abertura com ercial,enquanto se reduziu o em prego entre trabalhadores com o prim eiro grau incom pleto, cresceu
85% o em prego de trabalhadores com o prim eiro grau
com pleto e 31% o de trabalhadores com o segundo
grau com pleto.
O presidente daquela entidade,Eduardo Eugênio
G ouvêa Vieira,afirm a:
“O trabalhador m ais escolarizado tem
m aior produtividade no trabalho, pode assum irtarefas m ais com plexas e se adaptarcom
m aior facilidade às m udanças no processo
produtivo.O que reverte para a em presa m enores custos de produção e m aior qualidade
dos produtos”.
Já estudos do pesquisador Law rence Lau, da
U niversidade de Berkeley,nos Estados U nidos,m ostram que o crescim ento de 1% no tem po de escolari
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dadeda força de trabalho pode representarum acréscim o de produtividade de 0,4% em apenas um ano.
Portudo isso,percebe-se que o esforço da C onfederação N acionalda Indústria no com bate à baixa
escolaridade dos trabalhadores brasileiros,a parde representarrelevante contribuição aosinteressesnacionais,constitui,tam bém ,iniciativa do m aiorinteresse para
a própria categoria que congrega.
É com essa com preensão que o Presidente da
C N I,nosso nobre colega,SenadorFernando Bezerra,
declarou:
“Assim , a atuação do Sistem a CNI na
área educacionaltem a am plitude do horizonte
da indústria brasileira.O lim ite é a qualificação
do trabalhadorbrasileiro para que o nosso produto tenha um grau de qualidade e um nível
de com petitividade sem elhante ao que é produzido no resto do m undo.Só assim poderem os nos im porno m ercado globalizado,gerando divisas para o País, am pliando o poder
aquisitivo de nosso m ercado e m elhorando as
condições de vida da população brasileira.”
SenhorPresidente,Senhoras e Senhores Senadores,pela significativa contribuição que a C onfederação N acionalda Indústria tem dado à m elhoria da educação brasileira ao longo de décadas,e,especialm ente,pelo esforço ainda m aiordesenvolvido nos últim os
anos,desejo deixarconsignadas nos anis da C asa m inhas efusivas congratulações à entidade.
Era o que eu tinha a dizer.
M uito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (M arluce Pinto)– A Presidência lem bra aos Srs.Senadores que a sessão de
sexta-feira se realizará às 9 horas.
N ada m ais havendo a tratar,a Presidência vai
encerraros trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 52
minutos.)

––––––––––

DISCURSO PROFERIDO PELA SRª
SENADORA EMILIA FERNANDES NA
SESSÃO DO DIA 1º/06/99, QUE SE
REPUBLICA
A
PEDIDO
DA
PARLAMENTAR:
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A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PD T-R S.
Pronuncia o seguinte discurso.)– Sr.Presidente,Srªs
Senadoras,Srs.Senadores,nesta tarde,quero registrara realização do V Encontro do Fórum de M ulheres
do M ercosul,ocorrido de 23 a 25/05/99 em M ontevidéu,na R epública O rientaldo U ruguai,onde participam os,juntam ente com um a delegação com posta por
m ais de 20 m ulheres brasileiras,coordenada pela Presidente do C apítulo do Brasilno Fórum de M ulheresdo
M ercosul,a D eputada M aria Elvira Ferreira,do Estado
de M inas G erais.
Participaram do Encontro aproxim adam ente 250
m ulheres, dentre em presárias, políticas, sindicalistas,
educadoras dos quatro países do Bloco Regional.
O Fórum de M ulheres do M ercosul,tem com o
Presidente R egionala D rªLaura Velasquez,da Argentina,e com o 1ª Vice-Presidente um a brasileira,a D rª
Ângela Prata de Assis;2ªVice Presidente,Francisca
R uíz D ias de Echeverria (Paraguai);e Secretária G eral,Electra de Las C arreras (U ruguai).
É ainda integrado por representantes do Setor
Político,do SetorExecutivo C ulturaldo SetorEm presariale do SetorLaboral.
Foicriado em novem bro/1995,em Buenos Aires,
com o resultado de jornadas de trabalho sobre
“IN TEG R AÇ ÃO M ER C O SU L: Visão das M ulheres”,
tendo seus estatutos aprovados em 17/07/1997,possuiC apítulos N acionais em cada País m em bro.
Fundam entado na ação conseqüente desenvolvida porm ulheres em presárias,políticas,sindicalistas,
educadoras e profissionais liberais,que sem deixarde
lado a problem ática de gênero,desejam instalara partirda visão dasm ulheres,a discussão,a participação e
a ação de todos os setores da sociedade sobre a nossa necessária presença no desenvolvim ento do
M ER C O SU L.
O V Encontro de M ulheres do M ercosul,contou
com a presença de várias autoridades e representantes de entidades,entre elas cabe ressaltar:
M inistra de M ulheresda R epública do Paraguai–
D ra.C ristina M uniz.
Senadora N acionaldo Paraguai– D ra.Ilda M ayeregger.
Em baixadora de C osta R ica no U ruguai– D ra.
M aria Eugenia Q uesada Fonseca.
M inistro de R elações Exteriores da R .O U ruguai
– D r.D idierO pertti.
Em baixador dos Estados U nidos no U ruguai–
D r.C ristopherAshby.
Em baixadorElbis R osselli– D iretordo M ercosul
do M inistério de R elações Exteriores do U ruguai.
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Sub-D iretora do M ercosul do M inistro de
R elações Ext.do U ruguai– D ra.M iriam Fraschini.
D ra.M arcela M anuel– C oordenadora G eralda
Secretaria da M ulher– M isiones/Argentina.
D ra.
Yolanda
N.
de
Aw ada
–
D iretora-C oordenadora da Área M ulherEm presária –
C âm ara de C om ércio Argentina Arábe.
D r.José Fernando Valim – Prim eiro Secretário
de Em baixada do Brasilno U ruguai.
R epresentante da U N IFEM no Brasile no C one
SulD ra.Branca M oreira Alves.
Presidenta da C entralG eraldos Trabalhadores
do Paraguai– Sra.Sônia Leguizam ón.
D rª Julia B. Paolillo – C oord. do Program a
Interam ericano de Prevenção da Violência IIN –
Instituto Interam ericano da C riança da O EA –
O rganização dos Estados Am ericanos.
R epresentantes da U nião Européia.
R epresentantes do BID (Banco Interam ericano
de D esenvolvim ento).
H ouve um a m esa redonda da R eunião
Especializada da M ulher do M ercosul, do G rupo
M ercado C om um ,e o Brasil,que deveria terenviado
um a m ulher para representá-lo oficialm ente,
infelizm ente não o fez.
É im portante ressaltar,com o ponto positivo,a
atenção dispensada pelo Em baixador do Brasilno
U ruguai, D r. Luiz Augusto C osta, pela C onselheira
Ana M aria Fernandes,bem com o pelo 1ºSecretário
da Em baixada,Sr.José Fernando Valim ,que deram
um a atenção especial às Parlam entares e à
delegação com o um todo.
D urante o encontro, foi realizada um a
retrospectiva das ações do Fórum ,análise de data e
critérios para a com posição da diretoria regionale
nacional; oportunidade em que eu, que ocupo a
Vice-Presidência do SetorPolítico do C apítulo Brasil,
fuiconvidada e passeia integrara D ireção R egional
do Fórum de M ulheres do M ercosul,na qualidade de
representante política no Brasil.
O Forum de M ulheres do M ercosuljá realizou
cinco Encontros Internacionais:
² I Encontro – C anelones/U ruguay –
abrilde 1996.
– C riação de C apítulos N acionais – que
institucionalizados juridicam ente em cada
País se converteram na representação nacionaldo FO R U M R EG IO N AL.
² II Encontro – Belo H orizonte/Brasil –
dezem bro de 1996.
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– Elaboração do Plano Estratégico de
Ação 1997-2001 a ser executado pelos países m em bros.
²IIIEncontro – Assunção/Paraguai– junho de 1997.
– Participação da Presidenta R egionale
das presidentas dos C apítulos N acionais na
reunião do C onselho M ercado C om um e C úpula Presidencial do M ercosul (Presidentes
dos Países) solicitando o reconhecim ento do
FO R U M com o órgão de consulta perm anente.
– O bjetivo alcançado através da R esolução nº 20/98 do G rupo M ercado C om um ,órgão institucionaldo M ER C O SU L que criou a
R eunião Especializada de M ulher R EM ,integrada porrepresentantes governam entais dos
Estados Partes.
– N o artigo 2º de R esolução consta a
participação do FO RUM DE M ULHERES DO
M ERCO SUL, com órgão de assessoram ento
da REM ,o que consideram os um espaço im portante da m anifestação e conquista.
– IV Encontro – Buenos Aires /Argentina – abrilde 1998.
C onjuntam ente com o IEncontro de Legisladoras N acionais dos Países M em bros.
– Se estabelece com o m eta a harm onização das legislações existentes sobre a m ulher.
– C onjuntam ente se realiza um a reunião
de negócios de em presárias do M ercosul.
O V Encontro se realizou recentem ente, em
M ontevideo/R O U sob a coordenação da D ra. N elly
M organti,Presidente do C apítulo U ruguai,sendo que
o VI,será no próxim o ano ,no Brasil.
D entre as reuniões específicas de trabalho do V
Encontro,cabe ressaltar a questão laborale sindical,
cujo tem a escolhido foi“A m ulhere o m ercado de trabalho integrado sob a luzda problem ática da igualdade de
oportunidades”.
N o setorem presarial,acentuou-se a discussão na
questão das pequenas e m icroem presas do M ercosule
a ação das m ulheres em presárias em cada região dos
Estados-m em bros.
N o setorpolítico – que foia M esa de que participei,inclusive fiz um pronunciam ento,houve um debate
entre osquatro países–,a reunião foirealizada no Palácio Legislativo,onde tratam os da análise da ação dos
governo
e dos órgãos governam entais res-
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ponsáveispela defesa dosdireitosda m ulher(inclusive
no Parlam ento)nospaíses-m em brosdo M ercosule sobre a questão da legislação,instrum entos e planos de
ação.Esse grupo de trabalho foiim portante tam bém
porque ele se desm em brou em dois m om entos: as
m ulheres políticas e as representantes da área cultural,educacional,acadêm ica,entenderam que não se
pode tratar a questão M ercosulna visão realista da
verdadeira integração se não aproveitarm os a cultura
e a educação desses povos,que têm coisas sem elhantese m uita riqueza;questão que tam bém foitrabalhada visando a fortalecera dem ocracia com eqüidade
de gênero a partirda visão culturale educacional.
Ficou ainda definido que,nos próxim os dias 13 e
14 de junho,será realizada um a reunião da D iretoria
R egionaldo Fórum no Paraguai,tam bém com o continuidade da 2ªR eunião Especializada,que será realizada nos dias 11 e 12,que está sendo organizada especificam ente pelo Paraguai.
O Fórum de M ulheres do M ercosulparticipará de
um outro im portante evento: a C onferência N afta-M ercosul– Im pacto Sobre as M ulheres,a se realizarem outubro deste ano no C anadá.
Q uero registrar, Srs. Senadores, parte do pronunciam ento que fiz durante m inha participação no
grupo político.N a ocasião,afirm eique a dim ensão hum ana do processo de integração do C one Sulé m uito
pouco percebida pela sociedade em geral.R eflexo típico de talatitude é a concepção generalizada de que
o M ercosul seria um projeto m eram ente com ercial
destinado a darvazão aos interesses do capitale das
em presas transnacionais.
Entretanto, se considerarm os o M ercosulm ais
do que um a m era união aduaneira,um verdadeiro instrum ento de desenvolvim ento da produção e de incentivo à com petitividade da econom ia brasileira,é preciso adm itirque o alcance de tais m etas exige a m odernização de nosso sistem a produtivo,o que com preende a atualização não só da base tecnológica com o
tam bém das relações de trabalho.
N ão há dúvida de que o M ercado C om um do
C one Sulé um a realidade política e um fato econôm ico
da m aior relevância no cenário m undial. Entretanto,
para que seja tam bém um a realidade socialincontestável,não se poderá perm itirque sua capacidade produtiva seja afetada porprocedim entos discrim inatórios
e obsoletos em relação à m ulher,cuja participação é
indispensávelnum processo de desenvolvim ento m oderno,equilibrado e justo.
N o que se refere aos direitos da m ulhere à garantia de sua igualdade nas relações fam iliares e labo-
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rais,verificam -se notáveis divergências nos sistem as
jurídicos internos de cada Estado-m em bro.
A presença dessasdisparidadesm ostra a necessidade de um a unificação em nívellegislativo.N o estágio em que se encontra o nosso projeto integracionista
do C one Sul,m uito distantes estam os de um a condição supranacional.N o entanto,relativam ente à m ulher
e à fam ília,vislum bra-se um a harm onização m ais viável,dadas as afinidades históricas no que se refere à
inserção da m ulher,com o fatorprodutivo,no processo
de desenvolvim ento econôm ico dos países envolvidos.
Vale ressaltar,poroutro lado,que a Am érica Latina não seguiu o m odelo econôm ico dos países industrializados, onde a m aior inserção das m ulheres no
m ercado de trabalho ocorreu em período de m aior
crescim ento econôm ico e escassez de m ão-de-obra.
N a Am érica Latina,ao contrário,foia crise econôm ica
que levou um enorm e contingente de m ulheres para o
m ercado de trabalho e essa ação provocou um significativo crescim ento da População Econom icam ente
Ativa – PEA fem inina,som ada à m ão-de-obra m asculina.
M esm o assim ,sabem os que a m ulhernão passou a serconsiderada im portante geradora de renda,
porrazões culturais que todos conhecem os,que vêm
identificando ainda o trabalho da m ulher com o um a
m odalidade com plem entarà do hom em e,consequentem ente,m enosrem unerada e até m enosprestigiada.
Por outro lado,registram os ainda que o Brasil
está enfrentando profundas dificuldades do ponto de
vista econôm ico,político e social,resultado das altas
taxas de juros do m undo e do atrelam ento sem precedentes ao capitalespeculativo internacional,com sérias repercussões em todos os cam pos da sociedade
brasileira.
Em conseqüência dessa brutal recessão que
atinge a econom ia nacionalem todos os setores, o
Brasilé o quarto paísdo m undo em núm ero de desem pregados, já chegando perto de 20% da população
econom icam ente ativa.É um a situação de tam anha
gravidade que,neste ano,o desem prego é tem a da
C am panha da Fraternidade, prom ovida pela C onferência N acionaldos Bispos do Brasil– C N BB, não
apenas apontando para o fato da dim inuição do trabalho,m as nos perguntando o porquê disso.
A ideologia neoliberalpatrocinadora dessa crise,
que construiu e referendou o dom ínio,sem dúvida,
selvagem do m ercado sobre as nossas sociedades,
foiproposta em 1990, em W ashington, por representantes do governo norte-am ericano, do Banco
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M undiale do FM I,que realm ente fizeram com que se
estabelecesse essa política em vários países da Am érica.
Lem breitam bém que a C onferência Internacionalda M ulher,realizada na China em 1995,já alertou e
reconheceu que as propostas neoliberais expressas –
segundo o Docum ento de Beijing – naspolíticasm acro e
m icroeconôm icas, incluindo o reajuste estrutural, nem
sem pre foram desenhadas levando-se em conta seus
im pactossobre asm ulherese asm eninas,especialm ente aquelas que vivem na pobreza.
E, aliados aos aspectos legais e econôm icos,
m uitos outros fatores de ordem educacional,culturale
política estão relacionadoscom o desenvolvim ento socialda m ulherna Am érica do Sule poderão,sem dúvida,serum notávelim pulso ao M ercosul,na m edida em
que as próprias m ulheres participem m ais ativam ente
dessas questões.
Fizem os um a série de questionam entos em relação ao acesso,à distribuição educacionalpara a m ulher,à sistem ática utilizada pelas em presas quanto ao
cuidado com as m ulheres,no que se refere a creches,
ao atendim ento à educação.R egistram os,concluindo,
que a situação de desigualdade e injustiça em que vivem nossos povos resulta do processo histórico de
atrelam ento aos interesses dos poderosos grupos
econôm ico-financeiros internacionais,estreitam ente ligados a grupos nacionais desvinculados da realidade
sociale despidos do espírito patriótico, em um a de
suasvariáveism aisgraves,que é a discrim inação política,social,econôm ica e culturalque recaisobre nós,
m ulheres latino-am ericanas.
A realidade atual,portanto,im põe que a presença das m ulheres nos centros de decisão política seja
ainda m aisefetiva e eficiente,advertindo sobre a gravidade da crise,denunciando os desm andos e apresentando propostas.M ais do que nunca,a conquista de
igualdade de gênero, além das questões pontuais,
passa pela m udança radicalda atualpolítica econôm ica e dos seus trágicos desdobram entos sociais e políticos.
Afirm am os que nós,as m ulheres do Brasil,da
Argentina,do U ruguai,do Paraguaie outrospaíses,tem os a grande responsabilidade de,ao lado das sugestões e propostas econôm icas,inserirnos debates a sensibilidade,o espírito coletivo,a fraternidade,o hum anism o e o senso m ais profundo de igualdade.
Poroutro lado,cham am os atenção para o docum ento final,resultante dos trabalhos em grupo – pedim os,inclusive,o registro,nos Anais da C asa,do docum ento intitulado “O fatorinstitucional– a próxim a tarefa
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do M ercosul”,e o resultado pontualdas questões que
lá foram definidas.
Entre as propostas m ais significativas se destacam :
– C om patibilizara legislação preventiva
da violência fam iliar, propondo um currículo
escolar onde se incluam tem as sobre a violência, assim com o a regulam entação da
não-violência nos m eios de com unicação;
– Prom over a criação de m ecanism os
de ação afirm ativa para assegurar a participação efetiva da m ulhernos espaços de decisão política;
– Agilizara adequação das legislações
aos novos paradigm as em relação ao m ercado de trabalho para que contem plem projetos
com novas alternativas e perspectivas de trabalho para essa grande m ão-de-obra hoje
desem pregada;
– O ferecer assessoram ento quando se
im plem entem os m ecanism os dos segm entos dos direitos consagrados no Acordo SocialLaboraldo M ercosul,para que se priorize
a verificação do cum prim ento pelos países
do princípio da não-discrim inação em razão
do sexo;
– Prom over, em nível regional, ações
que favoreçam o acesso ao crédito das m édias e pequenas em presas,através da destinação de fundos e de linha de crédito, fom entando a sim plificação de trâm ites legais;
– C riar um organism o de estrutura supranacional de consulta, assessoram ento e
resolução de conflitos, principalm ente das
m édias e pequenas em presas do M ercosul,
para que agilize e resolva objetivam ente os
problem as do setor.
Poroutro lado,destacou-se,à luz da problem ática da igualdade de oportunidades, a necessidade
de prom overa participação das m ulheres no Subgrupo 7,que é o grupo industrial,e Subgrupo 10,que é
o laboral, do G rupo M ercado C om um do M ercosul,
grupo oficialexistente nesse país.
Finalm ente,ao térm ino do encontro,aprovou-se um docum ento relativo ao fatorinstitucionaldo M ercosul,e,no m esm o,destaca-se que,em bora na atualidade os m em bros do
M ercosulcontem com apossibilidade de recorrera um tribunalarbitralpara dirim irassuasdiferenças,o estado avançadodoBlocoRegionalearealidadequeexistehojenocom ércio
internacionaltornam indispensávela criação de instituições
perm anentes e flexíveis que assegurem a resolução ágilde
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conflitos,perm itam a participação de todos os setores
da sociedade e definitivam ente garantam a viabilidade do
M ercosulem longo prazo.
Assim m esm o,apesarda convicção generalizada
que considera que o M ercosulé um processo econôm ico,
m arcam os a nossa posição,qualseja a de acreditarm os
que o m esm o não pode lim itar-se exclusivam ente a essa
área.M uito pelo contrário,o M ercosulprecisa serum a realidade que avança para form asde integração que englobem aspectos sociais,laborais,culturais e políticos.
Nesse sentido,o Fórum de M ulheres do M ercosul
considera que,para alcançardita realidade,surge a necessidade de um a adequação perm anente da estrutura
institucionaldo M ercosulque contem ple a dem anda da
sociedade.
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Européia,V.Exªs conhecem os dados e sabem da
sua im portância.
Ressalto m ais um a vez que o Fórum das M ulheres
do M ercosulé um órgão de assessoram ento,regulam entado em lei,do G rupo da Reunião Especializada de M ulheres do M ercosul.Desde o ano de 1998,porm eio de
um a resolução,foiaprovado que o Fórum de M ulheresdo
M ercosuldeve assessorar,apoiare sugerirpropostas a
serem discutidas no âm bito dos órgãos oficiais do M ercosul.É im portante que se registre esse fato.
O s dados específicos que estão em nosso relatório
– não entram os em m aiores detalhes –,ressaltam os que
são do m ais alto significado.

Portanto,Sr.Presidente,quero solicitarque todasas
propostas e docum entos,que não estou lendo na íntegra,
bem com o nosso pronunciam ento,sejam publicados nos
Anais da Casa,na sua totalidade.

Acredito que a Presidente do capítulo do Fórum de
M ulheresdoM ercosuldoUruguai,aDrªNellyM organt–que
foiquem sediou e coordenou o encontro –,ficou altam ente
satisfeita,um a vez que foram atingidos os objetivos a que
esse encontro se propôs.

Q uero dizertam bém que toda a docum entação que
recebem os será encam inhada à Com issão Parlam entar
Conjunta do M ercosuldo Congresso Nacional,ao Conselho
NacionaldosDireitosda M ulherdo nosso Paíse ao M inistério das Relações Exteriores,para que haja um a ação integrada na sua im plem entação.

Cum prim ento o Fórum e quero dizertam bém que,em
todososEstadosbrasileiros,estão sendo cham adasaquelas
m ulheres– políticas,educadoras,em presárias,sindicalistas–
quequeiram tom arm aiorconhecim entoarespeitodessaentidade e que possam futuram ente,inclusive,organizá-la em
seus Estados.

Já que estam osfalando de M ercosul,registro tam bém
aexpectativaem tornodedoistem asqueforam m uitodiscutidos,não oficialm ente,nos bastidores desse encontro de
m ulheresdo M ercosul:um delesse refere à questão da dolarização da m oeda argentina,que é um assunto com plexo,
sobre o qualainda há m uitas posições divergentes;o outro
está relacionado a reunião que será realizada no Rio de Janeiro,a cham ada Cim eira Am érica Latina União Européia.
V.Exªs sabem que,em 27 e 28 de junho,49 governantesde paísesda Europa,da Am érica Latina e do Caribe vão reunir-se no Rio de Janeiro num encontro em que
– segundo a im prensa – haverá espaçospara a discussão
de tem as políticos e econôm icos,com o,porexem plo,a
consolidação e o aperfeiçoam ento da dem ocracia nos
continentes;o fortalecim ento dos sistem as judiciários;a
questão dosdireitoshum anose da segurança;a luta contra asdrogas;a reform a no atualsistem a dasNaçõesUnidas;o crescim ento sustentado daseconom ias;o acesso a
m ercados e fluxos financeiros e de investim entos.

O Estado de M inas G erais,realm ente,é o Estado
em que está m elhororganizado esse trabalho,que foifeito
a partirda Deputada M aria Elvira,que foia pioneira nessa
participação do Brasilno Fórum de M ulheresdo M ercosul.
Estam os agora levando-o ao Rio G rande do Sul,nosso
Estado, m as querem os dialogar com outros Estados,
caso estes dem onstrem interesse de se incorporarnessa
luta e nesse espaço de debate referente à questão do
M ercosul.

A expectativa é grande.Sabem osque,hoje,o M ercosulabrange um a população de 211,2 m ilhões de pessoas.
Dele fazem parte quatro paísesoficialm ente,e m aisdoisestão em encam inham ento.Engloba um PIB de US$1,108 trilhão,um PIB per capita da ordem de US$5.330 e um déficitcom ercialde US$15,724 bilhões.Com relação à União

O FatorInstituicional:a próxim a tarefa do M ercosul.
Desde sua criação,a evolução do M ercosultem
sido m uito prom issora.As relações com erciais entre seus
m em bros tem dem onstrado um claro crescim ento ao
m esm o tem po em que se increm enta a confiança dos
Estados frente à com unidade internacional. Definitivam ente o M ercosulfoipensado com o um a sólida garantia
para o desenvolvim ento de seus integrantes.
Porém ,hoje o M ercosulapresenta claros sinais de
fadiga pela com binação das crises financeiras com problem as naturais de consolidação e aprofundam ento do
processo negociador.
Brasil e Argentina, os m aiores sócios do
M ERCO SUL, enfrentam atualm ente um a crise própria
dos processo de crescim ento e dos efeitos negativos das
crises financeiras internacionais.
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Se som am a estas dificuldades as assim etrias
que sem pre existiram entre as m edidas da política
econôm ica (m onetária, fiscale aduaneira) adotadas
individualm ente pelos quatro países;a dificuldade de
levar adiante a consolidação e aprofundam ento das
negociações (sistem a autom otriz, açúcar, código de
defesa do consum idor,tarifas externas com uns e outros);reclam ações m útuas,resultado das dificuldades
internas de cada um dos países em relação à balança
com erciale a redução do intercâm bio com ercialtotal
dentro do M ercosul.
Estas dificuldades confirm am o risco que corre o
estabelecido em m atéria institucionalque pode incidir
frente a potenciais investidores internos e externos.
Portaism otivosé nossa intenção gerarum debate em torno da necessidade de dotar o M ercosulde
Instituições Supranacionais ou inclusive de organism os Interestatais que perm itam resolverdisputas com erciaise propornorm ascom unspara serem tratadas
no PoderLegislativo de cada um dospaísesm em bros.
A ausência desta discussão tem determ inado
que toda disputa com ercialse converta praticam ente
em um a questão de Estado.As com issões setoriais de
trabalho – G M C ,do G rupo M ercado C om um .Se reúnem periodicam ente,porém suasdecisõesacabam no
gargalo do C onselho do M ercado C om um .Esta realidade evidencia a necessidade de instituições neutras
ou interm ediárias para esclarecer e evitar que cada
conflito tenha tanta carga política e envolvam diretam ente os C hefes de Estado.
Se bem que,na atualidade,os m em bros do M ercosulcontam com a possibilidade de recorrera um tribunalpara dirim irsuas diferenças,o estado avançado
do Bloco R egionale a realidade que exige hoje o com ércio Internacional,tornam indispensávela criação
de instituiçõesperm anentese flexíveisque assegurem
a resolução ágilde conflitos;perm itam a participação
de todosossetoresda sociedade e definitivam ente garantam a viabilidade do M ercosulem longo prazo.
Até agora,a falta de um a interpretação,sistem atização e conseqüente aplicação de tratados e protocolos em vigor,tem fortalecido os desequilíbrios próprios da realidade dos Estados m em bros;constituindo-se tudo em evidente obstáculo à consolidação e
autonom ia do processo de integração em curso.
Porconseguinte,a criação de organism os dotadosde um a m aiorindependência será um a ferram enta
indispensávelpara prom over e respaldar o rum o do
M ercosulque deve respondera necessidades especí-
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ficas e transform adas,porisso há de terum conteúdo
m utável.
M ER C O SU L:U m a realidade social,laboral,política e culturalalem de com ercial.
Apesarda convicção generalizada que considera o M ercosulcom o um processo econôm ico acreditam osque o m esm o não se lim ite exclusivam ente a essa
área.M uito pelo contrário,o M ercosulé um a realidade
que avança para form as de integração que englobem
aspectos sociais,laborais,culturais e políticos.
Para alcançaresta realidade surge a necessidade de um a adequação perm anente da estrutura institucionaldo M ercosulque contem ple a dem anda da sociedade civil.
C onclusão:
Pelo exposto,o Fórum de M ulheres do M ercosul,
considera que deveria seragilizada um a decisão que
incorpore ao m arco Jurídico m ecanism o de solução de
controvérsiaságil,que resguarde osdireitose asinquietudes de todo os setores da sociedade.
São essas as considerações que eu gostaria de
fazer,Sr.Presidente.
M uito obrigada.
Ata da 66ª Sessão não Deliberativa,
realizada em 31 de maio de 1999
(Publicada no D iário do
Senado Federalde 1º de junho)
RETIFICAÇÃO
À página nº13506,1ªcoluna,no registro de m udança de presidência.
Onde-se lê:
D urante o discurso do Sr.R oberto Freire,o Sr.
C arlos Patrocínio,2º Secretário,deixa a cadeira da
presidência,que é ocupada pelo Sr.Ademir Andrade, 2º Secretário.
Leia-se:
D urante o discurso do Sr.R oberto Freire,o Sr.
C arlos Patrocínio, 2º Secretário, deixa a cadeira da
presidência,que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade,
2º Vice-Presidente.
AGENDA DO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
2-6-99
Quarta-feira
15h30

–

Sessão D eliberativa O rdinária
Senado Federal

do
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Ata da 69ª Sessão Não Deliberativa
em 4 de junho de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Nabor Júnior e Tião Viana
(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (NaborJúnior)– Havendo núm ero regim ental,declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus,iniciam osnossostrabalhos.
Sobre a m esa,Expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER Nº 319, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Sociais, ao
Projeto de Lei do Senado nº 174, de 1999, de
autoria do Senador Romero Jucá que determina a exibição de registro no órgão de Vigilância Sanitária nos produtos que especifica,
e dá outras providências.
Relator:SenadorAntero Paes de Barros
I – Relatório
O Projeto de Leido Senado nº174,de 1999,de autoria do SenadorRom ero Jucá,determ ina que “os produtos
m edicinais,alim entícios,fórm ulas,cosm éticos,ou quaisquertipos de rem édios ou tratam entos que im pliquem na
(sic)ingestão de drogas,ou aplicações tópicas,deverão
exibir,de form a clara,naspeçaspublicitáriasveiculadaspelos m eios de com unicação,a expressão ‘Registrado na Secretaria de Vigilância Sanitária sob o núm ero...’.”(art.1º).
O art.2ºdo projeto estende a obrigação definida no
art.1ºaos produtos de origem estrangeira.
O art.3ºdeterm ina que o descum prim ento do disposto nosartigosanteriores“sujeitará osresponsáveispela fabricação ou com ercialização do produto e pela veiculação
da propaganda a m ultas que variam de R$10.000,00 (dez
m ilreais)a R$100.000,00 (cem m ilreais),no caso de reincidência,sem prejuízo das sanções pertinentes,nos term os
de legislação civile penalvigente”.
O art.4ºestabelece que o PoderExecutivo regulam entará a leiem até sessenta dias após a publicação.
O art.5ºestabelece que a leientra em vigorna data
de sua publicação.

Ressalte-se que não foram oferecidas em endas no
prazo regim ental.
II – Análise
O PLS nº174,de 1999,tem com o objetivo obrigara exibição do registro dos produtos que m enciona
nas peças publicitárias veiculadas em todos os m eios
de com unicação,e não a exibição de registro nos produtos que especifica, conform e consta da em enta
apresentada.
D e fato,a publicidade dos produtos sujeitos a vigilância sanitária há m uito requerintervenção m ais rigorosa do PoderPúblico,a fim de coibira propaganda enganosa que atribuipropriedades m ilagrosas a
cosm éticos,tratam entos e alim entos.
Entretanto,ao contrário do que afirm a a justificação do projeto,não se verificam em seu texto dispositivos que possam darum basta à propaganda enganosa que abusa da boa-fé dos cidadãos.O bserve-se que dificilm ente isso poderia ser conseguido
pela edição de lei,pois a legislação sanitária brasileira já abrange os dispositivos necessários para evitar
esses fatos;na verdade,o que falta ao País é um a fiscalização efetiva por parte dos órgãos de vigilância
sanitária,que já detêm todas as prerrogativas legais
para coibira prática.
Tam bém não se trata de proposição que obrigue
o registro de produtos nacionais ou estrangeiros na
vigilância sanitária,até porque esse registro já é obrigatório porlei.
A despeito,porém ,dessas im precisões verificadas na em enta e na justificação,o texto do projeto,ao
obrigara exibição do núm ero de registro do produto
nos anúncios veiculados em todos os m eios de com unicação,reveste-se de grande potencialpara lim itara
propaganda de produtos sem registro (e, portanto,
sem autorização para serem com ercializados),ilegalidade ainda m aisgrave que a propaganda enganosa.
Entretanto,faz-se necessário ressaltara necessidade de significativas alterações para com patibilizara proposta com a legislação sanitária em vigor,
já bastante com pleta e abrangente. Isso porque,
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conform e recom enda a boa técnica legislativa e determ ina a LeiC om plem entarnº95,de 26 de fevereiro
de 1998,as novas leis precisam ser inseridas no
conjunto das norm as já existentes,de form a a evitar
a edição de um a “leisolta”em relação às dem ais.
Assim sendo,essa com patibilização requerinvestigaros aspectos do PLS nº174/99 já contem plados nas leis vigentes e verificara possibilidade de rem etera essas leis as inovações contidas no projeto.
Vejam os,portanto,a legislação.
O s cosm éticos,os produtos m edicinais,as fórm ulas e os rem édios subordinam -se ao regim e da Lei
nº6.360,de 23 de setem bro de 1976,que “dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os m edicam entos, as drogas, os insum os farm acêuticos e
correlatos,cosm éticos,saneantes e outros produtos,
e dá outras providências”,e aos decretos que a regulam entam ,entre eles o D ecreto nº79.094,de 5 de janeiro de 1977.
O salim entosdietéticossubm etem -se ao regim e
do D ecreto-Leinº986,de 21 de outubro de 1969,que
“instituinorm as básicas sobre alim entos”,e tam bém
ao da Leinº6.360/76,nos casos em que “tenham seu
uso ou venda dependentes de prescrição m édica e se
destinem a suprirnecessidades dietéticas especiais,
a suplem entar e enriquecer a alim entação habitual
com o vitam inas,am inoácidos,m inerais e outros elem entos e a iludiras sensações de fom e,de apetite e
de paladar,substituindo os alim entos habituais nas
dietas de restrição”(art.46,I,IIe III).
Am bos os regim es im põem o registro prévio dos
produtos no M inistério da Saúde para que eles possam serexpostos à venda ou entregues ao consum o
(art.3º do D ecreto-Leinº 986/69 e art.12 da Leinº
6.360/76).Essa exigência e todos os dem ais dispositivos das duas norm as aplicam -se tam bém aos produtos im portados (art.53 do decreto-leie art.12 da
lei).
O D ecreto nº79.094/77,que regulam enta a citada lei,define os requisitos para o registro dos produtos subm etidos à vigilância sanitária,entre eles o de
“que o pedido da em presa ao dirigente do órgão de vigilância sanitária” contenha “os dem ais elem entos
necessários,pertinentes ao produto de que se trata,
inclusive os de causa e efeito,a fim de possibilitara
apreciação pela autoridade sanitária”(art.17,III,h).
A Leinº6.360/76 determ ina que a propaganda
de drogas, m edicam entos ou quaisquer outros
produtos com venda sujeita a prescrição m édica
ou odontológica fique “restrita a publicações que se
destinem exclusivam ente à distribuição a m édicos, cirurgiões-dentistas e farm acêuticos” (art.
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58,§ 2º),norm a que se repete no art.117 do decreto. Esses produtos, portanto, nunca são anunciados nos m eios de com unicação destinados ao grande público.
Q uanto aos dem ais produtos, a leirem ete às
norm as específicas a serem dispostas em regulam ento “a propaganda dos m edicam entos de venda livre,dos produtos dietéticos,dos saneantes dom issanitários, de cosm éticos e de produtos de higiene”.
Esse regulam ento,porsua vez,disposto no D ecreto
nº79.094/77,apresenta o seguinte texto:
Art. 118. A propaganda dos m edicam entos,drogas ou de qualqueroutro produto subm etido ao regim e da Leinº 6.360,de
23 de setem bro de 1976, e deste regulam ento,cuja venda independa de prescrição
do m édico ou cirurgião-dentista,prescindirá
de autorização prévia do M inistério da Saúde,desde que sejam observadas as seguintes condições:
I– registro do produto,quando este for
obrigatório, no órgão de vigilância sanitária
com petente do M inistério da Saúde;
II – que o texto, figura, im agem , ou
projeções não ensejem interpretação falsa,
erro ou confusão quanto à com posição do
produto,suas finalidades,m odo de usar ou
procedência,ou apregoem propriedades terapêuticas não com provadas porocasião do
registro a que se refere o item anterior;
III– que sejam declaradas obrigatoriam ente as contraindicações,indicações,cuidados e advertências sobre o uso do produto;
IV – enquadrar-se nas dem ais exigências genéricas que venham a ser fixadas
pelo M inistério da Saúde.
§ 1ºA dispensa da exigência de autorização prévia nos term os deste artigo não
excluia fiscalização por parte do órgão de
vigilância sanitária com petente do M inistério
da Saúde,dos Estados,do D istrito Federal
e dos Territórios.
§ 2º N o caso de infração,constatada a inobservância do disposto nos
itens I, II e III deste artigo, independentem ente da penalidade aplicável,
a em presa ficará sujeita ao regim e de
prévia autorização previsto no art.58 da
Leinº 6.360, de
23 de setem bro
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de 1976, em relação aos textos de futuras propagandas.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se
a todos os m eios de divulgação,com unicação, ou publicidade, tais com o cartazes,
anúncios lum inosos ou não,placas,referências em program ações radiofônicas, film es
de televisão ou cinem a e outras m odalidades.
Sobre os alim entos,o decreto-lei,no Capítulo III,
que trata da rotulagem ,determ ina que “os rótulos deverão m encionarem caracteres perfeitam ente legíveis”(art.11,caput)o “núm ero de registro do alim ento
no órgão com petente do M inistério da Saúde”(inciso
V).Além disso,dispõe que “não poderão constarda
rotulagem denom inações,designações,nom es geográficos, sím bolos, figuras, desenhos ou indicações
que possibilitem interpretação falsa,erro ou confusão
quanto à origem ,procedência,natureza,com posição
ou qualidade do alim ento,ou que lhe atribuam qualidades ou características nutritivas superiores àquelas
que realm ente possuem ”(art.21),e tam bém que “as
disposições deste capítulo se aplicam aos textos e
m atérias de propaganda de alim entos qualquer que
seja o veículo utilizado para a sua divulgação” (art.
23).
No capítulo VI,que trata da fiscalização,o art.31
do decreto-leiestende essa fiscalização à publicidade
e à propaganda de alim entos,qualquerque seja o veículo em pregado para a sua divulgação.
D a m esm a form a,a lei,em seu título XIV,que trata da fiscalização,determ ina estarem “igualm ente sujeitas à ação de vigilância a propaganda dos produtos
e das m arcas,porqualquerm eio de com unicação,a
publicidade, a rotulagem e etiquetagem ” (parágrafo
único do art.68).
N o que tange às m ultas aplçicáveis, o D ecreto-Leinº986/69,no seu capítulo VIII,sobre asinfraçõese
penalidades,determ ina que “a inobservância ou desobediência aospreceitosdeste decreto-leie dem aisdisposições legais e regulam entares dará lugarà aplicação do disposto no D ecreto-Leinº785,de 25 de agosto de 1969"(art.40).
Igualm ente,a Leinº6.360/76 dispõe que “a inobservância dos preceitos desta lei,de seu regulam ento
e nornas com plem entares configura infração de natureza sanitária,ficando sujeito o infratorao processo e
às penalidades previstos no D ecreto-Leinº785,de 25
de agosto de 1969,sem prejuízo das dem ais com inações civis e penais cabíveis”(art.66).Além disso,de-
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term ina que “independentem ente das previstas no D ecreto-Leinº785,de 25 de agosto de 1969,configuram
infrações graves ou gravíssim as,nos term os desta lei,
as seguintes práticas puníveis com as sanções indicadas naquele diplom a legal”(art.67,caput):“rotularos
produtos sob o regim e desta leiou deles fazerpublicidade sem a observância do disposto nesta leie em
seu regulam ento ou contrariando os term os e as condições do registro ou de autorização respectivos”(inciso I).Essas determ inações repetem -se nos arts.143 e
147,I,do D ecreto nº79.094/77.
O citado decreto-leinº785/69,que dispunha “sobre infrações às norm as relativas à saúde e respectivas finalidades”,foirevogado pela Leinº6.437,de 24
de agosto de 1997,que “configura infrações à legislação sanitária federal,estabelece as sanções respectivas,e dá outras providências”.Essa lei,que classifica
com o infração sanitária o ato de “fazerpropaganda de
produtos sob vigilância sanitária,alim entos e outros,
contrariando a legislação sanitária”, sofreu, por sua
vez, sucessivas alterações, a últim a das quais im plm entada pela Leinº9.695,de 20 de agosto de 1998.
Essa leiatualiza os valores previstos para a pena de
m ulta, que vai de R $20.000,00 (vinte m il reais) a
R $50.000,00 (cinquenta m ilreais)nas infrações graves e de R $50.000,00 (cinquenta m il reais) a
R $200.000,00 (duzentos m ilreais)nas infrações gravíssim as.
Isso m ostra que,ao contrário de prever“pesadas
m ultas aos infratores”,com o alega a justificação do
projeto de leiem exam e,o PLS nº174,de 1999,estipula m ultas m ais leves (de dez m ila cem m ilreais)do
que as que já estão em vigor(de vinte m ila duzentos
m ilreais)para as infrações relativas à publicidade de
produtos sob regim e de vigilância sanitária,o que não
seria recom endáveldo ponto de vista legislativo.
Porfim ,com o resultado de toda essa análise,
constata-se que a legislação sanitária já regulam enta a propaganda e as infrações com etidas nessa propaganda,ainda que não contem ple a exigência de as peças publicitárias apresentarem o núm ero
de registro dos produtos.Porém ,com o visto anteriorm ente,a leiim põe que essa inovação seja introduzida na legislação já em vigor,o que pode serefetivado porm eio de pequenas alterações nos arts.23
do D ecreto-Leinº986/69,e 58 da Leinº6.360/76.
III – Voto
Em virtude das considerações expostas, o
voto é pela aprovação do Projeto de Leido Senado nº
174,de 1999,na form a do seguinte substitutivo:
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TEXTO FIN AL D O PR O JETO D E LEID O SEN AD O
N º174,D E 1999,APR O VAD O PELA C O M ISSÃO D E
ASSU N TO S SO C IAIS EM R EU N IÃO D O D IA 26 D E
M AIO D E 1999.
Determina a exibição, nas peças publicitárias veiculadas em todos os meios
de comunicação, do número de registro
dos produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, alterando o art. 23 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de
1969, e o art. 58 da Lei nº 6.360, de 23 de
setembro de 1976.
Art.1ºInclua-se no art.23 do D ecreto-Leinº986,
de 21 de outubro de 1969,o seguinte parágrafo único:
“Art.23..................................................
Parágrafo único.A propaganda m encionada no caput deverá obrigatoriam ente veicular o núm ero de registro do produto, por
m eio da expressão ‘R egistrado no Ó rgão de
Vigilância Sanitária sob o núm ero...’."(N R )
Art.2º Inclua-se no art.58 da Leinº 6.360,de
23 de setem bro de 1976,o seguinte parágrafo 3º:
“Art.58..................................................
..............................................................
§ 3ºA propaganda m encionada no § 2º
deverá obrigatoriam ente veicular o núm ero
de registro do produto,por m eio da expressão ‘R egistrado no Ó rgão de Vigilância Sanitária sob o núm ero..."(N R )
Art. 3º O Poder Executivo regulam entará esta
leino prazo de até 60 (sessenta)dias após sua publicação.
Art.4ºEsta leientrará em vigorna data de sua
publicação.
Sala da C om issão, 26 de m aio de 1999. –
,Presidente –
,R elator.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEIN º6.360,D E 23 D E SETEM BR O D E 1976
Dispõe sobre a vigilância sanitária a
que ficam sujeitos os medicamentos, as
drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros
produtos, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 12 Nenhum dos produtos de que trata
esta lei, inclusive os importados, poderá ser indus-
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trializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.
§ 1º O registro a que se refere este artigo terá
validade por 5 (cinco) anos e poderá ser revalidado
por períodos iguais e sucessivos, mantido o número do registro inicial.
§ 2º Excetua-se do disposto no parágrafo anterior a validade do registro e da revalidação do registro dos produtos dietéticos, cujo prazo é de 2
(dois) anos.
§ 3º O registro será concedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega do requerimento, salvo nos casos de inobservância desta lei ou de seus regulamentos.
§ 4º Os atos referentes ao registro e à revalidação do registro somente produzirão efeitos a
partir da data da publicação no Diário Oficial da
U nião.
§ 5ºA concessão do registro e de sua revalidade,
e as análises prévia e de controle,quando foro caso,
ficam sujeitas ao pagam ento de preços públicos,referido no art.82.
§ 6ºA revalidação do registro deverá serrequerida no prim eiro sem estre do últim o ano do qüinqüênio
de validade considerando-se autom aticam ente revalidado, independentem ente de decisão, se não houver
sido esta proferida até a data do térm ino daquela.
§ 7ºSerá declarada a caducidade do registro do
produto cuja revalidação não tenha sido solicitada no
prazo referido no § 6ºdeste artigo.
....................................................................................
Art.46 Serão registrados com o produtos dietéticos os destinados à ingestão oral,que,não enquadrados nas disposições do D ecreto-Leinº986 (*)de 21 de
outubro de 1969,e respectivos regulam entos,tenham
seu uso ou venda dependentes de prescrição m édica
e se destinem :
I– a suprirnecessidades dietéticas especiais;
II– a suplem entare enriquecera alim entação habitualcom vitam inas,am inoácidos,m inerais e outros
elem entos;
III– a iludiras sensações de fom e,de apetite e
de paladar,substituindo os alim entos habituais nas dietas de restrição.
....................................................................................
Art.58 A propaganda,sob qualquerform a de divulgação e m eio de com unicação,dos produtos sob o
regim e desta leisom ente poderá serprom ovida após
autorização do M inistério da Saúde,conform e se dispuserem regulam ento.
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§ 1º Q uando se tratar de droga,m edicam ento
ou qualqueroutro produto com a exigência de venda
sujeita a prescrição m édica ou odontológica,a propaganda ficará restrita a publicaçõesque se destinem exclusivam ente à distribuição a m édicos, cirurgiões-dentistas e farm acêuticos.
§ 2ºA propaganda dos m edicam entos de venda
livre,dos produtos dietéticos,dos saneantes dom issanitários,de cosm éticos e de produtos de higiene,será
objeto de norm as específicas a serem dispostas em
regulam ento.
....................................................................................
Art.66.A inobservância dos preceitos desta lei,
de seu regulam ento e norm as com plem entares configura infração de natureza sanitária,ficando sujeito o
infratorao processo e às penalidades previstos no D ecreto-Leinº785 (*),de 25 de agosto de 1969,sem prejuízo das dem ais com inações civis e penais cabíveis.
Parágrafo único.O processo a que se refere este
artigo poderá serinstaurado e julgado pelo M inistério
da Saúde ou pelas autoridades sanitárias dos Estados,do D istrito Federale dosTerritórios,com o couber.
Art.67.Independentem ente dasprevistasno D ecreto-Leinº785,de 25 de agosto de 1969,configuram
infrações graves ou gravíssim as,nos term os desta lei,
as seguintes práticas puníveis com as sanções indicadas naquele diplom a legal:
I– rotularos produtos sob o regim e desta leiou
deles fazerpublicidade sem a observância do disposto
nesta leie em seu regulam ento ou contrariando os term os e as condições do registro ou de autorização respectivos;
II– alterarprocesso de fabricação de produtos,
sem prévio assentim ento do M inistério da Saúde
III– venderou exporà venda produto cujo prazo
de validade esteja expirado;
IV – apornovas datas em produtos cujo prazo de
validade haja expirado ou reacondicioná-los em novas
em balagens, excetuados os soros terapêuticos que
puderem serredosados e refiltrados:
V – industrializar produtos sem assistência de
responsáveltécnico legalm ente habilitado;
VI– utilizar,na preparação de horm ônios,órgãos
de anim aisque não estiverem sãos,ou que apresentarem sinaise decom posição no m om ento de serem m anipulados,ou que provenham de anim ais doentes,estafados ou em agrecidos;
VII– revender produto biológico não guardado
em refrigerador,de acordo com as indicações determ inadas pelo fabricante e aprovadas pelo M inistério da
Saúde;
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VIII– aplicarraticidas cuja ação se produza por
gás ou vapor,em galerias bueiros,porões,sótãos ou
locaisde possívelcom unicação com residênciasou locais freqüentados porseres hum anos ou anim ais úteis.
TÍTU LO XIV
Da fiscalização
Art.68.A ação de vigilância sanitária abrangerá
todo e qualquerproduto de que trata esta lei,inclusive
os dispensados de registro,os correlatos,os estabelecim entos de fabricação,distribuição,arm azenam ento
e venda,e os veículos destinados ao transporte dos
produtos.
Parágrafo único. Ficam igualm ente sujeitas à
ação de vigilância a propaganda dos produtos e das
m arcas,porqualquerm eio de com unicação,a publicidade,a rotulagem e etiquetagem .
....................................................................................
LEIN º6.437,D E 20 D E AG O STO D E 1977
Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências
....................................................................................
LEIC O M PLEM EN TAR N º95
D E 26 D E FEVER EIR O D E 1998
Dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do artigo 59
da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
D EC R ETO -LEIN º785
D E 25 D E AG O STO D E 1969
Dispõe sobre infrações às normas relativas à saúde e respectivas penalidades.
O Presidente da R epública,no uso da atribuição
que lhe confere o § 1ºdo art.2º,do ato Institucionalnº5
(*)de 13 de dezem bro de 1968,decreta:
Art. 1º As infrações às norm as sanitárias regem -se pelo presente decreto-lei,salvo determ inação
legalexpressa e independentem ente dassançõespenais cabíveis.
Art.2º C onsidera-se infração,para o fim deste
decreto-lei,a desobediência ou inobservância ao disposto nas norm as legais, regulam entares e outras
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que,porqualquerform a,se destinem a preservara saúde.
Parágrafo único.C onstituem ,ainda,infrações,a
fraude, a falsificação e a adulteração das m atérias-prim as e dos produtos farm acêuticos, dietéticos,
produtosde higiene,perfum es,cosm éticose congêneres,saneantes e detergentes e seus congêneres,quaisquerprodutos,substâncias ou insum os e outros que
interessem a saúde pública.
Art.3ºAs infrações serão apuradas em processo
adm inistrativo,iniciado com a lavratura de auto de infração, e as penalidades a serem im postas são as
classificadas a seguir:
I– advertência
II– m ulta
III– apreensão e inutilização dos produtos;
IV – suspensão,im pedim ento ou interdição tem porária definitiva;
V – denegação,cassação ou cancelam ento de
registro ou licenciam ento;
VI– intervenção
Art.4º R esponde pela infração quem ,de qualquerm odo,com eterou concorrerpara a sua prática ou
dela se beneficiar.
Art. 5º As penas previstas no art. 3º serão
aplicadas pelas autoridades com petentes do M inistério da Saúde e dos serviços sanitários dos Estados,Territórios e D istrito Federal,conform e as atribuições que lhes serão conferidas nas respectivas legislações ou porcom petência delegada através de convênios.
Art.6ºAs infrações serão a critério das autoridades sanitárias classificadas em leves,graves e gravíssim as.
Parágrafo único.Para a im posição das penalidades e sua graduação,será levado em conta:
I– a m aiorou m enorgravidade da infração;
II– as suas circunstâncias atenuantes e agravantes;
III– os antecedentes do infratorcom relação às
disposições das leis sanitárias,de seus regulam entos
e dem ais norm as com plem entares.
Art.7ºA pena de m ulta nas infrações consideradas leves,graves ou gravíssim as,a critério da autoridade sanitária,consiste no pagam ento de um a som a
em dinheiro, fixada sobre o valor do m aior salário-m ínim o vigente no País,na seguinte proporção:
I– às infrações leves,de um terço a três vezes;
II– às infrações graves,de quatro a seis vezes;
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III– às infrações gravíssim as,de sete a dez vezes;
Art.8ºSão infrações de natureza sanitária:
I– construir,instalarou fazerfuncionar,em qualquerparte do território nacional,laboratórios industriais,farm acêuticos,ou quaisqueroutros estabelecim entos que interessem à m edicina e à saúde pública,contrariando norm as legais pertinentes à m atéria;
Pena – m ulta de quatro a seis vezes o m aiorsalário-m ínim o vigente no País,e interdição tem porária
ou definitiva do estabelecim ento ou intervenção,conform e o caso.
II– extrair,produzir,fabricar,transform ar,preparar,m anipular,purificar,fracionar,em balarou reem balar, im portar, exportar, arm azenar, expedir, com prar,
vender,trocarou cederprodutos,substâncias ou insum os,bem com o utensílios ou aparelhos que interessem à m edicina e à saúde pública,em desacordo com
as norm as legais vigentes;
Pena – m ulta de quatro a seis vezes o m aiorsalário-m ínim o vigente no País,apreensão e inutilização
dos produtos,suspensão ou interdição tem porária ou
definitiva, cancelam ento do registro, licenciam ento,
autorização ou intervenção conform e o caso;
III– exercer,sem habilitação ou autorização legal,ainda que a título gratuito,as profissões de enferm agem e funções auxiliares de nutricionista,obstetrícia,protético,técnico em radiologia m édica e auxiliar
de radiologia m édica,técnico de laboratório,laboratorista e auxiliarde laboratório,m assagista,ótico prático
e ótico em lentes de contato,pedicure e outras profissões congêneres,que sejam criadas pelo poderpúblico e sujeitas a controle e fiscalização das autoridades
sanitárias;
Pena – m ulta de quatro a seis vezes o m aiorsalário-m ínim o vigente no País,e a suspensão tem porária ou definitiva do exercício profissional;
IV – com eter,no exercício dasprofissõesenum eradas no inciso anterior,ação ou om issão em que haja
o propósito deliberado de iludir ou prejudicar, bem
com o,erro cujo efeito não possa sertolerado pelas circunstâncias que envolveram o fato;
Pena – m ulta de quatro a seis vezes o m aiorsalário-m ínim o vigente no País,ou suspensão tem porária ou definitiva do exercício profissional;
V – aviar receita ou vender m edicam entos em
desacordo com prescrições m édicas;
Pena – m ulta de quatro a seis vezes o m aiorsalário-m ínim o vigente no País e/ou interdição tem porária ou definitiva,cancelam ento de licença,conform e o
caso;
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VI – deixar de notificar doença ou zoonose
transm issívelao hom em ,de acordo com as norm as
legais ou regulam entares vigentes;
Pena – advertência ou m ulta de um terço a três
vezes o m aiorsalário-m ínim o vigente no País;
VII– im pedirou dificultara aplicação de m edidas sanitárias relativas às doenças transm issíveis e
ao sacrifício de anim ais dom ésticos considerados
perigosos pelas autoridades sanitárias;
Pena – advertência ou m ulta de quatro a seis
vezes o m aiorsalário-m ínim o vigente no País;
VIII– deixarde executar,dificultarou opor-se à
execução de m edidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transm issíveis e sua dissem inação,à preservação e à m anutenção da saúde;
Pena – advertência,m ulta de um terço a dez
vezes o m aiorsalário-m ínim o vigente no País,apreensão e inutilização,suspensão,im pedim ento ou interdição tem porária ou definitiva,cassação ou cancelam ento de registro ou licenciam ento,ou intervenção;
IX – opor-se à exigência de provas im unológicas ou à sua execução pelas autoridades sanitárias;
Pena – advertência ou m ulta de um terço a três
vezes o m aiorsalário-m ínim o vigente no País;
X – obstarou dificultara ação fiscalizadora das
autoridades sanitárias com petentes no exercício de
suas funções.
Pena – advertência ou m ulta de um terço a três
vezes o m aiorsalário-m ínim o vigente no País,suspensão, im pedim ento ou interdição tem porária ou
definitiva;
XI– o não cum prim ento de m edidas,form alidades e outras exigências sanitárias pelas em presas
de transportes, seus agentes e consignatários,
com andantes ou responsáveis diretos por em barcações,aeronaves e veículos terrestres,nacionais ou
estrangeiros;
Pena – m ulta de quatro a dez vezes o m aiorsalário-m ínim o vigente no País,interdição tem porária
ou definitiva, apreensão, suspensão, im pedim ento
tem porário ou definitivo;
XII– a inobservância das exigências de saúde
pública pertinente a im óveis,pelos seus proprietários,arrendatários,responsáveis ou ocupantes;
Pena – advertência ou m ulta de um terço a três
vezes salário-m ínim o vigente no País,e/ou interdição tem porária ou definitiva.
Art. 9º A inobservância ou desobediência às
norm as sanitárias para o ingresso e/ou a fixação de
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estrangeiros no País,im plicará em im pedim ento ao
desem barque pela autoridade sanitária com petente.
Parágrafo único.O estrangeiro que desem barque burlando a saúde pública será repatriado.
Art.10.Q uando aplicada a pena de m ulta o infratorserá notificado para recolhê-la no prazo de 10
(dez)dias à Fazenda N acionalou Estadual,conform e o caso.
§ 1º A notificação será feita porinterm édio do
funcionário lotado no órgão com petente ou m ediante
registro postal,e no caso de não serlocalizado ou
encontrado o infrator,por m eio de editalpublicado
no órgão oficialde divulgação.
§ 2º O não recolhim ento da m ulta dentro do
prazo fixado neste artigo,im plicará na sua inscrição
para cobrança judicial,na form a prescrita pelo art.22 e
seus parágrafos do D ecreto-Leinº.147 (*),de 3 de
fevereiro de 1967.
Art.11 As m ultas previstas neste decreto-leiserão aplicadas em dobro no caso de reincidência.
Art.12 Verificada,em processo adm inistrativo,
a existência de fraude,falsificação ou adulteração
de produtos,substâncias ou insum os e outros,deverá a autoridade sanitária com petente ao proferir a
sua decisão,determ inara sua inutilização.
Parágrafo único. A inutilização dos produtos,
substâncias ou ínsum os e outros,som ente deverá
serfeita após o decurso de 20 (vinte)dias,contados
da data da publicação da decisão condenatória irrecorrível,lavrado o com petente term o de inutilização,
que deverá serassinado pela autoridade sanitária e
pelo infrator ou seu substituto ou representante legal,devendo na recusa destes,sero term o assinado
porduas testem unhas.
Art.13 N ão são consideradas fraude,falsificação ou adulteração,as alterações havidas nos produtos,substâncias ou insum os e outros,em razão
de causas,circunstâncias ou eventos naturais ou im previsíveis,que vierem a determ inaravaria ou deterioração.
§ 1ºVerificada a alteração nos casos previstos
neste artigo,será notificado o frabricante,m anipulador, beneficiador ou acondicionador responsável,
para que no prazo de 15 (quinze)dias,contados da
data do recebim ento da notificação, providencie o
recolhim ento dos produtos,substâncias ou insum os
alterados.
§ 2º O não atendim ento à notificação m encionada no parágrafo anteriorsujeitará o notificado às
penalidades prevista no presente decreto-lei.
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Art.14 D as decisões das autoridades sanitárias
caberá recurso àquelas que lhe sejam im ediatam ente
superiores, exceto quanto à hipótese prevista no
parágrafo único do art.12.
§ 1ºO recurso será interposto dentro do prazo
de 20 (vinte)dias,contados da data da publicação da
decisão na im prensa oficialou do conhecim ento da
parte ou de seu procuradorà vista do processo,ou da
notificação porescrito,sob registro postal.
§ 2º O recurso, devidam ente fundam entado
será exam inado pela própria autoridade recorrida a
qualpoderá reconsiderara decisão anterior.
Art. 15 As infrações às disposições legais,
regulam entares e outras,de ordem sanitária,regidas
pelo presente decreto-lei,prescrevem em 5 (cinco)
anos.
§ 1ºA prescrição interrom pe-se pela notificação
ou outro ato da autoridade com petente,visando a sua
apuração e conseqüente im posição de pena.
§ 2º N ão corre o prazo prescricionalenquanto
houverprocesso adm inistrativo pendente de decisão.
Art.16 Este decreto-leientrará em vigorna data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
A. Costa e Silva – Presidente da R epública.
––––––––––
(*) V.LEX,Leg.Fed.,1968,pág.1.481;1967,pág.288.

D EC R ETO -LEIN º986
D E 21 D E O U TU BR O D E 1969
Institui
alimentos.

normas

básicas

sobre

....................................................................................
Art.3ºTodo alim ento som ente será exposto ao
consum o ou entregue à venda depois de registrado
no órgão com petente do M inistério da Saúde.
§ 1ºO registro a que se refere este artigo será
válido em todo território nacionale será concedido no
prazo m áxim o de 60 (sessenta)dias a contarda data
da entrega do respectivo requerim ento, salvo os
casos de inobservância dos dispositivos deste
decreto-leie de seus regulam entos.
§ 2º O registro deverá ser renovado cada 10
(dez) anos, m antido o m esm o núm ero de registro
anteriorm ente concedido.
§ 3ºO registro de que trata êste artigo não exclui
aqueles exigidos porleipara outras finalidades que
não asde exposição à venda à entrega ao consum o.
§ 4ºPara a concessão do registro a autoridade
com petente obedecerá às norm as e padrões fixados
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pela C om issão N acionalde N orm as e Padrões para
Alim entos.
....................................................................................
Art. 11. O s rótulos deverão m encionar em
caracteres perfeitam ente legíveis:
I– a qualidade,a natureza e o tipo do alim ento,
observadas a definição,a descrição e a classificação
estabelecida no respectivo padrão de identidade e
qualidade ou no rótulo arquivado no órgão
com petente do M inistério da Saúde, no caso de
alim ento de fantasia ou artificial,ou de alim ento não
padronizado;
II– nom e e/ou a m arca do alim ento;
III– nom e do fabricante ou produtor;
IV – sede da fábrica ou localde produção;
V – núm ero de registro do alim ento no órgão
com petente do M inistério da Saúde;
VI – indicação do em prego de aditivo
intencional, m encionando-o expressam ente ou
indicando o código de identificação correspondente
com a especificação da classe a que pertencer;
VII– núm ero de identificação da partida,lote ou
data de fabricação, quando se tratar de alim ento
perecível;
VIII– o peso ou o volum e líquido;
IX – outras indicações que venham a serfixadas
em regulam entos.
§ 1ºO s alim ento rotulados no país,cujos rótulos
contenham palavras em idiom a estrangeiro,deverão
trazera respectiva tradução,salvo em se tratando de
denom inação universalm ente consagrada.
§ 2º O s rótulos de alim entos destinados à
exportação poderão trazer as indicações exigidas
pela leido país a que se destinam .
§ 3º O s rótulos dos alim entos destituídos total
ou parcialm ente, de um de seus com ponentes
norm ais,deverão m encionara alteração autorizada.
§ 4º O s nom es científicos que forem inscritos
nos rótulos de alim entos deverão, sem pre que
possível, ser acom panhados da denom inação
com um correspondente.
....................................................................................
Art. 21. N ão poderão constar da rotulagem
denom inações, designações nom es geográficos,
sím bolos, figuras, desenhos ou indicações que
possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão
quanto à origem ,procedência,natureza,com posição
ou qualidade do alim ento, ou que lhe atribuam
qualidades ou características nutritivas superiores
àquelas que realm ente possuem .
....................................................................................
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Art23.As disposições dêste capítulo se aplicam
aos textos e m atérias de propaganda de alim entos
qualquerque seja o veículo utilizado para sua divulgação.
....................................................................................
Art.31.A fiscalização de que trata este C apítulo
se estenderá à publicidade e à propaganda de alim entos,qualquerque seja o veículo em pregado para a sua
divulgação.
....................................................................................
Art.40.A inobservância ou desobediência aos
preceitos deste D ecreto-Leie dem ais disposições legais e regulam entares dará lugarà aplicação do disposto no D ecreto-Leinº785,de 25 de agosto de 1969.
....................................................................................
Art.53.O alim ento im portado,bem com o osaditivos e m atérias-prim as em pregados no seu fabrico,deverão obedeceràs disposições deste D ecreto-Leie de
seus R egulam entos.
....................................................................................
D EC R ETO N º79.094
D E 5 D E JAN EIR O D E 1977
Regulamenta a Lei nº 6.360 (*), de 23
de setembro de 1976, que submete a Sistema de Vigilância Sanitária os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas,
correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e outros.
....................................................................................
Art.17.O registro dos produtos subm etidos ao
Sistem a de Vigilância Sanitária fica sujeito à observância dos seguintes requisitos:
I– que o produto seja designado pornom e que o
destinga dos dem ais do m esm o fabricante e dos da
m esm a espécie de outros fabricantes;
II– que o produto seja elaborado consoante as
norm as da Leinº6.360,de 23 de setem bro de 1976,
deste ou de dem ais R egulam entos da m esm a,ou atos
com plem entares;
III– que o pedido da em presa ao dirigente do órgão de vigilância sanitária com petente do M inistério da
Saúde,indique osendereçosde sua sede e do estabelecim ento de fabricação,e seja acom panhado de relatório,assinado pelo responsáveltécnico,contendo:
a) fórm ula ou fórm ulas de com posição correspondendo àsform asde apresentação do produto,com
a especificação das quantidades das substâncias expressas de acordo com o sistem a m étrico decim al;
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b) relação com pleta do nom e,sinônim os e quantidades de cada substância,ativa ou não,que figure
em cada unidade de dose;
c) indicação,finalidade ou uso a que se destine;
d) m odo e quantidades a serem usadas,quando
foro caso,restrições ou advertências;
e) descrição da técnica de controle da m atéria-prim a e do produto acabado,com as provas de sua
execução;
f) contra-indicações, efeitos colaterais, quando
foro caso;
g) as diversas form as de apresentação;
h) os dem ais elem entos necessários pertinentes
ao produto de que se trata,inclusive osde causa e efeito,a fim de possibilitara apreciação pela autoridade
sanitária.
IV – com provação de que a em presa se acha autorizada a funcionarno País,na form a do art.50 da Lei
nº6.360,de 23 de setem bro de 1976 e deste R egulam ento;
V – com provação de que o estabelecim ento de
produção acha-se devidam ente licenciado pelo órgão
de vigilância sanitária com petente dos Estados, do
D istrito Federalou dos Territórios;
VI– com provação de que o estabelecim ento de
fabricação tem assistência de técnico-responsável,legalm ente habilitado para aquele fim ;
VII– apresentado de m odelos de rótulos,desenhados e com a indicação das dim ensões a serem
adotadas e das bulas e em balagens, quando for o
caso;
VIII– com provação,da existência de instalações e
aparelhagem técnica e equipam entos necessários à linha de industrialização pretendida;
IX – quando o produto dependerde análise prévia,que esta com prove as condições sanitárias indispensáveis à sua utilização.
Parágrafo único.O disposto no item Ideste artigo
não se aplica aos produtos im unoterápicos,drogas,insum os farm acêuticos,e m edicam entos contendo um a
única substância ativa.
....................................................................................
Art. 117. A propaganda dos m edicam entos,
drogas ou qualqueroutro produto subm etido ao regim e da Leinº.6.360,de 23 de setem bro de 1976,cuja
venda dependa de prescrição por m édico ou
cirurgião-dentista,som ente poderá serfeita junto a esses profissionais,através de publicações específicas.
Art. 118. A propaganda dos m edicam entos,
drogas ou qualqueroutro produto subm etido ao regim e da Leinº 6.360,de 23 de setem bro de 1976,e
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deste R egulam ento,cuja venda independa de prescrição do m édico ou cirurgião-dentista,prescindirá
de autorização prévia do M inistério da Saúde,desde que sejam observadas as seguintes condições:
I– registro do produto,quando este forobrigatório,no órgão de vigilância sanitária com petente do M inistério da Saúde;
II– que o texto,figura,im agem ,ou projeções
não ensejem interpretação falsa, erro ou confusão
quanto à com posição do produto,suas finalidades,
m odo de usarou procedência,ou apregoem propriedades terapêuticas não com provadas porocasião do
registro a que se refere o item anterior;
III– que sejam declaradas obrigatoriam ente as
contra-indicações,indicações,cuidadose advertências sobre o uso do produto;
IV – enquadrar-se nas dem ais exigências genéricas que venham a serfixadas pelo M inistério da Saúde.
§ 1º A dispensa da exigência de autorização
prévia nos term os deste artigo não excluia fiscalização porparte do órgão de vigilância sanitária com petente do M inistério da Saúde,dos Estados,do D istrito
Federale dos Territórios.
§ 2ºN o caso de infração,constatada a inobservância do disposto nos itens I,IIe IIIdeste artigo,independentem ente da penalidade aplicável,a em presa ficará sujeita ao regim e de prévia autorização previsto no art.58 da Leinº6.360,de 23 de setem bro de
1976,em relação aostextosde futuraspropagandas.
§ 3ºO disposto neste artigo aplica-se a todos os
m eios de divulgação, com unicação ou publicidade,
tais com o, cartazes, anúncios lum inosos ou não,
placas,referências em program ações radiofônicas,
film es de televisão ou cinem a e outras m odalidades.
....................................................................................
Art.143.A inobservância dos preceitos da Leinº
6.360,de 23 de setem bro de 1976,deste ou de seus
dem ais R egulam entos e norm as com plem entares,ou
de outras pertinentes,configura infração de natureza
sanitária,ficando os infratores,em presas ou pessoas
naturais,sujeitos ao processo e penalidades do D ecreto-Leinº 785 (*),de 25 de agosto de 1969,sem
prejuízo das com inações penais e civis cabíveis.
Parágrafo único. O processo a que se refere
este artigo poderá serinstaurado e julgado pelo órgão
de vigilância sanitária com petente do M inistério da
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Saúde ou pelas autoridades sanitárias dos Estados,
do D istrito Federale dos Territórios,conform e couber,segundo a com petência estabelecida pela Leinº
6.360,de 23 de setem bro de 1976.
....................................................................................
Art.147.Independentem ente das previstas do
D ecreto-Leinº785,de 25 de agosto de 1969,configuram infrações graves ou gravíssim as,segundo os term os da Leinº6.360,de 23 de setem bro de 1976,as
seguintes práticas,puníveis com as sanções indicadas naquele diplom a legal:
I– a rotulagem e a propaganda dos produtos
sob regim e de vigilância sanitária sem observância
do disposto na Leinº 6.360,de 23 de setem bro de
1976,neste R egulam ento,e dem aisnorm aspertinentes ou contrariando às condições do registro ou autorização,respectivos;
II– a alternação do processo de fabricação sem
prévio assentim ento do órgão de vigilância sanitária
com petente do M inistério da Saúde;
III– a venda ou exposição à venda de produto
cujo prazo de validade haja expirado;
IV – a aposição de novas datas em produtos
cujo prazo de validade haja expirado ou recondicionam ento em novas em balagens,excetuados os soros
terapêuticos que puderem serredosados ou refiltrados;
V – a industrialização de produtos sem a
assistência efetiva de técnico legalm ente responsável;
VI– a utilização,na preparação de horm ônios,
de órgãos de anim ais que estejam doentes, estafados ou em agrecidos,ou que apresentarem sinais
de decom posição no m om ento de serem m anipulados;
VII– a revenda de produto biológico não guardado em refrigerador,de acordo com as indicações
determ inadas pelo fabricante,aprovadas pelo órgão
de vigilância sanitária com petente do M inistério da
Saúde;
VIII– a aplicação porem presas particulares de
raticidas,cuja ação se produza porgás ou vapor,em
geladeiras,bueiros,porões,sótãos ou locais de possívelcom unicação com residências ou freqüentados
porpessoas ou anim ais úteis;
IX – sonegarou procrastinara entrega de inform ações ou docum entos solicitados pelas autoridades
sanitárias com petentes,nos prazos fixados.
....................................................................................
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C O N STITU IÇ ÃO D A
R EPÚ BLIC A FED ER ATIVA D O BR ASIL
....................................................................................
LEINº9.695,DE 20 DE AG O STO DE 1998
Acrescenta incisos ao art. 1º da Lei nº
8.072(1), de 25 de julho de 1990, que dispõe
sobre os crimes hediondos, e altera os arts.
2º, 5º e 10 de Lei nº 6.437(2), de 20 de agosto
de 1977, e dá outras providências.
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com binado com o § 1ºdo art.223,am bosda C onstituição Federal.
A exposição de m otivosdo M inistro dasCom unicações ao Presidente da República,docum ento que integra os autos,dá conta de que a presente solicitação de
renovação foiinstruída de conform idade com a legislação aplicável,o que levou ao seu deferim ento.
É a seguinte a com posição acionária do em preendim ento Rádio O sório Ltda.:

O Presidente da República
Faço saberque o Congresso Nacionaldecreta e eu
sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

Nome do Sócio Cotista

O F.Nº29/99 – PRES./CAS

Cláudio Zappe
Brasília,26 de m aio de 1999

SenhorPresidente,
Nosterm osdo § 2º,do art.91 do Regim ento Interno
do Senado,com unico a Vossa Excelência que esta Com issão,em reunião no dia 26 de m aio de 1999,aprovou o
Substitutivo ao Projeto de Leido Senado nº174,de 1999,
que “Determ ina a exibição de registro no órgão da Vigilância Sanitária nosprodutosque especifica,e dá outrasprovidências”,de autoria do SenadorRom ero Jucá.
Atenciosam ente,SenadorOsmar Dias, Presidente.
PARECER Nº 320, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de
1998 (nº 513/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Osório Ltda. para explorar
serviço de radiofifusão sonora em onda média na cidade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul.
Relator:Senadora Emília Fernandes
I – Relatório
Chega a esta Com issão,para parecer,o Projeto de
Decreto Legislativo nº64,de 1998 (nº513,de 1997,na
Câm ara dos Deputados),que aprova o ato que renova a
concessão à Radio O sório Ltda.para explorarserviço de
radiodifusão sonora em onda m édia na cidade de O sório,Estado do Rio G rande do Sul.
Por m eio da M ensagem Presidencialnº 123,de
1997,o Presidente da República subm ete ao Congresso
Nacionalo ato constante do Decreto s/n,de 17 de janeiro
de 1997,que renova a concessão para a exploração de
canalde radiodifusão sonora,nos term os do art.49,XII,

Cotas de Participação

Pedro Edir Dam bros Farias

R$11.800,00

R$7.800,00

O rlandina Tereza de Paula

R$400,00
R$20.000,00

Total de Cotas

O presente Projeto foiexam inado pela Com issão
de Ciência e Tecnologia,Com unicação e Inform ática da
Câm ara dos Deputados,tendo recebido parecer favorávelde seu relator,Deputado João Paulo,e aprovação
unânim e daquela Com issão.
Na Com issão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foiconsiderado jurídico,
constitucionale vazado em boa técnica legislativa.
II – Voto do Relator
O processo de exam e e apreciação,pelo Congresso Nacional,dos atos que outorgam e renovam a concessão,perm issão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e im agens,
praticados pelo PoderExecutivo,nos term os do art.223
da Constituição Federal,deve obedecer,nesta Casa do
Legislativo,às form alidades e aos critérios estabelecidos
pela Resolução nº39,de 1992,do Senado Federal.Essa
norm a interna relaciona um a série de inform ações a serem prestadase exigênciasa serem cum pridaspela entidade pretendente,bem com o pelo M inistério das Com unicações,que devem instruir o processo subm etido à
análise desta Com issão de Educação.
Tendo em vista que o exam e da docum entação
que acom panha o PDS nº64,de 1998,evidencia o cum prim ento das form alidades estabelecidas na R esolução nº 39/92,ficando caracterizado que a
em presa R ádio O sório Ltda.atendeu a todos os
requisitostécnicose legaispara habilitar-se à renovação
da concessão,opinam os pela aprovação do ato,na
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form a do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câm ara dos Deputados.
Sala da Com issão,18 de m aio de 1999.– Freitas
Neto,Presidente;Emília Fernandes,Relator– Geraldo
Cândido – Álvaro Dias – Romeu Tuma – Juvêncio da
Fonseca – Luzia Toledo – Artur da Távola – Edison Lobão – José fogaça – José Jorge – Maria do Carmo
Alves – Hugo Napoleão – Heloisa Helena (Abstenção)– Carlos Wilson – Maguito Vilela – Luiz Otávio.
PARECER Nº 321, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
projeto de Decreto Legislativo nº 75, de 1998
(nº 540/97, na Câmara dos Deputados, que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Clube de Mococa Ltda. para explorar
serviços de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Mococa, Estado de São
Paulo.
Relator:SenadorRomeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Com issão,para parecer,o Projeto de
Decreto Legislativo nº75,de 1998 (nº540,de 1997,na Câm ara dosDeputados),que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Clube de M ococa Ltda,para exploraro serviço de radiodifusão sonora em onda m édia na cidade de
M ococa,Estado de São Paulo.
Porm eio da M ensagem Presidencialnº 1.044,de
1996,o Presidente da República subm ete ao Congresso
Nacionalo ato constante do Decreto s/nº,de 25 de outubro
de 1996 que renova a concessão para a exploração de canalde radiodifusão sonora,nosterm osdo art.49,XII,com binado com o § 1ºdo art.233,am bos da Constituição Federal.
A exposição de m otivos do M inistro das Com unicações ao Presidente da República,docum ento que integra
osautos,dá conta de que a presente solicitação de renovação foiinstruída de conform idade com a legislação aplicável,o que levou ao seu deferim ento.
É a seguinte a com posição acionária de em preendim ento Rádio Clube de M ococa Ltda.:
CotasdeParticipação
Nome do sócio cotista
Jefferson Luiz de Freitas
Jane Torres de Freitas

9.600
400
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10.000

Total de Cotas

O presente Projeto foiexam inado pela Com issão
de Ciência e Tecnologia,Com unicação e Inform ática da
Câm ara dos Deputados,tendo recebido parecerfavorável
de seu relator,Deputado João Alm eida,e aprovação unânim e daquela Com issão.
Na Com issão de Constituição e Justiça e de Redação
daquela Casa,o projeto foiconsiderado jurídico,constitucional
e vazado em boa técnica legislativa.
II – Voto Relator
O processo de exam e e apreciação,pelo Congresso
Nacional,dos atos que outorgam e renovam concessão,
perm issão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e im agens,praticados
pelo PoderExecutivo,nos term os do art.223 da Constituição Federal,deve obedecer,nesta Casa do Legislativo,às
form alidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução
nº39,de 1992,do Senado Federal.Essa norm a interna relaciona um a série de inform açõesa serem prestadase exigências a serem cum pridas pela entidade pretendente,
bem com o pelo M inistério das Com unicações,que devem
instruiro processo subm etido à análise desta Com issão de
Educação.
Tendo em vista que o exam e da docum entação que
acom panha o PDS nº75,de 1998,evidencia o cum prim ento das form alidades estabelecidas na Resolução nº39/92,
do Senado Federal,ficando caracterizado que a em presa
Radio Clube de M ococa Ltda.atendeu a todososrequisitos
técnicose legaispara habilitar-se à renovação da concessão,
opinam ospela aprovação do ato,na form a do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câm ara dos Deputados.
Sala da Com issão,18 de m aio de 1999.– Freitas
Neto,Presidente – Romeu Tuma,Relator– Geraldo Cândido – Álvaro Dias – Emília Fernandes – Juvêncio da fonseca – Luzia Toledo – Artur da Távola – Edison Lobão
– José Fogaça – José Jorge – Maria do Carmo Alves –
Hugo Napoleão – Heloisa Helena (abstenção)– Carlos
Wilson – Maguito Vilela – Luiz Otávio.
PARECER Nº 322, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de
1998 (nº 593/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Londrina Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Londrina,
Estado do Paraná.
Relator:SenadorAlvaro Dias
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I – Relatório
C hega a esta C om issão,para parecer,o Projeto
de D ecreto Legislativo nº 116,de 1998 (nº 593,de
1997,na Câm ara dos Deputados),que aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Difusora de Londrina
Ltda.,para exploraro serviço de radiodifusão sonora em
onda m édia na cidade de Londrina,Estado do Paraná.
Por m eio da M ensagem Presidencialnº 587,de
1997,o Presidente da República subm ete ao Congresso
Nacionalo ato constante do Decreto s/nº,de 16 de m aio
de 1997,que renova a concessão para a exploração de
canalde radiodifusão sonora,nos term os do art.49,XII,
com binado com o § 1ºdo art.223,am bos da Constituição Federal.
A exposição de m otivosdo M inistro dasCom unicações ao Presidente da República,docum ento que integra os autos,dá conta de que a presente solicitação de
renovação foiinstruída de conform idade com a legislação aplicável,o que levou ao seu deferim ento.
É a seguinte a com posição acionária do em preendim ento Rádio Difusora de Londrina Ltda.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

Alécio M iranda Leal
W alterRoberto M anganotti
Saline Atie Ram os

59.500
7.000
3.500
70.000

Total de Cotas
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rem prestadase exigênciasa serem cum pridaspela entidade pretendente,bem com o pelo M inistério das Com unicações,que devem instruir o processo subm etido à
análise desta Com issão de Educação.
Tendo em vista que o exam e da docum entação
que acom panha o PDS nº 116,de 1998,evidencia o
cum prim ento dasform alidadesestabelecidasna Resolução nº39/92,do Senado Federal,ficando caracterizado
que a em presa Rádio Difusora de Londrina Ltda.,atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão,opinam os pela aprovação do ato,na form a do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câm ara dos Deputados.
Sala da Com issão,18 de m aio de 1999.– Freitas
Neto,Presidente – Álvaro Dias,Relator– Geraldo Cândido – Romeu Tuma – Emília Fernandes – Juvêncio da
Fonseca – Luzia Toledo – Artur da Távola – Edison
Lobão – José Fogaça – José Jorge – Maria do Carmo
Alves – Hugo Napoleão – Heloisa Helena (Abstenção)
– Carlos Wilson – Maguito Vilela – Luiz Otávio.
PARECER Nº 323, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de
1998 (nº 566/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga deferida à Radiodifusão Assisense Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Francisco de Assis, Estado do Rio Grande do
Sul.
Relator:Senadora Emília Fernandes

O presente projeto foiexam inado pela Com issão
de Ciência e Tecnologia,Com unicação e Inform ática da
Câm ara dos Deputados,tendo recebido parecer favorávelde seu relator,Deputado Laprovita Vieira,e aprovação unânim e daquela Com issão.
Na Com issão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foiconsiderado jurídico,
constitucionale vazado em boa técnica legislativa.
II – Voto do Relator
O processo de exam e e apreciação,pelo Congresso Nacional,dos atos que outorgam e renovam concessão,perm issão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e im agens,
praticados pelo PoderExecutivo,nos term os do art. 223
da Constituição Federal,deve obedecer,nesta Casa do
Legislativo,às form alidades e aos critérios estabelecidos
pela Resolução nº39,de 1992,do Senado Federal.Essa
norm a interna relaciona um a série de inform ações a se-

I – Relatório
Chega a esta Com issão,para parecer,o Projeto de
Decreto Legislativo nº99,de 1998 (nº566,de 1997,na
Câm ara dos Deputados),que aprova o ato que renova a
concessão à Radiodifusão Assisense Ltda.para explorar
o serviço de radiodifusão sonora em onda m édia na cidade de São Francisco de Assis Estado do Rio G rande do
Sul.
Por m eio da M ensagem Presidencialnº 132,de
1997,o Presidente da República subm ete ao Congresso
Nacionalo ato constante do decreto de 20 de janeiro de
1997,que renova a concessão para a exploração de canalde radiodifusão sonora,nos term os do art.49,XII,
com binado com o § 1ºdo art.223,am bosda Constituição Federal.
A exposição de m otivos do M inistro das C om unicações ao Presidente da R epública, docum ento
que integra os autos, dá conta de que a presente
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solicitação de renovação foiinstruída de conform idade com
a legislação aplicável,o que levou ao seu deferim ento.
É a seguinte a com posição acionária do em preendim ento Radiodifusão Assisense Ltda.:
Nome do Sócio Cotista
Valm orDornellesPoltosi
João CarlosGoulartM acedo

CotasdeParticipação
90
90
5

Sim ão dosSantos
Herm eto Newton AuzaniChioqueta

5

DaviGarcia

200

Total de Cotas

Fogaça – José Jorge – M aria do Carm o Alves – Hugo
Napoleão – Heloisa Helena (Abstenção)– Carlos Wilson –
Maguito Vilela – Luiz Otávio.
PARECER Nº 324, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 1998 (nº
567/97,na Câm ara dos Deputados),que aprova
o ato que renova a concessão da Sociedade Rádio
Am etista Ltda.para explorarserviço de radiodifusão
sonora em onda m édia na cidade de Planalto,
Estado do Rio Grande do Sul.
Relator:Senadora Emilia Fernandes
I – Relatório

5
5

LuizAlberto Vielm o

O presente proj
eto foiexami
nado pel
a Comi
ssão de Ci
ênci
ae
Tecnol
ogi
a,Comuni
cação e Informáti
ca da Câmara dos Deputados,
tendo recebi
do parecerfavorávelde seu rel
ator,Deputado Roberto Val
adão,eaprovaçãounâni
m edaquel
a Comi
ssão.
Na Comi
ssão de Consti
tui
ção e Justi
ça e de Redação daquel
a
Casa,o proj
eto foiconsi
derado j
urídi
co,consti
tuci
onale vazado em boa
técni
cal
egi
sl
ati
va.
II–VotodoRelator
O processo de exame e apreci
ação,pel
o Congresso Naci
onal
,
dosatosque outorgam e renovam concessão,permi
ssão ou autori
zaçãoparaqueseexecutem servi
çosderadi
odi
fusãosonoraedesonse
i
m agens,prati
cados pel
o PoderExecuti
vo,nos termos do art.223 da
Consti
tui
ção Federal
,deve obedecer,nesta Casa do Legi
sl
ati
vo,àsformal
i
dadese aoscri
téri
osestabel
eci
dospel
a Resol
ução nº39,de 1992,
doSenadoFederal
.Essanormai
nternarel
aci
onaumaséri
e dei
nformaçõesaserem prestadaseexi
gênci
asaserem cumpri
daspel
a enti
dade
pretendente,bem comopel
o Mi
ni
stéri
o dasComuni
cações,quedevem
i
nstrui
roprocessosubmeti
doàanál
i
sedestaComi
ssãodeEducação.
Tendo em vi
sta que o exame da documentação que acompanhaoPDS nº99,de1998,evi
denci
a ocumpri
m entodasformal
i
dades
estabel
eci
dasnaResol
uçãonº39/92,doSenadoFederal, ficando caracterizadoqueaempresaRadiodifusãoAssisenseLtdaatendeua
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação
daconcessão, opinamospel
a aprovaçãodoato,naformadoproj
etode
decretol
egi
sl
ati
voori
gi
nári
o daCâmaradosDeputados.
Sala da Comissão, 18 de maio de 1999. – Freitas
Neto,Presidente–Emília Fernandes,Relator– Geraldo Cândido – Álvaro Dias – Romeu Tuma – Juvêncio da Fonseca
– Luzia Toledo – Artur da Távola – Edison Lobão – José
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Chega a esta Comissão, para parecer, o projeto de
Decreto Legislativo nº 100, de 1998 (nº 567, de 1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão à Sociedade Rádio Ametista Ltda. para explorar o
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Planalto, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial nº 134, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante do decreto de 20 de janeiro de
1997, que renova a concessão para exploração de canal
de radiodifusão sonora, nos termosdosart.49,XII,com binado com o § 1ºdo art.233,am bosda Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que integra
os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Sociedade Rádio Ametista Ltda.
Nome do Sócio Cotista
Artêm io Antônio Tibola
Denis Zanella
Francisco NatalSignor
G enuirSalvão
Idilio Zam in
ItacirZanella
O utros
Total de Cotas

Cotasde Participação
1
3
2
2
2
2
58
70
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O presente projeto foiexam inado pela C om issão de C iências e Tecnologia,C om unicação e Inform ática da C âm ara dos D eputados, tendo recebido
parecerfavorávelde seu relator,D eputado Luiz Piauhylino,e aprovação unânim e daquela C om issão
Na Com issão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa,o Projeto foiconsiderado jurídico,constitucionale vazado em boa técnica legislativa.
II – Voto do Relator
O processo de exam e e apreciação,pelo C ongresso N acional,dos atos que outorgam e renovam
concessão, perm issão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
im agens,praticados pelo PoderExecutivo,nos term os
do art.223 da C onstituição Federal,deve obedecer,
nesta C asa do Legislativo,às form alidades e aos critérios estabelecidos pela R esolução nº39,de 1992,do
Senado Federal.Essa norm a interna relaciona um a
série de inform açõesa serem prestadase exigênciasa
serem cum pridas pela entidade pretendente, bem
com o pelo M inistério das C om unicações,que devem
instruiro processo subm etido à análise desta C om issão de Educação.
Tendo em vista que o exam e da docum entação
que acom panha o PD S nE 100,de 1998,evidencia o
cum prim ento das form alidade estabelecidas na R esolução nE 39/92,do Senado Federal,ficando caracterizado que a em presa Sociedade R ádio Am etista Ltda.
atendeu a todososrequisitostécnicose legaispara habilitar-se à renovação da concessão,opinam os pela aprovação do ato,na form a do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câm ara dos Deputados.
Sala da C om issão,18 de m aio de 1999.– Freitas Neto,Presidente – Emília Fernandes, R elatora –
Geraldo Cândido – Álvaro Dias – Romeu Tuma –
Juvêncio da Fonseca – Luzia Toledo – Artur da Távola – Edison Lobão – José Fogaça – José Jorge –
Maria do Carmo Alves – Hugo Napoleão – Heloísa Helena (Abstenção) – Carlos Wilson – Maguito
Vilela – Luiz Otávio.
PARECER Nº 325, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de
1998 (nº 598/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação Mater et Magistra de
Londrina (Rádio Alvorada de Londrina)
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
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R elator:SenadorAlvaro Dias
I – Relatório
C hega a esta C om issão,para parecer,o Projeto
de D ecreto Legislativo nº 121, de 1998 (nº 598, de
1997,na C âm ara dos D eputados),que aprova o ato
que renova a concessão à Fundação M ateretM agistra de Londrina (R ádio Alvorada de Londrina)para exploraro serviço de radiodifusão sonora em onda m édia
na cidade de Londrina,Estado do Paraná.
Por m eio da M ensagem Presidencialnº 34,de
1995,o Presidente da R epública subm ete ao C ongresso nacionalo ato constante do D ecreto de 27 de dezem bro de 1994,que renova a concessão para a exploração de canalde radiodifusão sonora,nos term os
do art.49,XII,com binado com o § 1ºdo art.223,am bos
da C onstituição Federal.
A exposição de m otivos do M inistro das C om unicações ao Presidente da R epública,docum ento que
integra os autos,dá conta de que a presente solicitação de renovação foiinstruída de conform idade com a
legislação aplicável,o que levou ao seu deferim ento.
O presente Projeto foiexam inado pela C om issão
de C iência e tecnologia,C om unicação e Inform ática
da C âm ara dos D eputados,tendo recebido parecerfavorávelde seu relator,D eputado SalvadorZim baldi,e
aprovação unânim e daquele C om issão.
N a C om issão de C onstituição e Justiça e de R edação daquela C asa,o Projeto foiconsiderado jurídico,constitucionale vazado em boa técnica legislativa.
II – Voto do relator
O processo de exam e e apreciação,pelo C ongresso N acional,dos atos que outorgam e renovam
concessão, perm issão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
im agens,praticados pelo PoderExecutivo,nos term os
do art.223 da C onstituição Federal,deve obedecer,
nesta C asa do Legislativo,às form alidades e aos critérios estabelecidos pela R esolução nº39,de 1992,do
Senado Federal.Essa norm a interna relaciona um a
série de inform açõesa serem prestadase exigênciasa
serem cum pridas pela entidade pretendente, bem
com o pelo M inistério das C om unicações,que devem
instruiro processo subm etido à análise desta C om issão de educação.
Tendo em vista que o exam e da docum entação
que acom panha o PD S nº121,de 1998,evidencia o
cum prim ento das form alidades estabelecidas na R esolução nº39/92,do Senado Federal,ficando caracterizado que a em presa Fundação M ateretM agistra
de Londrina (R ádio Alvorada de Londrina)atendeu a
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todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à renovação da concessão,opinam os pela aprovação do ato,na form a do Projeto de D ecreto Legislativo originário da C âm ara dos D eputados.
Sala da C om issão,25 de m aio de 1999.– Freitas Neto, Presidente – Álvaro Dias, R elator –
Roberto Requião – Gerson Camata – Pedro
Simon (Abstenção)– Luzia Toledo – Djalma Bessa
– Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha –
Roberto Saturnino Braga (Abstenção) – Eduardo
Siqueira Campos, Jorge Bornhausen – Edison Lobão – Sebastião Rocha (Abstenção)– Maguito Vilela – Francelino Pereira.
O SR. PRESIDENTE (N abor Júnior) – O
Expediente lido vaià publicação.
Sobre a m esa, projeto de leido Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 395, DE 1999
Dispõe sobre a concessão de
desconto para os músicos – estudantes
ou profissionais – no valor do ingresso
em espetáculos musicais e dá outras
providências.
O C ongresso N acionaldecreta:
Art.1ºFica assegurado aos m úsicos – estudantes ou profissionais – o desconto de 50% (cinqüenta
porcento)no valordo ingresso para espetáculos m usicais em todo o território nacional.
Parágrafo único. A redução prevista no caput
deste artigo incidirá sobre o valorefetivam ente praticado pelo estabelecim ento,ficando isentos eventuais
preços prom ocionais iguais ou superiores ao desconto estabelecido.
Art.2º A regulam entação e o estabelecim ento
de form asde fiscalização do cum prim ento desta leiserão estipulados pelos órgãos setoriais do PoderExecutivo,no âm bito Federal,Estadual,M unicipale do D istrito
Federal.
Parágrafo único.D ocum ento específico,constituído com o prova de efeito exercido,para o m úsico profissional,ou de freqüência a curso de m úsica,para o estudante,será definido pelos organism os referidos no caput deste artigo.
Art.3º O PoderExecutivo regulam entará esta
leino prazo de noventa dias,a partirde sua publicação.
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Art.4ºEsta leientra em vigorna data de sua publicação.
Justificação
O intento principaldo presente projeto de leié estenderaos m úsicos,profissionais ou estudantes,o benefício consagrado da cham ada “m eia entrada”,tradicionalm ente facultada aosestudantespara o ingresso em
cinem as e congêneres.
A im portância da iniciativa pode serm edida pela
carência de oportunidades voltadas para o aprim oram ento dosnossosprofissionaisda m úsica,que não têm
recebido do PoderPúblico a atenção que m erecem .Afinal,o produto núm ero um da pauta de exportação culturaldo País é a m úsica,e,no exterior,não se m enciona
essa expressão culturalsem abrirespaço privilegiado
para o com positore o instrum entista brasileiro.
Bem patrim onialda m ais alta significação,a m úsica pode serapontada com o um a das nossas m ais im portantesm anifestaçõesculturais.É inequívoca a constatação de um a espontânea e eficazexpansão dasfronteiras nacionais porinterm édio de nossa produção m usical.
R elativam ente à questão do aprim oram ento profissional,asopções,quase sem pre,são escassase disponíveis para poucos porexigircondições financeiras
nem sem pre condizentes com o laborna área m usical.
N esse sentido,a agregação de novosconteúdos,propiciada pela oportunidade de freqüentarespetáculos m usicaisa preçosreduzidos,é m edida não apenasoportuna,m as,sobretudo,justa.
N ão foiesquecida,pelo projeto de lei,a possibilidade de abusos em relação ao usufruto do benefício.
N o intuito de coibira sua eventualidade,o art.2ºestabelece a obrigatoriedade de docum ento probatório,cuja
natureza e form ato serão adequadam ente definidospelosórgãosde atribuição específica do PoderExecutivo.
C onvencidos,portanto,do m érito da presente iniciativa,esperam os m erecer,porparte dos ilustres Pares,o seu acolhim ento.
Sala dasSessões,4 de junho de 1999.– Senador
Maguito Vilela.
(Às Comissões de Educação e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– O projeto
lido será publicado e rem etido às C om issões com petentes.
Sobre a m esa,ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:

335

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O F.N º29/99 PR ES./C AS
Brasília,26 de m aio de 1999
SenhorPresidente,
N osterm osdo § 2º,do art.91 do R egim ento Interno do Senado,com unico a Vossa Excelência que esta
C om issão,em reunião no dia 26 de m aio de 1999,aprovou o Substitutivo ao Projeto de Leido Senado nº174,
de 1999,que “D eterm ina a exibição de registro no órgão
da Vigilância Sanitária nos produtos que especifica,e
dá outras providências”,de autoria do SenadorR om ero
Jucá.
Atenciosam ente, Senador Osmar Dias, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– C om referência ao ofício que acaba de ser lido,a Presidência
com unica que,nos term os do art.91,§§ 3º e 5º,do
R egim ento Interno,fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso,porum décim o da
com posição da C asa, para que o Projeto de Leido
Senado nº174,de 1999,cujo parecerfoilido anteriorm ente,seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (N abor Júnior) – Encerrou-se quarta-feira últim a o prazo para apresentação de
em endas ao Projeto de R esolução nº59,de 1999,de
autoria do SenadorC arlosPatrocínio,que altera a redação do art.332 do R egim ento Interno do Senado Federal.
Ao Projeto não foram oferecidas em endas.
A m atéria vaiàs C om issões de C onstituição,Justiça e C idadania,e D iretora.
O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– Passa-se à
lista de oradores.
C om o prim eiro oradorinscrito,concedo a palavra
ao SenadorEduardo Siqueira C am pos,pelo prazo de
20 m inutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO .Pronuncia o seguinte discurso.)– Sr.Presidente,
Srªse Srs.Senadores,tenho trazido ao Plenário aspectos im portantes que fazem do Estado do Tocantins um a
grande esperança para este Brasil.
H oje pretendo destacarque,com a chegada dos
m esesde junho e julho,duasdasprincipaiscaracterísticas do m eu Estado despontam e atraem m ilhares de
brasileiros em sua direção.O prim eiro aspecto é a realização das grandes feiras agropecuárias em praticam ente todos os M unicípios do Estado.O outro é que,
nessa tem porada,que denom inam os “verão”,os rios
Araguaia, Tocantins e os inúm eros afluentes voltam
para as suas caixas,form ando m ilhares de quilôm etros
de praias,que se vêm transform ando num grande pon-
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to de atração,num fatorde desenvolvim ento do nosso
ecoturism o e na conseqüente obtenção de recursos
para a form ação de divisas no Estado.
N a questão agrícola,o Estado do Tocantins tem
um a vocação que se revela em suas extensas terras
agricultáveis e na abundância de recursos hídricos.D e
fato,são m ais de 200 m ilquilôm etros quadrados de terrasférteis,praticam ente doism ilhõesde hectaresque podem serirrigados porinundação,a baixo custo,e outro
um m ilhão e m eio de hectares que são irrigados poraspersão.
N osso Estado conta com rebanho bovino de 6,5
m ilhõesde cabeças– o segundo m aiorda R egião N orte
–,e a lavoura de soja produziu,neste ano,104 m iltoneladas,enquanto a cultura do arroz,no exercício passado,colheu cerca de 441.500 toneladas.
Portudo isso é que querem os registrara abertura
dessas exposições agropecuárias em todo o nosso
Estado, que se transform am em grandes centros de
transações com erciais,de dem onstração da nossa vocação e da nossa capacidade produtiva.Essas feiras
reúnem as populações das principais cidades – podem os considerarum a grande festa.
Sr.Presidente,no próxim o dom ingo,terem os a
abertura da 11ªExpoara ‘99,que é a Exposição Agropecuária da Araguaína.Esse im portante evento é a m aiorexposição agropecuária do Estado,devendo receber
cerca de 200 m ilpessoas,m ovim entando cerca de R $
2,7 m ilhões.
Produtores de dez Estados participam do evento,
quando deverá havertransações envolvendo cinco m il
anim ais.Além disso,haverá o tradicionalleilão e ainda
um a C avalgada – vem se tornando um a da principais
atrações da abertura daquela exposição – que reúne
cerca de doism ilcavaleirosque percorrem asprincipais
ruas da tradicionalcidade de Araguaína.
Todos os anos,costum o participardesse evento.
Agora,em função dos trabalhos e das responsabilidades
que recebido m eu partido e dos m eus colegas da C om issão Parlam entarde Inquérito que investiga o sistem a financeiro nacional– durante este finalde sem ana estarem os produzindo grande parte do relatório –,não estareipresente,m as posso,pela oportunidade que m e deu a generosa população do Estado de
Tocantins,registrar,desta tribuna,a im portância desse
e de outros eventos que caracterizam o Estado de Tocantins com o um grande Estado na produção agropecuária.
Tivem os, nesta quarta-feira – tam bém não
pude com parecer–,a abertura de outra exposição

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

m uito im portante, que é a E xposição A gropecuária da cidade de G urupi.Essa é vigésim a sétim a.
Sr.Presidente,G urupié tam bém um a cidade de grande relevância para a econom ia do Estado.Tem um
belo plano urbano e é conhecida com o a capitalda
am izade.Essa cidade,de econom ia estávele bem
definida,realiza sua feira agropecuária,para aonde
se dirigirão m ilhares de brasileiros,sobretudo os de
outros M unicípios do nosso Estado,com o objetivo de
participardaquela exposição,tam bém relevante nas
suas transações com erciais e na dem onstração da
capacidade produtiva tanto daquele quanto dos outros M unicípios da região.
Ainda nesse m ês, com o eu disse, M unicípios
com o D ianópolis, C olm éia, Aliança do Tocantins,
Form oso do Araguaia, São Valério da N atividade,
Porto N acional – berço da cultura tocantinense –
tam bém realizam a sua exposição agropecuária.D a
m esm a form a,as cidades de Taguatinga,Paraíso do
Tocantins,M iracem a do Tocantins – a nossa prim eira
capital; D ois Irm ãos, Lagoa da C onfusão,
Tocantinópolis, N atividade, G uaraí, Alm as, Arraias,
Arapoem a, M iranorte, C ristalândia, Augustinópolis,
Figueirópolis e Araguaçu. C om pletando ainda esse
quadro,a cidade de Alvorada do Tocantins,C olinas
do Tocantins,Pedro Afonso e Araguatins.
Sr.Presidente,tivem os o cuidado de enviarao
M inistro da Agricultura e tam bém ao M inistro dos
Esportes e do Turism o pleitos e solicitações a
respeito das condições básicas para a realização
dessas exposições agropecuárias. Fizem os um a
solicitação global,abrangendo todas as exposições
que serão realizadas, de acordo com dados do
próprio sindicato, que realiza e dá sustentação a
esses eventos. Estam os aguardam os esse
im portante apoio.
N esses eventos são difundidas, pelos
produtores,técnicasde com bate à aftosa,técnicasde
m anejo de equipam entos, novas tecnologias que
contribuem para o aum ento da produção.Portanto,
além do caráter festivo, há o caráter educativo.
Trata-se de encontros onde são realizados grandes
leilões,sem inários,debates e apresentações.
Portanto,no nosso entendim ento,é pordem ais
im portante que recebam os apoio tanto do M inistério
da
Agricultura, no
aspecto
das
suas
responsabilidades com relação à produção rural,
com o do M inistério dos Esportes e do Turism o,tendo
em vista a relevância desses eventos para a
econom ia e para o turism o no Estado do Tocantins.
Assim , quero crer que os Srs. M inistros estarão
atentos a essa solicitação,dem onstrando o interesse
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do G overno Federal para com esses eventos.
Inclusive,no dia 11 de junho,o M inistro Sérgio Turra
será recebido na Exposição Agropecuária de
Araguaína pelos produtores rurais, quando nos
reunirem os para um grande alm oço. N essa
oportunidade,espero que o M inistro possa nos levar
boas notícias, tanto aos produtores rurais de
Araguaína, com o aos organizadores das dem ais
exposições agropecuárias,incentivando-nos,com a
participação do G overno Federalnesses eventos.
Sr.Presidente,julho é tam bém um m ês de m uito
agrado à população do Estado do Tocantins,de toda
a região do suldo Pará,do M ato G rosso e dos dem ais
Estados que fazem divisa com o Tocantins, em
função da tem porada de praia.Trago a esta C asa,Sr.
Presidente, um testem unho da relevância desses
eventos para a econom ia do Estado,tendo em vista a
questão do ecoturism o.
A cidade de Palm as – que com pletou 10 anos –,
banhada pelo rio Tocantins,organiza há alguns anos
o evento da praia da G raciosa.Para se terum a idéia
do que isso significa,tivem os cerca de 40 m ilpessoas
em um único fim de sem ana, participando do
com plexo de atividades que envolve a praia da
G raciosa.
Tive um a responsabilidade, sem dúvida
nenhum a, fundam ental na im plantação desse
projeto. Por se tratar de um a cidade organizada,
planejada,tivem os cuidado com todos os aspectos
relacionados à proteção am bientaldo rio Tocantins,
além de oferecerm os conforto aos banhistas que se
dirigem à praia da G raciosa todos os anos.
Instalam os, por exem plo, um grande com plexo de
captação de esgoto sanitário nas areias do rio
Tocantins,com um a infra-estrutura que evita que o
esgoto sanitário seja despejado naquele rio.
C ontam os com agências bancárias eletrônicas,com
serviço de bar e restaurante em m ais de vinte
barracas diferenciadas.Além disso,está se tornando
um a tradição na praia da G raciosa eventos
esportivos, com a participação de m edalhistas de
ouro da últim a O lim píada,do nosso M aguila,e shows
de grande porte com o D aniela M ercury e outros
grupos nacionais. C hegam os a ter, durante a
tem porada,um fluxo de m ais de 500 m ilpessoas.
Sr.Presidente,portodasessasrazões,e pornão
ocorrerapenas na praia da G raciosa eventos desse tipo,é
que dirigim osum ofício solicitando ao M inistro RafaelG reca
a liberação de recursos destinados à im plem entação de
pólos turísticos em praias com o a G raciosa,em Palm as;a
Porto Real,em Porto Nacional;a tradicionalAraguacem a,
um a das m ais belas praias do rio Araguaia,no Estado do
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Tocantins,além das praias de M iracem a,de Casiara,de
Peixe.C ontam os ainda com diversas iniciativas das
prefeituras m unicipais do nosso Estado,que propiciam à população brasileira os encantos dos rios Tocantinse Araguaia e de dezenasde outrosafluentes.
Sr.Presidente,portudo isso,quero crerque o
M inistro R afael G reca, com quem conversei
especificam ente sobre esse assunto, definirá a
participação do M inistério dos Esportes e Turism o
nesses eventos. Segundo palavras do próprio
M inistro, pretende-se fazer um a redescoberta do
Brasil, fazendo com que o ecoturism o avance em
direção a novas paisagens, com o por exem plo, às
belezas naturais oferecidas pelo nosso Estado,além
de outrastantasespalhadaspelo nosso Brasil..Essas
novas paisagens têm -se transform ado em grandes
atrações turísticas nacionais e internacionais. O
estrangeiros ficam m aravilhados com a possibilidade
de conviverem num a região sem poluição algum a,
desfrutando de belas praias de rios, o que é um a
novidade para eles. N a verdade, precisam os de
infra-estrutura básica para que o turista possa dispor
de serviços tais com o segurança,transporte,higiene,
esgotam ento sanitário, enfim , de todas essa
infra-estrutura que fazem do turism o um a das
grandes alavancas para a criação de em pregos não
só no Brasil,m as tam bém em outros países.
Sabem os que ainda não aproveitam os todo o
potencialturístico do Brasil.N as áreas tradicionais do
N ordeste e de grandes cidades,com o São Paulo e
R io Janeiro,já tem os um infra-estrutura m ínim a,m as
precisam os dotaressas novas regiões de condições
básicas, para que elas possam tam bém absorver
essa parcela im portante de recursos que virão com o
fortalecim ento do turism o. Q ue a nossa econom ia
não cresça com a deficiência de só tardiam ente
observar a im portância do turism o no contexto da
econom ia globalizada,pois,essa atividade,vem -se
destacando, com o disse, com o im portante fator na
criação e geração de em pregos.
O Estado do Tocantins é realm ente privilegiado
por suas praias e pela beleza dos rios Tocantins e
Araguaia. Tudo isso é um verdadeiro encanto. N o
m ês de julho,além da pesca,realizada dentro dos
padrões e condições já preconizadas por entidades
am bientalistas, o Tocantins se transform a em um
grande corredor de integração entre as diversas
regiões. M ilhares de pessoas se dirigem ao nosso
Estado para desfrutar de suas belezas e dessa
potencialidade que se apresenta, a cada dia, m ais
organizada,incentivada por program as do G overno
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estadual, e, agora, com a possibilidade de apoio
tam bém do G overno Federal.
Além das nossas belezas naturais, há ainda,
com o destaquei,as exposições agropecuárias,que
trazem para o cenário nacional forte potencial
dem onstrado pelo Estado de Tocantins no tocante à
sua vocação natural: a produção de grãos, a
agropecuária, a agroindústria, etc., dando grande
contribuição à U nião.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo
Siqueira Campos, o Sr. Nabor Júnior, 3º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– C om a
palavra SenadorR om ero Jucá.(Pausa.)
C om a palavra o SenadorLuís Estevão.(Pausa.)
C om a palavra o Senador Sebastião R ocha.
(Pausa.)
C om a palavra o SenadorPedro Sim on.(Pausa.)
C om a palavra o Senador Francelino Pereira.
(Pausa.)
C om a palavra o SenadorLuiz O távio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,venho à tribuna
nesta m anhã, prim eiro, para relatar a viagem que
fizem os a Itaituba, em com panhia do M inistro dos
Transportes,Eliseu Padilha,e dos Senadores Blairo
M aggi, C arlos Bezerra, Jader Barbalho, Jonas
Pinheiro e G ilvam Borges,quando,pela prim eira vez,
o Estado do Pará, e principalm ente aquela região,
através da BR -163, que liga C uiabá a Santarém ,
recebeu 75 carretas carregadas de soja com destino
aos Estados U nidos e aos países europeus.
Por iniciativa do Senador Blairo M aggi,com a
presença dos Vice-G overnadores dos Estados do
Pará e do M ato G rosso, os Srs. H ildegardo
Figueiredo N unes e R ogério Sales,respectivam ente,
realizou-se,pela prim eira vez,o em barque de m ais
de duas m il toneladas de soja produzida no
C entro-O este, principalm ente no Estado de M ato
G rosso,usando a BR -163.
Essarodoviajáestápavim entadaatéoEstadodeM ato
G rosso.No trecho do Estado do Pará,quase m ilquilôm etros
concluirão essa grande obra que representará a redenção
das regiões Centro-O este e Norte do País e,com certeza,
dará oportunidade para que os exportadores brasileiros e o
G overno brasileiro viabilizem as suas contas.Segundo afir-
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m ou o Senador Blairo M aggi,nos prim eiros cinco anos,
esse novo corredor transform ará aquela região e o
País num grande potencialexportador.N esse período,aquela região terá oportunidade de exportarm ais
de três m ilhões de toneladas;em dez anos,chegarem os a m ais de seis m ilhões de toneladas,ultrapassando Paranaguá,no Estado do Paraná,e Santos,no
Estado de São Paulo.
H á um a explicação sim ples: a posição
geográfica do Estado do Pará,na R egião Am azônica,
proporciona a econom ia de três m il m ilhas de
distância de qualquerm odalde transporte saindo de
Paranaguá e de Santos.O Estado do Pará está lá no
N orte do Brasil,e a distância da nossa costa é de três
m ilm ilhas,m ais cerca de m ile poucos quilôm etros de
rodovias estaduais e federais,para que a produção
agrícola possa serexportada.
Então, torna-se necessária – e todos nos
m anifestam os da m esm a form a –, a união das
Bancadas dos Estados que com põem aquela região,
a participação dos G overnadores dos Estados e do
G overno Federalpara que,não m ais esse sonho,não
m ais esse projeto,m as a realidade m ostre a pujança
da nossa região e a viabilidade de transform arm os os
nossos recursos em recursos firm es e sólidos,a fim
de cooperar nas nossas exportações.São projetos
extrem am ente viáveis,com retorno im ediato;não são
projetos a longo prazo,com o sonhos e m ais sonhos,
m as,sim ,com o realidade.
N ovam ente, na presença do M inistro dos
Transportes, pedim os o em penho de S. Exª no
sentido de conseguir a liberação de recursos para
essa obra tão im portante. É inadm issível que
som ente nesse trecho a estrada não tenha condições
de trafegabilidade.
O s recursos alocados no O rçam ento para a
pavim entação da R odovia C uiabá/Santarém são
bastante lim itados para que realm ente essa obra
possa se desenvolvere serconcluída.H á um projeto
do M inistro Eliseu Padilha, já em fase final, de
financiam ento de U S$300 m ilhões,com recursos do
Bird ou do Banco M undial,para a conclusão dessa
obra. O M inistro claram ente dem onstra a sua boa
vontade e o seu interesse.N o entanto,o M inistério
dos Transportes não terá, dentro do O rçam ento,
recursos para pavim entaressa rodovia.Se houvera
união dos exportadores,dos produtores de soja e dos
G overnos dos Estados, poderem os, com certeza,
viabilizaressa obra.
R ecentem ente,o M inistro Pedro Parente esteve
no Pará para apresentar os novos eixos de
desenvolvim ento, com um investim ento, para os
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próxim os sete anos,de m ais de 17 bilhões na R egião
N orte do País.N o Estado do Pará,nesse período,
serão investidos 5 bilhões para obras de
infra-estrutura e para obras com o a da BR -163,da
H idrovia Araguaia-Tocantins,daseclusasde Tucuruí,
já iniciadas,da H idrovia do C apim e da H idrovia do
M arajó. O s valores alocados são pequenos –
surpreenderam o M inistro Eliseu Padilha,com quem
estivem os, juntam ente com o M inistro M alan – se
considerarm os o retorno desse capital.Se apenas o
Estado do Pará retorna com m ais de U S$2 bilhões,
todos os anos, na balança com ercial, com o é
possível,no caso de projetos tão pequenos,não ser
liberado recurso algum até este ano? D essa form a,
fica aquio m eu protesto.Vou continuara protestare a
questionara liberação de recursos para essas obras
tão im portantes.
Essa grande festa que vim os lá seria,e será,a
oportunidade de transform arm os aquela região num
pólo de desenvolvim ento,de geração de em prego e
de renda.Vim os a vontade do produtor,do exportador
de soja, ultrapassando todos os obstáculos,
vencendo,passo a passo,quilôm etro a quilôm etro,as
dificuldades da rodovia C uiabá-Santarém . Eles
chegaram lá e m ostraram que é viável;em barcam os
a soja,que está chegando aos Estados U nidos.E,
para nossa grande surpresa, a soja que chega aos
Estados U nidos fica m ais barata U S$10,00 a tonelada.
A partir dessa viabilidade,com a recuperação
dos preços, a soja brasileira terá condições de
concorrernos m ercados internacionais – no caso,a
soja produzida nos Estados U nidos. Esse projeto
encurtará as distâncias e facilitará o escoam ento.
Tem os, em Santarém , um dos portos m ais
profundos do Brasil,com 21 m etros de profundidade
– diz o M inistro Padilha que é o porto m ais profundo
do Brasil–,onde situa-se a H idrovia do C apim ,com
m ais de 300 km de hidrovia pronta, rio caudaloso,
trafegabilidade,segurança para escoar a produção.
C om R $10 m ilhões,essa obra será viabilizada.
Então,vejo e continuo a questionara falta de visão prática e objetiva dos nossos técnicos,dos nossos condutores da política econôm ica e da cham ada
política desenvolvim entista.Eles precisam realm ente
conhecera região,ouvira população dos Estados e
dos m unicípios,para verem que a realidade é outra.
O próprio M inistro Eliseu Padilha ficou im pressionado
ao vero que se conseguiu com tão pouco recurso e
tão pouca tecnologia, apenas um sugadouro que
transfere a soja do cam inhão para a barcaça – barcaças grandes,que já estão sendo transportadas através dos rios.É realm ente um a obra sim ples.São coi-
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sas que realm ente podem serfeitas e que,de im ediato,podem darum resultado econôm ico e financeiro
positivo.
N aquela região,a grande dificuldade era relativa à energia.O Presidente Fernando H enrique C ardoso,num a visão fantástica,com grande sensibilidade,conseguiu im plantar o Tram oeste,um a parceria
entre o G overno Federal e o G overno do Estado.
H oje,aquela região está totalm ente energizada.Vam os inaugurar,no finaldo m ês,em Itaituba,a usina
de Tucuruí.Já inauguram os as de Santarém e Altam ira e,agora,vam os inaugurar a de Tucuruí.Todo o
Estado do Pará ficará energizado.Precisam os apenas com plem entara rodovia,porque os portos estão
sendo preparados,as hidrovias existem ,e vam os fazercom que isso realm ente recupere a econom ia do
País.
O Sr. Iris Rezende (PM D B – G O )– Perm ite-m e
V.Exªum aparte?
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– C oncedo o
aparte a V.Exª.
O Sr. Iris Rezende (PM D B – G O )– M uito obrigado,SenadorLuiz O távio.Perm ita-m e cum prim entá-lo pelo oportuno pronunciam ento proferido nesta
m anhã.Entendo que a nossa função nesta C asa é,
sobretudo,a de alertarperm anentem ente as autoridades responsáveis pela execução de projetos,responsáveis pelo PoderExecutivo no que diz respeito a
questões de elevado interesse do País.V.Exªaborda, neste m om ento, um tem a m uito im portante: o
transporte; as hidrovias, principalm ente. O nosso
País tem vivido de equívocos e m ais equívocos.U m
deles – e grave – se deu quando o País descuidou do
transporte fluvialpara perm itiro desenvolvim ento do
interiorbrasileiro,paralisando as ferrovias e optando
pelo transporte feito pelas rodovias, que é um dos
m ais caros.As ferrovias,há m ais ou m enos 50 anos,
foram paralisadas.Q uanto à ferrovia que rasgava o
C entro-O este,havia projetos em execução além de
G oiânia. Esses projetos foram paralisados, quando
poderíam os estar hoje num a situação m uito m elhor
aquino C entro-O este.A Ferrovia N orte-Sultam bém
encontrou sérias oposições,principalm ente porparte
da elite em presarialdo eixo R io-São Paulo,e não entendem os o porquê.N o Brasil,tem os um a m ania...
Lem bro-m e bem que,quando fuiem possado G overnador em 1983, ao determ inar a pavim entação de
um a rodovia da região sudeste de G oiás,ao invés do
cum prim ento da ordem – estávam os nos prim eiros
dias de governo;não entendiam a m inha m aneira de
governar–,foiem itido um parecerdo D epartam ento
de Estradas de R odagem no sentido de que o núm ero
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de veículos diários naquela rodovia não justificava
aquele investim ento.A m inha resposta foia seguinte:
“N ão estou perguntando,estou determ inando”.A região, pavim entada, transform ou-se adm iravelm ente
em 15 anos.C om o exigirnúm ero de veículos se a rodovia não perm ite o tráfego? C om o esperaraum ento
da produção da região se o escoam ento dessa produção se torna difícil? M as tudo isso,respeitávelSenadorLuiz O távio,deve-se à preponderância das decisões porparte dos tecnocratas.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– C om certeza.
O Sr. Iris Rezende (PM D B – G O )– São pessoasque conhecem m uito m ala situação do País;quando a conhecem ,fazem -no porm eio dos livros,e nem
sem pre estes relatam a nossa realidade.M uitas vezes,são escritosporpessoasque,porum a única vez,
passam pela região e descrevem as suas potencialidade,a força e a determ inação do seu povo,e esse
relato sem pre fica aquém da realidade.V.Exªaborda
a questão das hidrovias.Tem os que partir– queiram
ou não – para o aproveitam ento dos nossos rios para
o transporte da nossa produção.Prim eiram ente,esse
é o m eio m ais barato;seu custo está m uito aquém do
custo dos transportes feitos nas rodovias e até nas
ferrovias.Tem os que partirpara o transporte nos nossos rios,tem os que nos preocuparcom a construção
das ferrovias,a fim de que este pedaço do Brasil– o
C entro-O este,o N orte e parte do N ordeste – tenha
vez.Q uando estiveracabada a construção da Ferrovia N orte-Sule da Ferrovia Leste-O este – que vaide
G oiandira até R ondonópolis,encontrando a ferrovia
que está em construção –,vam os experim entarum
novo tem po neste Brasil! M eus cum prim entos por
essa preocupação que V.Exªm anifesta nesta m anhã.
Tenho certeza de que essa questão será tam bém m otivo de m uita preocupação porparte do G overno do
Presidente Fernando H enrique C ardoso.
O SR. LUIZ OTÁVIO (P P B – PA ) – M uito
obrigado, S enador Iris R ezende. Insiro no m eu
pronunciam ento a m anifestação de V.E xª,principalm ente pela sua experiência e pelo seu conhecim ento,portersido G overnadorde E stado e M inistro de E stado e por,hoje,daro brilho da sua inteligência e da sua cooperação no S enado Federal.
S r.P residente,S rªs e S rs.S enadores,tivem os inform ações recentes de que o Greenpeace vaise instalarna A m azônia.E ssa organização, inclusive, propõe-se a colocar um
navio alipara fiscalizar os desm atam entos e
a condição da biodiversidade na
R egião
A m azônica. E u diria que é im portante o
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Greenpeace estar naquela região, m as tam bém é im portante a preocupação das organizações internacionais com a geração de em prego e
com a sobrevivência do povo da R egião Am azônica.
N ão devem ir lá apenas para fazer suas m anifestações e seus protestos sem levarsoluções para a nossa região.O Ibam a,com m uita satisfação,ontem ,dizia que vaiinvestirU S$10 m ilhões na região para fazera fiscalização.C reio que isso é válido e im portante.M as devem os nos lem brartam bém de quem é que
vaiàquela região para m elhoraras condições de vida
da nossa população, para atender os ribeirinhos –
com o faz a M arinha de G uerra – e para atenderà necessidade de em prego porparte da população.
Lá se fala m uito dos m adeireiros.É verdade!H á
m adeireira pirata, que deve ser perseguida,
questionada e m ultada; devem ser presos os seus
proprietários. M as tam bém há gente séria, há
em presa que gera em pregos e im postos e faz o
replantio correto.
Portanto,nada de estrelism o!N ada de ataques
nervosos na nossa região!H á pessoas que se jogam
na frente de árvores e dentro do rio para que ninguém
m exa no rio. Tem os que pensar na condição de
sobrevivência do povo da nossa região.
Fuientrevistado pela TV Senado,na sem ana
passada,e tive a chance de dara m inha opinião,a
qual vou repetir aqui. Faço até um apelo ao
Presidente do Senado, Senador Antonio C arlos
M agalhães, para que, com sua liderança, com sua
inteligência,com seu entusiasm o e com sua garra,
logo depois que se extinguirem as C PIs,pense num
projeto de interiorização do Senado Federal.
D evem os fazer,pelo m enos,cinco ou seis reuniões
nacionais em pólos de cada ponto deste País,
convocando as Bancadas federais, estaduais e
m unicipais.
Lá,o SenadorAntonio C arlos M agalhães poderá ouviros apelos da população diretam ente,sem interm ediários,a fim de encam inharum a solução para
os vários problem as e propostas que possam atender ao clam or dessa população.O que nós – pelo
m enos,no m eu Estado e na m inha região – percebem os é que,nem sem pre,o que se raciocina,o que se
trabalha e o que se planeja aquichega na outra ponta,
chega no fim da história.Às vezes,pensa-se aquitão
grande, com o esse projeto, esse sonho de investir
tantos e tantos bilhões lá na região durante os próxim os sete anos,de fazerinvestim entos m irabolantes
no m eu Estado.Porque não se ouve a população local? Às vezes,com m uito pouco se resolve um grande e grave problem a;às vezes,se querconstruirum
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grande hospital,com grandes referências na área de
saúde,porcausa da O M S – O rganização M undialda
Saúde –,quando precisam os só do rem édio,só do
m édico,porque até instalação já existe;não aquela
que se quer,m asaquela que se pode ter.N ão adianta
se pensarem projetos tão grandes.
C om certeza,será um a realidade brevem ente a
hidrelétrica de Belo M onte,em Altam ira,que vaifazer
com que a capacidade de geração energética em
nosso Estado seja triplicada. H oje, tem os Tucuruí,
que atende ao N orte e a parte do N ordeste.C om a de
Belo M onte,cujo projeto já foifeito pela Eletronorte,
nossa capacidade de gerarenergia aum entará m uito,
devendo chegar até o C entro, o Sudeste e, quem
sabe,com a interligação do Sistem a N orte-Sul,ao Sul
do País.
M as essa capacidade, esse potencialque tem os tem que sercom pensado.Tudo o que se tira do
nosso Estado, da R egião Am azônica, tem que ser
com pensado.O s G reenpeace da vida têm que pensartam bém num a form a de com pensaro Estado,de
com pensara R egião Am azônica,e não só acharque
devem preservara Am azônia para que o oxigênio do
m undo seja preservado,para que a saúde do m undo
seja preservada.Sim ,m as a população da R egião
Am azônica tam bém tem que serpreservada.Então,
nós tem os que, tam bém , trazer recursos externos
para que sejam investidos naquela região,para que
realm ente os am azônidas possam terum a condição
de vida e de sobrevida,e não ficarm os na situação
que tem os hoje.
Acho que esse é um tem a im portante.O Senado
tem tido o seu papel. O Presidente Antonio C arlos
M agalhães tem dado todo o apoio,tem -se em penhado para que realm ente a Bancada da Am azônia possa terum espaço,com o disse aquio SenadorIris R ezende,em que o G overno,através dos seus técnicos
– não dos tecnocratas –,possa trazer um a solução
equilibrada e se juntara todos nós para isso.
Vou encerrar,Sr.Presidente.Seique V.Exª já
está apreensivo com o tem po,m as é que,realm ente,
a nossa região é tão grande que é preciso m aistem po
para discutirsobre a Am azônia.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– V.Exªfique à vontade,SenadorLuiz O távio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– M uito obrigado,Sr.Presidente.
Esta sem ana,a C âm ara Federal,com m ais de
200 assinaturas,apoiou o D eputado Josué Bengtson,
do m eu Estado do Pará,para a criação de um a C o-
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m issão Parlam entar de Inquérito contra a C om panhia Vale do R io D oce.
Iniciam os essa luta nem foipelo m eu Estado,o
Pará,m as foipelo Estado do Am apá,pelos exem plos
que vim os lá da Icom i. Essa em presa, durante 50
anos,explorou o m anganês,tirando toda aquela reserva,todo aquele m ineral,toda aquela riqueza do Am apá,e deixou o Estado na situação em que se encontra
hoje,com graves problem as sociais e trabalhistas e
sérios problem as de saúde.
Através das C âm aras M unicipais e das Prefeiturasque são atendidaspelo Projeto da C om panhia Vale
do R io D oce, conseguim os instalar um a C PI na
Assem bléia Legislativa do Estado do Pará.Agora,a
C PIda Vale chega à C âm ara Federal.Ainda terem os
que aguardar,porque há outras com issões instaladas,
m as chegará a vez de o Sr. Benjam in Steinbruch
prestardeclarações e esclarecim entos aos Srs.D eputados Federais na C PIda Vale.Vam os convocartam bém o Sr.Jório D austerpara que possa explicarpor
que a verticalização m inerária não é prioridade para a
C om panhia do R io D oce,até porque,a partirdo m om ento em que a em presa tem isenção de Im posto de
R enda para investirparte desses recursos na verticalização m inerária, isso se torna um a obrigação. N ão
pode terisenção de Im posto de R enda quem não gera
em prego,quem não gera renda,quem não é indústria.
Apenasa exploração m ineralnão é suficiente para que
um a em presa com o a Vale possa terisenção de im posto.M as tudo isso ficará esclarecido,e bem esclarecido,nessa C PIque é proposta pela C âm ara Federal.
Agradeço a atenção do Sr.Presidente e tereioutras oportunidades para voltara falarda R egião Am azônica.
M uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– C oncedo
a palavra ao nobre SenadorM ozarildo Cavalcanti.(Pausa.)
C oncedo a palavra ao nobre Senador D jalm a
Bessa.(Pausa.)
C oncedo a palavra ao nobre SenadorTião Viana,
por20 m inutos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC .Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o em inente Senador
Eduardo Siqueira C am pos abordou um a idéia de desenvolvim ento,m ais um enfoque de desenvolvim ento
sobre a R egião C entro-O este,de m odo especiala região do Tocantins,e apontou o turism o com o um a alternativa inteligente,que fortalece,tanto do ponto de
vista do desenvolvim ento hum ano quanto do só-
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cio-econôm ico.E o assunto que m e trazao plenário da
C asa é exatam ente um a abordagem sobre o ecoturism o,com enfoque concentrado em relação à R egião
Am azônica,que tem sido um paraíso esquecido do
ecoturism o.
O estágio atualdo capitalism o apresenta com o
um a de suas características m ais m arcantes,em nível
m undial,o alastram ento do desem prego em ritm o acelerado.O s núm eros são de fato assustadores,a ponto
de m otivarem preocupação m esm o entre os econom istas liberais.Até os m eios de com unicação conservadores,com o a m ais poderosa rede de televisão brasileira,têm aberto am plos espaços para a cobertura e
a discussão dessa sensívelquestão social.A Igreja
C atólica,constante na sua sintonia com a problem ática m ais agudam ente sentida por nossa população,
elegeu o tem a do desem prego para a C am panha da
Fraternidade do corrente ano,adotando o lem a:“Sem
trabalho,porquê?”.
N a Am azônia,essa conjuntura generalizada de
supressão m assiva de postos de trabalho é percebida
com preocupação adicional,haja vista a tradicionaldificuldade em se atrair investim entos para a região.
C onform e apontava um a liderança em presariallocal,
em declaração ao JornalO Globo em m arço do ano
passado,os bancos internacionais resistem a autorizarrecursos para os Estados am azônicos,portem er
que o desenvolvim ento possa aum entaro desflorestam ento.N o entanto,é preciso lem brarque a Am azônia
brasileira é hoje o larde nada m enos que 20 m ilhões
de seres hum anos,que desejam e têm direito a um a
vida m elhor,com m ais oportunidades de realização e
crescim ento pessoal,porm eio do exercício de atividades produtivas.
C om o é do conhecim ento de todos,a tragédia
socialrepresentada pelo definham ento das oportunidades de em prego só encontra algum a m itigação no
setorterciário,que,em expansão,consegue absorver
um a parcela dos trabalhadores descartados pela generalizada autom ação da indústria e m ecanização da
agricultura.N o interiordo setorterciário,porsua vez,a
cham ada indústria do turism o vem ganhando particularrelevo ao longo dos últim os anos enquanto atividade econôm ica cada vez m ais florescente, de futuro
prom issor e im portantíssim a geradora de postos de
trabalho.
O ra,exatam ente para o desenvolvim ento dessa atividade – de enorm e pujança no que tange à
geração de riqueza e de em prego – a A m azônia
está dotada de extraordinário potencial. D e m aneira absurda,porém ,este País– tão carente de dinam izarsua econom ia,am enizarsuas m azelas sociais e
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reduzirseus desequilíbrios regionais – vem desperdiçando o aproveitam ento de suas inigualáveis vantagens com parativas para o desenvolvim ento de um a indústria turística dinâm ica e bem -estruturada.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,dados da
O rganização M undialdo Turism o (O M T)apontam que
o m ercado de turism o m ovim enta 3 trilhões e 700 bilhões de dólares porano,o equivalente a 10% do PIB
m undial,11% dos tributos e 10% dos em pregos.Trata-se,além disso,da atividade econôm ica que m aiscresce no m undo,a taxas de até 7% ao ano.No período de
1985 a 1993,m algrado a recessão m undial,o núm ero de
turistas que em preendeu viagens internacionais passou
de 380 m ilhões para 500 m ilhões,indicando as estim ativas que esse núm ero deverá chegara cerca de R$660
m ilhões no próxim o ano.
N o interiordessa florescente indústria que é o turism o,há,porém ,um segm ento específico que apresenta taxas de crescim ento ainda m ais im pressionantes.R efiro-m e,com o já devem terdeduzidos os em inentes Pares,ao ecoturism o,cujos índices de crescim ento,em nívelm undial,aproxim am -se dos 19% ao
ano.Em 1996,o ecoturism o m ovim entou,ainda segundo a O rganização M undial do Turism o, m ais de
U S$475 bilhões,cerca de 20% da cifra totalcom turism o no m undo naquele ano.
É até ocioso dizerque seria m uito difícilm encionaralgum país do m undo com atrativos sequerpróxim os àqueles de que dispõe o Brasilpara o desenvolvim ento dessa verdadeira “febre”da virada do século,
que é o ecoturism o.
Tem os,ao longo de nosso litoral,desde Santa
C atarina até a Bahia,preciosos rem anescentes da luxuriante M ata Atlântica,infelizm ente tão devastada ao
longo dos cinco séculos de nossa história.N esses nichos, ainda sobrevivem espécim es da variadíssim a
flora e fauna daquele rico ecossistem a,m uitas vezes
vicejando em terreno m ontanhoso,salpicado de m aravilhosas cachoeiras.
C ontam os com a m aiorplanície alagada do planeta, o cinem atográfico Pantanal M ato-G rossense,
com 140 m ilquilôm etros quadrados de área,consideradastam bém suasporçõesboliviana e paraguaia.Lá,
além da pesca am adora – responsávelpela atração da
grande m aioria dosatuaisvisitantes– e da observação
da abundante fauna,outros atrativos m enos divulgados aguardam o turista curioso e inquieto vindo do
H em isfério N orte.R efiro-m e,aqui,às culturas indígenas rem anescentes na região e aos m ais de duzentos
sítios arqueológicos já localizados,alguns dos quais
apresentando inscrições rupestres.
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Tem os o deslum brante litoralnordestino,onde o
solbrilha o ano inteiro,as águas são tépidas,e o turista pode conhecero calorhum ano do povo brasileiro
nas grandes festas populares que se realizam sucessiva e ininterruptam ente.Pela variedade de suas paisagens e das m anifestações culturais que sedia,pelos grandes centros urbanos nele localizados,o litoral
nordestino tem todas as condições de com petir– com
vantagem – com as ilhas caribenhas na atração de
parcela do enorm e fluxo turístico que a elas se destina.
M as,para suprem o deleite do ecoturista,um a
jóia se destaca facilm ente dentre esse riquíssim o
acervo que recobre o território brasileiro de N orte a
Sul.O cupando cerca de 60% do território nacional,a
floresta Am azônica representa,indiscutivelm ente,o
destino turístico m ais desejado pelo m oradordos países industrializados com consciência am bientalaltam ente desenvolvida e que tom a conta do sentido com um da população internacionalhoje.
São 7 m ilhões e 200 m ilquilôm etros quadrados
com fauna e flora espetaculares,m ais de 2 m ilespécies de peixes – contribuindo para a criação de um inigualávelpólo de pesca esportiva na região – e um a
bacia hidrográfica que responde pornada m enos do
que 20% da água doce do Planeta.
É difícilm anter breve um a exem plificação dos
atrativos turísticos da Am azônia, não só pela opulência de sua natureza,com o tam bém pelo vigore pureza das m anifestações culturais de suas populações.
O encontro das águas dos rios N egro e Solim ões,form ando o m ajestoso Am azonas,é um fenôm eno da natureza internacionalm ente conhecido.N a
área do Baixo R io N egro,os arquipélagos de M am irauá e Anavilhanas constituem os dois m aiores conjuntos de ilhas fluviais do m undo.O Parque N acionaldo
Jaú,o m aiorentre os Parques N acionais brasileiros –
provavelm ente o m aiordo m undo –,é um a im ensidão
de floresta virgem ,um incom ensurávelpatrim ônio em
recursos genéticos preservado para o bom aproveitam ento desta e dasfuturasgerações.O Festivaldo Boi
Bum bá,que acontece todos os anos,no fim de junho,
na cidade am azonense de Parintins, constituium a
m anifestação culturalque iguala em brilho e supera
em autenticidade o carnavaldasgrandesm etrópoles.
O Sr. Nabor Júnior (PM D B – AC )– V.Exªm e
perm ite um aparte,nobre Senador?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC ) – C om
im enso prazer,nobre SenadorN aborJúnior.
O Sr. Nabor Júnior (PM D B – AC ) – Senador
Tião Viana,o tem a que V.Exªestá abordando nesta
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m anhã,aquida tribuna do Senado Federal,é da m aior
im portância para o desenvolvim ento das atividades turísticas do nosso País.Sabem os que o turism o,hoje,
é um a das fontes de riqueza de m aiorexpressão nos
países da Europa e m esm o nos Estados U nidos.A
Espanha,porexem plo,tem a sua atividade econôm ica fundada principalm ente no turism o,da m esm a form a que a França.O s Estados U nidos são o país que
m ais arrecada recursos por interm édio do turism o,
principalm ente através dos seus parques tem áticos
localizados na C alifórnia e na Flórida.Aquino Brasil,
infelizm ente,com todas essas riquezas,com todos
esses m ananciais a que V.Exª se reporta,notadam ente na nossa região, a R egião Am azônica, nós
não sabem osexplorarassuaspotencialidadesturísticas,até porfalta de estrutura para receberos turistas.
Porexem plo,a Am azônia,onde se poderia praticaro
ecoturism o,tem poucas possibilidades devido a ausência de infra-estrutura para receber aqueles que
querem conhecera nossa vasta e rica região.Penso
que,nesse aspecto,o M inistério do Esporte e Turism o deveria investirm ais nessas regiões – na Am azônia e no PantanalM ato-G rossense –,neste já existe
um a pequena infra-estrutura, m as não o suficiente
para atrairturistas europeus,am ericanos ou japoneses.Esses últim os,porexem plo,são um povo que visita m uito outros países,investindo bastante dinheiro
em turism o. Precisam os dotar o nosso País de infra-estrutura turística adequada para receberos estrangeiros que desejarem conhecer as diversas regiões do Brasil,o que,certam ente,iria fortalecercada
vez m ais a nossa econom ia.C hegou o m om ento de o
G overno e a iniciativa privada atentarem m ais para
esse aspecto e dotarem essas regiões,com o a Am azônia e o Pantanal do M ato do G rosso, de infra-estrutura suficiente para oferecer àqueles que
querem fazer turism o ecológico no Brasilas condições indispensáveis para fazê-lo.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC )– Agradeço
ao em inente Senador N abor Júnior,que conhece o
coração da Am azônia brasileira em sua origem ,no
M unicípio de Tarauacá.N as suas viagens de canoa e
nos batelões,vivendo um a experiência de dezenas
de anos,conhece perfeitam ente o potencialturístico
que tem os a oferecer para o Brasile a contribuir,
portanto, para o desenvolvim ento hum ano deste
País.
O que m e im pressiona,SenadorN aborJúnior,é
ver a capacidade de arrecadação do turism o
internacional: m ais de U S$2,5 trilhões ao ano!
Sabem os que um turista é igualà geração de um
em prego pelo m enos; que U S$1 investido em
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propaganda bem -feita no exterioré capaz de trazer,
pelo m enos,U S$6 para o País.V.Exªjá citou,com o
exem plos,a Itália,a França,a Espanha e os Estados
U nidos;e o Brasilnão trata com prioridade esse setor.
Talvez, por isso, tenham os que conviver com um
indicadordesfavorável:m enos de 1% do nosso PIB é
proveniente da arrecadação com turism o, sendo o
País com m aiorpotencialde turism o e ecoturism o do
Planeta.Se o crescim ento do turism o é de 7% ao ano,
no m eio de um a crise internacionaleconôm ica,e do
ecoturism o é de 19% ao ano, é profundam ente
lam entávelque nosso País não tenha a sensibilidade
e esse senso de prioridade que V. Exª m uito bem
incorpora. Faço suas as m inhas palavras neste
pronunciam ento e agradeço a V.Exª.
N o Estado de R oraim a,destacam -se as belas
savanas e cam pos naturais,onde galopam tropilhas
de cavalos selvagens. Além disso, o Estado
concentra a m aiorpopulação indígena da Am azônia
O cidental, sendo território das tribos W apixana,
M akuxi e Ingariko. N o noroeste de R oraim a, a
paisagem rica em floresta tropical, rios e lagos é
habitada pela tribo Ianom am i, que preserva seus
traços culturais em grande reserva, tentando
enfrentara luta pela dem arcação e os direitos sobre a
posse e a propriedade daquilo que é seu bem m aior,a
própria terra,poreles cham ada de m ãe.A terra para
os índios é a m ãe,é a própria natureza.Próxim as à
cidade de C acaraí, descendo o R io Branco, as
corredeiras do Bem -Q uerersão ideais para a prática
da canoagem .N a área,que conta com um a infinidade
de lagos naturais, o lago de C aracaranã já tem
razoávelestrutura para visitantes.
N o m eu Estado do Acre, o potencial para o
desenvolvim ento do ecoturism o é vastíssim o, pois,
de sua área de 153 m ilquilôm etros quadrados,cerca
de 100 m ilquilôm etros quadrados,ou 65% da área do
Estado, são cobertos por densa floresta tropical,
possuindo um a das m aiores áreas de concentração
da biodiversidade do planeta,especialm ente na Serra
do D ivisore na região do suldo Am azonas,o que hoje
constitui um forte m otivo de dem anda do turism o
internacional.
Em função das questões ecológicas,da preservação do m eio am biente e da repercussão da trágica
e verdadeira epopéia de C hico M endes,o Acre tem
atraído,nos últim os anos,as atenções do m undo
inteiro – de m odo especial,Xapuri.Além disso,sua
condição de Estado m ais próxim o do O ceano Pacífico,junto ao Peru e à Bolívia,torna-o facilm ente
acessívelpara o significativo fluxo do turism o in
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ternacionalque atualm ente se dirige àquelas nações
andinas.
C om fundam ento na nítida percepção de que a
vocação turística do Estado vincula-se à opulência de
seu am biente naturale à autenticidade das m anifestações culturais de sua população,foram criadas nove
categoriasde áreasprotegidas,som ando 19% da área
totaldo Estado.Essas áreas protegidas – cham adas
tam bém reservas extrativistas e parques – têm porobjetivo tornarreala perspectiva de que o ecoturism o valorize e preserve as riquezas naturais,históricas e culturais do Estado,m elhorando a qualidade de vida de
sua população.
O s rios Acre,Xapurie Abunã,todos eles caudalosos,oferecem condições ideais para a prática de canoagem ,pesca e lazerde praia.O s seringais nativos,
um a vez adaptados,m ostram -se ideais para passeios
porm eio de varadouros,estradas de seringa e casas
de seringueiros. São cam inhos abertos nas m atas,
som breados pelas árvores gigantescas e atapetados
pela folhagem .A variedade de espécies botânicas a
serem observadas é im ensurável.
Em R io Branco,Xapurie outras cidades acreanas,diversos prédios históricos,m useus e m onum entos, a exem plo do M useu da Borracha e da C asa-M em orialC hico M endes,constituem pontos de interesse.As festas populares,as feiras de artesanato,
com idas típicas e produtos da floresta,bem com o as
festas religiosas e a incipiente Exposição Agropecuária – Expoacre – podem tam bém atrairgrande público.
M as,indiscutivelm ente,a m elhoratração para o
ecoturista no Estado são m esm o as áreas preservadas,dentre as quais gostaria de destacar o Parque
Am biental C hico M endes, localizado a 1km de R io
Branco,e a vasta R eserva Extrativista C hico M endes,
cujos 976 m ilhectares estendem -se porseis M unicípios:R io Branco,C apixaba,Xapuri,Brasiléia,Sena M adureira e Assis Brasil.
O Parque Am bientalC hico M endes tem m etade
de seus 52 hectares cobertos porfloresta prim ária,de
exuberante vegetação e fauna diversificada.N o restante da área,onde existem estágios diferentes de regeneração da floresta,foram instalados equipam entos de lazere turism o.N as trilhas existentes no interiorda floresta,o visitante pode conheceraspectos da
vida e da cultura am azônicas,com o a colocação do
seringueiro,m alocasindígenas,retratosde lendasregionais e recintos com anim ais silvestres.
R esultado da luta reivindicatória dos seringueiros acreanos,a R eserva Extrativista C hico M endes é
a m aior reserva extrativista do Estado. M argeada
pelo rio Acre e cortada pelo rio Xapuri,a reserva apre-
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senta predom inância da m ata nativa,com grande biodiversidade.Sua atratividade turística é increm entada não apenas pelos aspectos naturais,m as tam bém
pelos culturais,refletidos em sua proposta de sustentabilidade,nas práticas extrativistas do corte da seringa,da coleta da castanha e nas novas tecnologias de
plantio e produção,com o a usina de borracha em Xapuri– práticas abordadas na nova tese do adm irável
pensadoram azônico José Fernandes do R êgo e relacionadas ao que é denom inado neo-extrativism o.
Para que se faça um a idéia do interesse que um local
com o esse pode despertar um a vez bem divulgado
no exterior,basta dizerque,no ano passado,a R eserva Extrativista C hico M endes recebeu cerca de
700 visitantes de outros Estados e países.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,qualvem
sendo o aproveitam ento dado pelo Brasila seu incalculávelpotencialpara o desenvolvim ento do turism o
e,em particular,do ecoturism o? M uito pouco,é triste
reconhecer.
Tentem os estabeleceralguns parâm etros com parativos com alguns países ou regiões im portantes
no m ercado turístico internacional.A Itália foivisitada,
no ano de 1996,porm ais de 56 m ilhões de estrangeiros e a receita auferida pelo país com o turism o superou os 46 trilhões de liras.
A Espanha,porseu turno,destinatária de nada
m enos que 8% do turism o m undial,segundo destino
turístico m ais im portante do m undo,atrás apenas dos
Estados U nidos em núm ero de visitantes,recebeu 62
m ilhões de turistas em 1996.D e seu Produto Interno
Bruto,pouco superiora U S$604 bilhões em 1997,o
turism o responde pela espetacularfatia de 10,4% ,representando receita de dois trilhões e m eio de pesetas.
A França é tam bém um destino m uito procurado
por turistas internacionais em razão de seu notável
acervo artístico,de sua história culturale de seus m useus.Esse país recebeu 137 bilhões de francos,apenas em 1994,com m ais de 60 m ilhões de estrangeiros visitantes.
Parece não haverdúvida de que o exem plo m ais
bem -sucedido da indústria turística bem -organizada e
altam ente lucrativa vem do estado norte-am ericano
da Flórida,onde se situam conhecidos parques tem áticos. Essa unidade da federação estadunidense
apresentou,em 1996,um Produto Interno Bruto da
ordem de U S$360 bilhões,dos quais m ais de U S$48
bilhões,ou m ais de 13% ,provenientes do turism o.
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E o Brasil? Em 1997,o Brasilfoivisitado por
pouco m enos de três m ilhões de estrangeiros.N o ano
passado,um a m udança na m etodologia do cálculo de
entrada de turistasperm itiu um a substancialelevação
nesse núm ero – da ordem de 87% .Ainda assim ,m al
superam os os cinco m ilhões e m eio de visitantes
estrangeiros. N o que concerne às receitas
provenientes do turism o, tam bém houve evolução
significativa, em bora não da m esm a ordem . O s 2
bilhões e 700 m ilhões de dólares auferidos em 1997
tiveram acréscim o de 55% ,alcançando quase 4 bilhões
e 200 m ilhões de dólares no ano passado,
equivalentes a pouco m ais de m eio por cento de
nosso Produto Interno Bruto.
Trata-se, vam os convir, de
núm eros
extrem am ente m odestos,m orm ente quando se tem
em m ente o extraordinário potencialbrasileiro para a
exploração do turism o e quando se pensa que a
dim inuta Bélgica,com seu território 280 vezes m enor
que o brasileiro,acolheu,já em 1996,quase 6 m ilhões
de turistas.Enquanto na Espanha o turism o responde
por m ais de 10% do PIB e,na Flórida,por m ais de
13% ,no Brasilm alse consegue superaro m eio por
cento.Isso é inaceitável!
É tam bém inadm issível a pequeníssim a
participação do ecoturism o no m ontante global do
negócio turístico neste País. Enquanto, em nível
m undial,a fração corresponde a 20% ,com o vim os
anteriorm ente,no Brasil,em 1996,o ecoturism o não
representou m ais que 3% dos 2 bilhões e m eio de
dólares aquideixados pelos visitantes estrangeiros.
Para 1997,estim ativa do Instituto de Ecoturism o do
Brasilfoide que o percentualse tenha elevado a 5 e
m eio porcento.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,a atitude
do Brasilno que tange à indústria do turism o pode ser
com parada à de um m endigo sentado sobre um pote
de ouro. Som os donos de um potencial difícil de
dim ensionar, incalculável m esm o, pode-se dizer.
Afinal, quem arriscaria apostar qual a fração do
turism o m undialque acorreria para usufruirda nossa
natureza esplendorosa caso nos qualificássem os
adequadam ente para receberesses visitantes?
E os benefícios que adviriam para o País não
estariam lim itados, de form a algum a, ao m ero
ingresso de divisas. Toda um a vasta gam a de
im portantes benefícios políticos,sociais e am bientais
decorreriam do bom aproveitam ento do nosso
potencialturístico.
N o cam po político,sabe-se que um dos m ais
sérios problem as do Brasilé a profunda desigualdade
que perdura, há décadas, entre as regiões N orte,
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N ordeste e C entro-O este, de um lado, e Sul e
Sudeste,do outro.O ra,o increm ento do ecoturism o
no Pantanal– onde já há m ais de 500 pousadas –,no
litoralnordestino e na Floresta Am azônica contribuiria
de m aneira significativa para dim inuir essa
defasagem ,ao im pulsionar,num a m edida difícilde
prever, o desenvolvim ento dessas regiões m ais
pobres do País.C om toda a certeza,o investim ento
no turism o contribuiria para fazer nossa Federação
bem m ais harm ônica e politicam ente equilibrada.
N o que respeita à nossa gravíssim a
problem ática social, o investim ento em ecoturism o
apresenta-se com o o m elhorcam inho para m inorara
m ais clam orosa chaga que hoje corróio tecido social
brasileiro,que é o desem prego.Além disso,garantiria
m elhorqualidade de vida e am pliação dos horizontes
dos brasileiros residentes nas regiões m ais pobres e
desassistidas do Brasil.
Sr. Presidente, gostaria de lem brar que o
desenvolvim ento de um paíscuja econom ia se coloca
entre as dez m aiores do Planeta não pode prescindir
do desenvolvim ento hum ano e é justam ente porisso
que o ecoturism o é im portante.Ele traz consigo um
novo conceito de desenvolvim ento:um conceito que
aponta para o desenvolvim ento hum ano com o
elem ento fundam entale im prescindívelpara quem
querencontraras suas raízes e o respeito à pessoa
hum ana.
Associado a um a m ais longa expectativa de
vida,à idéia da saúde,à da qualidade do poder de
com pra e à da capacidade de em prego,o ecoturism o
pode sera grande alavanca para a aproxim ação de
um a idéia de desenvolvim ento justo, hum ano e
equilibrado.
Se as populações tradicionais da Am azônia
encontram um am biente propício, harm ônico em
relação às suas crenças, suas religiosidades, aos
costum es herdados dos seus antepassados, os
em preendim entos econôm icos, m uitas vezes, o
consideram um am biente hostil que deve ser
elim inado, para que se finque a idéia de um
desenvolvim ento que,m uitas vezes,é equivocado.
A idéia do ecoturism o pressupõe o desenvolvim ento inteligente e a construção de um novo m odelo
de desenvolvim ento hum ano para o Brasil.
Portanto,é fundam entalcom preender o papel
que o ecoturism o pode desem penharna absorção
de m ão-de-obra e capital que, de outra form a,
podem se voltarpara em preendim entos ecológica e
econom icam ente não-sustentáveis. Afinal, não há
com o discordarde Fábio Vaz de Lim a,Secretário
Executivo do G TA, G rupo de Trabalho Am azônico,
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quando ele afirm a que “A m elhorform a de protegera floresta é ganhardinheiro”,poisé lógico que um a população desprovida de alternativas de geração de renda
pode eventualm ente adotar atitudes predatórias em
relação ao m eio am biente,com o única form a de garantirsua sobrevivência.
M ais ainda,é bom lem brar que a utilização de
áreas protegidas – inclusive terras indígenas – em atividades de ecoturism o,não apenas pode serfeita sem
com prom etero objetivo m aiordessas áreas,que é a
conservação da biodiversidade,com o im plica o benefício adicionalde favorecera criação de novas unidades de conservação,além de gerardesenvolvim ento e
renda para as regiões de seu entorno.
Sr.Presidente,o potencialdo Brasil– e da Am azônia, em especial– para o ecoturism o representa
um a enorm e fonte de riqueza ainda inexplorada.Basta
de desperdício!A adm inistração séria e com petente
das belezas naturais deste País de dim ensão continentale de incom paráveldiversidade geográfica pode
fazerdo turism o o grande aliado na batalha pela m elhoria da qualidade de vida do hom em brasileiro, e
am azônico em particular.Pode,além disso,reduzirde
form a significativa a gritante desigualdade regionalque
m acula a harm onia federativa,ao dinam izara econom ia dos Estados das R egiões N orte,N ordeste e C entro-O este.
Esse desperdício é ainda m ais inadm issívelporque sabem os que o aproveitam ento desse vasto potencialnão é difícil,nem exige investim entos assim tão
vultosos.Segundo os profissionais do setor,as principaism edidasa serem tom adaspara o m aiorincrem ento do turism o no País seriam o investim ento na form ação de recursos hum anos – haja vista o nívelainda baixo de nossos quadros receptivos,principalm ente no
N orte e no N ordeste – e um m aioresforço na propaganda e m arketing do produto turístico nacional.E as
pesquisas dem onstram que cada dólar investido em
marketing externo pelo governo de um paísgera 6 dólares em ingresso de divisas.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,se estam os em busca de alternativas para dinam izara econom ia nacional,e dosEstadosam azônicosem particular,
o ecoturism o é um a alternativa que salta aos olhos.
N osso patrim ônio naturalé de um a riqueza incom ensurável.Basta de desperdiçá-lo.Vam os explorá-lo de
form a sustentável,de m odo a garantirm ais desenvolvim ento e justiça socialpara o povo brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer.
M uito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – C om a
palavra o SenadorN aborJúnior,por20 m inutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PM D B – AC .Pronuncia
o seguinte discurso.)– Sr.Presidente,Srs.Senadores,
na sem ana passada,a TV Globo,através do Jornal
N acional,denunciou,m ais um a vez,o problem a das
baterias usadas de telefones celulares,que oferecem
sérios riscos ao m eio am biente e à saúde hum ana por
conterem substâncias radioativas e cancerígenas,
com o zinco,chum bo,cádm io e m ercúrio.Ao serem jogadas em aterros sanitários,contam inam o solo,o lençolfreático e os cursos de água.E incineradas,acrescentam poluição atm osférica.
É um problem a grave que m erece a atenção de
todos,pois enquanto se dissem ina,cada vez m ais,o
uso desses aparelhos celulares no Brasil,e há o conseqüente aum ento da quantidade de baterias usadas,
os usuários não sabem exatam ente o que fazercom
elas.Q uando não asjogam no lixo com um ,para posteriorlançam ento em aterrossanitários,vão arm azenando no trabalho ou em casa,aum entando,assustadoram ente,os riscos de contam inação a que todos nós estam os sujeitos.
O próprio JornalN acionalm ostrou m uito bem a
extensão do problem a:crianças estão constantem ente expostas à contam inação e até brincam inocentem ente com esse m aterialradiativo.U m a chegou a dizerque,pordiversas vezes,tentou abrirum a bateria
velha.N ão conseguiu porsorte – sorte,porexem plo,
que as crianças que brincavam com o C ésio-137,em
G oiânia,não tiveram ,m uitos m orreram e outros ficaram com problem as irreversíveis.
Segundo a reportagem do JN,com erciantes se
antecipam e com eçam a recolheressas baterias.Todavia,são exceções que,em bora nobres e indiquem o
cam inho da boa vontade,precisam se transform arem
prática com um ,não só de com erciantes,m as de todos
os envolvidos,tantos os que produzem ,im portam ou com ercializam ,quanto os usuários.
É preciso que todos façam a sua parte,inclusive
as autoridades.N o Acre – onde a população enfrenta
problem as com m ercúrio,cuja origem de contam inação ainda não está bem esclarecida –,em bora ainda
seja considerada pequena a quantidade de baterias
que circulam no Estado,há reclam ações de usuários
que não sabem onde nem com o arm azenaras baterias velhas.
D iante da preocupação,é,de certa form a,um
alívio saber, através da im prensa, que em R io
Branco,em presas do ram o estão recolhendo esse
m aterial;que o Instituto de M eio Am biente do Acre –
IM AC ,pretende orientarseus técnicos sobre a desti-
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nação finalde resíduos;e que a Secretaria M unicipal
de M eio Am biente está orientando ostrabalhadoresda
em presa coletora de lixo para não aceitarem baterias
de celularem m eio aos resíduos.Todavia,perm anece
a preocupação:para onde essas baterias devem ser
levadas e com o arm azená-las?
N ós, do Senado, cum prim os o nosso papele
procuram os definir, claram ente, a responsabilidade
de cada um :em m arço de 1998,aprovam os projeto
do Senador Flaviano M elo, determ inando: os
estabelecim entos que com ercializam baterias de
telefones celulares devem receber de volta essas
baterias após usadas,e entregá-las aos fabricantes,
que se responsabilizarão por sua destinação final,
pois cabe ao poluidorarcarcom suas ações.
O processo funciona da seguinte m aneira:para
a venda de um a bateria nova,o com ércio vaireceber
um a usada e concederao consum idorum desconto
de, no m ínim o, 10% . O s com ércios m anterão, em
local visível, recipientes adequados para depositar
essas baterias.Elas serão recolhidas periodicam ente
pelos fabricantes e im portadores, que serão
obrigados a estabelecer m ecanism os para
arm azená-las em local apropriado, reciclá-las ou
efetuaro seu reprocessam ento.
Fica proibido,tam bém ,jogaressas baterias em
depósitos públicos ou incinerá-las.E a publicidade da
venda das baterias de telefone celulares e as suas
respectivas em balagens devem conteradvertências
sobre os riscos que oferecem à saúde hum ana e ao
m eio am biente.
Trata-se de m edida de extrem a im portância,
que já existe inclusive em outros países que priorizam
o m eio am biente,não só com relação às baterias de
celular,m as com todos os tipos de baterias,incluindo
as pilhas de rádio, lanterna e dem ais resíduos do
gênero,além de rem édios com data vencida,tubos
vazios de aerosóis,entre outros.
O ideal seria seguir esse exem plo. M as se
conseguirm os com eçarcom as baterias de celulares,
estarem os,com certeza,tom ando o percurso desse
cam inho.C om a aprovação do projeto do Senador
Flaviano M elo, o Senado deu o prim eiro passo. A
intenção é evitar que só se tom em providências
quando as vítim as com eçarem a aparecer, com o
ocorreu em G oiânia,com o C ésio – 137.
Esse projeto tram ita na C âm ara dos D eputados,
especificam ente na C om issão de Econom ia,
Indústria e C om ércio,onde recebeu parecerfavorável
do R elator,D eputado João Fassarella.E eu vou fazer
gestões junto à Bancada do Acre e às Lideranças do
PM D B na C âm ara,para a sua rápida aprovação.
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A urgência se justifica:considero que arm azenar
inadequadam ente bateria de celular,após term inada a
sua vida útil,é igualou piordo que m anterarm a de
fogo em casa,pois,além de atingir quem entra em
contato com seus com ponentes quím icos, agride o
m eio am biente que garante a sobrevivência da hum anidade.
Era o que eu tinha a dizer,Sr.Presidente.
M uito obrigado.
O Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência,que é ocupada
pelo Sr.NaborJúnior,3ºSecretário.
O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– C oncedo
a palavra ao nobre SenadorG eraldo M elo,pelo prazo
de 20 m inutos.
O SR. GERALDO MELO (PSD B – R N .Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna
para realizar a tarefa que m e propunha a fazer, na
quarta-feira passada, e que, infelizm ente, não tive
oportunidade de fazerportertido que participarde um
debate em torno de questões políticas no m eu Estado.
O que lam ento,porquanto acredito que possa terdeixado,no Senado Federal,a im pressão de um padrão
radicalde política estadualque,na verdade,não existe,é que tenha podido passarpara o Senado Federala
im pressão de algum tipo de desapreço entre m im e o
SenadorFernando Bezerra,coisa que absolutam ente
não existe.Existem divergências políticas,sim ,m as
que nada têm a vercom a relação de respeito m útuo
que alim entam ose que,espero,possam oscontinuara
alim entar,no futuro.
D esejava virà tribuna apenas para am pliaro conhecim ento que a C asa já tem em torno de duas m atériasque estão em andam ento e que são de m inha iniciativa.A prim eira é a Em enda C onstitucionalnº48,que
oferece ao Senado Federala possibilidade de retirar,a
qualquertem po,a aprovação que tenha concedido ao
nom e de algum a das autoridades cuja investidura dependa da aprovação da C asa.
A razão de serdessa iniciativa,que procureiexplicar na justificação, de certa m aneira, sensibilizou
praticam ente toda a C asa,porque,nas 24 horas que
antecederam à apresentação da proposta,tive a honra
de receber,ao lado da m inha assinatura,não apenas
as 26 a m ais que seriam necessárias para com pletaro
m ínim o de 27 assinaturas,m aspraticam ente quase 50
assinaturas de Srªs e Srs.Senadores,que,seguram ente,honraram m uito a iniciativa e a este Senador
com sua solidariedade e seu apoio.
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Entendo, Srªs e Srs. Senadores, que, na
velocidade em que se alteraram os acontecim entos,
em que se alteraram as realidades,em que se alterou
a arquitetura da sociedade a partir de 1988,alguns
elem entos novos, a própria prática da dem ocracia
que está sendo construída no Brasil, foram
introduzidos por ela. Aparentem ente, a nossa
C onstituição Federal quis atribuir ao Senado um a
responsabilidade definida em alguns cam pos
específicos:um deles diz respeito à política externa,à
defesa nacionale o outro tem a vercom os assuntos
de natureza econôm ica e com as finanças públicas.
São cam pos em relação aos quais a C onstituição
atribuiu responsabilidades m aiores ao Senado
Federal.
Poressa razão,as autoridades que vão gerira
ação do Estado brasileiro nesses cam pos e em
alguns outros conexos têm a sua investidura
subordinada a um a prévia aprovação do Senado
Federal.M as,da form a com o o Senado se envolve na
questão,a aprovação do nom e de algum a autoridade
é um pré-requisito à sua investidura.O u seja,entre os
dem ais requisitos – de idade m ínim a, quando é o
caso;de form ação,quando é o caso;de estarem dia
com as suas obrigações m ilitares, com as suas
obrigações eleitorais –, a autoridade precisa da
aprovação do Senado Federal. Aquilo com põe os
requisitos para a posse. C onsum ada a posse, a
aprovação do Senado Federalse esgota.
Assim ,a nossa discussão do nom e de um presidente de Banco C entral,ou de um em baixador,ou de
um diretorde Banco C entral,ou de um diretorde um a
das agências nacionais que estão sendo instaladas
transform a-se num a exigência m eram ente ritual. É
com o se do cerim onialde posse daquela autoridade
fizesse parte um a passagem pelo Senado Federal.
Isso torna a própria sabatina da autoridade tam bém
um m om ento ritual, porque o Senado, ao negar a
aprovação a um a autoridade a quem não poderá
acom panhar nem fiscalizar-lhe o trabalho, de certa
m aneira, estará apenas com etendo um a grosseria
em relação àquela autoridade,porque,de fato,não
existe nenhum a relação com a substância do seu trabalho.Porquanto,se a autoridade,ao sersabatinada,
se com prom etercom o Senado Federalem relação a
determ inados com portam entos, um a vez passada a
sua posse,essa autoridade pode esquecertodos os
com prom issos que têm assum ido com a C asa,todas
as indicações com relação ao seu com portam ento e à
sua diretriz no cargo que vaiocupar,tendo em vista
que a concordância do Senado já foiobtida e é desne-
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cessário continuar tendo o acolhim ento e a aprovação da C asa.
Poressa razão,entendem os proporque o Senado Federal,assim com o aprova a investidura,possa
retirara aprovação.Isso significa que a aprovação do
Senado passa a serum atributo necessário não apenas para a posse,m as um atributo a serconservado
pela autoridade ao longo do exercício do seu cargo.
Para esse efeito, procurei dividir, qualificar os
cargos que dependem da aprovação do Senado em
dois grandes cam pos.O prim eiro,é o cam po que tem
relação com os cargos vitalícios dos m agistrados.
Essas são autoridades que são sabatinadas pelo Senado,sabendo o Senado que o carátervitalício daquela função,daquele cargo,tem a vercom a própria natureza do cargo – porquanto faz parte dos atributos necessários para que o m agistrado se sinta um hom em
independente o bastante para proferir,com soberania
de consciência,a sua sentença – e fazparte,dentro do
conceito brasileiro,a vitaliciedade,a inam ovibilidade.
Então,quando aprova o nom e de alguém para o Suprem o TribunalFederalou para o SuperiorTribunalde
Justiça,o Senado aprova,sabendo que aquela é um a
autoridade que vaiexercerum cargo que exige independência do seu ocupante,e a independência desse
ocupante requerque se preserve a vitaliciedade.Portanto,em relação aos m agistrados,a Em enda C onstitucionala que m e refiro preserva essa vitaliciedade,e,
dessa form a,eles não estão incluídos na hipótese de
vira serretirada a aprovação pelo SenadorFederal.
Em todos os dem ais,acredito que esse seja um
elem ento novo a serintroduzido na prática adm inistrativa e na do exercício do poderno Brasil,que am plia a
responsabilidade congressual,através do Senado Federal,em relação a determ inadas funções que se tornaram crescentem ente im portantes para o povo brasileiro.Estam os vivendo hoje em um País onde o cidadão
com um se interessa em saber,no fim do dia,com o fechou a taxa de câm bio do dólar,porque já sentiu e já
percebeu o quanto isso tem a vercom a sua vida,com
o seu cotidiano.
C reio tam bém que,se isolarm os a questão do
Banco C entral,com essa m edida estam os facilitando
ao Banco C entrala convivência com questões m ais
sensíveis,com o essas que recentem ente preocuparam a opinião pública. Porquanto, se a diretoria do
Banco C entralsabe que precisa preservara confiança
à aprovação do Senado Federalnas questões sensíveiscom que ela tem que lidar,haverá de encontrar
os m ecanism os que serão facilm ente estabelecidos.Tendo em vista o alto nívelde responsabilidade com que cada um de nós exerce o seu m anda-
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to, a diretoria encontrará m ecanism os de partilhar
com esta C asa as decisões que tenham a vercom essasquestõessensíveis.E,se isso já existisse em janeiro,provavelm ente os sacrifícios e os constrangim entos a que assistim os em relação às decisões tom adas
pelo Banco C entraltalvez tivessem sido evitadas.
Poroutro lado,acredito tam bém que,na m edida
em que a cada dia estam os criando novas instituições
com um a independência form albastante clara,com o é
o caso das agências nacionais,cujos dirigentes têm
m andato,será difícilcontinuarm os reticentes – com o
eu m esm o tenho sido – em relação à autonom ia e independência do Banco C entraldo Brasil.
R epetindo algo que disse sobre o assunto há
m uito tem po,não creio que se possa darautonom ia e
independência ao Banco C entral form alm ente enquanto aquela Instituição m antiveras prerrogativas e
atribuições que tem hoje.Acho que são atribuições excessivas, que precisam ser retificadas para que ele
seja realm ente um Banco C entralautônom o e independente,conform e seguram ente há de sê-lo em
breve.A em enda constitucionalque estou apresentando,a m eu ver,ao lado da revisão das atribuições
do Banco C entral,é um dos pré-requisitos para que
se atinja a autonom ia form alde que se cogita.
Portanto,espero que o apoio que não m e faltou para a apresentação desta proposta de em enda
constitucionalnão falte ao longo do seu debate nesta C asa e depois na C âm ara dos D eputados,se até
lá chegar.Espero e confio em que,no interesse nacional, venham os a aprovar a em enda que tive a
honra de apresentar,ao lado de m ais 47 Srs.Senadores.
A outra m atéria a que quero brevem ente m e
referiré o Projeto de Leido Senado nº 118,atualm ente sob exam e na C om issão de Assuntos Sociais,m ediante o qualse instituia tarifa socialde energia elétrica para consum idores de baixa renda e dá
outras providências.
A razão de seré a seguinte:em prim eiro lugar,
essa não é um a proposta que colida com as diretrizes da Agência N acionalde Energia Elétrica,porquanto ela própria,nos contratos de concessão da
exploração de energia elétrica,está exigindo a instituição de um a tarifa social.Poder-se-ia perguntar
então:já que á assim ,por que estam os propondo
em leia instituição da tarifa social? Em prim eiro lugar,para que isso seja um a conquista legal,institucionale perm anente da população de baixa renda,
e não apenas um a decisão adm inistrativa da Agência N acionalde Energia Elétrica.Em segundo lugar,
porque apesarde seressa a orientação da Agência
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N acional– com o dem onstreià sua equipe técnica
em duas reuniões consecutivas sobre o assunto –,
não é essa a prática que encontro em m uitas regiões do Brasil.
N o m eu Estado,porexem plo,com o G overnador,fuio executorde um program a que levava energia elétrica à casa das fam ílias de baixa renda,que
não tinham condições nem sequerde pagaro custo
da ligação, pura e sim plesm ente, Senador Lauro
C am pos.D e fato,fuicontinuadorde um program a
iniciado pelo m eu antecessor,na época m eu adversário, o ex-G overnador José Agripino M aia, hoje
nosso colega,Senadorpelo PFL.O program a tinha
um nom e de m uito significado local,que era o Program a Pau Am arelo,porque am arela era a cor do
barrote que se colocava na porta da casa para receber os dois ou três fios que levavam energia para
aquelas casas.
Fuium continuadordesse program a,pelo qual
aproxim adam ente 30 a 40 m ilcasas foram ligadas à
energia elétrica no m eu G overno,dando seqüência
a um grande núm ero de ligações feitas pelo m eu
antecessor.M eu sucessor,que foinovam ente o G overnadorJosé Agripino,continuou o trabalho.
Ao cabo de seu G overno,privatizou-se a C om panhia D istribuidora de Energia Elétrica. Em bora
eu seja favorávelà privatização,a população de baixa renda de m eu Estado foiesquecida.N o ano passado,depois de percorrer todos os M unicípios do
R io G rande do N orte,constateique o consum idor
de baixa renda,que até bem pouco tem po pagava
R $2,00 a R $ 3,00 por m ês pelo seu consum o de
energia elétrica, passou a pagar de R $35,00 a
R $45,00.Em outras palavras,passou a não pagara
conta de energia elétrica. R ecebeu um m edidor,
que antes não existia em sua casa,já que seu consum o era tão baixo que não justificava o investim ento na m edição.Esse investim ento foifeito pela
nova distribuidora e o consum idor,não podendo pagar,foisendo sucessivam ente desligado do sistem a.
Poressa razão apresenteio projeto,que já recebeu parecerfavoráveldo seu R elatorna C om issão de Assuntos Sociais.Eu desejava fazer essa
com unicação ao Plenário e pedirà C asa a generosidade de sua atenção e que os Senhores Senadores se juntassem a nós na hom enagem que desejam os prestara um a sociedade que tem um grande núm ero de pessoas ainda não-participantes dos ganhos
de um desenvolvim ento.Esse projeto representa m uito
m ais o sonho dessa população de baixa renda.
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R espondi há poucos dias o que vou repetir
agora: não tenho nada contra a tese que dom inou
este País durante m uito tem po, de que “era
necessário fazercrescero bolo para poderpensarna
sua divisão”. Entretanto, essa é um a tese que
pertence ao passado. N inguém predefiniu até que
tam anho o bolo ficaria crescendo,convivendo com a
fom e, com a m iséria, com o abandono, com o
desam paro.E a m inha im pressão é a de que,m esm o
concordando em que nenhum a sociedade pode ter
aquilo porque não possa pagar,a nossa já dispõe de
um bolo de bom tam anho,o suficiente para perm itir
que aqueles que já tiveram seu quinhão na partição
desse bolo estendam sua m ão e sua solidariedade
para os que estão fora dele,ajudando a distribuirvida
e esperança tam bém na casa dos m ais hum ildes
brasileiros.
O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – D F) –
Perm ite-m e V.Exªum aparte?
O SR. GERALDO MELO (PSD B – R N )– C om
m uita honra,ouço V.Exª.
O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – D F)– N obre
Senador G eraldo M elo, é sem pre com satisfação,
com prazer,com enriquecim ento para m im que ouço
seus pronunciam entos nesta C asa.G ostaria apenas
de agradecera V.Exªpelo fato de trazerao nosso conhecim ento o aum ento da tarifa de energia elétrica
em seu Estado,em decorrência da privatização.V.
Exªse preocupa,com o sem pre ocorreu,com a situação em que se encontram esses segm entos m ais
desguarnecidos,m ais pobres,m ais excluídos da nossa sociedade.V.Exªverifica que o que está acontecendo agora é um a espécie de “apagão”individualinvoluntário.N ão podendo pagaras contas de eletricidade fornecida à sua residência,as pessoas vão se
desligando do sistem a, vão se m arginalizando. D e
m odo que em alguns Estados, com o acontece por
exem plo no sistem a anteriorm ente abastecido pela
Light,verificam os a degradação m uito grande e profunda quando a privatização se realiza.E os Estados
do Sul,que são m ais ricos,têm crisesm aisprofundas,
com o acontece com o poderoso Estado de São Paulo:
m ais de U S$53 bilhões foram socorrê-lo, e verificam os,nesses grandes Estados,grandes apagões.Q uanto ao Estado de V.Exª,cada um tem que “voluntariam ente”apagaro fornecim ento de sua própria residência.R ealm ente é lam entável,e tem os que reconhecer
que o sistem a pelo qualse optou – a privatização – não
tem correspondido aos interesses reais das classes
m enos favorecidas.M uito obrigado.
O Sr. Edison Lobão (PFL – M A)– V.Exªm e perm ite um aparte?
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O SR. GERALDO MELO (PSD B – R N )– M uito
obrigado a V.Exª,SenadorLauro C am pos.Eu não poderia concluirm elhoro m eu discurso apenas com m inhas palavras,sem as de V.Exª,que,se a M esa perm itir,serão com plem entadas pela intervenção do SenadorEdison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – M A)– SenadorG eraldo M elo,entendo que a iniciativa de V.Exª,propondo ao exam e do Senado Federala idéia de o Senado
poderretirara confiança dada àquele que foiapresentado pelo G overno Federal para ocupar cargos do
Banco C entrale das agências,é um a iniciativa de extrem a oportunidade.N om eado pelo Senado Federal
para com pore presidirum a com issão a fim de acom panhara privatização na Inglaterra e exam inaro que
alise estava fazendo,pude verificarque as agências
criadas naquele país têm realm ente um a grande autonom ia,m as prestam tam bém satisfação ao Estado,ao
G overno.C reio que,para o Brasil,a idéia da agência
foiperfeita.Estam os,com isso,copiando o que se fez
na Inglaterra.M as é indispensávelque esses brasileiros que adquirem a confiança do G overno e do Senado Federalpossam ao Senado Federalse reportar;se
não se reportar,pelo m enos perdera confiança do Senado nos m om entos em que perderem igualm ente a
confiança da sociedade brasileira.É um sistem a de freio
que V.Exªestá propondo em um a hora m uito boa.V.
Exªtem a m inha totalsolidariedade e os m eus cum prim entos pela concepção dessa fórm ula nova,que,seguram ente,vaicriarum sistem a novo tam bém de contraposição e de fiscalização daquilo que viera serfeito
pelo Banco C entral,pelos D iretores do Banco C entral,
pelas agências e poroutras iniciativas.C um prim entos
a V.Exª.
O SR. GERALDO MELO (PSD B – R N )– Q uero
encerrarasm inhaspalavrasagradecendo a honra que
m e dão as intervenções dos Senadores Lauro C am pos e Edison Lobão.
Faço apenas um registro breve,que deixeide
fazerao m e referira essa em enda constitucional:ela
foiconcebida a retirada da aprovação de form a extrem am ente responsável,já que a retirada da aprovação,para serapreciada pelo Senado,precisa ser
proposta por1/3 da C asa e aprovada por3/5 do total
de Senadores.Portanto,é a m esm a exigência para a
aprovação de um a em enda constitucional.
D ito isso,agradeço a V.Exªse aosdem aisSenadores a atenção, a paciência e a generosidade da
M esa.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– C oncedo
a palavra ao nobre Senador Iris R ezende, por 20
m inutos.
O SR. IRIS REZENDE (PM D B – G O .Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente,Srªse Srs.Senadores,ocupo a tribuna do
Senado Federal,nesta m anhã,para tratarde um dos
m ais relevantes tem as da econom ia e da agricultura
de nosso País: as cooperativas de produção
agropecuária.
R ecebi da O rganização das C ooperativas
Brasileiras – O C B um im portante docum ento que
apresenta um a análise do setor,com preendendo a
m odernização,
saneam ento
financeiro
e
desenvolvim ento das atividades das cooperativas
brasileiras.
O Program a de R evitalização das C ooperativas
de Produção Agropecuária – R ecoop – prevê a
m anutenção de em pregos e a geração de 34 m il
novos postos de trabalho,desde que assegurados os
investim entosglobaisestim adosem R $838 m ilhões.
N o atual m om ento de crise por que passa a
econom ia brasileira,com altosníveisde desem prego,
com
sucessivas crises cam biais e grande
dependência de recursos externos, a im ediata
execução do Program a de R evitalização de
C ooperativas de Produção Agropecuária contribuiria
para dinam izara econom ia incipiente de m uitos dos
nossos m unicípios,para aum entaro nívele m elhorar
a distribuição de renda dos nossos agricultores e para
um m aiordesenvolvim ento de nossa agricultura.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, consoante
dados coletados pela O rganização das C ooperativas
Brasileiras – O C B, as cooperativas agropecuárias
brasileiras, em 1998, tiveram um faturam ento total
equivalente a U S$20 bilhões e exportaram , no
m esm o período,U S$877 m ilhões.
C om a im plantação do Program a de R evitalização de C ooperativas de Produção Agropecuária,as
exportações das cooperativas brasileiras poderão ultrapassarU S$1,2 bilhão e elevaro faturam ento para
U S$24 bilhões.Ao m esm o tem po,o program a tam bém prevê m etas de m odernização das cooperativas,
tais com o m aiorprofissionalização dos quadros adm inistrativos e de direção,elevação dos níveis de produção e produtividade,m aiorintegração do setore operação com m aiores ganhos de escala produtiva.
C om esse im portante program a de desenvolvim ento de cooperativas,terem os possibilidade de conquistar novos m ercados no exterior, com am pliação
dos canais de com ercialização e utilização de tecnolo-
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gias m ais m odernas, com m elhor desem penho do
sistem a cooperativista em todo o Brasil.
É interessante salientar que o cooperativism o
m undialtem sido um elo entre inúm eros segm entos
dos m ais diversos países sobre a face da Terra.Perm anentem ente estão as lideranças de cooperativas
nacionais reunidas, unindo-se em quase todos os
C ontinentes,tratando de questões de interesse do setor e,ao m esm o tem po,prom ovendo um entrelaçam ento,um a aproxim ação entre essas lideranças e facilitando o relacionam ento para a im portação e a exportação de produtos entre os produtores de todo o
m undo.
A valorização do cooperativism o,pois,é com o
um im perativo,porparte do G overno,em em prestaro
seu apoio,em prestara sua colaboração para que o cooperativism o realm ente solucione as grandes dificuldades que vem enfrentando no m om ento.
Sr.Presidente,sem pre fui,sou e continuareia
ser um ardoroso defensor do cooperativism o, pois
acredito na união de forças de hom ens e m ulheres
para ultrapassar dificuldades,vencer barreiras e enfrentarcrises.
O cooperativism o,em sua origem ,aparece com o
um a resposta a um a crise de desem prego na Europa,
em decorrência da R evolução Industrial,que destruiu
em pregos nas atividades de fiação e tecelagem .
N o Brasilde hoje,com desem prego,com crise
cam bial,com juros altos e com desestím ulo à produção agrícola,tam bém podem os darum a resposta tão
efetiva quanto aquela dos prim eiros associados de
um a cooperativa de tecelões em R ochdale,na Inglaterra.
M inha fé no cooperativism o não decorre apenas
de ele representarhistoricam ente um cam inho viável
entre o crescim ento econôm ico e o desenvolvim ento
social,aproveitando o que havia de bom no capitalism o e no socialism o.
M inha fé no cooperativism o decorre de m inha experiência pessoal,que sem pre acrediteina capacidade de participação e na solidariedade que existe entre
pessoas.
Participeipessoalm ente da construção de m ilhares
de casaspopularespelo sistem a de m utirão,que se baseia nos m esm os ideais e na m esm a filosofia do cooperativism o:m elhoraro nívelde vida daspessoaspela cooperação e pela solidariedade,pela união de forças positivas.
Não acredito naquela idéia de que o brasileiro é arredio ao cooperativism o.N ão.S em pre que existe o estím ulo,sem pre que existem as condições para
o seu desenvolvim ento,o brasileiro é capaz de
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se organizar,de se unir,de cooperarpara a construção
de um a vida m elhor.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,a globalização da econom ia,a liberalização dos m ercados,a
introdução de novas tecnologias,a inform ática,a telem ática,as com unicações m odernas,tudo isso contribuipara novos parâm etros econôm icos.
O cooperativism o tam bém não pode fugirà regra
de m odernização,de adaptação aos novos tem pos de
m undialização econôm ica.E principalm ente o Brasil,
um País em desenvolvim ento,um País com profundas
distorçõesna distribuição da renda,um Paísque conta
com m ilhõesde brasileirosainda vivendo sériasdificuldades e em condições de pobreza absoluta.Esse setor im portante da nossa população jam ais terá realm ente m elhoria nas suas condições de vida se não viveresse sentim ento de participação,de solidariedade,
enfim ,vivero associativism o,o cooperativism o.
N o C entro-O este, por exem plo, os pequenos
produtores rurais sentiram que, isoladam ente, eles
não seriam capazes de realizarum trabalho que pudesse acudiràs suas necessidades e às de suas fam ílias.N ão é possívela um pequeno produtorrural,isoladam ente,adquirirum trator,m áquinas e im plem entos
agrícolas.M as,associado a cinco,seis,dez,quinze ou
vinte,isso já se torna possível– e é o que tem acontecido.C ito com o exem plo o Estado de G oiás,que conta
hoje com m ais de 300 associações de pequenos trabalhadores rurais.N essas associações,eles desenvolvem trabalhos im portantíssim os.Faço essa observação para cham ara atenção do G overno nesta hora,
a fim de que ele possa voltarsuas atenções,seu poderio ao setordo cooperativism o de nosso País.
Porisso m esm o,quero aquiapresentarm eu integralapoio ao Program a de R evitalização de C ooperativas de Produção Agropecuária – R ecoop,que representa um im portante passo nessa im portante tarefa de
construção do cooperativism o e de sua m odernização.
As cooperativas brasileiras m uito poderão fazer
pornossa econom ia – com o já têm feito –,pornossa
agricultura, pela m elhoria das relações de trabalho,
pela geração de novos em pregos, pela geração de
renda e pelas exportações.
Em todas as áreas da atividade hum ana em nosso País,o cooperativism o está presente.N a verdade,
ele é o responsávelpelos grandes avanços experim entados pelo povo brasileiro.
Falo,sobretudo,do cooperativism o na área da
agropecuária.D areium exem plo,Sr.Presidente,do
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cooperativism o em outras áreas,com o na da colonização.
Q uanto dinheiro o G overno tem gasto para o assentam ento de trabalhadores?
Surgiu,no Estado de M ato G rosso,m ais especificam ente no norte do M ato G rosso,um grupo de gaúchos que constituíram um a cooperativa e passaram a
adquirirgrandes áreas de terras rurais e a distribuí-las
e vendê-las a trabalhadores,sobretudo,os sem -terra
do R io G rande do Sul.E alisurgiram três cidades im portantes:Água Boa,C anarana e Q uerência,fruto do
trabalho de pessoas que se integraram em cooperativas e realizaram o trabalho com m ais com petência do
que o próprio PoderPúblico.
O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– V.Exªm e concede um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PM D B – G O )– C om m uito prazere com m uita honra,concedo um aparte ao
ilustre SenadorLuiz O távio.
O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– SenadorIris R ezende,V.Exªtraz,nesta m anhã,um assunto de grande im portância para o País,principalm ente para a agricultura e a pecuária.V.Exª,quando fala das cooperativas e do corporativism o que podem os tercom a união
dessas cooperativas,não só da agricultura com o da
pecuária,m as a form a com o V.Exªapresenta e da experiência que tem ,inclusive de já terconstruído habitações,m elhorando as condições de vida,gerando em pregos e renda para o nosso povo,dem onstra,m ais
um a vez,que,realm ente,são as cooperativas a solução para o grande problem a brasileiro.E m ais:V.Exª
traz tam bém ,nesta m anhã,a solução que tem os ouvidos nos quatro cantos do País:o BN D ES,um a instituição financeira que tem influência no desenvolvim ento
do setorsocialdo País,tem argüido que,sem pre,as
dificuldades encontradas – no tocante a linha de crédito para qualqueratividade econôm ica do País– são no
que diz respeito ao aval.C om as cooperativas,com
certeza,o problem a será solucionado,porque o fundo
de avalque o BN D ES propõe – certam ente será um a
leique aprovarem os no C ongresso,tanto no Senado
com o na C âm ara Federal– já existe.As cooperativas,
unidas,darão o fundo de avalpara que as operações
financeiraspossam serfeitas.Fico satisfeito e orgulhoso ao verV.Exª,da tribuna,preocupado em trazersoluções para o povo brasileiro.
O SR. IRIS REZENDE (PM D B – G O ) – M uito
obrigado,nobre SenadorLuiz O távio.Perm ita-m e inserirao m eu pronunciam ento o aparte de V.Exª,que
vem enriquecera tese que defendem osnesta m anhã.
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Indiscutivelm ente um a pessoa dotada de poder
econôm ico é capaz de, isoladam ente, solucionar
seus problem as, cam inhar e produzir. M as para
aqueles desprovidos de recursos m ateriais é m uito
difícil,principalm ente em um a época de desem prego
com o a que vivem os, avançar, buscar soluções e
viver com dignidade.Isso só é possívelatravés da
associação,da cooperativa e da participação.
R eafirm o: acredito no espírito participativo do
povo brasileiro.
Q uando Prefeito de G oiânia anunciei a
realização do prim eiro m utirão – prática rural da
m inha origem – e toda a m inha assessoria se colocou
contrariam ente,afirm ando que isso é coisa de zona
rural. “N ão, isso é coisa de povo brasileiro, que é
participativo”, dizia eu. “O povo brasileiro é
participativo – diziam eles – lá na roça,na cidade não
irá ninguém ”.
Fizem os o prim eiro m utirão. M ilhares de
pessoas participaram : roçavam , consertavam ruas,
pintavam prédios públicos m unicipais, as m ulheres
participavam no preparo da com ida – ao lado da
m inha m ulher –, as crianças distribuíam água aos
trabalhadores. Foi o prim eiro m utirão realizado na
cidade.Isso justam ente em abrilde 1966.
D ali surgiu a idéia do m utirão para o Brasil,
prática que hoje se institucionalizou.D e form a que,
dalipara a construção de casas,vilas,sistem as de
água nos bairros,sistem as de esgoto foium passo.
M uito fizem osem G oiásgraçasao aproveitam ento do
espírito participativo do nosso povo.
Porisso,preocupa-m e e peço aquiao G overno
um a atenção m uito especial para as cooperativas
agropecuárias nesse m om ento de dificuldades.
Tenho a convicção,pois,Sr.Presidente e Srs.
Senadores,de que o Senado Federaldará integral
apoio ao Program a de R evitalização de C ooperativas
de Produção Agropecuária, por sua im portância
social e econôm ica e, principalm ente, pela sua
capacidade de distribuição de renda no cam po,um a
das grandes necessidades do Brasilde hoje.
Era o que eu tinha a dizer,Sr.Presidente.
M uito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Iris Rezende,
o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Iris Rezende,
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– C oncedo
a palavra ao nobre SenadorLauro C am pos,pelo período de 20 m inutos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – D F.Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)–
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,jam ais duvidei
que o pensam ento hum ano é tam bém um a questão da
prática.H oje,diante de um a prática que foise tornando cada vez m ais perversa,ineficiente,destrutiva,bélica,o capitalism o foiencam inhado para a crise em que
praticam ente todos os países se encontram .Aquele
padrão de pensam ento que dom inou,que foicapaz de
dar resposta aos problem as, pelo m enos aparentem ente,de darinstrum ento aos governos,de darcoesão à sociedade,unificando os opostos,unindo os interessesopostos,de gruposopostos,de classesopostas,a fim de encam inhara ação coletiva,tudo isto se
rom pe e se desm oraliza num a situação de crise.
Q uando o capitalism o era m enos dinâm ico,m enos eficiente,o padrão de pensam ento dom inante na
época dos m ercantilistas sobreviveu durante 300
anos.Foram necessários 300 anos para que as verdades iniciais que os com erciantes sopravam e escreviam convencessem os reis e os im peradores a estruturar todos os instrum entos de com ando em benefício
dos com erciantes.
M itchelde M elaines,Thom as M un e,na França,
entre outros,o grande Jean-Baptiste C olbertconseguiram exporo seu pensam ento que,200 anos antes,era
um pensam ento execrado de um a classe – a classe
burguesa – tida com o fora-da-lei.A burguesia não havia ainda produzido a sua legislação e legitim ado a sua
organização,os seus interesses,o seu lucro,a sua
renda e o seu poder.
D e m odo que,ao se desenvolvero sistem a m ercantilista,a exploração colonial,oscom erciantesingleses,principalm ente eles,colocaram todo o aparelho de Estado,a taxa de câm bio,a taxa de juro,a
explicação a respeito dos estím ulos e incentivos
que o governo deveria darà classe m ercantil,inclusive à produção de navios,à associação entre
reis da Inglaterra e rainhas com as grandes em presas com erciais.Essa unidade que enganava os
trabalhadores ingleses,dizendo que é preciso estim ularas exportações,porque quanto m ais exportassem ,m ais em prego teriam os trabalhadores
ingleses.E quanto m ais se exportava – isso
eles não diziam –, m enos com ida, m enos alim ento ficava para os trabalhadores da Inglaterra.
E les e n c o n tra v a m , e m s u a id e o lo g ia , a s ju s tific a tiv a s , q u e , c o m o
d iz K a rl M a n n h e im , s ã o c a p a z e s
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d e u n ific a r e s im plificar a vida em proveito da ação. E ssa ação, ao se desenvolver, revela suas contradições, e o m undo
deixa de serm ovido poraquelas idéias cristalizadas,
que se tinham com o perm anentes e eternas verdades.
A prática vai-se distanciando delas.
Isso se repete em todas as grandes crises pelas
quais o capitalism o passou:a crise do sistem a m ercantil,a grande crise da indústria,da dinâm ica industrial,das idéias dos econom istas e filósofos que procuravam m ostrarque,ao contrário do que diziam os m ercantilistas,oscom erciantes,porinterm édio da ação individual,livre e ilum inada nos m ercados é que seria
conseguido o bem com um e a m áxim a eficiência.
Essas idéias surgiram com François Q uesnay, na
França,em 1750,e na Inglaterra com Adam Sm ith,em
1776.
A ideologia de que um indivíduo,agindo m ediante a busca de seusinteressese seu enriquecim ento individual,seria capaz de conseguiro bem de toda a sociedade foise m ostrando cada vez m ais insatisfatória
e passou,na crise de 1870,porum teste que abalou os
alicerces dessas idéias.
Em 1929,finalm ente,com aquela idéia de que o
autom atism o dos m ercados,de que o livre jogo dos interesses,de que a ação espontânea – desde que o
Estado não interferisse – a sociedade iria se encam inharpara pontos de equilíbrio ótim os.O pleno em prego,porexem plo,diziam eles,seria autom aticam ente
conseguido.N o entanto,ao invésdasprom essasideológicas do individualism o ilum inista,que dinam izou o
capitalism o europeu a partirde 1776,o que vim os foio
desem prego crescente,a desarticulação total,a deflação e a queda de preços destruindo os lucros,fechando as indústrias e em purrando os trabalhadores para o
desem prego.
Para uns,o tem po de ócio,o tem po de lazer,o
tem po de bem viver,o tem po da boa vida.Para outros,
o capitalism o industriale sua tecnologia vieram trazer
o tem po livre do desespero,do desem prego,da im possibilidade de realização e de objetivação da inquietude hum ana em seu trabalho.
A partirde 1929,desm oralizaram -se aquelas antigas,jurássicas,idéias,que foram agora ressuscitadas e que constituem o centro do neoliberalism o,o
qualrepresentou um a tentativa de redinam izara econom ia.N os anos 30,ocorreu a dinam ização em torno
do Estado keynesiano,da cham ada R evolução Keynesiana.A crise,de novo,trouxe um outro padrão de
pensam ento,um a outra form ulação,um a outra visão
de com o os fenôm enos se inter-relacionam ,de com o
agem e reagem uns fenôm enos sobre os outros,de
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qualé o papelda taxa de juros e do déficitorçam entário,
de qualé o papeldo Estado diante das contradições e
dos problem as da econom ia.
Aquela idéia de que o Estado deveria ficar ausente,de que a m oeda deveria serneutra,entrou em
colapso totalem 1929.São essas as idéias que estão
aí,cuja tentativa de ressurreição está m atando o m undo.U m bilhão de desem pregados é o resultado da colocação em prática dessas idéias,dessa ideologia ressuscitada porFriedm an e H ayek nos anos 50.
O que percebem os é que o m odelo keynesiano,
a econom ia keynesiana,a dinâm ica que o capitalism o
conseguiu obterporm eio de um a nova concepção do
dinheiro,de um a nova concepção das finanças públicas, estabeleceram , ao contrário dos neoliberais de
1873,que o capitalism o precisava realm ente superaro
seu problem a de insuficiência de dem anda efetiva
num a sociedade em que os pobres consom em m uito
pouco e os ricos são m uito pouco num erosos e,portanto,não podem consum ir m uito.A capacidade desenvolvida pela tecnologia capitalista é fantástica e
está perm anentem ente revolucionando as forças produtivas e aum entando a produção,m as sem criaras
condições sociais para a venda dessa produção crescente.
D esse m odo,o Estado deveria tam bém serconsum idorde parte dessa produção,porque,do contrário,o capitalism o,entregue às suas próprias forças,
não conseguiria iraos m ercados para consum ira totalidade dessas m ercadorias produzidas cada vez m ais
com m aioreficiência.O problem a do capitalism o é o excesso de eficiência e não o contrário.
Assim ,o Estado se transform ou no grande consum idor,no grande com prador,só que o Estado capitalista não tem corpo,não é um a pessoa física,não
tem boca,não consom e bens de consum o e tam bém
não é capitalista.Portanto,enquanto Estado,não com pra m áquinas,equipam entos,m eios de produção.
Se o E stado keynesiano pode produziro seu
próprio dinheiro – isso é essencial–,o capitalism o fez arquivaro ouro e passou a produzirpapel
pintado, State money, dinheiro im presso pelo
G overno,sem os lim ites que a produção do ouro
im punha à circulação m onetária m etálica de
ouro.
R om pido tudo isso, o E stado deveria reem pregare com prar.Eisenhow er,num m om ento de
depressão norte-am ericana,dizia em seu discurso:
“O Estado deve voltar a com prar cada vez m ais”.
“C om praro quê?”,alguém perguntou.E Eisenhow er
respondeu:“Q ualquercoisa”.O Estado passou a ser
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um com pradorde qualquercoisa,passou a pagarpara
que não se plantasse.
N unca ouvinenhum discurso alertando para os
perigos do excesso de produção. R oosevelt pagou
para não plantar;criou frentes de trabalho nas áreas
m ais inóspitas e im produtivas do Tennessee, nos
Estados U nidos.Ele criou,porm eio de seus acts,de
sua ação governam ental,atividades im produtivas.
Keynes
dizia:
“Esses
investim entos
governam entais não devem serapenas parcialm ente
wastefull, parcialm ente im produtivos; devem ser
totalm ente im produtivos”.Isso deveria se darporque
já havia capacidade instalada de produção em
excesso. Por exem plo, a produção de carros nos
Estados U nidos,que atingiu 5,3 m ilhões de unidades
em 1929,caiu para 900 m ilunidades em 1931 e para
700 m ilunidadesem 1943,14 anosdepoisde iniciada
a crise de 1929.
Assim ,o G overno deveria reem pregarpessoas
desem pregadas, pela grande eficiência capitalista,
nos serviços públicos.É por isso que,nos Estados
U nidos,até hoje,14% de sua PEA com o funcionários
públicos. E o Brasil quer dem itir tam bém os
funcionários, ajudar a indústria capitalista no seu
processo de dem issão, de downsizing, de
reengenharia, de eficiência. Q uer dem itir tam bém
agora os funcionários e desm antelar os serviços
públicos por m eio dessa ação fantástica que o
G overno capitalista assum iu.
Keynes dizia,no prefácio da edição alem ã de
sua A Teoria Geral do Emprego, do Juro e do
Dinheiro, que o que H itler estava fazendo na
Alem anha era algo m uito parecido com o que
R ooseveltestava fazendo nos Estados U nidos. O
próprio R oosevelt, num livro cham ado Os Mil
Primeiros Dias,escrito pelo seu secretário,afirm ou o
seguinte:“O que H itlerestá fazendo na Alem anha e o
que Stalin está fazendo na R ússia é o que o que estou
fazendo aqui. Só que estou fazendo de form a m ais
ordeira”.M ais ordeira do que a ordem m ilitarde H itler?
Em 1938,R ooseveltdecuplicou as despesas de
guerra,e Keynes seis vezes fala:“D uvido que tenham os conhecido um auge recente capaz de levar ao
pleno em prego,exceto durante a guerra.Penso ser
incom patívelcom a dem ocracia capitalista que o governo eleve os seus gastos na escala suficiente para
provara m inha tese,exceto em condições de guerra.
Se os Estados U nidos se insensibilizarem diante da
grande dissipação decorrente da preparação das arm as,aprenderão a conhecersuas forças.D e m odo
que então H itlere R ooseveltsabiam m uito bem que
se tratava de m oeda despótica.A direita hegeliana di-
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zia e defendia a existência de um dinheiro de papele
dizia que o Estado todo-poderoso,m arca da passagem de D eus sobre a terra,soprava no papelo poder,
a alm a do dinheiro,assim com o D eus soprou no barro
a alm a do hom em .
Esse dinheiro é despótico,esse dinheiro é nazista,esse dinheiro dá um poderfantástico,incontrolável
ao executivo m oderno.E essesgastoselevam a dívida
pública,que nos Estados U nidos atingiu,em 1945,a
119,9% do PIB.E a dívida pública de H itlersustentou
todo o processo e o levou a conseguiro pleno em prego.
Em 1934,na Alem anha,existia 44% de desem prego;
em 1937,através da utilização dessas finanças públicas,desse déficitorçam entário coberto pornovasem issões,o desem prego havia desaparecido na Alem anha.
C om a guerra fria,o processo continuou.C inco trilhões e duzentos bilhões de dólares foram gastos após
o térm ino da G uerra apenas no setoratôm ico.
O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– V.Exªm e perm ite
um aparte,nobre SenadorLauro C am pos?
O SR. PRESIDENTE (N abor Júnior) – A M esa
lem bra a V.Exªque o seu tem po já se esgotou e V.
Exªjá ultrapassou 32 segundos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – D F)– Vou
tentarentão concluir,depois de ouviro aparte do SenadorLuiz O távio,se V.Exªm e perm itir.
O SR. PRESIDENTE (N abor Júnior) – A M esa
lem braria aos Srs.Senadores que desejam apartearo
oradorque sejam breves nos seus apartes,porque o
tem po do oradorjá se esgotou e há váriosSrs.Senadores
inscritos para falarainda durante esta sessão.
O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– Sereibastante
breve, Sr. Presidente. C um prirei a determ inação da
M esa.SenadorLauro C am pos,prim eiram ente,é um a
grande satisfação aparteá-lo;na verdade,um grande
desafio participardo seu pronunciam ento.G ostaria de
fazerum a observação ao que V.Exªnos trouxe nesta
m anhã;um a aula com a qualtodos ficam os m uito satisfeitos.Porém ,nas décadas de 30 e 40,quando líderes
tão fam osos adotaram essas soluções,que realm ente
grandes benefícios à H um anidade,com certeza eles
não tinham ainda o que tem os e precisam os fazerurgentem ente:a reform a do Estado.H oje dar em prego
m ediante a form a que usaram será,com certeza,im possível,tendo em vista asgarantiase osdireitostrabalhistas,osquaisoneram dem asiadam ente a possibilidade de gerarem pregos e logicam ente os salários.Se a
nossa C onstituição de 88 tivesse sido apresentada
nasdécadascitadasporV.Exª,com certeza teria sido
im possívelatendê-la,porque as folhas de pagam ento
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triplicam ,quadruplicam com os direitos e as vantagens dos trabalhadores.M uito obrigado.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – D F) –
Agradeço a V.Exªpelo aparte,m as infelizm ente não
posso concordar, porque R oosevelt, por exem plo,
dizia naquela ocasião, quando o desem prego se
encontrava em 25% nos Estados U nidos, que o
em presário que não pudesse pagarum salário digno,
condizente com a dignidade hum ana,deveria fechar
a sua fábrica.R oosevelt,o grande R oosevelt!
Fiz essa introdução para m ostrar justam ente
isso.Vou term inar em dois m inutos,Sr.Presidente,
porque, senão, o que eu vinha falando fica
com pletam ente perdido e praticam ente sem sentido.
O Sr. José Fogaça (PM D B – R S)– V.Exª m e
perm ite um aparte? Serei m uito breve tam bém ,
SenadorLauro C am pos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – D F) –
Infelizm ente há um tem po regim ental. G ostaria, no
entanto,de concedero aparte a V.Exª.
O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– A M esa
pediria ao Senador José Fogaça que seja bastante
breve,pois o tem po do oradorjá está esgotado.
O Sr. José Fogaça (PM D B – R S) – O
pronunciam ento do Senador Lauro C am pos é um
m anancialtão generoso,tão fértilde conhecim ento,
de sabedoria, de inform ações históricas que
dificilm ente podem os resistir à tentação de intervir
quando V. Exª está na tribuna. M as quero aqui
concordarcom V.Exª,ao dizerque naquele período,
nas prim eiras décadas desse século, não só se
justificava, com o era inteiram ente apropriada a
intervenção do Estado nos níveis em que se deu.O
grande achado de R oosevelt,com o new deal após a
depressão de 29,com a expansão dos investim entos
públicos, levou países, com o o Brasile a Índia, a
seguirem o m esm o rum o, a seguirem o m esm o
cam inho. Tais países, em um período com o esse,
principalm ente nos anos que se seguiram à Segunda
G rande G uerra,nos anos 40 e 50,não teriam outros
m eios,pelo baixo índice de concentração de capital
privado, senão através de m aciços investim entos
estatais para produzira infra-estrutura necessária ao
desenvolvim ento do seu parque industrial, da sua
base de produção capitalista.D e fato,o Estado,em
dois países em ergentes,Brasile Índia,teve um papel
extraordinariam ente positivo ao longo das décadas
de 40,50,60,70 e até boa parte de 80,quando esse
sistem a com eçou a entrar em colapso. Por quê?
Porque nas prim eiras décadas do século,o Estado
representava apenas 5 ou 6% do Produto Interno
Bruto. N o período em que estam os vivendo, na

356

década de 90,o Estado já representa de 35 a 40% do
Produto Interno Bruto,o que significa dizerque essa
capacidade de expansão tão possível,tão aberta,tão
plausívelnos idos dos anos 30,naquele período em
que R oosevelt assum iu o com ando dos Estados
U nidos,em que Keynes pregava as suas teses na
Inglaterra – depois foram divulgadas para o m undo
inteiro – não m ais pode existir.O keynesianism o fica
um tanto quanto lim itado porque virou o fio.O u seja,
com 40% do Produto Interno Bruto representado por
tributos pagos ao Estado,a sociedade não deseja ou
não quer m ais am pliar essa participação.
C onseqüentem ente fica difícilutilizaro Estado com o
o instrum ento eficaz de expansão da econom ia
capitalista.D eixou de terlugarno sistem a atualaquilo
que V. Exª tão bem registra e que foi tão
m agnificam ente aproveitado por hom ens com o
R oosevelt,com o G etúlio Vargas no Brasile até por
governantes autoritários da Europa, nas prim eiras
décadas deste século.O que eu quero dizercom isso
é que V. Exª tem inteira razão naquilo que
apresentou. Infelizm ente, não podem os utilizar os
m esm os instrum entos para os anos 90 ou para a
entrada do novo m ilênio.M uito obrigado.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – D F) –
Agradeço a V.Exª pela gentileza e pela lucidez das
suas palavras.G ostaria,para que não ficasse apenas
com o um registro histórico, de dizer que o
pensam ento é um a questão de prática e que as crises
sucessivas,as grandes crises trazem revoluções no
pensam ento, dando origem a novas versões e
explicações.Agora,com essa crise,o que vem os,por
exem plo, na Alem anha, ou na Inglaterra, com a
socialdem ocracia inglesa? O que estão dizendo
agora H utton,que teve dois de seus livros traduzidos
aquipelo Instituto Teotônio Vilela,Anthony G iddens,
D iretor da London School,e,na Alem anha,o seu
colega Becker? Estão com pletam ente perdidos. O
últim o desses que citeitem dito que é preciso recorrer
à “brasilização”da Europa e do m undo.Isso significa
o Brasil sendo transform ado em m odelo para o
m undo, sob o seguinte prism a: não havendo outra
saída,não havendo outras form as de dinam ização,
estando o capitalism o keynesiano esgotado em sua
dinâm ica,é preciso assum irm os a crise com o algo
perm anente, e o país em que a crise ficou m ais
profunda e desum ana foi o Brasil. Então, se os
trabalhadores brasileiros agüentaram o que estão
passando,os alem ães e os ingleses tam bém podem
aproxim ar-se disso.
O capítulo m ais longo do livro de H utton é A
Volta a Keynes.Ele propõe um retorno ao passado,
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porque não há futuro.N ão vendo um a concatenação,
um a nova versão ideológica capaz de explicar e
dinam izaro m undo capitalista,então,eles voltam .O s
neoliberais voltaram a 1873. H utton, na Inglaterra,
quervoltara 1936,a Keynes.E,agora,o pensam ento
desse professoralem ão afirm a que é preciso adotara
“brasilização”,ou seja:se agüentam os o desem prego
que se encontra no Brasil hoje, se agüentam os a
destruição dos serviços sociais de saúde,educação,
etc., se chegam os até esse ponto, eles, lá, os do
prim eiro m undo,têm um longo cam inho de perdição,
de em pobrecim ento,de destruição até chegarem ao
m odelo brasileiro,a essa prática desum ana em que o
Brasilse encontra hoje.
D esse m odo,infelizm ente,é no sentido quase
pejorativo,m ais negativo,que o Brasilse transform a
em um m odelo para um m undo em crise,para um
m undo sem possibilidade de fornecer outras
propostas que não seja a triste proposta de se igualar
ao país m ais desigualna distribuição de renda,m ais
pobre,m ais injusto e m ais desum ano.
É triste verm os que o Brasil,pelo seu aspecto
negativo, transform a-se em m odelo para o qual
tenderiam as sociedades ricas.
D esculpe-m e pela dem ora,Sr.Presidente.
M uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– Sobre a
m esa,projetos de leido Senado que passo a ler.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 396, DE 1999
Destina as importâncias não pagas
nos prêmios de qualquer modalidade de
concurso de prognóstico autorizado pelo
poder público, aos municípios atingidos
por desastres climáticos ou ecológicos e
dá outras providências.
O C ongresso N acionaldecreta:
Art 1º As im portâncias não pagas pela C aixa
Econôm ica Federalaos concorrentes ganhadores dos
prêm ios de qualquerm odalidade de concurso de prognósticosautorizadospelo poderpúblico,apóstranscorrido
o prazo legalpara o seu recebim ento,reverterão,integralm ente,aos m unicípios atingidos pordesastres clim áticos
ou ecológicos.
Art2ºO Poderexecutivo regulam entará esta leino
prazo de sessenta dias de sua publicação.
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Art3º Esta leientra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Váriasproposiçõessim ilares,buscando o objetivo
visado poreste projeto,foram apresentadas à consideração da C âm ara dos D eputados desde 1983 pordiferentes em inentes parlam entares.N enhum a delas obteve êxito,pela lentidão da sua tram itação,e acabaram arquivadas ao fim de legislaturas.
Atualm ente, nenhum projeto sim ilar tram ita nas
duasCasasdo Congresso,segundo pesquisa feita nesse
sentido.
O insucesso de taisiniciativastam bém se deveu,ao
que parece,à com plexidade dos textos de então,que se
desejaram com detalhes regulam entadores,m ais afeitos à
com petência do PoderExecutivo.
O presente projeto,ao contrário,centra num só artigo o seu propósito de evidente interesse público,rem etendo ao PoderExecutivo a faculdade de regulam entara futura norm a.
No m érito,sabe-se que dezenasde m ilhõesde reais deixaram e deixam de serpagos,nas diversas m odalidades de concurso de prognósticos autorizados pelo poderpúblico,porterse esgotado o prazo de leisem que os
ganhadoresse apresentassem à Caixa Econôm ica Federal,no tem po oportuno,para recebê-los.
Parece-nos m uito justo,e assaz oportuno,que tais
recursos aleatórios,porque não contabilizados na program ação da Caixa Econôm ica Federal– sejam destinados,
quando ocorrerem ,a projetossociais.No caso específico,
aos m unicípios brasileiros que,sofrendo o dram a de ocasionais calam idades ocasionadas pordesastres clim áticose ecológicos,precisam ,m erecem e têm direito à ajuda
que atenue as im plicações de acontecim entos desastrosos,desequilibradores da sua rotina adm inistrativa.
Este o objetivo deste projeto,beneficiando,sem paternalism os,aspopulaçõesque enfrentem asdificuldades
inesperadas,tipificadas no art.1º.
Sala das Sessões,4 de junho de 1999.– Senador
Edison Lobão.
(À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 397, DE 1999
Dispõe sobre a elaboração dos demonstrativos dos efeitos decorrentes dos benefícios tributários, financeiros e creditícios,
de que trata o art. 165, § 6º da Constituição e
dá outras providências.
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O C ongresso N acionalD ecreta:
Art. 1º Esta lei disciplina a elaboração dos
dem onstrativos dos efeitos decorrentes dos
benefícios tributários,financeiros e creditícios,de que
trata o art.165,§ 6ºda C onstituição.
Art.2ºEntende-se porbenefício tributário,para
os fins desta lei,a desoneração de im posto,taxa ou
contribuição,autorizada porleique,excepcionado a
legislação de referência do tributo ou da contribuição
social, tenha objetivo específico e alcance grupo
restrito de contribuintes,setorde atividade ou região.
§ 1º Entende-se com o integrando a legislação
de referência do tributo da contribuição as regras
norm alm ente aplicáveis aos respectivos fatos
geradores, incluindo, entre outras, as deduções
padrões,as deduções necessárias ao auferim ento da
renda,as deduções de im postos ou de contribuições
de natureza com pulsória,os lim ites de isenção e a
estrutura de alíquotas e suas alterações.
§ 2ºEquiparam -se a alterações de alíquotas as
desonerações de tributos ou de contribuição socialde
natureza objetiva.
§ 3º Fica im plícito no conceito de benefício
tributário:
I– a perda potencialde receita fiscaldecorrente
de desoneração de operação norm alm ente sujeita à
incidência de tributo ou contribuição social;
II– a isenção,a anistia,e a rem issão,bem com o
a desoneração constitucionalde natureza subjetiva.
§ 4º N ão se considera benefício tributário a
desoneração de tributo ou de contribuição social:
I
–
correspondente
a
indenização
com pensatória que não resulte em aum ento de
disponibilidade econôm ica para o contribuinte;
II – que objetive viabilizar a realização de
determ inada operação econôm ica;
III– cujo usuário finalseja a U nião ou o conjunto
dos Estados ou M unicípios;
IV – que atenda a condição de reciprocidade de
tratam ento entre o Brasile outro país.
Art.3º Entende-se por benefício financeiro ou
creditício,para os fins desta lei:
I– a dispensa,redução ou equalização de taxa
de juros;
II– a dispensa ou redução de taxa de serviço,
com issão ou encargo norm alm ente incidente em
operação de crédito da espécie.
Parágrafo único.O valor atribuído à dispensa,
redução ou equalização de taxa de juros será
determ inado tom ando-se com o referência a taxa
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m édia de juros paga sobre os títulos da dívida pública
em itidos pelo Tesouro N acional.
Art. 4º O poder Executivo encam inhará ao
C ongresso N acional,juntam ente com o projeto de lei
orçam entária anual, dem onstrativos discrim inando,
segundo setorde atividade e m acrorregião do Brasil:
I– os benefícios tributários,segundo tributo ou
contribuição social;
II – os benefícios financeiros ou creditícios,
segundo espécie de operação de crédito.
Parágrafo
único.
Acom panharão
o
dem onstrativo:
I– texto contendo a m etodologia em pregada na
sua elaboração;
II – quadros analíticos com parando, com o
m esm o detalham ento previsto neste artigo, as
estim ativas dos benefícios tributários e financeiros,
com os valores efetivam ente realizados nos três
exercícios financeiros im ediatam ente anteriores e
texto contendo explicações sobre as diferenças
eventualm ente existentes entre os valores estim ados
e os valores realizados.
Art.5º O poderExecutivo publicará,até 30 de
setem bro e juntam ente com o balanço geralda U nião,
dem onstrativos referentes ao prim eiro sem estre e ao
exercício financeiro,respectivam ente,discrim inando,
segundo setorde atividade e m acrorregião do Brasil:
I– os benefícios tributários,segundo tributo ou
contribuição social;
II – os benefícios financeiros ou creditícios,
segundo espécie de operação de crédito.
Art.6ºO PoderExecutivo regulam entará esta lei
no prazo de sessenta dias,contado da data de sua
publicação.
Art.7º Esta leientra em vigorna data de sua
publicação
Art.8ºR evogam -se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto de leitem porfinalidade regulam entaro “dem onstrativo regionalizado do efeito,
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,anistias,rem issões,subsídios e beneficios de
natureza tributária,financeira e creditícia”,previsto no
art.165,§ 6ºda C onstituição.
A redação desse dispositivo é reconhecidam ente im precisa, confusa e, até m esm o, redundante,
haja visto que as isenções,anistias e rem issões são,
na verdade,espécies do gênero beneficio tributário;
de igual m odo, subsídios de natureza creditícia
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ou financeira não deixam de serespécies do gênero
benéficio financeiro ou creditício.
A inclusão na constituição da exigência de elaboração, pelo Poder Executivo,, desse dem onstrativo
serve ao propósito de tornarm ais visívelpara a sociedade e o congresso N acionalquais os setores de atividade e as m acrorregiões do Pais que se beneficiam
das renúncias fiscais e dos subsídios de crédito patrocinados pela U nião.C om efeito,para se conhecer a
distribuição regionaldos recursos federais não basta
exam inar as dotações orçam entárias. É preciso conhecera distribuição dos beneficios de natureza tributária e creditícia.
D ecorridos,porém ,m ais de dez anos desde a
prom ulgação da C onstituição de 1988,verifica-se que
o atendim ento desse preceito constitucional,pelo PoderExecutivo,continua sendo feito de m aneira insatisfatória.
O projeto de leiora apresentado ao C ongresso
N acionalconceitua benefício tributário e benefício financeiro ou crediticio e estabelece a obrigatoriedade
de encam inham ento ao C ongresso N acional, juntam ente com o projeto de leiorçam entária anual,dosdem onstrativos dos benefícios tributários e financeiros
segundo setorde atividade e m acrorregião,especificando,adem as,no caso dos benefícios tributários,os
tributos ou contribuições sociais que lhes deram origem ,e no caso dosbenefíciosfinanceiros,asrespectivas espécies de operações de crédito a eles correspondentes.
Além disso,o projeto de leiprevê a publicação,
pelo PoderExecutivo,juntam ente com o relatório bim estralda execução orçam entária e com o balanço
geralda U nião,de dem onstrativos dos benefícios tributários e financeiros.
D ada a com plexidade da m atéria,julgam os conveniente determ inar ao Poder Executivo, conform e
prevê o art.84.IV,da C onstituição,a regulam entação
dessa lei,no prazo de sessenta dias,contado de sua
publicação.
Sala da C om issão,4 de junho de 1999.– SenadorEdison Lobão.
LEGISLAÇÃO CITADA
C O N STITU IÇ ÃO D A
R EPÚ BLIC A FED ER ATIVA D O BR ASIL
....................................................................................
SEÇ ÃO II
Das Atribuições do Presidente da República
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Art.84.C om pete privativam ente ao Presidente
da R epública:
I– nom eare exoneraros M inistros de Estado;
II– exercer,com auxílio dos M inistros de Estado,
a direção superiorda adm inistração federal;
III– iniciaro processo legislativo,na form a e nos
casos previstos nesta C onstituição;
IV – sancionar,prom ulgare fazerpublicaras leis,
bem com o expedirdecretos e regulam entos para sua
fielexecução
....................................................................................
SEÇ ÃO II
Dos Orçamentos
Art.165.Leisde iniciativa do PoderExecutivo estabelecerão:
I– o plano plurianual;
II– as diretrizes orçam entárias;
III– os orçam entos anuais.
§ 1ºA leique instituiro plano plurianualestabelecerá,de form a regionalizada,as diretrizes,objetivos e
m etas da adm inistração pública federalpara as despesas de capitale outras delas decorrentes e para as relativas aos program as de duração continuada.
§ 2ºA leide diretrizes orçam entárias com preenderá as m etas e prioridades da adm inistração pública
federal,incluindo asdespesasde capitalpara o exercício financeiro subseqüente,orientará a elaboração da
leiorçam entária anual,disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fom ento.
§ 3ºO PoderExecutivo publicará,até trinta dias
após o encerram ento de cada bim estre,relatório resum ido da execução orçam entária.
§ 4ºO s planos e program as nacionais,regionais
e setoriais previstos nesta C onstituição serão elaborados em consonância com o plano plurianuale apreciados pelo C ongresso N acional.
§ 5ºA leiorçam entária anualcom preenderá:
I– o orçam ento fiscalreferente aos Poderes da
U nião,seus fundos,órgãos e entidades da adm inistração direta e indireta,inclusive fundações instituídas e
m antidas pelo poderpúblico;
II– o orçam ento de investim ento das em presas
em que a U nião,direta ou indiretam ente,detenha a
m aioria do capitalsocialcom direito a voto;
III– o orçam ento da seguridade social,abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados,a
adm inistração direta ou indireta,bem com o os fundos
e fundaçõesinstituídose m antidospelo poderpúblico.
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§ 6º O projeto de lei orçam entária será
acom panhado de dem onstrativo regionalizado do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de
isenções,anistias,rem issões,subsídios e benefícios
de natureza financeira,tributária e creditícia.
....................................................................................
(À
Comissão
de
Assuntos
Econômicos, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (N abor Júnior) – O s
projetos lidos serão publicados e rem etidos à
C om issão com petente.
O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– Volta-se
à lista de oradores.
C oncedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão.V.Exªdispõe de 20 m inutos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente,Srªse Srs.Senadores,nós,no Brasil,não
tem os sido diligentes na defesa dos nossos recursos
naturais e do m eio am biente.Ao contrário,ao longo
desses anos todos tem os sido negligentes nessa
tarefa fundam entalque é um deverdo Estado,m as é
tam bém um deverde todos brasileiros.
O Presidente da R epública nom eou há poucos
m eses o D eputado Sarney Filho para dirigir o
M inistério do M eio Am biente. O D eputado Sarney
Filho, durante m uitos anos, preparou-se para o
exercício dessa função.
Pessoalm ente, acredito m uito naqueles que
desejam de fato exercer determ inadas funções,
porque, no exercício delas, transform am -se em
verdadeiros obstinados na execução daquilo que
haviam estudado e concebido.
O Jornal de Brasília do dia 2 deste m ês publica
um a m atéria,Sr.Presidente,alusiva a essa questão.
D iz o jornal,com o reportagem :
“O G overno decidiu im pedir o desm atam ento ilegalno País.U m a grande operação teria início esta sem ana, abrangendo
m ais de três m ilhões de quilôm etros quadrados na região am azônica. Serão investidos
R $10 m ilhões. Participarão do trabalho 263
funcionários do Instituto N acional do M eio
Am biente e R ecursos R enováveis (Ibam a),
dois navios da M arinha,helicópteros e pessoaldo Exército e da Aeronáutica, além de
agentes da Polícia Federal. As irregularidades serão punidas com m ultas,m as em presas e agricultores terão a oportunidade de legalizara atividade m adeireira.

360

O G overno estim a que 80% da extração de m adeira na região são ilegais."
É preciso que este núm ero esteja na consciência de todos os brasileiros:80% da extração de m adeira no Brasilsão ilegais, segundo o M inistério do
M eio Am biente.
“’Estarem os iniciando um a cam panha
jam ais feita para legalizar as atividades’,explicou ontem o M inistro Sarney Filho,ao receber, pela m anhã, o diretor-executivo do
G reenpeace Internacional, Thilo Bode*. A
operação é em ergencial, m as a idéia é de
tornar rotineira para m arcar a presença do
governo federal na área, inibindo, assim , a
ação de m adeireiras que atuam com a extração ilegalde m adeira.
O m inistro tam bém está propondo, na
regulam entação da Leido M eio Am biente,
o aum ento das m ultas para crim es am bientais.H oje,segundo ele,os valores cobrados
são ‘irrelevantes’. Sarney Filho ainda não
tem prazo para a regulam entação e adm itiu
a existência de lobbies interessados no texto.‘A regulam entação depende de um a série
de fatores porque é um a leicom plexa’,afirm ou, lem brando que o C ongresso tem representantes de todos os setores envolvidos.
A operação na Am azônia envolverá
186 unidades fixas e oito m óveis,para que o
sistem a de regularização da atividade extrativista alcance as populações m ais carentes e
afastadas,cujo acesso é precário atualm ente. C ada escritório m óvel contará com um
engenheiro florestal,um agrônom o e um fiscaldo Ibam a.Seis helicópteros serão usados
para a fiscalização de desm atam entos e de
rios usados para o escoam ento de m adeira
retirada de form a ilegal".
Sr.Presidente,aíestá,portanto,a iniciativa de
um M inistro verdadeiram ente voltado às suas atribuições, que considero fundam entais, transcendentais
para o Brasilneste m om ento.N ão podem os continuarperm itindo essa devastação das florestas brasileiras,porque as conseqüências virão e já com eçaram
a chegar ao nosso País.Essa devastação significa,
prim eiro,um ato de irresponsabilidade,um crim e que
se com ete contra o m eio am biente. E, em nosso
País, significa a negligência do Poder Público,
que em anos passados virou as costas para um se-
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torde fundam entalim portância para o país,que é a
preservação do nosso m eio am biente.
O Sr.Sebastião R ocha (Bloco/PD T – AP)– V.
Exªm e perm ite um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A) – O uço,
com prazer,o em inente Senador.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PD T – AP)– Senador Edison Lobão,quero m e solidarizar com V.
Exªe apoiar,na íntegra,o seu discurso.G ostaria,porém ,de tam bém fazerum alerta ao M inistro Sarney
Filho,em quem tam bém deposito toda confiança e de
quem espero um grande desem penho à frente do M inistério do M eio Am biente.Veja bem V.Exª :neste
quinto ano de m andato do Presidente Fernando H enrique C ardoso,chega-m e às m ãos um a m atéria do
Jornal de Brasília – de terça-feira,dia 1ºde junho de
99 –,em que é relatada a grande frustração dos dirigentes do G reenpeace diante da aplicação de recursos para program as de desenvolvim ento da Am azônia.H á dez anos,o G 7,que é o grupo dos sete países
m ais ricos do m undo, doou ao governo brasileiro
R $340 m ilhões,que deveriam serdestinados à im plem entação de program as de desenvolvim ento. E o
que diz o diretorexecutivo internacionaldo G reenpeace,Thilo Bode? Q ue é um escândalo que som ente
U S$70 m ilhões tenham sido investidos nesse tem po
todo.O u seja,em dez anos,dos 340 m ilhões doados
ao governo brasileiro pelo Banco M undialpara serem
aplicados em program as de desenvolvim ento, som ente 70 m ilhões – um quinto do valortotal– foram
assim gastos.Portanto,faço votos de que o M inistro
Sarney Filho seja m ais diligente na aplicação desses
recursos.O diretor executivo reconhece que houve
desencontro nos critérios para escolha dos program as,ou seja,que burocratizou-se dem ais a decisão
política de im plem entaresses program as.Q uem sofre com isso é a população da Am azônia,o povo que
vive naquela região.É preciso preservar – sou um
preservacionista – e defendo,portanto,na íntegra,o
conteúdo do discurso de V.Exªe a iniciativa do M inistro Sarney Filho.M as não basta preservar,é preciso
desenvolver. As próprias instituições preservacionistas,os próprios governos internacionais que defendem a preservação do m eio am biente estão convencidos disso – tanto é assim ,que ofereceram recursos para o desenvolvim ento da região,para um
desenvolvim ento com patível com a preservação
am biental.O governo brasileiro deve um a resposta
aos países ricos que estão,sim ,exigindo a preservação da Am azônia,m as,sobretudo,estão colaborando para que essa preservação seja aliada ao desenvolvim ento, para que os nossos caboclos, os
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nossos índios, as populações tradicionais que vivem na Am azônia,possam usufruirtam bém de um a
m elhorqualidade de vida.Aplaudo o discurso de V.
Exª,m as faço essa ressalva:o governo do Presidente Fernando H enrique C ardoso está deixando a
desejar quanto à im plem entação de recursos em
proldo desenvolvim ento sustentávelda Am azônia.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A) – Veja,
SenadorSebastião R ocha,com o são coincidentes
as nossas posições.C oncordo com V.Exª quando
diz que o governo não tem estado atento aos m elhores interesses nacionais no que diz respeito à
preservação do m eio am biente e ao desenvolvim ento nesta área.M as após a posse do D eputado
Sarney Filho houve um a m udança significativa na
política,orientação e concepção desses projetos.O
próprio Presidente da R epública,a quem V.Exªse
refere de m aneira tão crítica,vem a público agora e
declara que “acabam os de m udartoda a estrutura
do M inistério do M eio Am biente e do Ibam a para
torná-los m ais eficientes”.E diz m ais o Presidente:
“D eterm ineia todos os m eus m inistros que a questão am bientalseja considerada em cada projeto de
seus m inistérios”.
Então,tudo leva a crerque estam os em um a
rota diferente,um a rota nova,que é aquela que interessa fundam entalm ente ao Brasile a toda a hum anidade.
O Sr.Luiz O távio (PPB – PA)– Perm ite-m e V.
Exªum aparte?
O SR.EDISO N LO BÃO (PFL – M A)– O uço V.
Exªcom m uito prazer.
O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– SenadorEdison Lobão,V.Exªaborda nesta m anhã um assunto
de grande im portância e com certeza todos nós vam os colaborarcom V.Exªe com o M inistro Sarney
Filho,que procura darum a nova im agem ao m inistério e m anifesta o firm e propósito de m udaras condições da R egião Am azônica no que se refere a
preservar as nossas florestas.M as tam bém é im portante dizera V.Exª que o histerism o do G reenpeace tem que sercontrolado...
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A)– C ontido.
O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– C ontido pelo
m enos.D eve-se lem brartam bém que,além de defendera fauna e flora da R egião Am azônia,é preciso defendertam bém as pessoas que lá habitam .O s
brasileiros que m oram naquela região – e que são
m uitos – tam bém precisam ser protegidos por
aqueles que precisam do oxigênio da Am azônia – a
hum anidade toda precisa.É preciso ajudar o nosso
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povo,pelo m enos,a sairda m iséria e fazê-lo passar
ao estágio da pobreza – hoje,realm ente,o povo da
Am azônia vive na m iséria.Eu tenho certeza de que V.
Exªe o Partido da Frente Liberal,do qualfaz parte o
M inistro Sarney,têm dado a sua colaboração.O Presidente Fernando H enrique,agora,preocupado com
o assunto,inicia essa nova era de defender,preservando,a R egião Am azônica,m astam bém preservando
o povo que lá vive.M uito obrigado a V.Exª.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A) – É
inteiram ente procedente o pensam ento de V.Exªno
que diz respeito ao povo que vive na R egião
Am azônica. N ós precisam os dar um tratam ento
especial para esses nossos com patriotas. N ão
podem os abandoná-los à própria sorte com o,durante
m uitos governos,vem acontecendo.
R ecordo-m e, Srs. Senadores, que desde o
G overno M édici havia um a preocupação m uito
grande com os desm atam entos e os incêndios,
sobretudo na Am azônia. O ex-M inistro do Interior,
M ário Andreazza,chegou certa vez a exibirestudos e
fotografias do Projeto R adam num a sessão da
C âm ara em que ele m ostrava a progressão dos
incêndios que consum iam as florestas am azônicas.
Tudo aquilo acontecia sem um a providência
m ais concreta. M as foiexatam ente no governo do
ex-Presidente José Sarney – do qual fez parte o
em inente Senador Iris R ezende,com o seu M inistro
da Agricultura – que,de fato,com eçou-se a com bater
de m aneira eficaz, de m aneira responsável, os
incêndios na Am azônia. C oube a quem é hoje um
funcionário desta C asa, um eficiente e com petente
servidor desta C asa, Fernando C ésar M esquita,
fundador do Ibam a e o seu prim eiro presidente,
com bater de m aneira responsável e eficaz os
incêndios que devastavam parcelas consideráveis da
Am azônia brasileira. Fernando C ésar estava
presente,viajando especialm ente para acom panhar,
pessoalm ente,o que acontecia naquela região.
H á cerca de dois ou três anos,tivem os um grande incêndio naquela região e o governo,de fato,olhava à distância,com certa preocupação,m as sem nenhum a m edida m ais concreta,sem nenhum a presença
da autoridade governam entalnaquele setor.
Ainda há pouco ouvia o discurso do em inente
SenadorIris R ezende,em que S.Exªfalava sobre as
cooperativas brasileiras,cooperativas que tantos e tão
bons serviços têm prestado ao Brasil.Elas são,realm ente,um cam inho para a preservação do m eio am biente e tam bém para o com bate a essa devastação que
tem sido com um nas regiões desassistidas do Brasil.
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O Sr. Iris Rezende (PM D B – G O )– Perm ite-m e
V.Exªum aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A)– O uço o
aparte do ilustre Senador,m eu am igo e com panheiro,
Iris R ezende.
O Sr. Iris Rezende (PM D B – G O )– M uito obrigado,SenadorEdison Lobão,pelo honroso aparte que V.
Exªm e concede,quando aquitraz à discussão um dos
tem as m ais im portantes da atualidade na vida deste
País.V.Exªrelem bra,aqui,asposiçõestom adas,as atitudes assum idas pelo nosso Presidente José Sarney,
diga-se de passagem ,um dos m elhores Presidentes
que esta R epública conheceu.Sua Excelência,na verdade,preocupou-se m uito com o m eio am biente,e,
àquela época,era novidade um Presidente da R epública se preocuparcom o m eio am biente,ecologia,os
valores naturais de nosso País.E foipordeterm inação
do Presidente José Sarneyque a Em brapa deu início a
um estudo – e existe esse trabalho – a respeito da qualidade das terras da Am azônia,para que os agricultores,os pecuaristas não destruíssem desenfreadam ente a Floresta Am azônica – floresta que,posteriorm ente,ficou im prestávelem grande parte.A Em brapa realizou um trabalho,buscando conhecer as terras realm ente agricultáveis;aquelas que servem à agricultura.
E esse trabalho precisa serconsiderado,pois porque
perm itir que a terra, que é considerada im prestável
para a agricultura,para a agropecuária,m esm o 50%
dessas áreas,seja devastada,depredada? Seria,portanto,interessante atentarpara esse estudo realizado
pela Em brapa. Seria um m eio de salvar a Floresta
Am azônica,perm itindo que as áreas consideradas
im portantes à agricultura sejam ocupadas sem
prejuízo para o todo.E m segundo lugar – e isso
deve sersalientado –,fico satisfeito quando vejo
as autoridades preocupadas com as queim adas.
N o entanto,o que acontece é que a cada ano os
dados se repetem ,m as grande parte ou a m aior
parte dessas queim adas não são de florestas,
m as de queim adas de pastagens.E porquê? P orque ainda não conseguim os educar de m aneira
apropriada os nossos pecuaristas quanto à inconveniência das queim adas.Vem o satélite,retrata
m ilhares e m ilhares de queim adas, quando as
queim adas se repetem na m esm a área.É preciso,
além de contera devastação da floresta,orientare
educaro nosso pecuarista para evitaras queim adas das pastagens,que nenhum benefício trazem
ao próprio pecuarista na m anutenção das gram íneas necessárias ao rebanho que alise m ultiplica.M as tam bém precisam os nos preocupar
com os índios.Lem bro-m e que,quando M inistro,
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chegueià reserva, às nações indígenas do Alto
Xingu acom panhado do nosso inesquecível Presidente,falecido num desastre de avião,tendo-nos deparado com queim adas;os índios estavam queim ando naturalm ente.Ao finaldo encontro,num a reunião
com todos os caciques das 14 nações indígenas do
Alto Xingu,pedipara que eles proibissem as queim adas;porque,m uitas vezes,surgem incêndios que devastam áreas im ensas e tom am as pastagens que talvez não fossem queim adas.E V.Exª,com o um hom em de visão am pla,que vê longe,tem detectado os
problem as deste País com um a rapidez,situando-se
num a posição,quem sabe,m uito além daquela preocupação norm alde nós,Parlam entares,ou de lideranças classistas.V.Exª,com o seu pronunciam ento,
ajuda a despertaras autoridades,as lideranças para
a conscientização dos que devem assum ira responsabilidade da preservação deste País.M uito obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A) – É de
grande significação o aparte do Senador Iris
R ezende,pelo conhecim ento que S.Exª tem desta
m atéria,seja pela longa vida pública que o assiste,
com o pelo fato de tersido um extraordinário M inistro
da Agricultura, em cuja gestão S. Exª já nos dá
conhecim ento – e era sabido do povo brasileiro – de
que a Em brapa tom ou a iniciativa que há de render
frutos cada vez m aiores à preservação do m eio
am biente.
N obre SenadorIris R ezende,em verdade,nós,
brasileiros,a todo instante,ouvim os falardo que se
diz no exterior em relação a nossa negligência na
preservação do m eio-am biente,m as não tivem os a
consciência m uito próxim a e m uito nítida dos erros e
dos efeitos de um a política equivocada que,ao longo
do tem po,foisendo im plem entada neste País.M as
com a gestão do Sr.M inistro Sarney Filho,que não
governa o seu M inistério daquide Brasília,m as está
presente em todos os Estados,a todo o m om ento,
isso está m udando.Ainda agora,S.Exªestá indo ao
R io G rande do Sul,o Estado do nobre SenadorPedro
Sim on e do nobre Senador José Fogaça, para
exam inar,ele próprio,o que ocorre naquela unidade
da Federação. S. Exª está presente em todas as
unidades da Federação, para, dali, tom ar as
providências que estão a seu cargo no que diz
respeito à preservação do m eio am biente e dos
recursos naturais.
Q uero,portanto,deixaros m eus cum prim entos
ao Sr.M inistro Sarney Filho,seguro de que S.Exªse
valerá de todos os recursos orçam entários de que
dispõe o seu M inistério e tam bém irá buscar, no
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exterior,aqueles recursos que ainda faltam para,de
fato, exercer um a política que é da sua
responsabilidade na defesa do m eio am biente e dos
recursos naturais.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
Durante o discurso do Sr. Edison
Lobão, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Tião Viana .
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana)– C oncedo a
palavra ao em inente SenadorJosé Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PM DB – RS.Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,(Srs.Deputados),Srs.Senadores,com etiesse
erro na introdução porque vou falar exatam ente sobre
um a m atéria votada na Câm ara dos Deputados.O assunto é a em enda constitucionalque,na sem ana passada,em segundo turno,a Câm ara dos Deputados aprovou quase que porunanim idade.Houve um acordo,possivelm ente um consenso estabelecido a partirda Com issão de Constituição,Justiça e Cidadania da Câm ara,
que acabou aprovando a em enda constitucionalque altera o regim e das m edidas provisórias no Brasil.
Com o a iniciativa dessa m atéria foido Senado Federal,por m eio de um parecer inicialm ente elaborado
pelo SenadorJosaphatM arinho,ao qualforam apresentadas em endas dos Srs.Senadores Roberto Requião,
Pedro Sim on,Ronaldo Cunha Lim a e tantos outros,não
poderíam os deixar de fazer algum as considerações a
respeito daquelasm odificaçõesrealizadasna Câm ara e,
tam bém ,a respeito dospontosque a Câm ara dosDeputados preservou.
Devo dizer,em prim eiro lugar,que m uitos pontos
foram m antidos.De fato,há algum as questões fundam entais que perm aneceram inalteradas e devo dizeraté
que,do ponto de vista técnico,a Câm ara dosDeputados
os aperfeiçoou.
No período em que discutíam osaquium a lim itação
ao poderde editarm edidas provisórias,o SenhorPresidente da República sem pre se m ostrou tolerante e aberto ao diálogo,principalm ente no que se refere a um a dim inuição de prazo e a um a proibição definitiva de
se reeditarem ,no B rasil,de m aneira indefinida e
perm anente,m edidas provisórias.O P residente
sem pre deixou claro que aceitava essa m udança,ou seja,que havia a necessidade reale indiscutívelde se im porum lim ite à reedição livre e aberta de m edidas provisórias,m as reivindicava que alguns pontos da C onstituição que supõem a utilização de leis ordinárias,das quais dispõe o C ongresso N acional,a Câm ara dos Deputados e o Senado Fe-
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deral,ficassem passíveis de regulam entação m ediante norm as a serem elaboradas e em itidas pordecretos no âm bito do PoderExecutivo.O que significa dizerque,ao invés de dependerda lei,essas norm as
que são de estrito interesse da adm inistração pública
interna do Poder Executivo ficassem dependendo
tão-som ente de decretos governam entais.C om isso
o Senado concordou.
Aprovam os aqui alguns pontos im portantes
nessa direção e a C âm ara dos D eputados aceitou
não só com o apoio das bases governam entais que
têm acento lá na C âm ara,m as tam bém com o apoio
dos oposicionistas.Esses pontos são bastante im portantes.H á um a possibilidade de o Presidente da R epública,porvia de decreto,tratarda criação,da transform ação e da extinção de cargos,em pregos e funções públicas.H oje,evidentem ente,a flexibilidade é
um a das necessidades prim árias fundam entais do
G overno Federal,de qualqueradm inistração pública
em qualquernível,principalm ente para extinguirvagas não ocupadas e tam bém para transform ar funções e cargos,retirando-as do engessam ento que a
leie a C onstituição lhes im põe,no sentido de poder
aproveitarespecialistas de um área em outra área.
O que ocorre hoje é que há determ inados setores da adm inistração pública que têm excesso de
funcionários,ou seja,têm m ais funcionários do que
precisam enquanto há outros setores onde há escassez,onde há necessidade.Entretanto,a rigidez
da lei, a rigidez da C onstituição im pede que se
aproveite um funcionário de um setorpara o outro.
O resultado disso é que ou o funcionário é dem itido
aquie se faz concurso público para adm itirum outro
novo lá,ou então sim plesm ente m antém -se um a situação que é da m ais absoluta im propriedade,da
m ais absoluta inflexibilidade.C om essas m udanças
institucionais, podendo o Presidente da R epública
utilizar,criar,transform ar cargos,aproveitar funcionários de um setorpara outro realm ente vai,de certa
form a,beneficiaro serviço público,beneficiaro cidadão que,em últim a instância,é a quem o serviço público deve servir,deve beneficiar;m as,sobretudo,
vaiperm itirque as novas adm inistrações,os novos
governos que vierem não necessitem se utilizardaquele instrum ento de dem issão de funcionários que
agora lhes é assegurado pela R eform a Adm inistrativa e pelas leis que foram votadas aquino C ongresso.Se o Presidente da R epública,ou um governador
de Estado,ou um prefeito m unicipalpode deslocar
cargos e funções para serviços que estão carentes,
que estão necessitados de pessoas qualificadas,especializadas,se pode haveressa troca,essa trans-
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ferência,essa perm uta de funções para setores necessitados serem atendidos e para setores que tenham excessos,dem asias,serem realm ente esvaziados e equilibrados,é evidente que haverá um núm ero m uito m enor de dem issões do que haveria
caso essa possibilidade não lhes fosse dada.
Então, não tenho nenhum a dúvida em dizer
que isso colabora,contribuipara um a estabilidade
do funcionário público,à m edida que ele pode ser
aproveitado em outro setoronde há carência.Seguram ente,esse funcionário não será dem itido porexcesso de m ão-de-obra,porexcesso de funcionários.
E hoje a C onstituição perm ite que qualquer governante,tendo excesso de funcionários,possa dem iti-los.A estabilidade caiu com a R eform a Adm inistrativa.M as m e parece extrem am ente racional,do ponto de vista adm inistrativo,e profundam ente hum ano,
do ponto de vista social,que esse funcionário passívelde dem issão tenha o direito de seraproveitado
em outro setorao invés de serdem itido.Tenho certeza que o próprio funcionário que esteja em vias de
serdem itido vaiaceitartranqüilam ente o seu reaproveitam ento, o seu renivelam ento funcional, desde
que lhe sejam garantidos os direitos que até então
ele tinha,com o,porexem plo,m antero m esm o nível
salarial,o m esm o nívelde exigências porqualificação funcionale etc.
D esse ponto de vista,não há nenhum a dúvida
de que a C âm ara dos D eputados seguiu o S enado
ou aprovou o m odelo do S enado.E stam os,porinterm édio dessa em enda, repassando ao P residente da R epública o poderde,porvia de decreto,criar,transform are até extinguircargos públicos.
M as há alguns pontos que foram m odificados,alguns até para m elhor.Tínham os estabelecido aquique a duração da vigência de um a m edida provisória poderia serde até 90 dias.A C âm ara dos
D eputados reduziu esse prazo para 60 dias e,nesse
sentido,Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,considero que a m udança é positiva.N ão sou absolutam ente contrário e acho que o Senado deve m anter
essa redução de 90 para 60 dias.As negociações
no Senado resultaram em 90 dias,m as,se as negociações na C âm ara puderam reduzir esse prazo,
não tenho nenhum a dúvida de m antê-lo aqui.U m a
m edida provisória só poderá durar 60 dias tendo a
possibilidade de apenas um a prorrogação,o que significa que,na prática,o m áxim o que um a m edida provisória poderá durarserá de 120 dias.De 180 para 120 a
m udança é pequena e acho que atende tranqüilam ente
a um desejo da sociedade brasileira. Após esses
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120 dias,caso a m atéria não tenha sido votada,a
m edida provisória não pode serreeditada,absolutam ente não pode,não há hipótese.É vedada a reedição da m edida provisória.Q uero dizerque essa já
tinha sido um a decisão do Senado.Foio Senado que
criou essa alternativa de im pedir,de proibir,de vedar
definitiva e irrecorrivelm ente.É vedação definitiva e
irrecorrível.N ão pode o Presidente da R epública reeditarm edidas provisórias se foraprovada a em enda
constitucionalque o Senado iniciou e que a C âm ara
agora deu desdobram entos.
Sr. Presidente, entre essas m udanças
institucionais feitas pela C âm ara,só há um ponto com
o qual tenho um a discordância m ais frontal e
acentuada.E não se trata de um aspecto essencialda
m atéria.É um aspecto form al,eu diria até um aspecto
adjetivo da m atéria,não substantivo.N o entanto,do
ponto de vista do funcionam ento equilibrado das duas
C asas – Senado e C âm ara –,parece-m e que tem que
serm elhorexam inado,discutido e analisado.
R efiro-m e ao ponto tam bém tratado na nossa
proposta de retirar as m edidas provisórias do C ongresso N acional– ou seja,das duas C asas em sessão conjunta – e passaro exam e de m edidas provisóriaspara asduasC asasem separado,tendo iniciativa
alternada,ora em um a ora em outra C asa.N ão tenho
nenhum a dúvida de que aquele sistem a era extrem am ente funcional,agilizadore absolutam ente resolutivo,ou seja,aquilo levaria inevitavelm ente,inapelavelm ente a que as m edidas provisórias fossem votadas
em noventa dias. N ão fossem votadas em noventa
dias,elas seriam absolutam ente extintas,ou seja,não
poderiam m ais serreeditadas,não poderiam m ais ter
nenhum a vigência.
Portanto,nossa proposta era de fazera m edida
provisória com eçarna C âm ara,vindo para o Senado
dentro de um prazo determ inado,e o Senado não poderia decidirnada de novo,não poderia incorporarm atéria nova,m asapenashom ologarou não aquilo que a
C âm ara já houvesse decidido.Q uando a m atéria com eçasse pelo Senado,o contrário seria verdadeiro,ou
seja,a m atéria seria em endada,alterada no Senado,
m asa C âm ara só poderia hom ologá-la ou rejeitá-la por
inteiro.
Porque isso? Porum a razão m uito sim ples:porque hoje já é assim apenas para o Senado.Tem sido
assim desde os tem pos que já vão um pouco longe,
m as não tanto,em que o SenadorR oberto Saturnino
Braga era Senadornesta C asa em seu prim eiro m andato.E agora continua sendo assim .R eúne-se o C ongresso N acionalem sessão conjunta,para votação de
m edidas provisórias.O que ocorre? A m edida provi-
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sória é votada pela C âm ara,é em endada pela C âm ara,é alterada pela C âm ara,é discutida pela C âm ara,é
transform ada pela C âm ara.A C âm ara tem um a liberdade im ensa de alteraro quanto quiser.Votada na C âm ara,aprovada,a m atéria é votada separadam ente,
na m esm a sessão, pelo Senado. O que o Senado
pode fazer? R igorosam ente,nada.Esta C asa só pode
hom ologar, dizendo “sim ”, ou rejeitar in totum, ou
seja, derrubar a m atéria em definitivo. Isso significa
que o Senado está “de m ãos am arradas”em relação
às m edidas provisórias.
C om o as C om issões m istas que antecipam o relatório não se reúnem ,porim possibilidade prática – há
40,50 ou 60 C om issões –,o Senado tem um a participação quase nula,m uito próxim a de zero quando a
m edida provisória é levada ao C ongresso,porque nosso voto só vale em seu caráterhom ologatório.D o ponto de vista da intervenção operacional– para contribuir
com o texto da m edida provisória,para aperfeiçoar,
para m udar,para m elhorara m atéria –,toda a discussão,toda essa prerrogativa,na prática,só cabe à C âm ara dos D eputados. N a votação, o Senado diz
“am ém ”ou “não”,o que é m uito ruim ,porque lim ita o
papeldesta C asa na apreciação das m edidas provisórias.
O que eu pretendo,conform e o trabalho que realizeiaquicom o R elatore de acordo com o que o Senado,entendendo sero m elhor,dispôs-se a aprovar,é
que a m edida provisória seja votada em C asas separadas,dentro dos m esm os prazos e da m esm a form a em que é votada no C ongresso.E a tram itação
seria a seguinte:a m atéria vaipara a C âm ara,um a
vez aprovada vem para o Senado,e aquise hom ologa ou não. A m edida provisória num ericam ente
seguinte vem para o Senado,é aquiapreciada,exam inada, em endada, alterada, m odificada e, um a
vez aprovada,vaipara a C âm ara,que a hom ologa
ou não.
Essa m udança operacional seria extrem am ente factíveldo ponto de vista regim entale extraordinariam ente produtiva,frutífera do ponto
de vista da resolubilidade,ou seja,daria condições m uito m ais efetivas aos S enadores de decidirem ,de votarem as m edidas provisórias,o
que não tem os feito recentem ente em grande
escala.
É porisso,Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,que vejo esse aspecto adjetivo – repito –,form al
– insisto –,m as im portante.Se continuarsendo votada no C ongresso em sessão conjunta,a m edida
provisória ficará m uito pendente de um controle
total,absoluto – diria não só hegem ônico,m as absolu
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to – da C âm ara dos D eputados sobre o Senado.N ão
quero fazer do Senado um a instituição antípoda da
C âm ara.Q uero equilíbrio,nivelam ento de igualdade,
nada de preponderância de um a C asa sobre a outra.
Então a insistência na retom ada daquela tese
que nós, Senadores, aprovam os é apenas para
buscar esse nível m ínim o de igualdade e de
sem elhança de tratam ento.Isso não m uda em nada,
SenadorR oberto Saturnino,os aspectos essenciais,
tais com o proibir que a m edida provisória seja
reeditada, cortar o núm ero excessivo de m edidas
provisórias existentes no País. Tudo isso vai
continuar tal com o está. N isso devo dizer que a
C âm ara não m udou, m as m udou no aspecto
funcional, operacional, e é disso que discordo
tão-som ente.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – R J) –
Perm ite V.Exªum aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PM D B – R S)– V.Exª
tem a palavra,evidentem ente com toda a honra,para
darsua contribuição.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – R J) –
C um prim ento V. Exª pelo pronunciam ento lúcido –
com o sem pre faz – a respeito de um tem a de tal
im portância, para cuja elaboração V. Exª, com o
R elator aqui no Senado, contribuiu de form a
inestim ável,e agora com enta em relação ao que foi
decidido e aprovado na C âm ara dos D eputados.V.
Exªtem toda a razão no que aponta com o um a ligeira
distorção im posta pela outra C asa do C ongresso,que
m antém o desequilíbrio que não devem os aceitar,
porque fere exatam ente a concepção de um
C ongresso bicam eral,no qualos poderes e as form as
de contribuição têm que ser perfeitam ente iguais,
equilibrados e harm oniosos.C oncordo com V.Exªem
que este é um ponto m eram ente form al,porém não
concordo tanto em que seja adjetivo, com o V. Exª
aponta. Acredito que exista aí substância a ser
trabalhada.É um a questão form al,m asé substantiva,
um a vez que julga, um a vez que interfere sobre o
funcionam ento que deve serpautado em inentem ente
pelo equilíbrio entre as duas C asas do C ongresso.D e
qualquer m aneira, vam os ter oportunidade de
reexam inar esse assunto,até de m editar sobre ele
com m ais profundidade.V.Exª,nesse debate,trará
um a contribuição, com o sem pre, extrem am ente
valiosa. D e form a que quero cum prim entá-lo.
Aproveito tam bém – V.Exªvaim e desculparse divirjo
e se acrescento algo a látero do que está sendo
discutido – para dizer que, para que o Senado
assum a essa função com a plenitude que V. Exª
deseja – e que penso que deve sercum prida –,tem os

366

que m odificar tam bém
algum a coisa no
funcionam ento da nossa C asa.Ainda ontem fiz um
pronunciam ento, m arcado por um a certa dose de
indignação, quanto ao fato de que o Senado não
funciona m ais às quintas-feiras com o funcionava no
tem po em que fui Senador pela prim eira vez. A
quinta-feira era um dia pleno. As com issões
funcionavam pela m anhã às terças, quartas e
quintas.C om todo o trabalho das com issões sendo
prensado em apenas dois dias,quando tiverm os – e
se tiverm os,com o querem os – a responsabilidade de
exam inar as m edidas provisórias e de constituir
com issões nesta C asa para este fim ,é claro que não
poderem os continuarcom essa lim itação de tem po a
que hoje os Senadores estão subm etidos,por um a
decisão de lideranças da C asa e da M esa,com a qual
não posso concordar.Penso que é um desrespeito,
inclusive aos nossos constituintes e à opinião pública,
o fato de o trabalho no Senado sertão lim itado.H á
tem pos, até as sextas-feiras, pela m anhã, as
com issões funcionavam . Agora, se as C om issões
ficam lim itadas às terças e quartas, isso
absolutam ente não se com patibiliza com as
necessidadesdo trabalho,que,evidentem ente,serão
acrescidas,na m edida em que o sistem a proposto por
V. Exª, de apreciação separada das m edidas
provisórias nas duas C asas do C ongresso,venha a
solicitar ainda m ais o trabalho dos Senadores.
Portanto, cum prim ento V. Exª pelo valor do seu
pronunciam ento e pelo valordo seu trabalho anteriora
respeito da em enda relativa às m edidas provisórias.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PM D B – R S) – M uito
obrigado, Senador R oberto Saturnino. N ão só
concordo com as palavras de V.Exªcom o,sobretudo,
reitero que são de grande im portância para o aspecto
relativo à funcionalidade da nossa C asa.
D e fato, com issões que se entrechocam nos
horários, que se superpõem nos horários acabam
não funcionando. É C PI, é C om issão Perm anente,
são C om issões M istas.Esse trabalho,concentrado
em dois dias,terças e quartas-feiras,torna inviável
que se façam audiências públicas,que,m uitas vezes,
som os obrigados a fazer, em nossos gabinetes,
porque pessoas que vêm a Brasília e que querem ser
ouvidas chegam nas terças,quarta e,no m áxim o,nas
quintas-feiras.V.Exªtem inteira razão sobre isso.
Se o Senado se dispõe a exercerum papelm ais
significativo,m ais ainda:se querem os m ais poder,o
equilíbrio de poder, tem os que ter a disposição de
am pliaro nosso calendário.
Para encerrar, Sr. Presidente, apenas quero
cham ara atenção para um outro ponto que conside
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ro bastante problem ático na m atéria que foiaprovada
na C âm ara.D iz aquique se a m edida provisória não
for aprovada pelo C ongresso N acional, ela não é
reeditada;evidentem ente,com isso,se extinguem os
seus efeitos jurídicos.
Esse
problem a,
obviam ente,
será
responsabilidade nossa.N ós terem os que editarum
decreto-lei,que vai,então,estabeleceras regras ou
as norm as pelas quais vam os disciplinar todos os
efeitos jurídicos decorrentes da m edida provisória
enquanto vigorava, enquanto era vigente. É um
problem a que terem os que resolver,no m om ento em
que não transform arm os em leiou não votarm os por
absenteísm o,porausência,porom issão um a m edida
provisória.
M as há um outro problem a,que é o seguinte:a
em enda aprovada pela C âm ara estabelece que,caso
não haja quorum para a votação de um a m edida
provisória na reunião do C ongresso, na sessão
conjunta C âm ara e Senado, paralisam -se – vejam
bem !– as pautas e a O rdem do D ia das duas C asas.
Portanto, reunião do C ongresso: não há presença
suficiente de D eputados.R esultado,aqui,no Senado,
a C asa é paralisada;a pauta e a O rdem do D ia ficam
trancadas.O contrário pode serverdadeiro tam bém .
Se o Senado não derpresença,a O rdem do D ia,na
sessão da C âm ara,tam bém fica paralisada.
Vejam que coisa im pressionantem ente descabida!N o m eu m odo de ver,algo que,de certa form a,
propicia a intervenção de um a C asa na outra,o que
nunca houve;a intervenção de um a C asa na vida regim entalda outra C asa.Se os D eputados quiserem
pararo Senado,poderão fazê-lo a partirdisso.Basta
que não haja quorum na reunião do C ongresso para a
votação de m edida provisória.Eles param o Senado.
D a m esm a form a,se os Senadores quiserem parara
C âm ara,assim poderem osfazer,portem po indefinido;
basta que não venham os a darquorum em um a reunião do C ongresso N acionalpara a votação de m edidas provisórias,porque,quando os Senadores faltam ,
a C âm ara não pode trabalhar.
O ra, esse m ecanism o m e parece insuficiente,
inadequado e,portanto,passivo de um a m udança,de
um a discussão,pelo m enos porparte dos Srs.Senadores.
Em últim o lugar,quero fazer o registro de que
tudo isso que faleifoitam bém para evidenciaro quanto
m e regozijo,Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,o
quanto eu m e m ostro satisfeito com o fato de a C âm ara dos D eputados,enfim ,terdado curso e conseqüência àquele trabalho que iniciam osno Sendo.Foiim portante ela tertom ado essa decisão e concluído o seu
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trabalho.C laro,isso é o m ais im portante.N em porisso
vam os deixarde discutiros pontos que aquie aliqueiram os reform arou em endarnesta C asa.
Sr.Presidente,o prim eiro e o m aisim portante aspecto desta m inha intervenção na tribuna é elogiara
C âm ara por ter,enfim ,concluído o trabalho sobre a
em enda constitucionaldas m edidas provisórias.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana)– C oncedo a
palavra ao em inente SenadorSebastião Rocha.V.Exª
dispõe de 20 m inutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP.
Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,nesse
com eço de tarde que sucede o dia de Corpus Christi,
venho à tribuna da C asa para fazer um a apologia à
paz.
C om eço, Sr. Presidente, fazendo um a análise
daquilo que Eric J.H obsbaw n,em seu livro A Era dos
Extremos,denom inou de contradição ou um a dicotom ia m undialentre o desenvolvim ento tecnológico científico, extrem am ente avançado nesse século, e os
grandes conflitos m undiais que tam bém aconteceram
no século XX em todo o m undo,atingindo,portanto,
um a grande parte dos países do m undo.
Em term os de conquistas espaciais, tivem os,
sem dúvida nenhum a,um grande avanço nas telecom unicações, com o surgim ento, por exem plo, do
aparelho celulare da internet,entre outros avanços.
D a biotecnologia,onde se dem onstra com m uita
ênfase o desenvolvim ento da engenharia genética,
com a qualalcançam os inclusive a clonagem hum ana,
contestada certam ente por m uitos estudiosos,
cientistas e porum a parcela significativa da população m undial– eu próprio sou um dos contestadores da clonagem hum ana. M as ela é o
resultado,certam ente,desse desenvolvim ento
científico-tecnológico que alcançam os neste
século X X ,além das conquistas espaciais,que
são de conhecim ento de toda a hum anidade,
com um a grande abertura no prim eiro vôo do
hom em à lua,por exem plo,que culm inou com
inúm eras outras viagens espaciais,com grande avanço,portanto,da navegação espacial.
Q uanto aos conflitos,tivem os duas grandes
guerras neste século,com o todos sabem os:a Prim eira G uerra M undiale a Segunda G uerra M undial,onde m ilhões de pessoas foram dizim adas.Tivem os outros conflitos m enores,com o a guerra do
Irã-Iraque;EstadosUnidose Iraque,váriasvezes;o conflito entre judeus e árabes;Vietnã;Kosovo,que é o grande
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conflito atual,que cham a a atenção de toda a hum anidade;
conflitos étnicos tam bém , principalm ente, na África,
dem onstram que este século foibastante beligerante.
Venho à tribuna exatam ente para saudar
algum as iniciativas de paz,com o prenúncio da paz lá
em Kosovo, tendo um a proposta já praticam ente
aceita, em bora haja ceticism o por parte dos
am ericanos,pela Assem bléia N acionalda Iugoslávia,
pelo Parlam ento Sérvio portanto, de iniciativa da
R ússia e de potências ocidentais.Aquideixo os m eus
votos pessoais para que a paz possa,de um a vez por
todas,seralcançada em Kosovo,e que o seu povo
possa ter a sua autodeterm inação e ficar livre da
guerra e da am eaça perm anente de guerra que ronda
aquele pedaço da Sérvia,até o m om ento.
Saúdo tam bém a eleição do trabalhista Ehud
Barak,em Israel,porque esse resultado significa um a
grande possibilidade da continuidade da paz no
O riente M édio.
Aplaudo ainda a sucessão pacífica na África do
Sul, onde o C ongresso N acional Africano,
praticam ente, já pode ser considerado vencedor das
eleições – e o próxim o Presidente da África do Sul
deve ser Thabo M beki, do C ongresso N acional
Africano,m esm o partido de N elson M andela.
Q uero louvar tam bém os projetos de lei, que
estão em tram itação em algum as Assem bléias
Legislativas,propondo o fim da com ercialização das
arm as de fogo. O R io de Janeiro, por iniciativa do
G overnador do PD T, Anthony G arotinho, deu o
prim eiro passo,e a Assem bléia Legislativa Estadual
acabou de aprovar,na sem ana passada,um projeto
de leique proíbe a com ercialização de arm as de fogo
no Estado do R io de Janeiro.
N ão posso deixar tam bém de saudar e de
aplaudir a iniciativa do G overno do Presidente
Fernando H enrique C ardoso em proporum projeto de
lei, tam bém ao C ongresso N acional, no sentido de
proibira com ercialização de arm as de fogo em nosso
País.
Estou estudando a possibilidade, e tam bém
prom ovendo um a pesquisa,para saberse existe algo
tram itando no C ongresso N acional,senão pretendo
apresentar um projeto de lei que proíba a
com ercialização de brinquedos sim ilares às arm as de
fogo em nosso País,para que não seja um estím ulo
às nossas crianças,no sentido de que,ao crescerem ,
possam utilizararm as de fogo verdadeiras.Entendo
que esse tam bém é um projeto extrem am ente
benéfico, para que alcancem os um a m elhor
convivência dentro do nosso País e ajudem os no
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com bate à violência, que evolui e que grassa em
nosso País.
N ão posso deixar de aplaudir e de louvar
algum as cam panhas pela paz que vêm sendo
desenvolvidas em vários Estados brasileiros.N o R io
de Janeiro, há três sem anas, o próprio G overnador
Anthony G arotinho fazia um a grande cam inhada pela
paz na orla m arítim a da cidade do R io de Janeiro.
Esta é um a das inúm eras iniciativas pelo com bate à
violência que o G overno do R io de Janeiro está
encarando com m uita responsabilidade, com m uita
seriedade e com m uita serenidade.Inclusive,com a
presença do G overnadordiretam ente nos m om entos
e nos pontos de conflitos, com o aconteceu
recentem ente, quando, um garoto de 14 anos, foi
assassinado em um dosm orrosdo R io de Janeiro,e o
G overnadorfoipessoalm ente lá pedirdesculpas aos
m oradores do m orro e se com prom eter com a
apuração e a punição im ediata dos responsáveis por
aquele grave incidente.
Aplaudir tam bém a cam panha pela paz lá no
m eu Estado,o Am apá,especialm ente no M unicípio
de Santana,no qualresido,de iniciativa do D eputado
EstadualIldo Fonseca que,há dois anos,organiza a
cam panha pela paz no M unicípio de Santana e em
outros M unicípios; a próxim a cam inhada pela paz
será na C apital,M acapá.
Em Santana,foiconstituído o M ovim ento pela
Paz.Santana,um a cidade com aproxim adam ente 80
m ilhabitantes,não foge à regra do nosso País:tem
um
elevadíssim o
índice
de
crim inalidade.
Infelizm ente, a falta de em prego para a nossa
juventude e a falta de um a ação preventiva da nossa
polícia tem levado o nosso M unicípio a um índice
alarm ante de crim es e de assassinatos,prom ovidos,
em especial,pela nossa juventude – o que nos deixa
certam ente im buídos de m uita tristeza.
O m ovim ento pela paz,em Santana,que se encerrou na sem ana passada,sábado,através do sem inário pela paz,apresentou um conjunto de propostas
e de m edidas que,se forem im plem entadas pelo PoderPúblico,certam ente contribuirão,e m uito,para m inim izar esse grave problem a, que é a violência em
nosso País– refiro-m e agora ao M unicípio de Santana,
no Am apá.Entre outras m edidas,foram propostas a
criação de postos de polícia interativa nos bairros.Tenho que reconhecerque a polícia interativa,que é
um projeto incipiente do G overno do Estado do
Am apá,é exatam ente um a proposta bastante viáveldo ponto de vista do com bate à violência.M as,
segundo os responsáveis pela S egurança P ública no E stado,torna-se inviávelem função dos
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custos.E aíque está o problem a.Se o G overno
Federal, se os G overnos Estaduais não investirem
em projetos, em program as que buscam reduzir e
com batera violência,se não considerarem o com bate à violência um a prioridade,os núm eros certam ente
serão cada vez m ais crescentes e cada vez m ais alarm antes.
Inúm eras propostas,do ponto de vista social,na
área da educação, na área da cultura, na área do
esporte e do lazer, apresentados pelo sem inário,
foram conclusões do sem inário pela paz no M unicípio
de Santana.O utras propostas,m as do ponto de vista
de infra-estrutura,com o abrigos infanto-juvenis – eu
estou m e referindo a este assunto,porque o exem plo
de Santana,um pequeno M unicípio do nosso Brasil,
pode servirtam bém para os grandes Estados e para
os grandes M unicípios porque, realm ente, são
propostas eficientes,e,se houverum a definição de
prioridades dentro dos G overnos e das Prefeituras do
nosso País,certam ente,essas propostas podem se
tornar realidade,contribuindo m uito para a redução
dos índices de crim inalidade em nosso País. E o
fundam ental: projetos voltados para a recuperação
de m em bros de grupos de rua, denom inados
popularm ente de gangues, crescentes em nosso
País. Estou citando exem plos de cidade pequena
exatam ente para que haja um a análise com parativa
com os grandes centros de desenvolvim ento,
m ostrando que o problem a da violência não é só dos
Estados do R io de Janeiro,de São Paulo,da Bahia,
de M inas G erais,etc.Se m edidas com o essas,de
m obilização da sociedade em favor da paz, forem
seguidas pelos dem ais Estados e m unicípios,tenho
certeza de que as autoridades se sensibilizarão e
haverá m ais recursos para o com bate à violência.
As cam panhas de desarm am ento são tam bém
um a iniciativa do G overnadorAnthony G arotinho,no
R io de Janeiro,e já está servindo com o exem plo para
outros Estados e m unicípios.
Porisso,Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,
espero que,num futuro próxim o,o Brasilpossa com em orara redução dos seus índices de crim inalidade.
U m país tão gigantesco,tão belo,com um povo tão
hospitaleiro e tão ordeiro!Infelizm ente,em função de
graves problem as econôm icos,da ausência de um a
política socialvoltada para os socialm ente excluídos,
essa questão da violência se agrava.Q uero voltara
esta tribuna,nos próxim os m eses ou nos próxim os
anos,para com em orara redução dos índices de crim inalidade.
Escolhicom o segundo tem a,não m enos im portante,tem a esse já abordado pelo m enos duas vezes,
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no dia de hoje,aquino Senado da R epública:a Am azônia.Abordareivários aspectos da Am azônia,num
sentido m ais globalda nossa região,em especialo
que cham o de quadrilátero de proteção da Am azônia.
E porque essa denom inação? Porque entendo que
há pelo m enos quatro ações governam entais im prescindíveis para a proteção da Am azônia e para a m elhoria da qualidade de vida do povo que vive naquela
região. Esse é um grande desafio para o G overno
brasileiro;um grande desafio para o M inistro do M eio
Am biente,porexem plo,porque um dos grandes problem as está exatam ente na preservação am biental;
um grande desafio para asForçasArm adas;um grande desafio,portanto,para o novo M inistro da D efesa,
o ex-SenadorElcio Alvares,porque não há com o negar que um dos aspectos cruciais da proteção da
Am azônia concentra-se exatam ente na segurança
daquela região;um desafio para as autoridades dos
setores econôm ico e socialdo atualG overno,haja
vista que o desenvolvim ento da R egião deve serum
aliado da preservação.Eles não podem estarem lados opostos:preservação e desenvolvim ento devem
serparceiros.Q uem luta pela preservação,deve lutar
tam bém pelo desenvolvim ento. E com o chegar a
essa harm onia e com o conquistá-la? É o grande desafio dos M inistros, do próprio G overno Fernando
H enrique C ardoso,bem com o da sociedade com o um
todo,incluindo o povo que vive na R egião Am azônica.
O utro grande desafio é a preservação dos direitos hum anos.E,nesse aspecto,não posso deixarde
reconhecerum avanço no atualG overno,com a criação da Secretaria N acionaldos D ireitos H um anos.D ireitos hum anos já eram ,de certa form a,bastante enfatizados dentro do M inistério da Justiça.M as,a criação dessa Secretaria,certam ente,nos induz a pensar
que este G overno tem um com prom isso m aiorcom a
preservação dos direitos hum anos.
N a área da preservação,é preciso aproveitar m elhor os recursos disponibilizados.C ontestei,há pouco,em aparte ao S enadorE dison Lobão, que o G overno tinha para gastar, há dez
anos,R $340 m ilhões doados pelos sete países
m ais ricos do m undo – em um a dem onstração
de que os países ricos querem tanto a preservação quanto o desenvolvim ento. D estes R $340
m ilhões,até agora,apenas R $70 m ilhões foram
gastos,em função de vários equívocos com etidos
pelos coordenadores do P rogram a P P G -7, que
era o program a piloto para a R egião Am azônica.
É preciso que o G overno reveja essa questão,
seja m ais diligente.Esse desenvolvim ento é possí-
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vel,sim .Falou-se aqui,no brilhante discurso do
S enador Tião Viana,sobre ecoturism o.O Senador
Luiz O távio abordou esse m esm o tem a:o desenvolvim ento.Tem os a fruticultura,a agroindústria;tem os a
verticalização da nossa produção m ineral,que é negligenciada pelo G overno e pelas grandes em presas
que exploram as nossas riquezas m inerais.A verticalização da exploração dos nossos m inérios certam ente irá contribuirm uito para a geração de em prego e
para a m elhoria do nívelde vida da nossa população.
São projetos que não afetam o m eio am biente.E a
preocupação dos grandes países ricos – dos Estados
U nidos,países da Europa e outros – com o m eio am biente é prudente e sensata.N a sem ana que vem se
realizará,aquino Senado,um sem inário em que serão debatidos os aspectos da biotecnologia;vam os
abordaros transgênicos,porexem plo.
H á um a grande preocupação dos países
desenvolvidos com a preservação da Am azônia.
Entretanto, quem criou, quem inventou os
transgênicos? Foi o povo da Am azônia que os
inventou? Então,é preciso que os países ricos dêem
o exem plo e tom em a iniciativa de com bater
determ inadas ações que poderão serextrem am ente
m aléficas para a hum anidade,para o m eio am biente
e para o ser hum ano. Q uem inventou a bom ba
atôm ica? Foio povo da Am azônia? N ão foio povo da
Am azônia.E quem está falando aquié um aliado das
populações tradicionais, das causas indígenas;
portanto,considero-m e preservacionista.
Estou dem onstrando que tem que haver m ais
apoio dos países desenvolvidos porque, perto da
bom ba atôm ica, o estrago feito na Am azônia é
insignificante.E não defendo essa devastação;eu a
contesto,eu a condeno.Entendo que o G overno tem
que atuar,sim ,nessa área preservacionista.N esse
sentido,tam bém aparteeio Senador Edison Lobão,
aplaudindo a iniciativa do G overno com relação às
ações que o Ibam a deve im plem entar nas região.
M as é preciso criaralternativas de sobrevivência para
o caboclo e para o próprio índio da região.
D o ponto de vista do desenvolvim ento ainda,a
Am azônia não pode prescindir de projetos de
infra-estrutura de grande porte.A pavim entação de
rodovias já construídas não afeta o m eio am biente.A
nossa região é um a das m ais penalizadas quando se
trata de estruturaras nossas rodovias.O m eu Estado,
o Am apá,até este m om ento – faz quatro anos e m eio
de G overno Fernando H enrique C ardoso –,não teve
a com placência do G overno no sentido de liberar
sequerum centavo para a pavim entação da BR -156,
que é um a estrada extrem am ente im portante do
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ponto de vista de infra-estrutura, de turism o, de
agricultura e de defesa nacional, porque une a
fronteira do nosso País – o O iapoque – à capitaldo
Am apá,portanto ao rio Am azonas,e ainda faz lim ite
com a G uiana Francesa, um departam ento de
ultram arda França.
N enhum centavo foidestinado à pavim entação
da BR -156 em quatro anos e m eio de governo!D esse
jeito,a Am azônia não pode prosperar.Se não forem
criadas novas alternativas, se não se investir em
projetos de infra-estrutura,o povo da Am azônia vai
continuardevastando a região.É isto que o G overno
deve entender: para com bater a devastação, é
preciso desenvolvera região.
E aíestá o problem a da energia elétrica,das
hidroelétricas. É claro que deve haver todo aquele
protocolo de análises dos problem as que podem ser
criados com a im plantação de um a hidroelétrica,m as
não se pode adm itir, por exem plo, que um a
hidroelétrica com o Tucuruí, bem no centro da
Am azônia,forneça energia elétrica para São Paulo,
para Porto Alegre,para o R io de Janeiro e para M inas
G erais e despreze o m eu Estado do Am apá, só
porque ele fica na m argem esquerda do rio
Am azonas.Se o G overno Federalpretende construir
um a nova hidroelétrica na região,em Belo M onte,no
rio Xingu, próxim o a Altam ira, que planeje a
transposição do rio Am azonas,para atendertam bém
os M unicípios do Estado do Pará!
O Senador Luiz O távio considerou aqui que
todo o Estado do Pará estava atendido com energia
elétrica.S.Exª,logicam ente,deve teresquecido que
a m argem esquerda do rio Am azonas, com vários
m unicípios pertencentes ao Estado do Pará, ainda
não dispõe de energia elétrica durante 24 horas por
dia,em função de que negaram a transposição do
linhão de Tucuruí. Agora, com a construção dessa
nova hidroelétrica,abre-se essa possibilidade,para
que os M unicípios e os Estados da m argem esquerda
do rio Am azonas possam receber energia 24 horas
pordia.
S r.P residente,vou abreviaro m eu discurso, m encionando que ainda há outros pontos
im portantes relativos à infra-estrutura, com o,
porexem plo,as hidrovias já citadas.A H idrovia
do M arajó é fundam ental para o desenvolvim ento do P ará e do A m apá.S eique deverá ser
aberto um canalde 22 quilôm etros entre as cabeceiras de dois rios e que poderá haver contestação am biental, m as o desenvolvim ento
que isso vaiproduzir será tão grande e o dano
am bientalserá tão pequeno,que realm ente se
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justifica a construção da H idrovia do M arajó.
Faço um apelo ao M inistro Sarney Filho,para que
S. Exª possa atuar, no aspecto positivo, para que
essa hidrovia possa serconstruída.
Q uanto à área de segurança da Am azônia,não
há com o negara im portância – venho falando sobre
isso – do projeto C alha N orte,do Sivam ,da ação do
Exército e da M arinha.Q uanto à área dos direitos
hum anos, é preciso conduzir corretam ente um a
política de direitos hum anos em defesa dos nossos
índios.
Preocupo-m e com a segurança da Am azônia,
com um a eventualação m ilitarna Am azônia,com o a
anunciada pelo G eneralPatrick H ughes,que é chefe
do órgão centralde inform ação das Forças Arm adas
am ericanas e que disse, em abril de 1998, no
Instituto de Tecnologia de M assachussets,que os
Estados U nidos poderiam intervir m ilitarm ente na
Am azônia. Q uando m e preocupo com isso, não
estou defendendo a devastação da Am azônia,nem
a usurpação dos direitos hum anos quer seja com
relação aos cablocos, quer seja com relação aos
índios, quer seja com relação aos sem -terra
principalm ente.
Porisso,deixo a m ensagem de que o G overno
deve se debruçar nestes quatro aspectos
extrem am ente relevantes para a proteção da
Am azônia: a segurança, o desenvolvim ento, a
preservação e os direitos hum anos. Se o G overno
conseguirharm onizaresses aspectos,certam ente o
povo da Am azônia futuram ente será m ais feliz.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana)– C oncedo a
palavra ao nobre Senador R oberto Saturnino pelo
tem po da sessão que lhe resta.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
R J.Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero aproveitar estes poucos m inutos finais desta
sessão de sexta-feira para deixar aquium protesto
veem ente contra a decisão recente do G overno
Federal de retirar recursos do Fundo de M arinha
M ercante e repassá-los ao Tesouro N acional.
Sabem os perfeitam ente que a questão do
equilíbrio fiscal é de sum a im portância. N ós, da
Bancada oposicionista,não nos negam os a participar
desse esforço.Acham os que o equilíbrio fiscalé um
fatorim portante no com bate à qualquerpossibilidade
de recrudescim ento da inflação. Porém , Sr.
Presidente,não se devem retirarrecursosespecíficos
do Fundo de M arinha M ercante, destinados à
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indústria de construção naval, à navegação, ao
desenvolvim ento da navegação com navios de
bandeira nacional.Esses recursos são específicos,
são oriundos de um adicionalque se cobra sobre
todos os fretes de m ercadorias transportadas de
im portação para o Brasil.
N ão é por esse corte no Fundo de M arinha
M ercante que se vairesolvero problem a do equilíbrio
fiscal. C om isso, vai-se, sim , com toda a certeza,
abater todo um enorm e esforço que vem sendo
desenvolvido pelo G overno do Estado do R io de
Janeiro, em sua nova adm inistração; pelos
trabalhadores
organizados
nos
respectivos
sindicatos; pelos em presários do setor, cujas
em presas estão praticam ente desativadas,depois de
um período em que essa indústria em pregou cerca de
40 m iltrabalhadores.Foia m aiorindústria do Estado
do R io de Janeiro e a segunda m aior indústria de
construção navaldo m undo.Essa indústria,que hoje
se encontra literalm ente paralisada,precisa desses
recursos, que, inopinadam ente, são retirados do
Fundo de M arinha M ercante para supriro caixa do
Tesouro N acional.
Essa é um a decisão absolutam ente infeliz,Sr.
Presidente.Estou aquifazendo coro com um protesto
dos m etalúrgicos.Seiaté que,no início da próxim a
sem ana, eles vão realizar um a passeata, um a
concentração, às portas do BN D ES, órgão que
adm inistra o Fundo de M arinha M ercante. É
inteiram ente justo esse protesto,essa m anifestação
de indignação da população trabalhadora –
especialm ente,a do setor –,dos em presários e da
população do Estado com o um todo, que precisa
desses em pregos e dessa atividade econôm ica para
m elhorarsua qualidade de vida.
Portanto,deixo aquiregistrado o m eu protesto
veem ente contra essa decisão absolutam ente infeliz
e – diria – irregular do G overno Federal, retirando
recursos específicos do Fundo de M arinha M ercante
para repassá-los ao Tesouro.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – N ão há
m ais oradores inscritos.
A Presidência lem bra ao Plenário que a sessão
de segunda-feira, dia 7 de junho, será não
deliberativa.
N ada m ais havendo a tratar,a Presidência vai
encerraros trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 58 minutos.)
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Ata da 70ª Sessão Não Deliberativa,
em 7 de junho de 1999
1ªSessão Legislativa O rdinária da 51ªLegislatura
Presidência dos Srs.: Nabor Júnior, Lúdio Coelho,
Ramez Tebet, Mozarildo Cavalcanti e Luiz Otávio.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– H avendo
núm ero regim ental,declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de D eus,iniciam os os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (N abor Júnior) – Encerrou-se,sexta-feira últim a,o prazo para apresentação de
em endas ao Projeto de Leido Senado nº178,de 1999,
de autoria do SenadorSérgio M achado,que altera a Lei
nº4.737,de 15 de julho de 1965,que instituio C ódigo
Eleitoral,e a Leinº9.504,de 30 de setem bro de 1997,
que estabelece norm as para as eleições,a fim de proibircoligações nas eleições proporcionais.
Ao projeto foiapresentada um a em enda,que vai
ao exam e da C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania.
É a seguinte a em enda recebida:
EM EN D A (de Plenário)
Oferecida ao Projeto de Lei do Senado nº 178, de 1999, que altera a Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui
o Código Eleitoral, e a Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, a fim de proibir coligações nas eleições proporcionais.
Emenda nº 1–PLEN
Inclua-se os seguintes parágrafos ao art.6º:
Art.6º.................................................................
...........................................................................
§ 1º....................................................................
§ 2º....................................................................
§ 3º O s partidos políticos poderão reunir-se em
Federação que,após a sua constituição,e respectivo
registro perante o TribunalSuperiorEleitoral,atuará nacionalm ente,inclusive na atividade parlam entar,com o
se fosse um a única agrem iação partidária,com a garantia de preservação da identidade e da autonom ia
dos partidos que a integrarem .

§ 4º A Federação de Partidos Políticos deverá
atender,no seu conjunto,com o requisito para o funcionam ento legal, às exigências do art. 13 da Leinº
9.096 de 19 de setem bro de 1995,a partirdas eleições
gerais de 2002.
§ 5ºO s Partidos Políticos que pretenderem reunir-se em Federação obedecerão asseguintesnorm as:
I– todos integrantes da Federação deverão possuir
registro definitivo no TribunalSuperiorEleitoral;
II– nenhum a Federação poderá ser constituída
nos três m eses anteriores à data das eleições nacionais,e os partidos que a integrarem deverão perm anecer
a ela filiados no m ínim o pordois anos,a contardo ato
de sua criação.
§ 6ºN a hipótese de desligam ento de um ou m ais
partidos da Federação,a m esm a continuará em funcionam ento desde que nela perm aneçam dois ou m ais
partidos.
§ 7ºO pedido de registro da Federação de Partidos deverá serencam inhado ao TribunalSuperiorEleitoral,acom panhado dos seguintes docum entos:
I– cópia da resolução tom ada pela m aioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacionalde
cada um dos partidos integrantes da Federação;
II– cópia do program a e estatuto com uns da Federação constituída;
III– ata da eleição do órgão de direção nacional
da Federação.
Justificação
A proibição de coligação nas eleições proporcionais,prevista neste projeto,bem com o a cláusula de desem penho,ou de barreira – segundo o disposto no art.
13 da Leinº9.096/95 – se vierem a seraplicadas,restrigirão substancialm ente a possibilidade da existência de
partidos m enores,criando obstáculos ao seu funcionam ento,não apenas no âm bito do Parlam ento com o no
acesso a recursos de fundo partidário e aos órgãos de
com unicação de m assa.Acham os que o Brasil,com
um a sociedade tão com plexa e plural,deve terpartidos
que reflitam essa diversidade.
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M antidas as regras que se deseja im pornesta
reform a político-partidária, vários partidos que têm
um a história de luta em favorde um Brasilm ais dem ocrático,voltado para a m elhoria das condições sociais
de sua população,deixarão de existirno m undo político.Isso significa perda de liberdade dos cidadãos que
serão im pedidosde continuarem a terno Parlam ento a
sua representação partidária.
D aía alternativa que encontram os – a criação da
Federação de partidos Políticos – para a preservação
de siglas partidárias que,poracaso,individualm ente,
não tenham possibilidade de,sem coligação partidária,atingir a cham ada “cláusula de barreira”,ficando
privados de um a representação no Parlam ento. O s
partidospoderiam então serpreservados,m anteriam a
sua individualidade e autonom ia,m as,na eleição,a
Federação resultante de sua união teria que obedecer
ao contido no art.13 (cláusula de barreira)da Leinº
9.096 de 19 de setem bro de 1995,para tero seu funcionam ento parlam entar.
Sala das Sessões,4 de junho de 1999.– SenadorAntonio Carlos Valadares,PSB/SE.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– Passa-se
à lista de oradores.
C oncedo a palavra ao Senador Pedro Sim on,
com o prim eiro oradorinscrito,pelo prazo de 20 m inutos.
O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S.Pronuncia
o seguinte discurso.)– Sr.Presidente,Srs.Senadores,
m uito se tem discutido na Im prensa e nos debates de
rádio e televisão sobre ascom issõesparlam entaresde
inquérito,principalm ente tendo em vista decisões do
Suprem o TribunalFederalrelacionadasà ação da C PI.
Já tivem os o caso do ex-Presidente do Banco C entral
Sr.C hico Lopes,a quem a C PIdeu voz de prisão e,
poucas horas depois,seria solto m ediante fiança de
R $300,00 – precipitadam ente,porque um a hora depois seria solto sem pagarnada,diante da decisão de um
dos Srs.M inistros do Suprem o TribunalFederal.
Agora vem a decisão que contraria a abertura do
sigilo de um a das pessoas determ inadas pela C PI.
Penso que essa é um a questão im portante.Tem os o
m aiorrespeito pelo nosso Suprem o TribunalFederal,
que honra o Brasilpela seriedade,pela integridade,
pela capacidade de seus integrantes e pela independência com que os m inistros vêm agindo ao longo do
tem po.Entretanto,essa é um a questão em que fica
um a interrogação.
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Acredito que o episódio do Sr.C hico Lopes trouxe um aspecto bom para a C PI.Em todos os debates
de que participo,em rádio,jornal,televisão e universidades,as pessoas sem pre defendem aquela tese de
que a C PIterm ina em pizza porque ninguém vaipara a
cadeia.Ainda ontem tive vontade de telefonarpara um
canalde televisão – eu estava aquiem Brasília – m as
não conseguidescobrirqualo canal.Eram quatro os
com ponentesque discutiam m aisexatam ente isto:instaura-se um a C PI, abrem -se as m anchetes, faz-se
um a discussão,um debate;ocorre um noticiário,e sem eia-se um a série de expectativas;no entanto,não dá
em nada,porque nada acontece na C PI.Fiqueicom
vontade de telefonarpara a televisão para dizerexatam ente o que m uitas vezes venho dizendo:não só não
com pete à C PIm andarninguém para a cadeia,com o
tam bém não com pete à C PI denunciar alguém . N o
caso do Sr.C hico Lopes foidiferente:a voz de prisão
foidada porque ele se recusou a depor.M as,em tese,
pensarque com o conclusão da C PIalguém vaipara a
cadeia é errado.
O que a C PIpode fazer– e fez – é m ais do que
colocaralguém na cadeia.C assaro m andato de um
presidente da R epública.Pode e cassou.Foia C PIdo
impeachment, do Sr. C ollor. A C PI pode cassar o
m andato de Parlam entares e cassou m ais de dez na
C PIdo O rçam ento,no caso dos anões.A C PIconcluiu
o impeachment de Fernando C ollor, cassou o seu
m andato de Presidente da R epública e o dos Parlam entares. Integrei as duas com issões. H avia um a
m ontanha de docum entos que foram m andados
para a Procuradoria-G eralda R epública. Se não
aconteceu nada e se ninguém foiprocessado,condenado ou absolvido,vam os perguntarao Procurador-G eralda R epública e ao próprio Suprem o.O
Procurador-G eral da R epública pode denunciar,
ou não denunciare dizerque não há nada.M as o
que ele vem fazendo é deixarna gaveta – o que é
grave.
H á um projeto de leido S enadorR am ez
Tebet, que vam os votar – creio – im ediata m ente. Trata -se de um a determ inação que já
veio da C P I dos P recatórios, cujo R elator, extraordinário, foi o S enador R oberto R equião,
que teve coragem de apontar as m aiores denúncias, envolvendo G overnadores, envolvendo prefeitos,envolvendo hom ens de ban co,envolvendo gente im portante,e que está
lá na gaveta do P rocurador.
N aquela C PI foi aprovada um a proposta no
sentido de que,com relação a conclusão de C PIenviada adiante,o Procurador,o D elegado,o Juiz,o
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T ribunal, têm a obrigação de apreciá-la, de
decidir sobre ela im ediatam ente. O processo não pode entrarna fila nem ficarna gaveta. N ão pode um delegado de polícia,ou um
juiz,ou um procurador,ou um tribunal,dizer:“Tenho
m uita coisa para fazer.Essa está lá no fim da fila”.
Além disso,não pode o Procuradordeixaro processo
na gaveta,porque a decisão tem que sertom ada.Foi
exatam ente isso que aconteceu no debate de ontem
na televisão.O ra,um a C PIm onopoliza a sociedade.
A sociedade acom panha o debate,acom panha a discussão,tom a conhecim ento dos fatos,e é im portante
que haja um a conseqüência.O que acontece é que
talconseqüência,que é a conclusão da C PI,saina
m anchete do jornal,m as no dia seguinte m orre,não
se fala m ais dela,acabou a C PI.E fica na gaveta do
Procurador.O Procuradore o Tribunalnão têm a obrigação de decidir,condenando,com o a C PIcondenou.Podem até discordar,divergire protestarcontra
a decisão da C PIe dizerque ela errou,que foiparcial,
foiinjurídica,foiisso e aquilo;o que não pode é engavetar.
Esse preceito não existia, e, infelizm ente, no
Brasilé preciso havera norm a escrita e m esm o assim
praticam ente ninguém a cum pre.A Inglaterra não tem
constituição escrita, m as se am anhã a rainha, em
juízo,disser:“Q uero os m eus direitos porque quem
m anda sou eu.O nde diz que o reinão m anda e quem
m anda é o Parlam ento e o Prim eiro-M inistro”? É a
tradição,é a história.
N o Brasilprecisa estarescrito e m esm o escrito
não significa m uita coisa. Vam os colocar no papel,
vam os determ inar que decisões de C PI,
obrigatoriam ente,terão conseqüências im ediatas.O
Procurador tem que apurar e o Tribunal tem que
decidir.Essa para m im é um a questão fundam ental.
Entendo a com plexidade que há na sociedade
brasileira.Entendo a diferença que há entre a C PIe a
Justiça de m odo geral. N ão há com o deixar de
discutir, e estam os apurando na C PI do Judiciário
coisas graves, diga-se de passagem , m as o m ais
grave é a Justiça que não anda, é a Justiça que
dem ora,a Justiça que é lenta,pois quando a Justiça é
lenta não há justiça.E a culpa não é do Judiciário;a
culpa é, m uitas vezes, do C ongresso N acional,
porque som os nós que fazem os as leis, nós que
legislam os.E,legislando,nós som os responsáveis,
em grande parte,pelo andam ento do Judiciário.N ós
precisam os ter a coragem de olhar o processo
legislativo, de olhar as fórm ulas que ali existem e
tom aras decisões.H á algum as que deixam a gente
com um a interrogação trem enda.
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O Suprem o Tribunal, pela m aioria de seus
m em bros, defende a tese de que, tom ada
determ inada decisão, a m atéria está julgada e
nenhum juiz de nenhum tribunal pode decidir
diferentem ente;tem que acom panhar a decisão do
Suprem o. É um a decisão delicada, Sr. Presidente.
H oje, que estou decidindo a m atéria, fico num a
espécie de m eio-term o. Acho que a súm ula
vinculante do Suprem o determ inar a cessação de
qualquerdebate...
Alguns juízes dizem :“Vam os ficarsem cérebro.
N ão haverá m ais pensam ento jurídico no Brasil.N ão
haverá m ais debate.N ós não vam os m ais avançar.
N ós vam os ficar aqui esperando a decisão do
Suprem o.E,tom ada a decisão do Suprem o – nós já
tem os um a série de fax,um a série de publicações,
um a apósa outra –,só vam osdizer:‘D e acordo com a
decisão núm ero tal, assim e assim , está tom ada a
decisão’.”
N inguém m ais vaicriar.É delicado isso.M as,
m esm o assim , penso que essa questão deve ser
discutida. Eu m e inclino a colocar na m esa da
discussão a tese de que súm ula vinculante deve ter
duas condicionantes. Prim eiro, deve ser aprovada
pordois terços ou m ais do Suprem o TribunalFederal;
segundo,deve passarpelo Senado Federal.
A decisão da súm ula vinculante passa pela
m aioria qualificada do Suprem o TribunalFederal,e
vem à hom ologação do Senado Federal, porque a
m atéria é tão grave,é tão séria,é tão im portante,que
não pode deixarvestígio de que ela foiabsolutam ente
necessária e indispensável.
C om o projeto do Senador R am ez Tebet,que
m e honra com sua presença,ao qualterm ineide fazerreferência,com as decisões,com o prevê S.Exª,o
Procuradore a Justiça não têm com o não continuaro
processo.Isso não querdizer– repito – que têm de
aceitaras decisões da C PI.Podem rejeitá-las,podem
im pugná-las, podem criticá-las, podem arquivá-las,
podem fazero que bem entenderem ;o que não podem é engavetá-las. N ão podem engavetá-las e
não podem colocá-las fim da fila,alegando que o
Juiz ou o Procuradortêm m ilprocessos para apreciar,porisso,esse vaificarno fim da fila.
O ntem assistia um debate na televisão
sobre C P Ie conteiaté trezentos para não telefonar,para não m e introm eter.E u queria telefonarpara dizerexatam ente que eles esta vam com etendo um equívoco. D iziam que
ninguém vaipara a cadeia,que a C P Iem polga,provoca m anchetes nos jornais e não sei
m ais o quê. Term ina a C P I, e não acontece

375

ANAIS DO SENADO FEDERAL

nada.A ívicom o é dura a realidade,porque,
na verdade, eles têm razão. U m a C P I ocupa
todas as m anchetes de rádio,jornale televisão,
em polga,saem as suas conclusões,que aparecem
nas m anchetes, e, depois, term inada a C PI, nada
acontece. E, aí, se o Senhor procurador não quer,
com o não quis na C PIdos anões do orçam ento,fica
na gaveta.Está lá,então,e ninguém entende até hoje
com o aquele cidadão da Bahia,aquele deputado que
ganhou 400 vezes na loteria esportiva,e dizia que
D eus estava do lado dele,com o que até agora não foi
processado.Ele não foiprocessado.
Isso não pode continuar.
Q uanto ao projeto de lei do ilustre Prim eiro
Vice-Presidente desta C asa,nosso querido am igo do
R io G rande do N orte,penso que devem os analisá-lo
com m uita profundidade. Ele diz que, tirando os
M inistros vitalícios, que não há o que discutir, os
cargos cujo preenchim ento dependem de voto de
confiança do Senado, com o os de presidente do
Banco C entrale de Procurador-G eralda R epública,
pode receberum voto de desconfiança de dois terços
dos Senadores para que saia de lá. Q uem tem
autoridade para colocar tem autoridade para tirar.
N ão é o caso de m inistros vitalícios. Isso é outra
coisa;é outra instituição.M as é claro que existe,nos
casos de m andato com tem po determ inado,um a tese
a serdiscutida.
Virá,dentro de um ou dois m eses – e já quero
até deixarclaro aquina tribuna o que vou pedir–,à
C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania,para
sabatina, o nom e o futuro Procurador-G eral da
R epública.InterpelareiS.Exª nesse sentido.Estou
fazendo um levantam ento de todas as últim as C PIe,
antes de votar, quero saber o que aconteceu com
cada um a das pessoas alidenunciadas. O que se
fez? Foi dado um despacho dizendo que está
arquivado porque não há provas? Tudo bem .Tudo
bem porque, ao m enos, tom ou-se um a decisão.
Posso divergir,m as tom ou-se um a decisão.Baixou
em diligência? O nde é que está a diligência? Está na
gaveta? Porque está na gaveta?
Assim ,para que eu possa daro voto favorável
ao futuro Procurador-G eralda R epública,S.Exªterá
que assum ir o com prom isso, perante a C om issão,
com o projeto do SenadorR am ez Tebet.N o futuro,S.
Exª vai cum prir, com prioridade absoluta, as
conclusões apontadas por um a C om issão
Parlam entarde Inquérito.
O Sr. Ramez Tebet (PM D B – M S)– V.Exªm e
perm ite um aparte,nobre SenadorPedro Sim on?
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O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S)– Poisnão,
nobre SenadorR am ez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PM D B – M S) – Senador
Pedro Sim on, a presença de V. Exª na tribuna é
sem pre um ensinam ento,pela experiência,pela alta
vivência que tem e pela com petência.V.Exªtem sido
generoso com seu colega ao dizerque o projeto que
prioriza as conclusões da C om issão Parlam entarde
Inquérito,perante as dem ais instituições,é de m inha
autoria.A iniciativa foim inha,m as,com o coube a V.
Exª relatar a m atéria, com a fidalguia que o
caracteriza, V. Exª procurou-m e para aperfeiçoar o
projeto. C hegam os, então, à conclusão de que só
com um projeto substitutivo é que poderia a m inha
iniciativa encontrar guarida.V.Exª não quis assinar
sozinho para não tom ar conta do projeto. V. Exª,
assim ,deferiu ao seu colega de M ato G rosso do Sula
oportunidade de assinar,junto com V.Exª,o projeto
substitutivo, que, realm ente, de acordo com o
pronunciam ento de V. Exª, está na direção
certíssim a,m ostrando o que é um a C PI,m ostrando
que aqui só investigam os. E este, o grande
ensinam ento desta C asa,o grande valorda C PI,qual
seja,o de que as coisas,quando são feitas dentro do
Poder Legislativo,dentro do Senado da R epública,
são pordem ais transparentes.Toda a sociedade está
acom panhando o trabalho de um a C om issão
Parlam entarde Inquérito;toda a sociedade brasileira
está sabendo o que ela é, o que já é um grande
ensinam ento.Isto,porsisó,já faz com que ela não
“term ine em pizza”. Por quê? Porque a sociedade
passa a cobrar os resultados.E,com esse projeto,
que é de nossa autoria – sua e m inha –, tenho a
certeza que nada poderá “darem pizza”neste País,
ainda m ais porque a sociedade está a nos
im pulsionar;o cidadão está a vigiaros seus hom ens
públicos, exigindo o aperfeiçoam ento das
instituições. Q ueria, assim , entrar no seu
pronunciam ento para, fazendo justiça, dizer que V.
Exªestá sendo m odesto;V.Exªestá atribuindo a m im
o que a nós dois pertence e que não querem os que
fique só para nós,tenho certeza,m as que redunde
em favor de toda a sociedade brasileira.Felicito V.
Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S)– V.Exªé
brilhante. R ealm ente, sem pre que lhe concedo um
aparte,aprendo e fico satisfeito.Desta vez,contudo,arrependi-m e de haverlhe concedido o aparte,pordesnecessário.A iniciativa é sua;o projeto é seu;quem teve acom petência de apresentá-lo foiV.Exª.A questão de um inform e regim entala m aisou a m enosnão im porta.O que im porta é que
o seu projeto será aprovado porunanim idade e,com isso,
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m udarem os essa circunstância,que não pode continuar.R epito:não pode continuar!
Perdoe-m e o Sr. Procurador-G eral da
R epública; perdoem -m e
os Srs. policiais;
perdoem -m e os Srs. juizes; perdoem -m e os Srs.
m em bros dos Tribunais,m as não pode a decisão de
um a C PIficarna gaveta,nem que seja porque o juiz
tem m uito o que fazer.Ela tem que serpriorizada.Se
ela foivotada pela m aioria esm agadora da C âm ara
ou do Senado, ou do C ongresso N acional, essa
decisão deve serpriorizada.
M as, Sr. Presidente, vou além . As C PIs, nos
últim os dez anos,têm sido,das instituições,a m ais
im portante da política brasileira – Executivo,
Legislativo e Judiciário.Talvez seja,hoje,o setorque
m ais funcione com o a sociedade brasileira gostaria
de ver funcionando – as C PIs do C ongresso
N acional, da C âm ara ou do Senado Federal.
Perdoem -m e a falta de m odéstia,m as principalm ente
as C PIs do Senado Federale do C ongresso N acional
têm agido com correção, com seriedade, com
dignidade,buscando apuraras causas.
Tenho um projeto,Sr.Presidente,que term ina
com um a fase processual.Esta,na m inha opinião,a
m aiorresponsávelpelo brutalatraso na apuração da
verdade.
O Brasilinteiro parou,Sr.Presidente,para ver
aquele caso,ocorrido no R io de Janeiro,do auxiliar
de enferm agem que m atou m ais de cem pessoas
doentes,em estado term inal,com a justificativa de
que estaria praticando caridade. N a realidade,
ganhava de um a agência funerária R $100,00 por
pessoa m orta. Se a pessoa doente tivesse sido
atropelada e possuísse apólice de seguro de vida,o
auxiliarde enferm agem ganhava R $1.000,00.M atou,
assim ,cem pessoas,tendo confessado o delito no
inquérito policial. Agora, o caso se encontra na
Justiça.O acusado,então,ao deporperante o Juiz,
declarou que não m atara ninguém ,que confessara
depois de apanhar, de ser violentado, de ser
am eaçado de m orte,de serforçado.A prova policial
não vale nada no Brasil;o que vale é a prova judicial.
Se fosse na Alem anha,na Itália,nos Estados
U nidos,com o prim eiro depoim ento já se iniciava o
processo,que seria um só,pois lá a polícia trabalha
junto com a prom otoria,com a procuradoria e com a
justiça. N a m esm a hora estaria alio procurador, o
prom otor, acom panhando o acusado, dizendo-lhe
que atentasse para o que ia dizer,porque tudo o que
dissesse poderia ser usado contra ele no tribunal.
Esta, a cena que vem os nos film es am ericanos.
H avendo um crim e, vêm o inspetor de polícia e o

376

prom otor, colocam as algem as e, na m esm a hora,
fazem o interrogatório,conduzindo o indiciado ao juiz,
que determ inará ou não a prisão do acusado.Lá se
procede dessa form a porque é um processo só.
N o Brasil, acontecem
casos com o o
assassinato de PC Farias e de sua noiva.Vim a esta
tribuna no dia seguinte ao acontecido para dizerque o
G overno Federaltinha a obrigação de intervir; que
não podia deixar o caso nas m ãos da Polícia de
Alagoas, que estava por dem ais com prom etida,
havendo, inclusive, um a série de inform ações, as
m ais graves,com relação a todo o sistem a judiciário,
policialm ilitare até judicialde Alagoas.D eixaram as
coisas acontecerem .
Agora,não seiquanto tem po depois,chegam à
conclusão, óbvia, porque o bom senso, a lógica, o
racionaljá o diziam ,que a sua nam orada não tinha
razões para m atá-lo.Isso não tinha nenhum a lógica,
m esm o que,estando apaixonada,ela soubesse que
ele iria largá-la.Porque ela iria m atara sua fonte de
renda? N ão tinha lógica nenhum a. M as a polícia
chegou à conclusão de que a nam orada m atou o Sr.
PC Farias e,depois,suicidou-se.Agora,com eçam os
tudo do zero,com eçam os todo o processo.N ão sei
quantas pessoas trem endam ente im portantes já
m orreram assassinadas. Espero que o cabo ou o
sargento responsável pela segurança do Sr. PC
Farias, que será ouvido e é m uito im portante, não
desapareça até a hora de depor.
Essas coisas aconteceram porque no Brasilhá
o taldo inquérito policial,que não tem valorde prova
na Justiça, a não ser de indício. Q uando a
testem unha ou o réu vaidepor na Justiça, m eses
depois,já se passou m uito tem po e não há m aisprova
nenhum a.Isso tem que serfeito e é responsabilidade
nossa. Vam os ter que chegar a um acerto com
relação aos atritos entre os delegados e os
prom otores. A polícia judiciária tem que falar e
debatercom a Polícia C ivile m ostrarque está certo
que o delegado perca o com ando que tem hoje do
processo policial,deixando de sero dono exclusivo
do processo. Em com pensação, aum entará a sua
capacidade, a com petência, a seriedade e a
credibilidade,pois será um grande processo em que
ele será um a parte trem endam ente im portante.
Essa é um a responsabilidade nossa. N ão
adianta cobrarm os do Judiciário que a pessoa declarou,que confessou que m atou m ais de 100 e agora
nada tem valor.N ada tem valorporque a pessoa declarou isso na polícia e o que vale é o que ele declarou
na Justiça.E na Justiça ele declarou que declarou na
Polícia sob pressão; que apanhou, foi esbofe-
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teado,am eaçado de m orte,seilá o quê,porisso deu
aquela declaração.Isso é o que tem os de fazer no
aperfeiçoam ento do processo judiciário brasileiro.
H á m uitas coisas que o Judiciário deve e precisa
fazere tem de nos orientar.Acho que um a certa eiva
de cium ezinho aparece,tentando assim desm otivarou
descredenciara C PI,não fica bem e não é bom para
ninguém ,nem para nós,nem para o Brasil,nem para o
Judiciário
Posso entrarno debate jurídico,m as fico aquina
tradição.É da tradição que a C PIpode abriras contas,
o sigilo bancário das pessoas que estão envolvidas.É
da tradição que pode,e olha que tenho 40 anosde vida
pública.N esses 40 de vida pública,não conheço nenhum caso,na Assem bléia Legislativa,ou R io G rande
do Sulou neste Senado,em que tenham os nos envolvido,brincado com a honra ou com a dignidade de alguém .Não conheço nenhum caso em que se tenha dito:
“O lha lá a irresponsabilidade daquela CPI.M exeu nas
contas do fulano,brincou com a dignidade de beltrano e
olha o que aconteceu”.
Proibirisso? Proibiragora que tom em osconhecim ento das contas do ex-presidente do Banco C entral,
porexem plo,eu não entendo.É nosso direito e tem os
a obrigação de fazerisso.Proibirde verm os as contas
do Sr.Salvatore C acciolla,quando todas as inform ações são um a sobre um a cifra enorm e de dinheiro que
ele m andou para o exteriornaquelesdiasem que recebeu o dinheiro do Banco C entral,parece-m e um absurdo sem precedente.
É um direito que nós tem os. Podem os perder
esse direito lá adiante,quando o Judiciário estiverfuncionando com o deve.Lá adiante,quando acontecerno
Judiciário brasileiro o que acontece no Judiciário europeu ou am ericano.Fraudou o im posto de renda? Vai
para a cadeia!N a cadeia,ele fica.Para responderao
processo em liberdade,ele paga.M uitas vezes,há até
injustiça.Paga m uito m ais do que deve porque estão
lhe cobrando erradam ente,m asele paga.R esponderá
em liberdade,ganha e lhe devolvem o dinheiro.N a Europa,na Itália,não há crim e m aiordo que a sonegação,do que botara m ão no dinheiro público.Agora,no
Brasil,onde se ganha,a qualquerm om ento,um a lim inare onde,a não serladrão de galinha,ninguém está
na cadeia,im pedirque avancem os exatam ente num a
hora em que estam os agindo no setorm ais privilegiado da história do País,o sistem a financeiro,im pedir
que se abram as contas porque as pessoas são im portantes,porque é o Sr.Francisco Lopes ou se alguém
do sistem a financeiro parece-m e grave e profundam ente equivocado.
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Acho que,tirando a m á interpretação que inclusive algunsform adoresde opinião fazem da C PI,de que
C PIgeralm ente se transform a em “pizza”,às vezes
acontece isso.Term inou de acontecerem São Paulo.
A C âm ara de Vereadores estava tentando provar a
corrupção,e estava m esm o provando,m as,lá pelas
tantas,com o envolvia prefeito,ex-prefeito e vereador,
term inou em “pizza”.D eram 48 horas para a C PIconcluiro seu trabalho.Term inou em “pizza”.É um escândalo!
O SR. PRESIDENTE (N abor Júnior. Fazendo
soara cam painha.)– N obre SenadorPedro Sim on,a
M esa pede que V.Exª conclua seu pronunciam ento,
pois já ultrapassou 12 m inutos do tem po que lhe era
destinado.
O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S)– Já o estou concluindo,Sr.Presidente.Term inou em “pizza”.
Foicruelo que a C âm ara de Vereadores de São Paulo
fez.A C âm ara de Vereadores da m aiorcidade do Brasil,da cidade m ais im portante do Brasil,não tinha o direito de fazero que fez.Podia até decidir,votar,julgar,
arquivar,fazero que bem entendesse,m as não concluir,engavetar.Aliterm inou em pizza.Todas as críticas que estão sendo feitas à decisão C âm ara dos Vereadores de São Paulo são m erecidas,porque alio interesse de um com o interesse de outro se som aram e,
então,arquivaram o processo.
M as dizerque term ina em pizza,quando nós fizem os o que nós devíam os,com o o vem fazendo o
Senado nos últim os tem pos,concluindo e apontando
os responsáveis,e fica em algum a gaveta do Procuradorda Justiça? N ão,aínão term ina em pizza.Irritar-se
com a C PI,querer alterá-la,m odificá-la,dim inuir os
seus poderes porque acontece isso,não é o ideal;o
idealé que o Judiciário tenha poderes realm ente quase tão fortes quanto os nossos,para entenderm os que
leié para valer,m as para rico tam bém ,não apenas
para pobre.
E com alegria concluo,Sr.Presidente.A Justiça
do R io G rande do Sulenviou cópia à C om issão que
estuda a reform a do Judiciário.Eis a proposta dos juízes do R io G rande do Sul: parlam entar, juiz, quem
m exe com o dinheiro público,não deve terdireito a sigilo bancário.É a Justiça do R io G rande do Sul.são os
juízes do R io G rande do Sulque fazem essa proposta,
para m ostrarque quem m exe com a coisa pública assum e um com prom isso,é superior.
Sou Senador,tenho im unidade,m as não posso
terdireito a m inhas contas fechadas,direito a usar
da m inha im unidade para esconder m eu dinheiro.
Isso é um ônus,Sr.Presidente,é o que pago para
estaraquinesta tribuna.N ão se pode m exer no sigi-

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

lo bancário de um operário,de um bancário,de um trabalhador,de um em presário.M as ele,Secretário da
Fazenda,D iretordo Banco C entral,Vereador,D eputado,G overnador,M inistro,Senador,aíele aceitou.
Foiele que aceitou o cargo.Ele tem que serum a criatura insuspeita;sua vida,um livro aberto.
Esse é o projeto – de m inha autoria – que
aprovam os,Sr.Presidente.O Senado já o aprovou.
Está na gaveta da C âm ara dos D eputados – lá se vai
um bocado de tem po.Foiaprovado pela unanim idade
do Senado e se encontra,há um bocado de tem po,
em um a das gavetas – parece-m e que na sexta,não
na cesta de lixo,m as na sexta gaveta – da C âm ara
dos D eputados.
M uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (N aborJúnior)– C oncedo
a palavra ao nobre SenadorLuiz O távio,porperm uta
com o Senador Luiz Estevão, pelo prazo de vinte
m inutos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,desde sábado,o
Presidente Fernando H enrique,com o G overnadordo
Am azonas, Am azonino M endes, nosso preclaro
SenadorG ilberto M estrinho e o M inistro Sarney Filho,
estão na reserva de M am irauá,em Alvarães,vizinho
a Tefé,dentro da selva am azônica,onde participaram
de um a solenidade das m ais im portantes para a
R egião Am azônica. Iniciou-se lá um centro de
pesquisa nos m oldes do m useu Em ílio G oeldi, no
Estado do Pará, m useu esse que funciona
m agnificam ente há m uitos e m uitos anos.
A partirde agora,as pesquisas serão feitas por
esse instituto,pelo M inistério do M eio Am biente,com
acom panham ento do M inistério da C iência e
Tecnologia. O s cientistas desse instituto serão
responsáveis pelo equilíbrio am biental, pela
m anutenção da nossa floresta am azônica e, ao
m esm o tem po, serão responsáveis pelas vida dos
am azônidas ao m anterem esse equilíbrio ecológico
de m aneira científica.
É im portante, neste m om ento, lem brar as
O rganizações não G overnam entais – O N G,que,com
m uita histeria,pretendem serm ais realistas do que o
reina nossa Am azônia.Porisso,há um a dificuldade
m uito grande em estabelecerum entendim ento com
essas organizações.
N ão se pode pensar na Am azônia, no seu
equilíbrio ecológico, na sua biodiversidade e nos
recursos naturais,esquecendo-se de que lá tam bém
existe um povo,existem seres hum anos,existe gente
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na região am azônica, os am azônidas que tam bém
são brasileiros.
As organizações são capitaneadas pelos
noticiários da Im prensa.O G reenpeace,a propósito,
fará um a base lá na Am azônia;terá um navio próprio,
para,além de vigiaras nossas fronteiras,as nossas
riquezas,tam bém interferirno equilíbrio ecológico e
nos nossos recursos,nas nossas riquezas.D eixo o
m eu alerta: por aí, não! N ão se pode pensar na
Am azônia apenas com o o pulm ão do m undo,com o
reserva m ineralou com o um a grande biodiversidade,
esquecendo-se dosm ilhõesde brasileirosque vivem na
região e precisam sustentarsuas fam ílias.
D e nada adiantam esses m odism os e essa
form a forte de tentar intim idar. A m im , não vão
intim idar!Ao contrário:com o elesvão lá fiscalizar,nós
os fiscalizarem os tam bém . C om a população que
existe lá, acom panharem os pari passu suas
operações e sua vida.
É im portante dizerque o Ibam a e o M inistério do
M eio Am biente têm sem pre procurado ouvir essas
instituições – e com razão. Só que não se pode
pensarque apenas eles dizem a verdade e apenas
eles se preocupam com a hum anidade. D a
hum anidade tam bém fazem parte os am azônidas,os
brasileiros.
H á vários projetos,principalm ente no Estado do
Pará.N ossas hidrovias,porserem naturais,porserem a via própria,poratenderem a população ribeirinha e a população do interior,têm sido cantadas em
verso e prosa durante décadas.M asagora,no G overno
Alm irG abriel,no G overno Fernando H enrique,deu-se
prioridade à interiorização de nossas vias,que estabelecerão um desenvolvim ento harm ônico ao possibilitarem o escoam ento da produção.A hidrovia Araguaia–Tocantins,conhecida de todos,está em fase
de projeto,de levantam ento financeiro.N o O rçam ento da U nião,há um a parcela destinada ao estudo de
sua viabilidade para o conseqüente início das obras.
Aseclusasde Tucuruí,que vão daro tráfego a essa hidrovia,estão em fase inicialde construção.A hidrovia
do M arajó cortará a Ilha de M arajó,dim inuindo em 180
quilôm etros o percurso de Belém ,capitaldo Pará,até
a cidade de M acapá,capitaldo Am apá.Isso possibilitará à região N orte um a via de com unicação e de
transporte com o C aribe.Alcançarem os,assim ,o O ceano Pacífico e atingirem os m ercados asiáticos,o que significará um im pulso desenvolvim entista para a região, com geração de
em pregos e de renda. É im portante dizer
que,aos m oldes dos projetos de grandes investim entos,os preços são com patíveis com a realidade
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do nosso Estado e do nosso País.Tanto é assim que
há um a parceria entre o G overno do Estado e o G overno Federalpara que,porinterm édio dessa hidrovia,que ligará a Ilha de M arajó – o m aiorarquipélago
do Brasile um dos m aiores do m undo – a outras regiões,estabeleça-se acesso ao O ceano Pacífico.
E há um aspecto interessante.O projeto está no
Ibam a há m aisde trêsanos.N ão havia a necessidade
de ele irpara o Ibam a porque a Ilha de M arajó é litoral
e é território do Estado do Pará.N o entanto,porforça
do hábito e porsua im portância,o Ibam a recebeu o
projeto,m as até agora não o liberou.
Tivem os um a audiência com o M inistro Sarney
Filho e o G overnador do Pará, Alm ir G abriel. N a
ocasião,o M inistro colocou-se à disposição,dizendo
que dará prioridade a essa grande obra,tendo em
vista sua im portância para o Pará,o Am apá e para a
Am azônia.
A propósito,m encionou-se durante a audiência
a volta da atividade das O rganizações não
G overnam entais e dos am bientalistas, que, com o
sem pre, com sua histeria, tentam tolher o
desenvolvim ento e o crescim ento da nossa região.A
nossa região que,ao longo de tantos e tantos anos,
de tantas e tantas décadas,apenas participa com o
extrativism o, contribui para dar condição política,
econôm ica e financeira positiva na balança
com ercial,cooperando com os nossos m ais de U S$2
bilhões porano para o Brasil.
Porém ,faço questão de dizera esses senhores
que, ao estabelecerm os um a parceria e um
entendim ento, tem os o prazer e a satisfação de
sem pre dialogar.Estam os com um a porta aberta e
um canal de com unicação com as organizações
não-governam entais que trabalham com a finalidade
de preservar o m eio am biente. M as não podem os
esquecerque,além da flora e da fauna am azônica,lá
existem pessoas – brasileiros,am azônidas com o nós
– em quantidade bastante expressiva. Alguns
m ilhões de brasileiros estão lá e precisam sobreviver
e instituir essa parceria com o m eio am biente para
que haja possibilidade de alicriarseus filhos.
Ainda com relação à hidrovia,existe lá a H idrovia do C apim ,que estabelecerá tam bém um m odo de
transporte m uito m ais barato e econôm ico,sem poluir
nem agrediro m eio am biente.Só para darum exem plo,um a balsa de m iltoneladas pode transportar o
equivalente a 40 carretas de carga convencional.São
44 cam inhões– ida e volta – que fazem esse percurso
e que,com certeza,gerarão um a dificuldade m uito
grande,agredindo o m eio am biente e causando poluição.
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Então,quanto ao m eio de transporte hidroviário,
para nós,o rio é a rua.Existe não só lá,com o em todos os países desenvolvidos.Todos os países avançados têm a possibilidade de explorarcom capacidade,com com petência,com tecnologia suas hidrovias.
N o nosso caso,a H idrovia do C apim vaifazer com
que grande parte daquela área de terras degradadas,
hoje sem utilidade, seja aproveitada no plantio da
soja.O s grãos poderão sertransportados em hidrovias,com o frete m uito m aisbarato,gerando em prego e
renda para a construção naval.
Faço,a propósito,um registro de que,na sexta-feira próxim a passada,o SenadorR oberto Saturnino tam bém fez um a série de com entários e um a crítica bastante construtiva com relação à construção navalno R io de Janeiro.N a Am azônia,nossa situação
tam bém é a m esm a.Tem os m ais de 60 m ilem barcações legalizadas,totalizando um percentualde quase
100 m ilem barcações ao todo na região am azônica.E
é esse m ovim ento de ida e vinda de pessoas,de m ercadorias que realm ente dão oportunidade para nosso
Estado,para o fato de nossa região servoltada para a
água.
O Sr. Ramez Tebet (PM D B – M S) – C oncede-m e V.Exªum aparte?
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– C om a palavra V.Exª.
O Sr. Ramez Tebet (PM D B – M S) – Senador
Luiz O távio, quero cum prim entar V. Exª por estar
abordando o tem a nesta tribuna.Em últim a análise,
este tem a,apesarde estarsendo focalizado especificam ente com relação a um a região tão bem representada nesta C asa porV.Exª,diz respeito a todo o
Brasil porque essa é um a das riquezas do nosso
País.O Brasilé um país banhado de água portodos
os lados.O s rios estão aía favoreceresse m eio de
transporte altam ente salutar para a econom ia de
nosso País.O fato de V.Exªse referira organizações
não-governam entais que estão agindo na região e
em todo o Brasilé algo de m uito natural,m as precisam os entendere adotarcom o filosofia a adaptação da
em barcação ao rio.D esde que não m udem os o curso
dele,procurem os preservara natureza,ajudarnaquilo que D eus deu de bom para este País.Tem os é que
aproveitar o potencial, o cam inho das águas para
transportaras riquezas do B rasil.N o m eu E stado,
o M ato G rosso do S ul,tem os o rio P araguai,que
é navegável.O S enadorLúdio C oelho,que preside os nossos trabalhos,conhece m uito bem a região e m uito m elhor do que eu.E sabem os que
aquele rio é utilizado para a navegação há m uito
anos,é secular,de sorte que lá enfrentam os essa
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resistência,m as estam os dispostos a adotara filosofia de adaptação da em barcação ao curso natural
dos rios. Fazendo isso, acredito que o Brasilnão
pode desperdiçaressa oportunidade.Tem os no Brasilo transporte hidroviário pela navegabilidade dos
nossos rios,as nossas rodovias que precisam ,no m ínim o,ser conservadas porque estão em estado lam entável, conform e todos sabem os. E reconhece
isso o próprio M inistro Eliseu Padilha,que está fazendo um esforço grandioso para conservá-las.Tem os
tam bém o transporte ferroviário,que está abandonado no País,está relegado a segundo plano,não houvesse,porexem plo,aquele fato auspicioso,que,na
sem ana passada,anuncieida tribuna,que foia inauguração da Ferronorte,num percurso de 310 quilôm etros,lá no m eu Estado.Trata-se de um a ferrovia
m oderníssim a,que vaiincorporarao sistem a produtivo do Brasil50 m ilhões de hectares.V.Exª está de
parabéns.N inguém pode conhecera região de V.Exª
se não conhecer a em barcação, preservá-la, ajustá-la,para que o ser hum ano possa levar um a vida
m ais condigna,um a vida m ais decente.Esse é o deverde todos nós,sem agredira natureza.É isto que
devem os buscarfazer:protegera natureza,m as sem
deixarde utilizaresses recursos em favorda econom ia do País,sob pena de ficarm os aícom os nossos
produtos sem condições de com petitividade no m ercado internacional.C um prim ento V.Exª.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– Agradeço o
aparte de V.Exª,SenadorR am ez Tebet,e o incluo em
m eu pronunciam ento.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC ) –
C oncede-m e V.Exªum aparte?
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– C oncedo o
aparte à Senadora M arina Silva, da nossa região,
Líderda Bancada de O posição desta C asa.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC )– Agradeço
a V.Exªpela oportunidade do aparte.Estam os vivendo,digam os assim ,o início desta sem ana após term osvivenciado a Sem ana do M eio Am biente,cujo dia
culm inante foio dia 5.E em todas as com em orações
realizadas no País,com certeza,a preocupação com a
questão da preservação da Am azônia deve terestado
bem presente na cabeça de todas as pessoas que com em oraram o Dia M undialdo M eio Am biente.É claro
que V.Exªtem razão quando diz:“A Am azônia não é um
santuário.”A Am azônia é um a região onde há 20 m ilhões
de habitantesque precisam necessariam ente terrespostas econôm icas,sociais e culturais para poderem alise
desenvolver.Hoje,falo com um pouco m ais de tranqüili
dade,porque,graçasa Deus,tivem osa oportunidade de
governarum pedacinho da Am azônia,ainda que peque-
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no,que é o Estado do Acre.E as preocupações com
qualquertipo de interferência externa à Am azônia já não
fazem nenhum tipo de apelo no nosso cotidiano:prim eiro,porque alijá estam osfazendo um zoneam ento ecológico e econôm ico,já estam os m ontando todo um processo de discussão,envolvendo osdiferentessetoresda
sociedade,tanto na parte em presarialquanto de trabalhadores,de extrativistas,de pessoas ligadas à com unidade científica.E,tom ando os devidos cuidados quanto
à execução do nosso deverde casa,sentim o-nos bastante tranqüilos com relação a todo e qualquertipo de
ponto de vista que possa vira sercolocado para o Acre.
Até aceitam os,de m uito bom grado,pessoas,sejam elas
brasileiras ou não,que,com responsabilidade e respeito
pela nossa soberania,queiram ajudar-nos,assim com o
tem sido a prática da cooperação técnica nos m ais diferentessetores.E,durante o processo de feitura do zoneam ento ecológico e econôm ico do nosso Estado,estam os buscando um cam inho de desenvolvim ento que
aponte para aquilo que cham am os de utilização da floresta com sabedoria.Isso significa tam bém evitarm os
determ inados tipos de danos bastante nefastos à hum anidade e,principalm ente,ao povo brasileiro.Esse é,com
certeza,um projeto de desenvolvim ento no sentido de
que não se repitam os erros já praticados no passado.
Eu estava levantando aquialguns dados estatísticos e
chegueia um a conclusão sobre a qualeu teria falado no
dia 5,m as,com o estive ausente aqui,vou fazê-lo daquia
pouco.No entanto,já que V.Exªconcede-m e a oportunidade do aparte, rapidam ente inform o: nos últim os 30
anos,foram devastados 532 m ilkm 2 de florestas no nosso País,o equivalente ao território da França.Com toda
essa devastação,o retorno econôm ico que conseguim osfoio equivalente a trêsanosdo Produto Interno Bruto da França,ou seja,três décadas para,em cada década,acum ularm os aquilo que equivale ao Produto Interno
Bruto da França porano.Essa,com certeza,não é um a
form a de utilizarm osnossosrecursosnaturaiscom sabedoria,com eficiência.E,a partirdo m om ento em que form oscapazesde daressa resposta,poderem osinclusive
terum pouco m aisde segurança quando receberm osalgum tipo de crítica em relação ao m anuseio de nossos
recursos.E isso só conseguirem os a partir do debate
profícuo,com o estam osestabelecendo nesta Casa,e de
políticas públicas voltadas para fazerexatam ente aquilo
que precisa serfeito:investim ento em ciência,em tecnologia, em form ação de pessoas para poderem lidar
com esses recursos.São bilhões e bilhões de dólares
que saem porm eio da exploração indevida de m adeira, de ouro e até de nossa biodiversidade.
E ntão,hoje V.Exªtraz o tem a à tribuna,e participo
do debate,apresentando esses dados à luz da expe-
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riênciaque estam osvivendo no Acre,que é de apostarm os num program a de desenvolvim ento sustentável,
da m esm a form a com o está fazendo o G overnador
C apiberibe no Estado do Am apá.M uito obrigada.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Eu que
agradeço o aparte de V.Exª,Senadora M arina Silva.
Tem os outros oradores inscritos,Senadores que com
certeza tam bém trazem m ensagens im portantes para
o País,m as infelizm ente m eu tem po está esgotado.
Para encerrar,gostaria de dizer que,além da
preocupação geral com os recursos naturais,
preocupam o-nos com as pessoas de nossa região,
cujas condições de vida tam bém precisam ser
preservadas.
Igualm ente gostaria de dizer que o Estado do
Pará teve a oportunidade, em parceria com o
G overno do Presidente Fernando H enrique, de
aum entarsua rede de energia.Atualm ente estam os
concluindo a Linha de Energia Tram oeste.Estarem os
no finaldo m ês em Itaituba,quando fecharem os essa
grande m atriz energética do Estado, estabelecida
desde Santarém ,Altam ira,até Itaituba e na m argem
esquerda do Am azonas, onde terceirizam os o
sistem a de geração de energia elétrica, ainda
term oelétrica,m as com geradores novos em todas as
cidades. N o restante do Estado, toda energia é
gerada pela H idrelétrica de Tucuruí.C om certeza se
estabelece o m arco de um a nova época.São novos
horizontes que se abrem ao Estado, à região
am azônica e que com certeza trarão resultados ao
Brasil.
Sr.Presidente,além da energia,conseguim os a
fibra ótica. Ao longo dos cabos de energia de alta
tensão, em todas essas cidades, chega tam bém a
fibra ótica, possibilitando a todos os m unicípios a
facilidade de terem instalados seus telefones,seus
celulares,suas televisões a cabo e outros m eios de
com unicação pelos m étodos m ais m odernos do
m undo.
Agradeço a paciência do Sr.Presidente e das
Srªs e Srs.Senadores.M uito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Luiz Otávio,
o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Lúdio Coelho, 2º Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio C oelho)– C oncedo
a palavra ao nobre SenadorTião Viana.(Pausa.)
C oncedo a palavra ao nobre Senador Iris
R ezende.(Pausa.)
C oncedo a palavra ao nobre Senador Luiz
Estevão.(Pausa.)
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C oncedo a palavra à nobre Senadora M arina
Silva,porperm uta com o SenadorLauro C am pos.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC .
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr.Presidente,com o havia m encionado
há pouco,no D ia M undialdo M eio Am biente não pude
fazerm eu pronunciam ento,porque m e encontrava no
Estado do Acre participando dos eventos que ainda
estão sendo realizados pela passagem da sem ana
que estam os instituindo – a Sem ana do M eio
Am biente.
N o Brasilestá ocorrendo um fenôm eno m uito
positivo: estam os transform ando o dia em um a
sem ana.Espero que passem os a um m ês e depois
ao ano inteiro.Antigam ente,com em orávam os o D ia
do Índio,o D ia Internacionalda M ulher,o D ia do M eio
Am biente,e agora,gradativam ente,sem pre falam os
na Sem ana da M ulher, na Sem ana do Índio e na
Sem ana do M eio Am biente,o que considero positivo.
A program ação da Sem ana do M eio Am biente
no m eu Estado do Acre iniciou-se no dia 1º e
term inará apenas no dia 11 do corrente. Em R io
Branco, tive a oportunidade de participar do
Sem inário
denom inado
“D esenvolvim ento
Sustentável e N ovos Paradigm as”, fazendo-se
análises do tem a no contexto do Estado do Acre.
Esteve presente no sem inário o Professor Eduardo
Viola, da U nB, que deu grande contribuição em
term os teóricos, já sistem atizando algum as
experiências práticas que tem os ali, um a vez que
estam os com um G overno que inicia um trabalho
exatam ente a partir desse paradigm a do
desenvolvim ento sustentável.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,no últim o
dia 5 – D ia do M eio Am biente –,talvez o povo brasileiro não tenha tido m uito o que com em orar,porque infelizm ente,do ponto de vista das políticas públicas,
tem os apenas ações fragm entadas,ações que não estão de acordo com as necessidades do País em term os
de política am biental.Apesardo esforço que está sendo
feito pelo M inistro Sarney Filho,que ingressou agora no
M inistério e que está cham ando os setores para o debate e os m ais diferentes segm entos para com eçarem
a contribuir,principalm ente no que se refere à questão
da exploração m adeireira ou das queim adas,na região m ais problem ática,que é a Am azônia,ainda tem os m uitos problem as que considero estruturais.
Prim eiram ente,a questão am bientalainda é tratada no âm bito governam ental com o se fosse um
apêndice do G overno.N ão se trata de um a política pela
qualse referenciam as dem ais ações de G overno.
P elo contrário, existem ações de G overno con-
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trárias às políticasam bientais,com o é o caso do Program a Brasilem Ação,que foipensado sem estardevidam ente articulado com os program as e as observações que o M inistério do M eio Am biente deveria e
poderia fazer.D epois vão tentar fazer os reajustes.
Até m esm o o M inistério do Planejam ento,da Fazenda e outros possuem políticas com pletam ente isoladas das questões am bientais do País.
Esse problem a situa-se num âm bito m acro,m as
estam os vivendo o calor do debate num a questão
m ais específica: a problem ática da liberação dos
produtos geneticam ente m odificados – as sem entes
–,principalm ente a soja.Terem os até um sem inário
sobre o assunto.
Sr. Presidente, há m uita pressa por parte do
M inistério da Agricultura na liberação de sem entes de
soja transgênica em sete Estados da Federação.E,
no caso da soja transgênica,as pessoas que pedem
m oratória ou levantam dúvidas a respeito do produto
– sobre as im plicações para a saúde hum ana ou
sobre os problem as am bientais que poderão advirde
sua cultura – estão sendo acusadas de quererem
engessar a pesquisa no Brasile levá-lo ao atraso.
Isso não é verdadeiro,isso não é leal.Ao contrário,
quando se defende a necessidade de um tem po para
que a com unidade científica dê um parecerque traga
segurança às pessoas de que os produtos não lhe
irão causardanos,estam os dizendo que a pesquisa,
m ais do que nunca, precisa acontecer, até porque
não seria possívelum a resposta daquia dois,três,
quatro ou talvez cinco anos,sem um a base científica
que com prove dano à saúde ou ao m eio am biente.
N ão nos podem os conform artão rapidam ente com as
posições assum idas pelos cientistas am ericanos e,
particularm ente,com um a influência m uito grande da
m ultinacionalM onsanto,aceitando essas teses com o
se elas fossem a verdade verdadeira. O utros
cientistas altam ente confiáveis não consideram
esses produtos devidam ente seguros. Poderíam os
até citaralguns casos.A C om unidade Européia e os
japoneses hoje trabalham por um boicote a esses
produtos,enquanto alguns pesquisadores dizem que
eles trazem problem as à saúde e ao m eio am biente.
Estudos realizados dem onstram ,por exem plo,
que o m ilho geneticam ente m odificado causa a m orte
das borboletas que fazem a sua polinização,além de
outros problem as. Essas alterações estão gerando
resistência a antibióticos,o que é m uito perigoso para
a saúde pública, ainda m ais que a m istura desses
produtos
geneticam ente
m odificados,
nos
ecossistem as ao qual estão diretam ente ligados,
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poderá causar alterações na fauna, na flora, em
vários aspectos que não saberíam os precisar.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,o projeto
de m inha autoria que tram ita nesta C asa pede um a
m oratória de cinco anos,tem po necessário para que
se tenha a devida segurança com relação a esses
produtos.Se chegarm os,porm eio de pesquisa séria,
sem a pressa e a pressão observadas para a
liberação desses produtos, à conclusão de que
realm ente não apresentam problem as, não há
necessidade de se esperar cinco anos. M as não
podem os fazer, com o ocorreu no Brasil, um a lei
tendenciosa que,sem com petência para tal,instituiu
que a C TN Bio teria a com petência de aceitarou não
que se fizesse estudo de im pacto am bientalquando
da liberação para o cultivo de produtos
geneticam ente m odificados. A C TN Bio não tem
com petência para dispensar estudo de im pacto
am biental. Q uem tem autoridade para isso são as
instituições am bientais com reconhecim ento para tal,
m esm o assim não é recom endável, porque a
C onstituição Federal,a LeiM aiordeste País,diz que
determ inadas práticas econôm icas só poderão ser
realizadas após o relatório de im pacto am biental.
O Sr. Lúdio Coelho (PSD B – M S)– Senadora
M arina Silva,concede-m e V.Exªum aparte?
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC )– O uço
V.Exªcom prazer.
O Sr. Lúdio Coelho (PSD B – M S)– É im portante o cuidado que V.Exªtem com a saúde da população. N aturalm ente, as nações m ais desenvolvidas,
com o os Estados U nidos,a Argentina e outras que
plantam produtos geneticam ente m odificados, têm
essa preocupação. O m undo inteiro consom e soja
transgênica. H oje, m etade da área cultivada dos
Estados U nidos e quase a totalidade da Argentina é
plantada com soja transgênica.O m undo inteiro consom e óleo de soja transgênica.U m cientista disse-m e
que a sem ente de soja transgênica pode seridentificada porinterm édio do D N A,m as que o óleo da soja
transgênica não tem qualqueralteração capaz de ser
apurada cientificam ente.Se não plantarm os produtos
transgênicos, m odificados, será um atraso enorm e
para a N ação brasileira.Tenho efetivam ente preocupações.O projeto que V.Exª tão bem intencionada
apresentou no S enado não haverá de terprosperidade,porque,senão,acontecerá com o B rasil
agora o que aconteceu na época da inform ática,
quando a reação à abertura do m ercado de inform ática levou o País a um a situação de atraso nunca
recuperada.N a agricultura, com os produtos
m odificados, não vem os até onde vai a ciência.

383

ANAIS DO SENADO FEDERAL

É enorm e o processo de m odificação em benefício
da população. Felicito-a pelo cuidado, m as penso
exatam ente o oposto de V.Exª.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC )– O im portante é o debate que está acontecendo.Sem pre
defendo a tese de que,em bora apaixonados nos debates,devem os terum a postura de desprendim ento
com relação as nossas idéias,após ficarm os convencidos.E esse convencim ento tem de serfeito em bases técnicas.
N ão com preendo os Estados U nidos com o sendo todo o m undo.Trata-se de um a parte do m undo,
um a parte com m uita força política,econôm ica e científica,que não se constituino todo do m undo.Até porque o Japão tam bém tem força política,econôm ica e
científica.Toda a C om unidade Européia tem bastante
know-how científico. N o entanto, eles questionam
esses produtos.
O G overno brasileiro encontra para esses produtos a saída da rotulação.M as,de um a form a m uito
feliz,o jornalista Jânio de Freitas,na Folha de S.Paulo do dia 1ºdo corrente,num artigo intitulado “Agora é
pela Boca”,faz um a análise perfeita:essa idéia da rotulagem é m ais um a espécie de m aquiagem do problem a, prim eiro porque, para os cidadãos com uns,
para as pessoas que vão ao superm ercado,tanto faz
se está especificado se há ou não soja transgênica.
As pessoas não têm m uitas condições de discernirse
aquilo é ou não m aléfico à saúde.Ele exem plifica alguns outros produtos,cujos rótulos m ostram a presença de produtos quím icos, de corantes, para os
quais as pessoas não estão m uito atentas.E é verdade!Aprendia m e preocuparcom essas rotulagens
porque tenho problem as de alergia.N ão posso com erprodutos com determ inados tipos de conservantes quím icos.Fuiaprendendo,m as tive um trabalho
enorm e para fazera diferenciação entre os que m e
causam ou não problem as alérgicos. N o entanto,
um a pessoa com poucas inform ações não tem condições de fazeresse discernim ento.
É im portante o projeto que tram ita na C asa sobre o assunto,e espero que a pressa e o interesse
daqueles que querem atender à tese da liberação
não prejudiquem o debate no C ongresso N acional.
C om o,nesse caso,os danos são irreversíveis,será
m uito perigoso não discutirm os o assunto.
H averá um sem inário sobre esse tem a,um trabalho do SenadorLeom arQ uintanilha,do qualirem os participar, dentro das possibilidades do C ongresso N acional.Espero que haja outras discussões
nesse sentido.Inclusive o R elatordo projeto que tram ita nesta C asa deveria procedera um am plo pro-
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cesso de audiências públicas,convidando os cientistas contrários e a favordessa questão,visando a
um posicionam ento com relação ao projeto.
Sr.Presidente,a Floresta Am azônica tam bém
nos causa preocupação,em que pesem os avanços
ocorridos porinterm édio de ações pontuais,de program as pilotos bem -sucedidos que se podem transform ar em políticas públicas de desenvolvim ento
para a nossa região.H á tam bém alguns avanços políticos,com o a eleição de João Alberto C apiberibe e
de Jorge Viana,que estão apostando na idéia do desenvolvim ento sustentávele que,portanto,poderão
serum a referência positiva ou negativa:positiva,se
as teses que estão defendendo constituírem um m odelo que possa darrespostas econôm icas,sociais e
culturais para nossa região;negativa,se isso constituirum fracasso e se,realm ente,prevalecera tese
daqueles que dizem que,para desenvolvera Am azônia, tem -se que derrubar a floresta para plantar
capim ou fazer a exploração do ouro, jogando-se
m ercúrio nos rios;daqueles que vendem um a tora
de m ogno com 30 m etros de altura e 2,2 m etros de
diâm etro porR $25,00 nos altos rios,a qual,depois,
na Europa, transform a-se em cam as que custam
U S$3 m il.
Para se terum a idéia,um a árvore de m ogno dá
seis a oito m etros cúbicos de m adeira.C ada m etro
cúbico de m adeira dá para fazer,pelo m enos,cinco
a seis cam as.C ada cam a custa U S$3 m ilna Europa,
no entanto os seringueiros m orrem de fom e,vendendo toda a árvore porapenas R $25,00.Se essas teses perm anecerem ,com certeza,não prevalecerá a
Am azônia.
Entretanto,m uitas pessoas,até aqueles que
antigam ente tinham um discurso nefasto ao m eio
am biente,agressivo àqueles que defendiam essas
teses,hoje,graças a D eus,já com eçam a perceber
que esse cam inho é insustentável,que a Am azônia
não é eterna,que ela pode transform ar-se em um
grande deserto.Para evitarque isso ocorra,é preciso investirem tecnologia.São necessários investim entos que façam com que a parte que já está degradada,que já sofreu a ação do hom em – há um a
área significativa de ação antrópica na Floresta
Am azônica –,seja m ais bem aproveitada.
A E m brapa tem estudos que nos dão
conta de que podem os dobrar o nosso rebanho leiteiro,a nossa capacidade de produzir
bovinos e suínos,sem precisarderrubarum a
árvore.H á estudos que m ostram que a lavou ra branca – de feijão, arroz e m ilho –, com o
tradicionalm ente vinha sendo praticada na
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A m azônia, é m ais eficaz, se plantada no sul
ou centro-suldo País.Em nossa região,o correto é
apostarm os em cultura perm anente, com o, por
exem plo,a pupunha,para a fabricação de palm ito;é
serm os capazes de im plem entar um a agroindústria
que beneficie os produtos da floresta. Se, durante
100 anos,sobrevivem os com apenas dois produtos
da floresta,a castanha e a seringa,quão não será positivo,se form os capazes de variara nossa capacidade de explorá-los porm eio dos avanços técnicos no
cam po da biotecnologia? Enfim ,esses novos rum os
que poderem os darao desenvolvim ento da Am azônia é que garantirão a sua existência no futuro.
C om relação aos projetos de assentam ento,
foram assentadas 166 m il fam ílias em áreas de
floresta. N o caso da Am azônia, a m aior parte dos
assentam entos está dentro da Floresta Am azônica,o
que constitui um grande problem a em term os
am bientais. A pressão por terra ocorre no sul e
centro-sul do Brasil; apesar disso, ela vai ser
resolvida em nossa região,onde as condições são
m uito m ais difíceis em term os de investim ento, de
infra-estrutura e assim pordiante.
E o que é produzido em term os de dióxido de
carbono!N o ano de 1998,10% da quantidade de C O 2
que foijogada na atm osfera foram provenientes das
queim adas da Am azônia.
São m uitos os problem as que estam os vivendo
em term os am bientais,o que faz com que se tenha
um a atitude que,ao m esm o tem po,é de preocupação
e de desafio – desafio que deve serm uito grande no
sentido de darm os as respostas necessárias.
O SR. PRESIDENTE (R am ez Tebet) –
Senadora, apesar do brilhantism o do seu
pronunciam ento,lem bro V.Exª de que o seu tem po
se encontra esgotado. Pediria a V. Exª que
concluísse, o m ais rapidam ente possível, o seu
pronunciam ento.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC ) –
Agradeço a V.Exªporfazeroralm ente a advertência.
Eu estava de olho naquele “vagalum e” que fica
piscando na m esa.C om o ele não piscava,considerei
que estava m uito à vontade.
Para concluir,Sr.Presidente,gostaria de dizer
que nós,no C ongresso N acional,podem os contribuir
por m eio da realização do sem inário sobre os
produtos geneticam ente m odificados e por
interm édio de leis que possam efetivam ente
contribuirpara que o Brasilrealize o desenvolvim ento
sustentável.N esse sentido,há dois projetos de leide
m inha autoria: um regulam enta o acesso aos
recursos da nossa biodiversidade e foirelatado,nesta
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C asa,com brilhantism o,pelo SenadorO sm arD ias;o
outro cria um a reserva do Fundo de Participação para
os Estados com área de preservação perm anente,
tais com o reservas extrativistas e florestais ou áreas
indígenas, a fim de que tenham recursos para se
desenvolverem de form a sustentável.
Sendo aprovado este últim o, Estados com o
R oraim a terão, aproxim adam ente, por ano, R $30
m ilhões para investim ento em ciência e tecnologia,
bem com o para apoio à produção com vistas à
qualidade am biental.Estados,com o o m eu,que não
contam com um centavo para investim entos,teriam ,
no m ínim o,de R $18 m ilhões a R $20 m ilhões.
C onsidero esta um a contribuição do C ongresso
N acional,para que,em relação ao que as pessoas
vêm reclam ando tanto,que é um a regulam entação
que diz com o não pode serfeito e o que não pode ser
feito, passem os para outra form a: com o deve ser
feito, algo que necessita de pesquisa, de apoio
técnico e de recursos.Isso só poderá ocorrer,se for
feita a parte do Estado.
Pelo m enos no que se refere a essas
preocupações,sinto-m e bastante à vontade,porque
tenho oferecido contribuições na m edida do possível,
nesta C asa.
M uito obrigada.
Durante o discurso da Srª Marina
Silva, o Sr. Lúdio Coelho, 2º Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE (R am ez Tebet)– A M esa
agradece a com preensão da Senadora M arina Silva.
C oncedo a palavra ao Senador Leom ar
Q uintanilha,para um a breve com unicação.
Logo a seguir, falará o Senador O sm ar D ias,
que está inscrito.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO .
C om o Líder. Para um a breve com unicação. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a m inha intervenção, nesta tarde, é
sim plesm ente para lem brar aos nobres pares que,
am anhã,terá início a realização do sem inário sobre
clonagem e transgênicos, atendendo a um
requerim ento de nossa lavra, apoiado e aprovado
pela C om issão de Assuntos Sociais.
A idéia,Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,é trazer
para o âm bito do Congresso Nacional,foro legítim o para a
discussão das questões que interessam ao povo brasileiro,
tem asque já estão sendo m uito discutidosem outrospaíses
e,no Brasil,poroutros segm entos:as com unidades científica e acadêm ica,ossetoresinteressadosna produção de ali
-
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m entos e em outros ram os da indústria.Enfim ,a discussão já corre larga no Brasile vem ao encontro dos
interesses da sociedade brasileira.
Entendem os que, antes de produzirm os e
apresentarm os projetos sobre a clonagem de seres
vivos e dos transgênicos em território brasileiro,
devem os discutir o assunto de form a aprofundada,
trazendo ao conhecim ento dos Srs.Parlam entares o
sentim ento e o pensam ento da com unidade
científica, que vem dando grandes contribuições e
propiciando
avanços
im pressionantes,
principalm ente com relação à saúde e à agricultura,
haja vista as questões hoje bastante candentes na
discussão com relação à soja transgênica.
Já com eça a tom ada de posições tanto dentro,
quanto fora do Brasil. Sendo assim , precisam os
discutir, de form a m ais aprofundada, o que
entendem os serim portante para o uso da sociedade,
sem com prom etim ento da saúde e do m eio am biente
e de que form a poderem os propiciara continuidade
dos estudos científicos e tecnológicos com vistas aos
aspectos da clonagem e dos transgênicos.
Aproveito a oportunidade para convidaros Srs.
Senadores a participar desse sem inário e da
audiência pública prom ovida pelas C om issões de
Assuntos Econôm icos e de Assuntos Sociais,no dia
10,após o encerram ento do sem inário.
Essa seqüência de trabalhos e de discussões
trará certam ente subsídios e elem entos necessários
ao grande debate que deverá ocorrer no âm bito do
Senado e, depois, do C ongresso N acional, sobre
transgênicos e clonagem .
Sr.Presidente,esse assunto tem despertado o
interesse da C asa,principalm ente do SenadorO sm ar
D ias, um experto no assunto, da Senadora M arina
Silva e de outros nobres Parlam entares que, por
certo,darão um a contribuição m uito grande quando
da discussão nesse sem inário e,posteriorm ente,no
âm bito das C om issões e do plenário desta C asa.
M uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (R am ez Tebet)– C oncedo
a palavra ao SenadorO sm arD ias.
S.Exªdispõe de 20 m inutos.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR .Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,antesde iniciarm eu pronunciam ento,registro o falecim ento de um dos jornalistas m ais sérios e com petentes que conheci.Liones
R ocha,que ultim am ente escrevia a coluna “Porões do
Poder”no grande jornaldo Paraná A Gazeta do Povo,
faleceu nesse fim de sem ana,deixando um a lacuna
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enorm e no que se refere à inform ação do cenário político nacional,já que ele,além de grande jornalista,entendia com o poucos a política brasileira.C om sua form ação,inform ava com m uita segurança os leitores de
A Gazeta do Povo e de jornais com o O Paraná de
C ascavel.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,tam bém
abordareiassunto já exam inado pelosSenadoresLeom arQ uintanilha e M arina Silva,com aparte do SenadorLúdio C oelho,porque esse tem a não pode serdiscutido no cam po ideológico. Q uem quiser debatê-lo
deve ter o fundam ento técnico de quem dispõe pelo
m enos da curiosidade de lerartigos técnicos e do interesse de acom panharo que ocorre em todo o m undo.
Q uando se fala em transgênico,parece que estam os falando num m onstro que acabará com o m eio
am biente,com a saúde das pessoas,um m onstro que
vaidestruiro m undo.O consum idorque entrarnum superm ercado e se depararcom um transgênico corra,
porque aliestá um perigo para a hum anidade.
Esse ponto precisa serm uito bem esclarecido à
sociedade brasileira.N ão podem os discutir esse assunto sem um a dose m uito forte de responsabilidade.
O stransgênicosnão surgiram agora.D esde 1973 pesquisa-se na C alifórnia variedades transgênicas que
possam enfrentaro grande desafio do fim deste e do
com eço de outro século.
N ão podem os nos iludir,caso algum as revoluções não tivessem acontecido,m uita gente estaria
passando fom e neste m undo.H ouve revoluções tecnológicas que perm itiram um grande avanço na agricultura m undial. N os últim os 50 anos, a m édia de
produtividade cresceu 30% no m undo.Essa m édia
foiatingida em decorrência de pesquisas no setor
quím ico,outras no setorde m ecanização,m as sem pre surgiram a partirde trabalhos sérios realizados
porcientistasde todo o m undo.E se oscientistasse debruçaram sobre esse assunto foiexatam ente porvislum brarem ,daquia 15,20 anos,a questão da fom e,um a vez
que já tem os m ais de 800 m ilhões de pessoas passando
fom e.
A liás,é bom tam bém que se pergunte a esses 830 m ilhões o que pensam da introdução de
variedades transgênicas para aum entara produção de alim entos no m undo.N ão podem os ignorar:esses irm ãos estão hoje afastados do m ercado consum idorporque não têm acesso à com ida.
P recisam os de um a nova revolução
tecnológica que faç a com que o m undo passe de 4,2 para 6,5 bilhões de toneladas de
alim entos,m as não podem os fazer isso
de qualquer jeito, atropelando e colo -
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cando em prática tecnologias que possam
fazerm alà saúde hum ana e ao m eio am biente. M as não podem os discutir transgênicos
com o se estivéssem os discutindo um a coisa só.
N ão dá para m isturar,porexem plo,a soja transgênica que ganhou um gene porm eio da engenharia genética que lhe perm itiu sertolerante ao Roundup, um
herbicida glifosato,com o qualse faz a dessecagem
para o plantio direto em todo o m undo.Por ganhar
esse gene que lhe dá tolerância,é evitada a aplicação de dois outros tipos de herbicidas no com bate à
folha larga e à folha estreita.Portanto,sob o ponto
de vista am bientaltalvariedade de soja não pode
sercondenada.
Sob o ponto de vista da saúde hum ana,quatro
perguntas precisam ser respondidas para que
possam os im plantaros transgênicos em nosso País.
A prim eira:causa dano à saúde do consum idor? Q ue
danos? A segunda:causa danos ao m eio am biente?
Q uais os danos? E a terceira:causa erosão genética,
ou seja,variedades transgências têm a capacidade
de cruzar com variedades convencionais form ando
híbridos e, daí, prejudicam o crescim ento e a
evolução dessas variedades convencionais? Se não
causa erosão genética está respondida a pergunta.
M as outra pergunta não pode deixar de ser
respondida: interessa com ercialm ente ao Brasil a
im plantação das variedades transgênicas?
São quatro as perguntas que têm de ser
respondidas. E elas não podem ser respondidas
genericam ente, com o se todos os transgênicos
fossem iguais. H oje, por exem plo, há o tom ate
transgênico.O que é o tom ate transgênico? O tom ate
ganha um gene que lhe concede um a durabilidade
m aior depois da colheita. U m tom ate convencional
dura no m áxim o dez dias depois da colheita – talvez
nem isso,depende do clim a.O tom ate transgênico
dura 40 dias. E que benefícios isso traz ao
consum idor? M uitos são os benefícios,porque nós
sabem os que as perdas de alim entos por
deterioração podem serreduzidas de form a drástica
se tiverm os variedades transgênicas em outros
produtos.
N ão podem os discutiresse assunto ideologicam ente;pois ele é técnico,envolve um profundo conhecim ento científico.Já se discute a im plantação de
variedades de algodão transgênico,um a operação de
tingim ento em que a fibra do algodão será colorida.
H oje,o algodão é branco;dentro de alguns anos,poderem os estarproduzindo algodão colorido,de form a
que a corazulda cam isa do SenadorLúdio C oelho poderá virde algum a variedade de algodão transgênico.
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É evidente que nem tudo que é bom para os
Estados U nidos é bom para o Brasil– e essa generalização não quero fazer.M as será que os pesquisadores e a sociedade am ericana não estariam condenando o fato de que hoje 30 m ilhões de hectares de soja
nos Estados U nidos são ocupados por variedades
transgênicas? N o m undo, plantam -se, hoje, 40 m ilhões de hectares de transgênicos,sendo 30 m ilhões
nos Estados U nidos,6 m ilhões na Argentina e 4 m ilhões no C anadá.E estam os nos referindo a países,
pelo m enos os Estados U nidos e o C anadá,com um a
sociedade evoluída,que querdefenderos interesses
nacionais e leva em consideração tam bém , dentro
desse contexto dos interesses nacionais,a saúde do
consum idore a questão am biental.
Então,esta é um a questão que precisa ficarclara.Se tem os 40 m ilhões hoje e vam os plantar50 m ilhões até o ano 2000 – essa é um a projeção que já se
faz no m undo -.tam bém não podem os ignorarque a
C hina,que é um grande m ercado consum idor,está
hoje com prando e com ercializando os transgênicos.O
C anadá,osEstadosU nidos,a Argentina,o M éxico são
grandes com pradores de transgênicos.
H á 2 bilhões de pessoas consum indo transgênicosno m undo – 2 bilhõesde pessoasjá com em produtos transgênicos no m undo.E não m e parece honesto
divulgardados que não sejam devidam ente com provados pela ciência ou pelos pesquisadores.Q uando
se divulga,porexem plo,que,na Inglaterra,ratos alim entados com batatas transgênicas tiveram a saúde
prejudicada,tendo sido o cientista responsávelpela
pesquisa execrado pela grande m aioria da com unidade científica internacionalporterdivulgado resultados
de pesquisas não-com provados,parece-m e ser esta
um a atitude tam bém desonesta para com os que desejam um a inform ação séria a respeito do assunto.
C om o tam bém dizerque a variedade de m ilho transgênica m atou as borboletas, ou o pólen da variedade
transgênica m atou as borboletas,é igualm ente incorreto,porque tam bém essa é um a pesquisa,ou um resultado de pesquisa,ainda não-com provado.O sresultadosdessestestesainda não chegaram ao finale não
podem serdifundidos.O corre o m esm o quando
alguém faz um teste com um m edicam ento
para com bater a im potência,por exem plo,divulga o resultado e com ercializa o m edica m ento . D e repente, todo o m undo sai com prando o rem édio,achando que aquilo é bom ,
m as não é.D ivulga-se,por exem plo,u m rem édio que com bata o câncer,com ercializa-se esse rem édio e verifica-se depois que aquela pesquisa não foi
concluída.R esultados de pesquisas que não tenham
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sido concluídos não podem serpublicados e divulgados,porprejudicarem o interesse do cidadão.E esses resultados têm sido utilizados com o se fossem
conclusivos.
C onsidero que a C TN Bio tem sim capacidade
para dispensar o R im a, ou seja, o R elatório de
Im pacto Am biental, porque a ela deu-se essa
possibilidade,essa prerrogativa,pela leique a criou.
O resultado da votação da C TN Bio:11 votos a
favor e um contra, autorizando a introdução de
transgênicos. A C TN Bio é com posta por
representantes de setores da sociedade que,
inclusive,assum em a pesquisa científica neste País.
E é bom que se diga que os Estados U nidos
estão investindo U S$2 bilhões todos os anos, em
pesquisa científica,no que se refere ao avanço da
biotecnologia, sendo que 80% desse valor são
destinados à criação de fárm acos,e apenas 3% ,à
criação de variedades transgênicas. D e qualquer
form a,é um investim ento poderoso.E não podem os
deixarque outros decidam pelo Brasil.O Brasilé que
tem que decidir.
Por isso, gostaria de louvar a iniciativa do
Senador Leom ar Q uintanilha
ao
elaborar
requerim ento propondo um sem inário, a ser
organizado por duas C om issões. D iscutirem os o
assunto de form a responsável, técnica, trazendo
cientistas, pesquisadores. Q uem é contrário ou a
favorávelvaidizero porquê de sua opinião.M as terá
que fundam entar,quando disser que é contra ou a
favor, o depoim ento em
dados científicos
com provados. N ão vam os adm itir que aqui se
coloquem dados resultantes de pesquisa científica,
pois estaríam os iludindo a opinião pública. E isso
tam bém não é justo.
Assim ,gostaria de dizerque variedades transgênicas existem ,desde aquela que tem a possibilidade de darplum a colorida ou aquela que dá tolerância
à soja ao herbicida glifosato.N ão dá para m isturar
um a variedade com a outra,com o tam bém não se
pode generalizar a discussão dos transgênicos.Vam os particularizare discutirum a a um a,respondendo
a quatro perguntas:
Faz m alà saúde hum ana?
Faz m alao m eio am biente?
É bom com ercialm ente?
C ausa erosão genética?
Se houverresposta positiva a um a das perguntas,não devem os im plantaros transgênicos.Porém ,
se as quatro respostas não acusarem nenhum dano
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por aquela variedade de transgênico, com certeza,
devem os im plantá-los no Brasil.
SenadorLúdio C oelho,esse é o ponto principal
da questão:particularizarquala variedade que estam os discutindo e quais as suas conseqüências a essas quatro perguntas que fiz.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC )– Senador
O sm arD ias,V.Exªm e perm ite um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR ) – O uço-a
com prazer,Senadora M arina Silva.Só pediria que se
m antivesse dentro do tem po do aparte,porque norm alm ente aquio aparte tem sido m aiorque o discurso
do orador,para que pudesse continuaro m eu discurso.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC )– D eixo V.
Exªà vontade para fazera adm oestação quando julgar
que o m eu tem po já está vencido.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR )– N ão é adm oestação,Senadora M arina Silva.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC )– N ão,no
m om ento da m inha fala.Vou tentarserrápida.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR )– Então vou
adm oestar,se passarde dois m inutos.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC )– Faça isso,
porfavor.Só gostaria de observarque,prim eiro,acho
que as quatro perguntas que V.Exªfaz são as que estão tentando responder.O problem a é que,no Brasil,
antes de se responderàs quatro perguntas,de form a
apressada,já estão trabalhando no sentido de liberaro
cultivo dos transgênicos nos term os polêm icos em que
estão sendo colocados.U m outro aspecto:penso que
não deveríam os tratarcom o se fossem verdadeiros algozesda ciência aquelesque estão levantando pontos
de vista contrários,porque tam bém são cientistas e
pesquisadores.Lem bro-m e de que na Am azônia,há
20 ou 30 anos,algum as pessoas levantavam a problem ática do uso do D D T na borrifação das casas.N aquela época,alguns diziam que era um a asneira im aginar-se que causava danos à saúde.H oje,tem os m ilhares e m ilhares,talvez até m ilhões de pessoas,com
a saúde prejudicada pelo uso do D D T no com bate à
m alária.No entanto,aqueles que,no início,sem tese
com provada,levantavam com o observação que aquilo
poderia causardanos à saúde hoje têm razão,e as pessoas tiveram a sua saúde abalada,com seriíssim os problem as,com danosirreversíveis.E essespesquisadores
talvez já nem estejam m ais aquipara dizerque suas tesesestavam corretas.E aquelesque diziam que não havia nenhum problem a tam bém não aparecem para assum irque erraram .O utro aspecto que eu gostaria de observare que V.Exªtrata com m uita propriedade é que,
infelizm ente,o público que dom ina técnica e cientifica-
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m ente esse assunto é um a elite,SenadorO sm arD ias,
e a sociedade brasileira precisa estarinform ada.É por
isso que o C ongresso,sem paixões,não é um problem a ideológico,está preocupado em respondera essas perguntas de V.Exª.Essa é um a preocupação de
todos nós:se faz m alà saúde,se faz m alao m eio am biente, se há problem as em term os de m ercado –
essa tam bém é um a preocupação que deve serlevada em conta,porque é com ercial.Se respondidas positivam ente, não há nenhum problem a, pois não é
um a questão ideológica.O m elhoram ento vem sendo
feito pelas pessoas.Essas alterações científicas,que
vão além do m elhoram ento tradicionalm ente praticado pelas com unidades,levam -nos a todo um processo de m elhoram ento que já acarreta,digam os assim ,
um a alteração genética. Se isso for positivo, não
acarretarproblem as,não há porque ficarm os aquifazendo um cavalo de batalha.N ão é um a questão ideológica,de princípio,religiosa,enfim .C om relação a
patenteara vida,algum as ações que podem inclusive
terum questionam ento ético,de cunho bem m aior,aí
sim ,é um a outra polêm ica.M as nesse caso não,é
um a preocupação legítim a das pessoas, que não
querem vero m eio am biente danificado,não querem
terproblem as de saúde e outras conseqüências que
poderão advirdessas alterações que estão sendo feitas.Se da m esm a form a que os Estados U nidos,que
são um a referência para o m undo pelo avanço técnico,os europeus tam bém o são,assim com o os japoneses.Estam os diante de um a situação em que há
posições contrárias.O que o Brasilprecisa fazer?
Tersua própria posição,m as não de form a apressada.Para concluir...
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR )– Em bora já
tenha vencido o tem po,V.Exªpoderá concluir.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC ) – D epois
falareiem com unicação inadiável.M uito obrigada.
O SR. OSMAR DIAS (PSD B – PR )– Senadora
M arina Silva,com o V.Exªpode observar,não discordam os em tudo.C ontinuo insistindo em que,para discutiresse assunto,é preciso terum m ínim o de curiosidade para ler artigos técnicos, para saber, por
exem plo,que a pesquisa sobre o m ilho que m atou as
borboletas não foiconcluída.N ão podem os,de form a
algum a, particularizar a questão dos transgênicos.
Trata-se de um assunto nacionalque não pode ser
decidido porEstados.Se um Estado opta porplantar
soja transgênica e o outro não,há prejuízo no conceito
do País internacionalm ente,no que se refere ao m ercado exterior, cada vez m ais com petitivo. D a form a
com o algum as pessoas com entam , fica parecendo
que os agricultores brasileiros são os m aiores agres-
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sores do m eio am biente.N a verdade,esses o preservam , porque fazem a conservação do solo, porque
plantam a m ata ciliare obedecem a leis que,m uitas
vezes,são criadas porO N G s só para gerarações na
Justiça e darlucro a alguém .Enfim ,são os proprietários rurais que fazem a conservação,a preservação do
m eio am biente.Eles não falam ,fazem e porisso não
m erecem estarsem pre sendo julgados com o se fossem oscausadoresda degradação do m eio am biente.
Porúltim o,obedecendo ao m eu tem po,Sr.Presidente,quero dizerque há m uito interesse que às vezes é com prado poraqueles que são contra o avanço
tecnológico.O m ercado de fertilizantes ou agroquím icos, defensivos agrícolas ou agrotóxicos no País já
chega a quase U S$3 bilhões; no m undo chega a
U S$30 bilhões.Significa que há m uita gente interessada nisso,e precisam os tom arcuidado.N ão podem os
trataresse assunto da form a apaixonada com o alguns
estão fazendo,nem de form a irresponsável.É preciso
darresposta a essas quatro perguntas para que possam os im plantaresse novo tipo de produção.
N ão podem os acusaro G overno,que está liberando o plantio de soja transgênica,porque as quatro
respostas em relação à soja transgênica para m im já
estão dadas.A soja transgênica que está sendo liberada, com provou-se cientificam ente, não causa
dano à saúde;ao contrário de causardanos,ela
traz benefícios ao m eio am biente;não causa erosão genética,porque não há o cruzam ento de variedades transgênicas com convencionais.O que
se discute é se com ercialm ente é bom ,porque a
U nião E uropéia,que com pra 70% do nosso farelo
de soja, não quer consum ir soja transgênica, o
que é um direito que a U nião E uropéia tem .Tam bém é um direito que vaiserdado ao produtor:a
opção entre plantar a soja transgênica ou a convencional. D entro desse direito, o G overno está
sendo responsávelao dar o prim eiro passo com
relação aos transgênicos,com m uita cautela,m as
com a devida atualidade e oportunism o para que
não fiquem os aguardando cinco ou dez anos até
que o m undo resolva o que o B rasildeve fazer.O
B rasildeve terautonom ia e soberania para decidir o que vaiser feito. P or isso, m ais um a vez,
quero louvaro nosso com panheiro S enadorLeom arQ uintanilha pela iniciativa de criara oportunidade de term os um sem inário para debater
com responsabilidade e com fundam ento técnico
esse assunto para que cada um tom e a sua decisão.
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Durante o discurso do Sr. Osmar
Dias, o Sr. Ramez Tebet, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC )– Sr.
Presidente,peço a palavra para um a com unicação
inadiável,no tem po oportuno julgado pela M esa.
O SR. PRESIDENTE (M ozarildo C avalcanti) –
Fica registrado o pedido de V.Exª.
C oncedo a palavra ao próxim o oradorinscrito,
SenadorR am ez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PM D B – M S.Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente,Srªs.e Srs.Senadores,a Senadora M arina Silva,ao fazeruso da palavra,disse bem quando
falou que o m eio am biente não pode sercom em orado
em um só dia.S.Exªdisse que estávam os com em orando no Brasilnão m ais o D ia do M eio Am biente,
m as a Sem ana do M eio Am biente.Se S.Exª m e
perm itir, acrescentareique há determ inadas com em orações que se fazem no dia-a-dia.São essas que
procuram realm ente a preservação da natureza,daquilo que D eus colocou à disposição do hom em .
O cupo esta tribuna para lem brar que há dois
anos, em
m arço de 1997, os cidadãos
sul-m ato-grossenses do M unicípio de Porto M urtinho
organizaram um a grande m anifestação em defesa da
preservação do m eio am biente.O s cidadãos de Porto
M urtinho se insurgiram contra a pesca predatória praticada naquela região.Já naquela oportunidade,não
era nova a luta para im pedira ação crim inosa tanto de
m aus brasileiros com o de m aus paraguaios,que,interessados em lucros fáceis,aproveitavam -se da falha de legislação dos nossos países,principalm ente
no país vizinho Paraguai,para burlaras norm as que
regem a pesca no Brasil.U m ano antes,m obilização
idêntica obteve algum êxito junto ao Presidente do
Paraguai,que baixou um a resolução proibindo a pesca com rede tam bém do lado paraguaio – resolução
essa que foi revogada, lam entavelm ente, naquela
ocasião,em poucos dias.Assim ,a nova m anifestação popularorganizada era justa e m ostrava a consciência do povo sul-m ato-grossense com relação à
im portância da preservação do m eio am biente e da relevância do rio Paraguaipara a econom ia regionale
brasileira.
N aquela oportunidade,ocupeia tribuna do Senado em solidariedade aosm eusconterrâneosda cidade
de Porto M urtinho e previque a m anifestação,aquela
m obilização,apesarde im portante,poderia não resultarna solução adequada para o problem a.Fiz então
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um veem ente apelo ao M inistério das R elações Exteriores do Brasilpara que tom asse urgentes providências para a elaboração de um acordo binacionalque regulam entasse a pesca nos rios que nós dividim os com
o Paraguai.R ecordo-m e que o M inistério das R elaçõesExteriores,desde então,desenvolveu am plasnegociaçõescom o paísvizinho.Sem pre fom osao M inistério em busca de inform açõesa respeito do andam ento
das negociações que os dois países,por interm édio
das suas respectivas chancelarias, desenvolviam
para,finalm ente,acontecero que aconteceu:no dia 20
de m aio próxim o passado,Sr.Presidente,Srªs e Srs.
Senadores,o Brasil,representado pelo Sr.M inistro das
Relações Exteriores,Luiz Felipe Lam preia,e o Paraguai,tam bém representado pelo seu Sr.M inistro,perante o G overnadordo m eu Estado,perante os Senadoresda R epública,perante a nossa Bancada,assinaram um acordo que possibilita o reerguim ento da econom ia daquela região e,principalm ente,a preservação da fauna aquática do Pantanal.
Foium a vitória.Faço este registro porque estam os na Sem ana do M eio Am biente.Apresento isso
com o um fato positivo, altam ente prom issor para o
m eio am biente e para a econom ia do m eu Estado,
M ato G rosso do Sul.Foi,sem dúvida nenhum a,um a
vitória de todososbrasileiros,m asespecialm ente um a
vitória dos sul-m ato-grossenses,que não se calaram
ante as dificuldades,que se m obilizaram ,que fizeram
sua voz chegaraos que detêm o poderde decisão.Foi
um vitória da diplom acia brasileira que honra,assim ,a
sua tradição de com petência e de eficiência.
O acordo prevê m edidas m ínim as para o pescado.Proíbe,porexem plo,a utilização de redes,
tarrafas, espinhéis, anzóis de galho, arm adilhas
subm ersas e explosivos nos rios lim ítrofes dos
dois países. Beneficia tam bém o turism o já que,
possibilitando o controle da pesca com ercial,garantirá o potencial pesqueiro nos rios Paraguai,
Paraná e Apa,atraindo os pescadores am adores e
beneficiando tam bém as inúm eras com unidades
ribeirinhas, inclusive indígenas paraguaios, cuja
subsistência foiam eaçada pela dim inuição dos peixes.
A credito,S r.P residente,que se trata de
um a notícia alvissareira para com em orarm os
no D ia do M eio A m biente,com o tam bém é alvissareiro dizer que esteve presente no m eu
E stado, em P orto M urtinho, o M inistro dos
Transportes,E liseu P adilha,reinaugurando –
por assim dizer – o porto daquela cidade e
presenciando o carregam ento de algum as to-
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neladas de açúcar produzidas no E stado de
M ato G rosso,que seriam transportadas pelo
rio P araguai em em barcações perfeitam ente
adequadas até o seu destino:o U ruguai.As em barcações eram perfeitam ente adequadas porque a filosofia do desenvolvim ento sustentado no que se refere
ao transporte hidroviário do País,Sr.Presidente,Srªs
e Srs.Senadores,há de seraquela que todos nós estam os adotando,isto é,adaptar a em barcação aos
rios e não o contrário,para não agredira natureza e
para preservarnossos rios e nosso m eio am biente.
Esses dois fatos auspiciosos aconteceram no
Estado de M ato G rosso do Sule quero lem brá-los
porque ocorreram praticam ente na véspera das
com em orações do D ia do M eio Am biente.Q uando se
discutem aquim edidas ainda altam ente duvidosas,
estou certo de que trago a esta C asa dois fatos
altam ente positivos e que bem retratam que a
sociedade brasileira está consciente da sua
responsabilidade.Ela está se conscientizando de que
deve prom over o desenvolvim ento, m as que este
deve serauto-sustentávele que devem os protegera
natureza que D eus nos deu.
C om o registro nesta C asa desses dois fatos
acontecidos em M ato G rosso do Sul, trago m inha
m odesta colaboração à com em oração da sem ana do
m eio am biente,que se festeja ainda hoje.
M uito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ramez
Tebet, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Luiz Otávio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio)– C oncedo a
palavra ao Senador M ozarildo C avalcanti. S. Exª
dispõe de 20 m inutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – R R .
Pronuncia o seguinte discurso.)– Sr.Presidente,Srªs
e Srs.Senadores,é de aflitiva carência de recursos a
situação da esm agadora m aioria dos M unicípios
brasileiros.O PoderPúblico localpresencia a penúria
e as necessidades da população, recebe dela as
dem andas,as pressões e pouco pode fazer,dada a
atualestrutura das finanças públicas,estrutura que
desfavorece o M unicípio, deixa-o sem pre com o
pedinte, “de pires na m ão”, a m endigar verbas.
Lam entávelsituação,quando o idealseria o inverso,
seria verm os as prefeituras dotadas dos recursos
necessários,prom ovendo,com soluções criativas,a
educação, a saúde, a geração de em pregos, a
segurança,o estím ulo à atividade produtiva.
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Ainda tem m uito valor, e deve sem pre ser
relem brado,o velho dito de que o cidadão vive no
M unicípio,antes de viverno Estado ou na U nião.É no
M unicípio que a sociedade tem oportunidade de se
tornar coesa, de fincar raízes, de criar projetos de
vida, de m obilizar-se, de participar, de gerir-se, de
fiscalizar,de exigir.
É no M unicípio que se estruturam as
associações de produtores rurais e as associações
com erciais, m obilizadoras
das
capacidades
produtivas, geradoras de prosperidade. É no
M unicípio que estão as bases dos sindicatos e das
cooperativas. É no nível local que se dá a
participação com unitária e a dem ocracia participativa.
É lá que os pais podem se organizarpara m elhorara
educação, base para a construção de qualquer
projeto nacionalsério. É lá que a população pode
contribuirpara iniciativas coletivas da com unidade e
do Poder Público, na alfabetização, na habitação
popular,na urbanização,na extensão dos serviços de
saúde,no aperfeiçoam ento do transporte coletivo,na
segurança,nas m ais variadas saídas criativas para a
m elhoria dascondições de vida das populações,com o
testem unham tantos program as bem -sucedidos por
este Brasilafora.
Para que se realize o potencialde criatividade e
de m obilização contido nos M unicípios,para que as
necessidades rurais prem entes do povo lá sejam
atendidas são necessários recursos. R ecursos que
faltam na atual divisão do bolo tributário e
orçam entário que tem os no Brasil.É verdade que a
C onstituição de 88 esboçou um a tendência
descentralizadora, aum entando potencialm ente as
receitas m unicipais. M as esse m ovim ento foi
frustrado porvários fatores.
Prim eiro,a U nião,am eaçada pela insolvência,
tratou de aum entarsua fatia no bolo,criando tributos
não partilháveis com os M unicípios, com o são as
conhecidas “contribuições” que incidem sobre as
em presas.Além disso,procurou aliviarseu déficitpor
m eio do m ecanism o do Fundo de Estabilização
Fiscal,desastroso para os M unicípios.
O utro fator é o freqüentem ente decepcionante
desem penho do IC M S. Alguns Estados arrecadam
m uito pouco, reduzindo o que devem com partilhar
com os M unicípios. D epois, com o m esm o efeito,
tem os a praga das isenções fiscais,algum as delas
fruto da cham ada guerra fiscal.
Por fim , a arrecadação federalcom partilhável
com os M unicípios tam bém está longe de atingir o
seu potencial, haja vista o depoim ento recente do
Secretário da R eceita Federal nesta C asa, que
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apontou toda sorte de perdas por sonegação e
evasão fiscal.
Por outro lado, nos últim os anos, cresceram
enorm em ente as despesas dos M unicípios.
Pressionados pelas carências da população, eles
assum em forçadam ente responsabilidades cada vez
m aiores na prestação de serviços de educação,
saúde, transporte coletivo, bem
com o em
investim ento de infra-estrutura,com o saneam ento,e
habitação popular.
Para tudo o que os M unicípios estão realizando
e para o m uito que ainda deveriam fazer, são
necessárias m aiores receitas, receitas próprias e
receitas de transferências.
H oje, na grande m édia dos M unicípios
brasileiros,as receitas dependem ,em cerca de dois
terços, de transferências da U nião e dos Estados,
ficando um terço por conta da arrecadação própria.
Essa grande m édia incluitodasasregiõesdo País,na
sua diversidade, capitais e interior, M unicípios
grandes ou pequenos,prósperos ou pobres.
D as
receitas
próprias, os
principais
com ponentes são, pela ordem , ISS, IPTU , taxas
diversas e o ITBI. D as receitas de transferências,
63,7% das receitas totais,30,4 vêm do IC M S;18,7 do
FPM ; e 10,6 são transferências voluntárias, não
im postas pela C onstituição .
Essa grande m édia encobre um a enorm e
variedade de situações, com o, por exem plo,
diferenças entre capitais e interior.O interiordepende
de transferências em 74,3% ;as capitais,na m édia,
som ente em 43% .A participação relativa do FPM é
quatro vezes m aior, na m édia, nos M unicípios do
interior;a do ISS é quatro vezes m aior,na m édia,nas
capitais. M uito pesa tam bém a gestão regional. As
receitas próprias dos M unicípios,com percentualde
suas receitas totais, são em ordem crescente: no
N ordeste,17,5% ;no N orte,19,7% ;no C entro-O este,
20,1% ;no Sul,27,9% ;e no Sudeste,39,2% .
C om o seria de esperar, a região N orte é das
m ais desfavorecidas.
Todas essas estatísticas,no entanto,não conseguem revelaro m ais im portante:a disparidade,o abism o existente entre essas receitas e os desafios que os
M unicípios enfrentam ,abism o que torna urgente repensara estrutura tributária do Brasil.Precisam os de
um a reform a tributária no Brasil.Precisam os de um a
reform a tributária que,porum lado,desonere as em presas das penalidades contra a produção e,poroutro,reconheça que os M unicípios precisam de m ais recursos.E não basta a reform a pura e sim ples.É preci-
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so o verdadeiro e novo pacto federativo,que ajuste as
m uitas atribuições e com petências que vêm recaindo
sobre os M unicípios,e um a arrecadação condigna.É
preciso reforçara ação do PoderPúblico nos M unicípios,já que é alique o brasileiro vive.
Junto com essa reform a,com esse novo pacto
federativo,é necessário criar m ecanism os que apoiem ,incentivem e assessorem os M unicípios no sentido de que possam reforçare tornarm ais eficaz sua arrecadação própria.E a reform a tributária não pode deixarde preverm edidas que garantam ,na transição do
atualsistem a para o sistem a futuro,o crescim ento seguro das receitas m unicipais,a salvo de acidentes devidos à súbita alteração do perfildos tributos.
Sr.Presidente,os M unicípios,principalm ente os
m ais carentes,precisam verreforçadas as suas receitas.A causa m unicipalista vaitornando-se um a prioridade nacional.O s cofres m unicipais se acham lam entavelm ente insuficientes frente às necessidades que
devem atender.Em m eu Estado,porexem plo,é desoladora a im potência das pequenas prefeituras diante
dosdesafioscom que se deparam ,porpura falta de recursos.
É preciso descentralizaro Brasiltam bém sob a
ótica fiscal.N ão faltam propostase boasidéias,do m ovim ento m unicipalista e de diversos estudiosos da
questão.Esta C asa tem de se postarreceptiva a essas
idéias e propostas.
Era o que tinha a dizer.M uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio)– C oncedo a
palavra à nobre Senadora M arina Silva,Líderdo Bloco
de O posição,para um a com unicação inadiável,pelo
prazo de cinco m inutos,nos term os do art.14,inciso
VII,do R egim ento Interno do Senado Federal.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC .Para
um a com unicação inadiável.Sem revisão da oradora.)
– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,quero fazer
um breve registro de um episódio que ocorreu no Distrito
Federal,envolvendo um a instituição problem ática:o Caje.
É do conhecim ento de todos o quão tem sido difícillidar
com os m enores infratores.
Na época em que o PT era G overno aquino Distrito
Federal,alguns Secretários foram afastados em função
dos problem as aliocorridos.
No dia 2 do corrente,lendo m atéria veiculada em jornaisde B rasília,com o,porexem plo,o Correio Braziliense,fiqueiestarrecida com o depoim ento de
um a m ãe.Ela dizia que,m inutos antes de serassassinado,o seu filho de 18 anos ligara para ela,
pedindo,pelo am or de D eus,que o retirasse da
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ala em que estava sendo posto,porque tinha certeza
de que seria assassinado.
C om o m ãe,sentia dordaquela outra m ãe,que,
im potente,não pôde levar socorro ao filho,m esm o
sabendo serum infrator.
Fiqueiterrivelm ente consternada com a postura
dos responsáveis por aquele órgão – que pretende
prom over a correção e a justiça –, colocando um
m enorinfratorem um a ala onde se sabia,caso para lá
fosse enviado,seria assassinado.
Logo, é fundam ental que as autoridades
com petentes e os órgãos que respondem pelas
ações judiciais referentes à criança e ao adolescente
prom ovam a devida investigação com relação a esse
episódio.
O s m enores infratores que deram cabo desse
jovem têm a sua culpa,m as as autoridades que alio
colocaram ,sabendo que ele seria assassinado,têm
um a responsabilidade m aior, porque justiça não é
vingança.A justiça está relacionada a um espaço na
sociedade em que aquele que com eteu um a infração
pagará pelo erro com etido e, se possível, em se
tratando de um a instituição adequada,será corrigido
para serreintegrado à sociedade em condições de se
m anter no convívio social em perfeita adaptação.
Pelo m enos é nisso que acredito quando penso na
Justiça,na segurança e nas instituições responsáveis
pela realização dessa tão im portante tarefa da nossa
sociedade.
Estou acom panhando o caso porm eio da m inha
assessoria.C ontudo,quero esclarecerque não faço
essa ponderação pelo sim ples fato de o G overnador
agora ser o Sr.Joaquim R oriz,ainda porque esses
problem as já ocorriam antes naquela instituição,
m esm o na época do G overno do Sr. C ristovam
Buarque, que, graças a D eus, nunca se om itiu.
Tam bém não estou querendo dizer que o atual
G overnadoresteja se om itindo,até porque o caso é
recente. Espero que providências estejam sendo
tom adas.
N a verdade,isso m e dóim uito.Tenho um a filha
de 18 anos,um filho de 16,um a filha de 9 e um a filha
de 7 e não consigo im aginar nenhum deles m e
telefonando,pedindo socorro,pedindo que o retire de
um lugar onde,ele sabe,será assassinado.O que
pode sentirum a m ãe ao ouvirseu ente querido dizer
essas palavras e, em seguida, o fato vir a
consum ar-se?
Já tive experiências dolorosas nesse sentido,
ouvindo pessoas dizerem que seriam assassinadas
poroutros m otivos,com o C hico M endes,que,m uitas
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vezes, confidenciou-m e que seria assassinado.
Q uando tornávam os públicas as am eaças que ele
recebia,a im prensa localo ridicularizava,com o se ele
quisesse fazerprom oção pessoal.C erto dia ele m e
disse:“Eles só vão acreditarno que digo quando eu
for assassinado”. É claro que eles acreditavam ; é
claro que eles sabiam .
Ainda que seja outro caso,essa experiência foi
m uito dolorosa para m im com o tam bém foi m uito
doloroso tom ar conhecim ento de que aquela m ãe
ouviu o depoim ento de seu filho e que,em seguida,
foiassassinado.
C om o m ãe, com o m ulher, com o Senadora,
em bora não tenha a com petência para m e dirigirao
G overno do Estado,pretendo,através do C onselho
N acionalde D efesa dos D ireitos H um anos,vero que
é possívelfazerpara ajudara discutirum problem a
tão com plicado com o é a questão da violência,
especificam ente da violência praticada porm enores
ou porjovens infratores.
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio) – A
Presidência recebeu a M ensagem nº125,de 1999 (nº
760/99, na O rigem ), de 2 do corrente, pela qualo
Presidente da R epública com unica que se ausentará
do País nos dias 6 e 7 de junho, com objetivo de
realizar visita de trabalho à Argentina a convite do
Presidente C arlos M enem .
É a seguinte a m ensagem recebida:
MENSAGEM Nº 125, DE 1999
(Nº 760/99, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
D irijo-m e a Vossas Excelências para inform á-los de que m e ausentareido País nos dias 6 e 7
de junho corrente,com objetivo de realizarvisita de
trabalho à Argentina a convite do Presidente C arlos
M enem .
Brasília,2 de junho de 1999.– Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio) – O Sr.
SenadorEduardo Siqueira C am pos enviou discurso à
M esa para serpublicado na form a do disposto no art.
203 do R egim ento Interno.
S.Exªserá atendido.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO)– Sr.Presidente,Sras e Srs.Senadores,qualquerpaís
que pretenda tornar-se efetivam ente desenvolvido,proporci
onando qualidade de vida à sua população,tem de disporde
Agriculturaforte,nãoapenasparaalim entarseushabitantes,inclusive com program as de segurança alim entar,assim com o
para carreardivisas,com asexportaçõesde grãose frutas.
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O ra,já foiexaustivam ente cantado em prosa e
verso que o Brasil, com sua im ensidão territoriale
suas extensas terras agricultáveis, com im portante
diversificação clim ática, deveria ser o “celeiro do
m undo.”

O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio)– N ada m ais
havendo a tratar,a Presidência vaiencerraros trabalhos,lem brando às Senhoras e Senhores Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de am anhã,a realizar-se às14 horase 30 m inutos,a seguinte:

Por que, entretanto, ao finaldo m ilênio, essa
m eta ainda não foialcançada? Porque continuam os,
ao contrário,a im portaralim entos,até m esm o arroz,
feijão e trigo,dentre outros?
A resposta é óbvia:porque inexiste um a política
agrícola eficiente,que privilegie a produtividade e que
proporcione estím ulos ao pequeno produtor.

ORDEM DO DIA

A propósito, recente estudo prom ovido pela
U niversidade do R io de Janeiro concluiu que
sim plesm ente 6,7 m ilhões de pequenos agricultores
estão com sua sobrevivência seriam ente am eaçada,
porque estão plantando e criando anim ais em níveis
de produtividade excessivam ente baixos.
Essa situação dram ática acontece, Sr.
Presidente,porque,com o responde a pesquisadora
Beatriz de Albuquerque,coordenadora de pesquisa,
é preciso que os lavradores produzam “...algo que dê
renda m onetária,com acesso ao crédito,à tecnologia
e ao m ercado”.
O ra, essas condições inexistem atualm ente,
im pedindo o desenvolvim ento rural, e exigindo a
m elhoria das condições de produção no cam po,por
interm édio de concretas ações governam entais.
É essencial, por conseguinte, para que este
País ingresse no ano 2000 com o, de fato, e não
retoricam ente, um a potência em ergente, que a
Agricultura seja priorizada,e,nesse contexto,que os
pequenos lavradores m ereçam atenção especial,
com criação de cooperativas,utilização dos insum os
adequados e ajuda técnica governam ental.
N o Estado do Tocantins,porexem plo,que está
em região essencialm ente agropecuária,a adm inistração estadualtem im plantado vários program as de
assistência aos pequenos e m édios lavradores,m as
sem um a nova política agrícola federal,as iniciativas
em questão esbarram na falta de crédito e de acesso à
tecnologia.
Porisso,apelam os,desta tribuna,ao Sr.M inistro
da Agricultura e Abastecim ento,Francisco Sérgio Turra,para que,na nova política agrícola a serim plantada
no País,os pequenos agricultores tenham a atenção
que m erecem ,e possam com m aiscrédito,assistência
e acesso aos insum os,não apenas sobreviver m as
produzirm ais e fortalecernossa Agricultura.
Era o que tínham os a dizer.

–1–
PR O JETO D E LEID A C ÂM AR A N º9,D E 1999
D iscussão,em turno único,do Projeto de Leida
C âm ara nº 9,de 1999 (nº 4.812/98,na C asa de origem ),de iniciativa do Presidente da R epública,que
dispõe sobre as norm as gerais para perda de cargo
público porexcesso de despesa e dá outras providências,tendo
Pareceres da C om issão de C onstituição,Justiça
e C idadania,R elator:SenadorFrancelino Pereira,sob
nºs:
– 173,de 1999:1ºpronunciam ento:(sobre o Projeto),favorável,com votos contrários do SenadorAm ir
Lando,e,em separado,dosSenadoresAntonio C arlos
Valadares e José Eduardo D utra;e
– 254,de 1999:2º pronunciam ento:(sobre as
Em endas nºs 1 a 4,de Plenário),pela rejeição,com
votos contrários dos Senadores R oberto Freire,José
Eduardo D utra e Jefferson Peres.
–2–
PAR EC ER N º301,D E 1999
(Votação secreta)
D iscussão,em turno único,do Parecernº301,de
1999,da C om issão C onstituição,Justiça e C idadania,
R elator:SenadorÁlvaro D ias,sobre a M ensagem nº
116,de 1999 (nº662/99,na origem ),através da qualo
Presidente da R epública subm ete à deliberação do
Senado a escolha do D outor Jorge Tadeo Flaquer
Scartezzini,Juiz do TribunalR egionalFederalda 3ª
R egião,com sede na cidade de São Paulo – SP,para
exercer o cargo de M inistro do Superior Tribunalde
Justiça,na vaga decorrente da aposentadoria do M inistro C id FlaquerScartezzini.
–3–
PAR EC ER N º302,D E 1999
(Votação secreta)
D iscussão,em turno único,do Parecernº 302,
de 1999,da C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania, R elator: Senador: Edison Lobão, sobre a
M ensagem nº117,de 1999,(nº663/99,na origem ),
através da qualo Presidente da R epública subm ete
à deliberação do Senado a escolha da D outora Elia
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na Calm on Alves,Juíza do TribunalRegionalFederalda
1ª R egião, com sede em Brasília, D istrito Federal,
para exercero cargo de M inistra do SuperiorTribunal
de Justiça,na vaga decorrente da aposentadoria do
M inistro Adhem arFerreira M aciel.

O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio) – Está
encerrada a sessão.

–4–
PAR EC ER N º303,D E 1999
(Votação secreta)

––––––––––

D iscussão,em turno único,do Parecernº303,
de 1999, da C om issão de C onstituição, Justiça e
C idadania,R elator:SenadorC arlos W ilson,sobre a
M ensagem nº 118,de 1999 (nº 664/99,na origem ),
através da qualo Presidente da R epública subm ete à
deliberação do Senado o nom e do D outorFrancisco
C ândido de M elo Falcão N eto, Juiz do Tribunal
R egionalFederalda 5ªR egião,com sede em R ecife,
Estado de Pernam buco, para exercer o cargo de
M inistro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga
decorrente da aposentadoria do M inistro José
Anselm o de Figueiredo Santiago.

–5–
PAR EC ER N º304,D E 1999
(Votação secreta)
D iscussão,em turno único,do Parecernº304,
de 1999, da C om issão de C onstituição, Justiça e
C idadania,R elator:SenadorLúcio Alcântara,sobre a
M ensagem nº 122,de 1999 (nº 672/99,na origem ),
através da qualo Presidente da R epública subm ete à
deliberação do Senado o nom e do D outor Paulo
Benjam in Fragoso G allotti, D esem bargador do
Tribunalde Justiça do Estado de Santa C atarina,para
exercero cargo de M inistro do SuperiorTribunalde
Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do
M inistro R om ildo Bueno de Souza.
–6–
PAR EC ER N º317,D E 1999
(Votação secreta)
D iscussão,em turno único,do Parecernº317,
de 1999, da C om issão de Assuntos Econôm icos,
R elator:SenadorG eraldo Althoff,sobre a M ensagem
nº 120,de 1999 (nº 665/99,na origem ),através da
qual o Presidente da R epública subm ete à
deliberação do Senado o nom e do Senhor M ércio
Felsky, para exercer o cargo de C onselheiro do
C onselho Adm inistrativo de D efesa Econôm ica –
C AD E,do M inistério da Justiça,com m andato de 2
anos.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 48 minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR LUIZ OTÁVIO NO DIA 4 DE
JUNHO DE 1999, QUE SE REPUBLICA A
PEDIDO DO PARLAMENTAR:
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,venho à tribuna
nesta m anhã, prim eiro, para relatar a viagem que
fizem os a Itaituba, em com panhia do M inistro dos
Transportes,Eliseu Padilha,e dos Senadores Blairo
M aggi, C arlos Bezerra, Jader Barbalho, Jonas
Pinheiro e G ilvam Borges,quando,pela prim eira vez,
o Estado do Pará, e principalm ente aquela região,
através da BR -163, que liga C uiabá a Santarém ,
recebeu 75 carretas carregadas de soja com destino
aos Estados U nidos e aos países europeus.
Por iniciativa do Senador Blairo M aggi,com a
presença dos Vice-G overnadores dos Estados do
Pará e do M ato G rosso, os Srs. H ildegardo
Figueiredo N unes e R ogério Sales,respectivam ente,
realizou-se,pela prim eira vez,o em barque de m ais
de duas m il toneladas de soja produzida no
C entro-O este, principalm ente no Estado de M ato
G rosso,usando a BR -163.
Essa rodovia já está pavim entada até o Estado
de M ato G rosso.N o trecho do Estado do Pará,quase
m il quilôm etros concluirão essa grande obra que
representará a redenção das regiões C entro-O este e
N orte do País e,com certeza,dará oportunidade para
que os exportadores brasileiros e o G overno
brasileiro viabilizem as suas contas.Segundo afirm ou
o Senador Blairo M aggi, nos prim eiros cinco anos,
esse novo corredor transform ará aquela região e o
País num grande potencial exportador. N esse
período,aquela região terá oportunidade de exportar
m ais de três m ilhões de toneladas; em dez anos,
chegarem os a m ais de seis m ilhões de toneladas,
ultrapassando Paranaguá, no Estado do Paraná, e
Santos,no Estado de São Paulo.
H á um a explicação sim ples:a posição geográfica do Estado do Pará,na R egião Am azônica,proporciona a econom ia de três m ilm ilhas de distância de
qualquerm odalde transporte saindo de Paranaguá
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e de Santos.O Estado do Pará está lá no Norte do Brasil,
e a distância da nossa costa é de trêsm ilm ilhas,m aiscerca de m ile poucosquilôm etrosde rodoviasestaduaise federais,para que a produção agrícola possa serexportada.
Então,torna-se necessária – e todosnosm anifestam osda m esm a form a –,a união dasBancadasdosEstados que com põem aquela região,a participação dos G overnadores dos Estados e do G overno Federalpara que,
não m ais esse sonho,não m ais esse projeto,m as a reali
dade m ostre a pujança da nossa região e a viabilidade de
transform arm os os nossos recursos em recursos firm es e
sólidos,a fim de cooperarnas nossas exportações.São
projetosextrem am ente viáveis,com retorno im ediato;não
são projetos a longo prazo,com o sonhos e m ais sonhos,
m as,sim ,com o realidade.Novam ente,na presença do
M inistro dos Transportes,pedim os o em penho de S.Exª
no sentido de conseguira liberação de recursospara essa
obra tão im portante.É inadm issívelque som ente nesse
trecho a estrada não tenha condições de trafegabilidade.
O s recursos alocados no O rçam ento para a pavi
m entação da Rodovia Cuiabá/Santarém são bastante li
m itados para que realm ente essa obra possa se desenvolvere serconcluída.Há um projeto do M inistro Eliseu
Padilha,já em fase final,de financiam ento de US$300 m i
lhões,com recursos do Bird ou do Banco M undial,para a
conclusão dessa obra.O M inistro claram ente dem onstra a
sua boa vontade e o seu interesse.No entanto,o M inistério
dos Transportes não terá,dentro do O rçam ento,recursos
para pavim entaressa rodovia.Se houvera união dosexportadores,dos produtores de soja e dos G overnos dos Estados,poderem os,com certeza,viabilizaressa obra.
Recentem ente,o M inistro Pedro Parente esteve no
Pará para apresentarosnovoseixosde desenvolvim ento,
com um investim ento,para os próxim os sete anos,de
m ais de 17 bilhões na Região Norte do País.No Estado
do Pará,nesse período,serão investidos 5 bilhões para
obras de infra-estrutura e para obras com o a da BR-163,
da Hidrovia Araguaia-Tocantins,das eclusas de Tucuruí,
já iniciadas,da Hidrovia do Capim e da Hidrovia do M arajó.O svaloresalocadossão pequenos– surpreenderam o
M inistro Eliseu Padilha,com quem estivem os,juntam ente
com o M inistro M alan – se considerarm oso retorno desse
capital.Se apenaso Estado do Pará retorna com m aisde
US$2 bilhões,todososanos,na balança com ercial,com o
é possível,no caso de projetos tão pequenos,não serli
berado recurso algum até este ano? Dessa form a,fica
aquio m eu protesto.Vou continuara protestare a questionara liberação de recursos para essas obras tão im portantes.
Essa grande festa que vim oslá seria,e será,a oportunidade de transform arm os aquela região num pólo de
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desenvolvim ento,de geração de em prego e de renda.Vim os a vontade do produtor,do exportadorde soja,ultrapassando todososobstáculos,vencendo,passo a passo,
quilôm etro a quilôm etro,as dificuldades da rodovia Cuiabá-Santarém .Eleschegaram lá e m ostraram que é viável;
em barcam osa soja,que está chegando aosEstadosUnidos.E,para nossa grande surpresa,a soja que chega aos
Estados Unidos fica m ais barata US$10,00 a tonelada.
A partirdessa viabilidade,com a recuperação dos
preços,a soja brasileira terá condições de concorrernos
m ercados internacionais – no caso,a soja produzida nos
EstadosUnidos.Esse projeto encurtará asdistânciase facilitará o escoam ento.
Tem os,em Santarém ,um dos portos m ais profundos do Brasil,com 21 m etros de profundidade – diz o M inistro Padilha que é o porto m ais profundo do Brasil–,
onde situa-se a Hidrovia do Capim ,com m ais de 300 km
de hidrovia pronta,rio caudaloso,trafegabilidade,segurança para escoara produção.Com R$10 m ilhões,essa
obra será viabilizada.
Então,vejo e continuo a questionara falta de visão
prática e objetiva dosnossostécnicos,dosnossoscondutores da política econôm ica e da cham ada política desenvolvim entista.Elesprecisam realm ente conhecera região,
ouvira população dosEstadose dosm unicípios,para verem que a realidade é outra.O próprio M inistro Eliseu Padilha ficou im pressionado ao vero que se conseguiu com
tão pouco recurso e tão pouca tecnologia,apenas um sugadouro que transfere a soja do cam inhão para a barcaça
– barcaças grandes,que já estão sendo transportadas
através dos rios.É de fato um a obra sim ples.São coisas
que podem serfeitas e que,de im ediato,podem darum
resultado econôm ico e financeiro positivo.
Naquela região,a grande dificuldade era relativa à
energia.O Presidente Fernando Henrique Cardoso,num a
visão fantástica,com grande sensibilidade,conseguiu im plantaro Tram oeste,um a parceria entre o G overno Federale o G overno do Estado.Hoje,aquela região está totalm ente energizada.Vam os inaugurar,no finaldo m ês,em
Itaituba,a chegada do linhão de energia da usina de Tucuruí.Já inauguram os as de Santarém e Altam ira e,agora,
vam osinaugurara de Itaituba.Todo o Estado do Pará ficará energizado.Precisam osapenascom plem entara rodovia,porque os portos estão sendo preparados,as hidrovias existem ,e vam os fazercom que isso realm ente recupere a econom ia do País.
O Sr. Iris Rezende (PM DB – G O )– Perm ite-m e V.
Exªum aparte?
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– Concedo o aparte a V.Exª.
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O Sr. Iris Rezende (PM DB – G O )– M uito obrigado,
Senador Luiz O távio. Perm ita-m e cum prim entá-lo pelo
oportuno pronunciam ento proferido nesta m anhã.Entendo
que a nossa função nesta Casa é,sobretudo,a de alertar
perm anentem ente as autoridades responsáveis pela execução de projetos,responsáveis pelo PoderExecutivo no
que diz respeito a questões de elevado interesse do País.
V.Exªaborda,neste m om ento,um tem a m uito im portante:
o transporte;as hidrovias,principalm ente.O nosso País
tem vivido de equívocos e m ais equívocos.Um deles – e
grave – se deu quando o Paísdescuidou do transporte fluvialpara perm itiro desenvolvim ento do interiorbrasileiro,
paralisando as ferrovias e optando pelo transporte feito pelas rodovias,que é um dos m ais caros.As ferrovias,há
m aisou m enos50 anos,foram paralisadas.Q uanto à ferrovia que rasgava o Centro-O este,havia projetos em execução além de G oiânia.Esses projetos foram paralisados,
quando poderíam os estarhoje num a situação m uito m elhoraquino Centro-O este.A Ferrovia Norte-Sultam bém
encontrou sériasoposições,principalm ente porparte da eli
te em presarialdo eixo Rio-São Paulo,e não entendem oso
porquê.No Brasil,tem os um a m ania...Lem bro-m e bem
que,quando fuiem possado G overnadorem 1983,ao determ inara pavim entação de um a rodovia da região sudeste
de G oiás,ao invésdo cum prim ento da ordem – estávam os
nosprim eirosdiasde governo;não entendiam a m inha m aneira de governar–,foiem itido um parecerdo Departam ento de Estradas de Rodagem no sentido de que o núm ero de veículos diários naquela rodovia não justificava
aquele investim ento.A m inha resposta foia seguinte:“Não
estou perguntando,estou determ inando”.A região,pavi
m entada, transform ou-se adm iravelm ente em 15 anos.
Com o exigirnúm ero de veículosse a rodovia não perm ite o
tráfego? Com o esperaraum ento da produção da região se o
escoam ento dessa produção se torna difícil? M as tudo isso,
respeitávelSenadorLuiz O távio,deve-se à preponderância
das decisões porparte dos tecnocratas.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– Com certeza.
O Sr. Iris Rezende (PM DB – G O )– São pessoas
que conhecem m uito m ala situação do País;quando a conhecem ,fazem -no porm eio dos livros,e nem sem pre estes relatam a nossa realidade.M uitas vezes,são escritos
porpessoasque,porum a única vez,passam pela região e
descrevem assuaspotencialidades,a força e a determ inação do seu povo,e esse relato sem pre fica aquém da reali
dade.V.Exªaborda a questão das hidrovias.Tem os que
partir– queiram ou não – para o aproveitam ento dos nossos rios para o transporte da nossa produção.Prim eiram ente,esse é o m eio m ais barato;seu custo está m uito
aquém do custo dos transportes feitos nas rodovias e até
nas ferrovias.Tem os que partirpara o transporte nos nossos rios,tem os que nos preocuparcom a construção das
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ferrovias,a fim de que este pedaço do Brasil– o Centro-O este,o Norte e parte do Nordeste – tenha vez.Q uando estiveracabada a construção da Ferrovia Norte-Sule da
Ferrovia Leste-O este – que vaide G oiandira até Rondonópolis,encontrando a ferrovia que está em construção –,vam osexperim entarum novo tem po neste Brasil!M euscum prim entosporessa preocupação que V.Exªm anifesta nesta m anhã.Tenho certeza de que essa questão será tam bém m otivo de m uita preocupação porparte do G overno
do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– M uito obrigado,
Senador Iris Rezende.Insiro no m eu pronunciam ento a
m anifestação de V.Exª,principalm ente pela sua experiência e pelo seu conhecim ento,portersido G overnadorde
Estado e M inistro de Estado e por,hoje,daro brilho da sua
inteligência e da sua cooperação no Senado Federal.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,tivem os inform ações recentes de que o Greenpeace vaise instalarna
Am azônia.Essa organização,inclusive,propõe-se a colocarum navio alipara fiscalizarosdesm atam entose a condição da biodiversidade na Região Am azônica.Eu diria que
é im portante o Greenpeace estar naquela região, m as
tam bém é im portante a preocupação das organizações internacionais com a geração de em prego e com a sobrevivência do povo da Região Am azônica.Não devem irlá
apenas para fazersuas m anifestações e seus protestos
sem levarsoluções para a nossa região.O Ibam a,com
m uita satisfação,ontem ,dizia que vaiinvestirUS$10 m ilhões na região para fazera fiscalização.Creio que isso é
válido e im portante.M asdevem osnoslem brartam bém de
quem é que vaiàquela região para m elhoraras condições
de vida da nossa população,para atenderos ribeirinhos –
com o faza M arinha de G uerra – e para atenderà necessidade de em prego porparte da população.
Lá se fala m uito dosm adeireiros.É verdade!Há m adeireira pirata,que deve serperseguida,questionada e m ultada;devem serpresososseusproprietários.M astam bém há
gente séria,há em presa que gera em pregose im postose faz
o replantio correto.
Portanto,nada de estrelism o!Nada de ataques nervosos à nossa região!Há pessoas que se jogam na frente
de árvores e dentro do rio para que ninguém m exa no rio.
Tem os que pensarna condição de sobrevivência do povo
da nossa região.
Fuientrevistado pela TV Senado,na sem ana passada,e tive a chance de dar a m inha opinião,a qual
vou repetiraqui.Faço até um apelo ao Presidente
do Senado, Senador Antonio C arlos M agalhães,
para que,com sua liderança,com sua inteligência,
com seu entusiasm o e com sua garra,logo depois
que se extinguirem as C PI,pense num projeto de
interiorização do Senado Federal.D evem os fazer,
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pelo m enos,cinco ou seis reuniões nacionais em pólos
de cada ponto deste País,convocando as Bancadas
federais,estaduais e m unicipais.
Lá,o SenadorAntonio C arlos M agalhães poderá
ouviros apelos da população diretam ente,sem interm ediários,a fim de encam inharum a solução para os
vários problem as e propostas que possam atenderao
clam ordessa população.O que nós – pelo m enos,no
m eu Estado e na m inha região – percebem os é que,
nem sem pre,o que se raciocina,o que se trabalha e o
que se planeja aquichega na outra ponta,chega no fim
da história.Às vezes,pensa-se aquitão grande,com o
esse projeto,esse sonho de investirtantos e tantos bilhões lá na região durante ospróxim ossete anos,de fazerinvestim entos m irabolantes no m eu Estado.Porque
não se ouve a população local? Às vezes,com m uito
pouco se resolve um grande e grave problem a;àsvezes,
se querconstruirum grande hospital,com grandes referências na área de saúde,porcausa da O M S – O rgani
zação M undialda Saúde –,quando precisam ossó do rem édio,só do m édico,porque até instalação já existe;não
aquela que se quer,m as aquela que se pode ter.Não
adianta se pensarem projetos tão grandes.
C om certeza,será um a realidade brevem ente a
hidrelétrica de Belo M onte,em Altam ira,que vaifazer
com que a capacidade de geração energética em nosso Estado seja triplicada. H oje, tem os Tucuruí, que
atende ao N orte e a parte do N ordeste.C om a de Belo
M onte,cujo projeto já foifeito pela Eletronorte,nossa
capacidade de gerarenergia aum entará m uito,devendo chegaraté o C entro,o Sudeste e,quem sabe,com
a interligação do Sistem a N orte-Sul,ao Suldo País.
M as essa capacidade,esse potencialque tem os
precisa sercom pensado.Tudo o que se tira do nosso
Estado,da R egião Am azônica,tem que sercom pensado.O sG reenpeace da vida têm que pensartam bém
num a form a de com pensaro Estado,de com pensara
R egião Am azônica,e não só acharque devem preservar a Am azônia para que o oxigênio do m undo seja
preservado,para que a saúde do m undo seja preservada. Sim , m as a população da R egião Am azônica
tam bém tem que ser preservada.Então,nós tem os
que,tam bém ,trazerrecursosexternospara que sejam
investidos naquela região, para que realm ente os
am azônidaspossam terum a condição de vida e de sobrevida,e não ficarm os na situação que tem os hoje.
Acho que esse é um tem a im portante.O Senado
tem tido o seu papel.O Presidente Antonio C arlos M agalhães tem dado todo o apoio,tem -se em penhado
para que realm ente a Bancada da Am azônia possa ter
um espaço,com o disse aquio SenadorIris R ezende,
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em que o G overno,através dos seus técnicos – não
dos tecnocratas –,possa trazerum a solução equilibrada
e se juntara todos nós para isso.
Vou encerrar,Sr.Presidente.Seique V.Exª já
está apreensivo com o tem po,m asé que,realm ente,a
nossa região é tão grande que é preciso m ais tem po
para discutirsobre a Am azônia.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– V.Exªfique à vontade,SenadorLuiz O távio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– M uito obrigado,Sr.Presidente.
Esta sem ana,a C âm ara Federal,com m ais de
200 assinaturas,apoiou o Deputado Josué Bengtson,do
m eu Estado do Pará,para a criação de um a C om issão
Parlam entarde Inquérito contra a C om panhia Vale do
R io D oce.
Iniciam os essa luta nem foipelo m eu Estado,o
Pará,m as foipelo Estado do Am apá,pelos exem plos
que vim os lá da Icom i. Essa em presa, durante 50
anos,explorou o m anganês,tirando toda aquela reserva,todo aquele m ineral,toda aquela riqueza do Am apá,e deixou o Estado na situação em que se encontra
hoje,com graves problem as sociais e trabalhistas e
sérios problem as de saúde.
Através das C âm aras M unicipais e das Prefeiturasque são atendidaspelo Projeto da C om panhia Vale
do R io D oce, conseguim os instalar um a C PI na
Assem bléia Legislativa do Estado do Pará.Agora,a
C PIda Vale chega à C âm ara Federal.Ainda terem os
que aguardar,porque há outras com issões instaladas,
m as chegará a vez de o Sr.Benjam in Steinbruch prestardeclarações e esclarecim entos aos Srs.D eputados
Federais na C PIda Vale.Vam os convocartam bém o
Sr.Jório D auster para que possa explicar por que a
verticalização m inerária não é prioridade para a C om panhia Vale do R io D oce,até porque,a partirdo m om ento em que a em presa tem isenção de Im posto de
R enda para investirparte desses recursos na verticalização m inerária, isso se torna um a obrigação. N ão
pode terisenção de Im posto de R enda quem não gera
em prego,quem não gera renda,quem não é indústria.
Apenasa exploração m ineralnão é suficiente para que
um a em presa com o a Vale possa terisenção de im posto.M as tudo isso ficará esclarecido,e bem esclarecido,nessa C PIque é proposta pela C âm ara Federal.
Agradeço a atenção do Sr.Presidente e tereioutras oportunidades para voltara falarda região am azônica.
M uito obrigado.
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Ata da 71ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 8 de junho de 1999
1ªSessão Legislativa O rdinária da 51ªLegislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo,
Carlos Patrocínio e Luiz Otávio
ÀS 14 HO RAS E 30 M INUTO S, ACHAM -SE
PRESENTES O S SRS.SENADO RES:
Adem irAndrade – Alberto Silva – Alvaro D ias –
Antero Paes de Barros – Antonio C arlos M agalhães –
Antônio C arlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da
Tavola – Bello Parga – Bernardo C abral – Blairo
M aggi– C arlos Bezerra – C arlos Patrocinio – C arlos
W ilson – C asildo M aldaner– D jalm a Bessa – Edison
Lobão – Eduardo Siqueira C am pos – Em ília Fernandes – Ernandes Am orim – Francelino Pereira – Freitas N eto – G eraldo Althoff– G eraldo C ândido – G eraldo M elo – G erson C am ata – G ilberto M estrinho –
H eloísa H elena – H ugo Napoleão – Iris Rezende – JaderBarbalho – Jefferson Peres – João Alberto Souza
– Jorge Bornhausen – José Agripino – José Eduardo
D utra – José Fogaça – José Jorge – José R oberto
Arruda – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Lauro C am pos – Leom arQ uintanilha – Lúcio Alcântara –
Lúdio C oelho – Luiz Estevão – Luiz O tavio – Luiz
Pontes – Luzia Toledo – M aguito Vilela – M aria do
C arm o Alves – M arina Silva – M arluce Pinto – M auro
M iranda – M oreira M endes – M ozarildo C avalcanti–
N aborJúnior– N ey Suassuna – O sm arD ias – Paulo
H artung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Sim on
– R am ez Tebet– R oberto Freire – R oberto R equião –
R oberto Saturnino – R om ero Jucá – R om eu Tum a –
Sebastião R ocha – Sérgio M achado – Teotônio Vilela
Filho – Tião Viana – W ellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– A lista de
presença acusa o com parecim ento de 74 Srs.Senadores.Havendo núm ero regim ental,declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus,iniciam os nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ney
Suassuna,procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

M ENSAG EM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº449,de 1999-CN (nº694/99,na origem ),de 31
de m aio últim o,pela qualo SenhorPresidente da República encam inha ao Congresso Nacionala Exposição de
M otivosnº12,de 20 de m aio de 1999,do SenhorSecretário Especialde Políticas Regionais,com esclarecim entos sobre subprojeto denom inado Construção da Adutora Trairi-RN,constante do Q uadro IIda LeiNº9.789,de
23 de fevereiro de 1999.
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

PARECERES
PARECER Nº 326, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício “S” nº 16, de 1999, do
Senhor Presidente do Banco Central do
Brasil, encaminhando solicitação do Governo do Estado do Piauí para contratação de
abertura de crédito entre a União e aquele
Estado com a interveniência do Banco do
Estado do Piauí S.A, da Caixa Econômica
Federal e do Banco Central do Brasil, no
âmbito do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público estadual na Atividade
Bancária.
Relator:SenadorLúcio Alcântara
I – Relatório
Porm eio do O fício “S”nº16,de 1999,o Presidente do Banco C entraldo Brasilencam inha ao Senado Federal,em cum prim ento ao disposto no art.4º
da R esolução nº78,de 1998,associado ao art.45-B,
introduzido pela R esolução 93,de 1998,o Parecer
D ED IP/D IAR E-99/00099,de 29-4-99,a respeito da
solicitação do G overno do Estado do Piauí,referente ao contrato de operação de abertura de cré-
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dito entre a U nião e aquele Estado,com a interveniência do Banco do Estado do PiauíS.A,da C aixa
Econôm ica Federale do Banco C entraldo Brasil,no
âm bito do Program a de Incentivo à R edução do Setor
Público Estadualna Atividade Bancária.
C onform e o Parecerdo Banco C entral,de acordo com o parágrafo único da R esolução nº70/95,do
Senado Federal,as operações de crédito contratadas
no âm bito do Program a de Apoio à R eestruturação e
ao Ajuste Fiscaldos Estados não gravam ,no exercício
financeiro em que forem celebrados os respectivos
contratos,os lim ites previstos no art.4º,incisos Ie II,
da R esolução nº 69/95,do Senado Federal,nos term os do disposto na M edida Provisória nº1.773-34,de
11-2-99,e na Leinº9.496,de 11-9-97.
Inform a ainda o Banco C entraldo Brasilque a
operação se destina a financiaro saneam ento do Banco do Estado do Piauí– BEP,para possibilitara transferência de seu controle acionário para a U nião.
O contrato de abertura de crédito da presente
operação apresenta as seguintes características:
a) valor de crédito a ser liberado pela União:
R $112.491.000,00 (cento e doze m ilhões,quatrocentos e noventa e um m ilreais),a preços de 31-12-98,
que serão utilizados exclusiva e obrigatoriam ente na
seguinte form a:
– até R $57.900.000,00 (cinqüenta e sete m ilhões e
novecentosm ilreais),para aquisição de ativosdo BEP
pelo Estado;
– até R $54.591.000,00 (cinqüenta e quatro m ilhões,quinhentos e noventa e um m ilreais),destinados à constituição de fundos para as contingências fiscais, trabalhistas, cíveis, atuariais e outras superveniências passivas;
b)forma de liberação dos recursos:
– as liberações dos recursos serão realizadas
pela Secretaria do Tesouro N acional – STN , em
consonância com o art.10 da M edida Provisória nº
1.773-34/99,da seguinte form a:
– diretam ente ao Estado,com relação ao m ontante destinado à com pra de ativos do BEP;e
– diretam ente à C EF,com relação a constituição
dos fundos.
c)forma de pagamento:
– as parcelas dos recursos liberados serão incorporadas à parcela (P)definida na C láusula Q uarta
do C ontrato de R efinanciam ento,nas datas em que
ocorrerem as liberações,regendo-se pelas condições
daquele instrum ento;
– do saldo devedor do contrato de R efinanciam ento será deduzido o preço inicialdas ações,defini-
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dos com base no patrim ônio líquido apurado após as
liberações dos créditos e efetuados os ajustes do
BEP;
– a diferença entre o preço finalobtido na venda
e o preço inicialdas ações do BEP será deduzida ou
adicionada à parcela (P)descrita na C láusula Q uarta
do C ontrato de R efinanciam ento:
– os recursos gerados pelos ativos do BEP adquiridos pelo Estado,incluindo os provenientes de sua
alienação, serão, obrigatoriam ente, destinados à
am ortização do saldo devedordo C ontrato de R efinanciam ento;
– o Estado poderá utilizarcréditos securitizados
que tenham sido objeto da novação a que se refere a
M edida Provisória nº1.768-31,de 11-2-99,no abastecim ento do estoque da dívida desta operação.
D e acordo com as disposições constantes do art.
4ºda Resolução nº78/98,associadas ao art.45-B,introduzido pela Resolução nº93/98,as operações de crédito contratadas no âm bito do Program a de Incentivo à
R edução do SetorPúblico Estadualna Atividade Bancária não gravam os lim ites previstos nos arts.6ºe 7º
da m encionada norm a.
II – Voto do Relator
A autorização para a contratação da presente
operação de crédito está contida nas com petências
privativas do Senado Federalestabelecida no inciso V,
do art.52,da C onstituição Federale regulam entada
pela R esolução nº 96/89,restabelecida pela R esolução nº17/92,que “dispõe sobre os lim ites globais para
as operações de crédito externo e interno da U nião,de
suas autarquias e dem ais entidades controladas pelo
poderpúblico federale estabelece lim ites e condições
para a concessão de garantia da U nião em operações
de crédito externo e interno”.
A situação de endividam ento do Estado em relação ao lim ite baseado nas D espesas de C apitalfixadas na LeiO rçam entária do corrente exercício,enquadra-se no lim ite estabelecido pelo art.5ºda R esolução
nº78/98.
D e acordo com o Parecerdo Banco C entraldo
Brasil, a presente operação de crédito faz parte do
Program a de Incentivo à R edução do Setor Público
Estadualna Atividade Bancária – PR O ES,m anifestando-se,assim ,favoravelm ente à sua realização.
N esse sentido,em face do exposto,consideram os que o processo encontra-se adequadam ente instruído,dele constando a docum entação exigida,sendo,portanto, favoráveis à concessão da autori-
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zação pleiteada pelo O fício nºS/16,de 1999,na form a
do seguinte:
PR O JETO D E R ESO LU Ç ÃO N º62,D E 1999
Autoriza a União e o Estado do Piauí,
com a interveniência do Banco do Estado
do Piauí S.A, da Caixa Econômica Federal
e do Banco Central do Brasil, a realizarem
operação de crédito no âmbito do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária.
O Senado Federalresolve:
Art.1ºÉ a U nião e o Estado do Piauí,com a interveniência do Banco do Estado do PiauíS.A,da C aixa
Econôm ica Federale do Banco C entraldo Brasil,nos
term os do disposto na M edida Provisória nº1.773-34,
de 11-2-99,e da Leinº9.496,de 11-9-97,no âm bito do
Program a de Incentivo à R edução do Setor Público
Estadualna Atividade Bancária,autorizados a contrataroperação de crédito baseada no contrato de abertura de crédito de até R $112.491.000,00 (cento e doze
m ilhões,quatrocentos e noventa e um m ilreais),a preços de 31-12-98.
Parágrafo único.A operação de crédito autorizada nocaput deste artigo destina-se ao saneam ento do
Banco do Estado do PiauíS.A.– BEP.
Art.2ºA operação de crédito externo,ora autorizada,terá as seguintes características:
a) valor de crédito a ser liberado pela U nião:
R $112.491.000,00 (cento e doze m ilhões,quatrocentos e noventa e um m ilreais),a preços de 31-12-98,
que serão utilizados exclusiva e obrigatoriam ente na
seguinte form a:
– até R $57.900.000,00 (cinqüenta e sete m ilhões e
novecentosm ilreais),para aquisição de ativosdo BEP
pelo Estado;
– até R $54.591.000,00 (cinqüenta e quatro m ilhões,quinhentos e noventa e um m ilreais),destinados à constituição de fundos para as contingências fiscais, trabalhistas, cíveis, atuariais e outras superveniências passivas;
b)form a de liberação dos recursos:
– as liberações dos recursos serão realizadas
pela Secretaria do tesouro N acional– STN ,em consonância com o art. 10 da M edida Provisória nº
1.773-34/99,da seguinte form a:
– diretam ente ao Estado,com relação ao m ontante destinado à com pra de ativos do BEP;e
– diretam ente à C EF,com relação a constituição
dos fundos.
c)form a de pagam ento:
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– as parcelas dos recursos liberados serão incorporadas à parcela (P)definida na C láusula Q uarta do
C ontrato de R efinanciam ento,nas datas em que ocorrerem as liberações,regendo-se pelas condições daquele instrum ento.
– do saldo devedor do C ontrato de R efinanciam ento será deduzido o preço inicialdas ações,definidos com base no patrim ônio líquido apurado após as
liberações dos créditos e efetuados os ajustes do BEP;
– a diferença entre o preço finalobtido na venda
e o preço inicialdas ações do BEP será deduzida ou
adicionada à parcela (P)descrita na C láusula Q uarta
do C ontrato de R efinanciam ento;
– os recursos gerados pelos ativos do BEP adquiridos pelo Estado,incluindo os provenientes de sua
alienação, serão, obrigatoriam ente, destinados à
am ortização do saldo devedordo C ontrato de R efinanciam ento;
– o Estado poderá utilizarcréditos securitizados
que tenham sido objeto da novação a que se refere a
M edida Provisória nº 1.768-31,de 11-2-99,no abatim ento do estoque da dívida desta operação.
Art.3ºA presente autorização deverá serexercida no prazo de 270 (duzentos e setenta)dias contados
da data de publicação desta resolução.
Art.4ºEsta resolução entra em vigorna data de
sua publicação.
Sala da C om issão,8 de junho de 1999.– Ney
Suassuna, Presidente – Lúcio Alcântara, R elator–
Lauro Campos – José Eduardo Dutra – Osmar Dias
– Freitas Neto – Luiz Estevão – Geraldo Althoff –
Paulo Souto – Maguito Vilela – Lúdio Coelho – Jefferson Péres – Roberto Saturnino – Luiz Otávio –
Carlos Bezerra – José Roberto Arruda.
PARECER Nº 327, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Econômicos, Ofício S nº 20 de 1999 (Ofício Presi-99/1733, de 19-5-99, na origem) contendo manifestação do Banco Central do
Brasil acerca do pedido da Prefeitura Municipal de Itajubá – MG para contratar operação de crédito no âmbito do Programa
de Saneamento Ambiental, Organização e
Moder-nização dos Municípios – SOMMA,
administrado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, no
valor de R$1.865.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil reais) destinada a obras de infra-estrutura urbana.
R elator:SenadorJosé Roberto Arruda
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I – Relatório

É o relatório.

O Presidente do Banco C entral do Brasil –
BAC EN encam inhou a esta C asa, m ediante
correspondência em epigrafe o pedido da Prefeitura
M unicipalde Itajubá – M G para contrataroperação de
crédito no âm bito do Program a de Saneam ento
Am biental O rganização e M odernização dos
M unicípios – SO M M A,adm inistrado pelo Banco de
D esenvolvim ento de M inas G erais – S/A – BD M G,
com as seguintes características.
a) valor da operação: R $1.865.000,00 (um
m ilhão oitocentos e sessenta e cinco m ilreais);
b) taxa de juros: 0,9489% a.m . exigíveis
m ensalm ente no período de carência e juntam ente
com as parcelas do principaldurante am ortização;
c)índice de atualização: 100% do IG P-M ;
d) garantias:
FPM ;

quotas-partes do IC M S e/ou

e) prazo: 120 m eses, com
carência;
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24 m eses de

f)vencimento: 30.04.2009:e
g) finalidade: obras de infra-estrutura urbana.
A operação se enquadra nos lim ites
estabelecidos pela R esolução nº 78/98 e a certidão
em itida pelo Tribunal de C ontas atende em parte
aos requisitos estabelecidos no inciso VIIIdo art.13
da citada R esolução.
Tendo em vista que os TC E estipulam prazo
entre 60 e 360 dias para em itirparecersobre contas
fiscalizadas, a Prefeitura apresentou a certidão
baseada em análise prévia do Tribunalde C ontas
onde consta o cum prim ento dos requisitos
constitucionais, relativo ao exercício de 1997,
referentes aos subsídios dos vereadores,aos gastos
m ínim os com o desenvolvim ento do ensino e às
despesas m áxim as com pessoal.
Segundo o parecerBacen/D edip/D iare nº99/132
de 13-5-99, os prazos fixados nos regim entos
internos da m aioria dos TC E,para ocorrera tom ada
e prestação de contas dos órgãos e entidades
fiscalizados, situa-se entre os m eses de m arço e
m aio do ano subseqüente ao exercício financeiro
encerrado, o que torna quase im possível o
cum prim ento dos requisitos estabelecidos no inciso
VIII do art. 13 da R esolução nº 78/98, no prim eiro
sem estre de cada ano.
O pleito encontra-se adequadam ente instruído
e o Banco C entral do Brasil m anifestou-se
favoravelm ente a sua realização.

II – Voto
C om pete a esta C om issão,nos term os do art.
52 inciso VII,da Constituição Federal,com binado com o
art. 393, do Regim ento Interno desta Casa, autorizar
operações de natureza financeira de interesse da União,
dos Estados,do Distrito Federale dos M unicípios.
O Parecer Bacen/D edip/D iare nº 99/132 de
13-5-99,inform a que a Prefeitura M unicipalde Itajubá
cum pre com todos os requisitos m ínim os aplicáveis à
operação e considera baixo o nívelde endividam ento do
m unicípio.
Diante do exposto e considerando a finalidade e os
benefícios da operação de crédito,bem com o a inexistência de óbices legais ou constitucionais m anifesto-m e
favoravelm ente a que se autorize a Prefeitura M unicipal
de Itajubá contratara operação de crédito,nosterm osdo
seguinte:
PRO JETO DE RESO LUÇÃO Nº63,DE 1999
Autoriza a Prefeitura Municipal de Itajubá a contratar operação de crédito com o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A – BDMG, no valor de R$1.865.000,00
(um milhão oitocentos e sessenta e cinco
mil reais) destinando-se os recursos às
obras de infra-estrutura urbana do município.
Art. 1º É autorizada a Prefeitura M unicipalde
Itajubá,nos term os de R esolução nº78/98 a contratar
operação de crédito com o Banco de D esenvolvim ento de M inas G erais S.A – BD M G, no valor de
R $1.865.000,00 (um m ilhão oitocentos e sessenta e
cinco m ilreais),destinando-se os recursos às obras
de infra-estrutura urbana.
Art.2ºA operação de crédito a que se refere o
artigo anteriortem as seguintes características:
I – valor da operação: R$1.865.000,00 (um
m ilhão oitocentos e sessenta e cinco m ilreais);
II – taxa de juros: 0,9489% a.m .,exigíveis m ensalm ente no período de carência e juntam ente com as
parcelas do principaldurante a am ortização;
III – índice de atualização: 100% do IG P-M ;
IV – garantias: quotas-partesdo IC M S e/ou FPM ;
V – prazo: 120 m eses,com 24 m eses de carência;
VI – vencimento: 30-4-2009;e
VII – finalidade: obras de infra-estrutura urbana.
Art.3º A contratação da operação de crédito a
que se refere o art. 1º deverá efetivar-se no prazo
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m áxim o de 260 (duzentos e sessenta)dias contados
da data de publicação desta resolução.
Art.4ºEsta resolução entra em vigorna data de
sua publicação.
Sala das C om issões,8 de junho de 1999.– Ney
Suassuna, Presidente – José Roberto Arruda, R elator–Lauro Campos – Carlos Bezerra – José Eduardo Dutra – Luiz Otávio – Roberto Saturnino –
Jefferson Peres – Lúdio Coelho – Geraldo Althoff
– Paulo Souto – Lúcio Alcântara – Maguito Vilela –
Osmar Dias – Freitas Neto – Paulo Hartung – Jorge Bornhausen.
PARECER Nº 328, DE 1999
Da
Comissão
de
Assuntos
Econômicos sobre o Projeto de
Resolução nº 58, de 1999, de autoria do
Senador Roberto Saturnino que “Altera a
redação do inciso IV do § 1º do art. 2º da
Resolução nº 78, de 1998".
R elator:SenadorLuiz Estevão
C hega a esta C om issão de Assuntos
Econôm icos o Projeto de R esolução nº58,de 1999,
de autoria do em inente SenadorR oberto Saturnino.
O objetivo é m odificar o inciso IV do § 1º do art.2º
da R esolução nº 78, de 1998, desta C asa, que
“D ispõe sobre as operações de crédito interno e
externo dos Estados, do D istrito Federal, dos
M unicípios e de suas respectivas autarquias e
fundações, inclusive concessão de garantias, seus
lim ites e condições de autorização, e dá outras
providências”. O inciso objeto da m odificação
estatui:
Art.2º ...............................................................
§ 1ºC onsidera-se financiam ento ou em préstim o:
IV – os aditam entos contratuais que elevem
valores ou m odifiquem prazos.
O em inente autor da proposição propõe
m odificação com o seguinte teor:
§ 1ºC onsidera-se financiam ento ou em préstim o:
IV – os aditam entos contratuais que elevem
valores ou m odifiquem prazos de pagam entos.
Justifica o nobre representante do estado do R io
de Janeiro argum entando que “Freqüentem ente nos
contratos que são objeto da R esolução nº 78, de
1998,ocorrrem atrasos na execução das obras que,
pelas condições estipuladas, im plicam em atrasos
nos prazos de desem bolso. Em tais casos,
extingue-se o prazo de utilização dos recursos
estabelecido no contrato,tornando-se necessário o
aditam ento de prorrogação”.
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Sustenta o ilustre autorque,pela redação atual
da R esolução do Senado,este aditam ento pode ser
considerado com o financiam ento,o que dem anda o
cum prim ento de todo o procedim ento respectivo, o
que poderia atrasar o cum prim ento da obra, com
prejuízos incalculáveis.
D e fato, parece-nos patente que tal
interpretação da norm a legalé coerente e lógica.N ela
a expressão “prazos”está form alizada sem qualquer
adjetivação ou especificação,o que perm ite apenas o
entendim ento literal do term o. N este sentido, o
em prestador ou repassador do financiam ento só
poderá cum prir sua parte na operação, após a
autorização de novo financiam ento,após cum pridas
todas as form alidades legais.
M as,é evidente que o espírito do legisladornão
é esse,pois se assim fosse,estaria com prom etido o
próprio equilíbrio financeiro que é a essência de
operações de em préstim os cujo objetivo é a
realização de obras públicas com a utilização de
créditos internos ou externos.
Poroutro lado,eventuais atrasos na execução
de obras não descaracterizam o cum prim ento
contratualdas m esm as.
Assim , é pertinente que se entenda que os
prazos m encionados na norm a legal referem -se a
“prazos de pagam ento” que,esses sim ,dem andam
novo procedim ento, com o se fosse novo
financiam ento.
Entendem os que a m odificação proposta é procedente,pelasrazõesexpendidas,e,em não havendo
óbice de constitucionalidade e juridicidade, som os
pela sua aprovação.
Sala da C om issão,8 de junho de 1999.– Ney
Suassuna, Presidente – Luiz Estevão, R elator– Paulo Souto – Lauro Campos – José Roberto Arruda –
Roberto Saturnino, sem voto – Gilberto Mestrinho –
José Eduardo Dutra – Lúdio Coelho – Luiz Otávio –
Freitas Neto – Lúcio Alcântara – Geraldo Althoff –
Osmar Dias – Carlos Bezerra – José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– O Expediente lido vaià publicação.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– A Presidência com unica ao Plenário que os Projetos de
R esolução nºs 62 e 63,de 1999,resultantes de pareceres lidos anteriorm ente,ficarão perante à M esa durante
cinco dias úteis,a fim de receberem em endas,nos term os do art.235,II,f,do Regim ento Interno.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– A Presidência com unica ao Plenário que o Projeto de R esolução nº 58,de 1999,cujo parecer foilido anterior-
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m ente,ficará perante à M esa durante cincodias úteis,
para recebim ento de em endas, nos term os do art.
235,II,d,do R egim ento Interno.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Sobre a
m esa,projeto de leido Senado que será lido pelo Sr.
1ºSecretário em exercício,SenadorN ey Suassuna.
É lido o seguinte:
PROJETO LEI DO SENADO Nº 398, DE 1999
Altera o caput do art. 10 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, “que
estabelece normas para as eleições” e
lhe acrescenta § 6º, com o fim de aumentar o número de candidatos que cada
partido poderá registrar para as Câmaras
Municipais.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1ºO art.10 da Leinº9.504,de 30 de setem bro de 1997,fica alterado,no caput,e acrescido de
um novo parágrafo,passando a vigorarcom a seguinte redação:
“Art. 10. C ada partido poderá
registrar candidatos para a C âm ara dos
D eputados,
C âm ara
Legislativa
e
Assem bléias Legislativas, até cento e
cinqüenta porcento do núm ero de lugares a
preencher.
..............................................................
§ 6º Para as C âm aras M unicipais,
cada partido poderá registrarcandidatos até
duzentos e cinqüenta por cento do núm ero
de lugares a preencher."
Art.2º Esta leientra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Leinº9.504,de 30 de setem bro de 1997,determ ina,em seu art.10,que cada partido poderá registrar candidatos para a C âm ara dos D eputados,
C âm ara Legislativa,Assem bléias Legislativase C âm aras M unicipais,até cento e cinqüenta porcento do
núm ero de lugares a preencher.Esse núm ero,adequado para atenderàs necessidades de candidaturas
dos partidos para a C âm ara dos D eputados,Assem bléias Legislativas Estaduais e C âm ara Legislativa,é
insuficiente para abrigartodas as candidaturas às C âm arasM unicipais,sem pre em núm ero m aiselevado.
Por este m otivo, propõe-se um a alteração no
art.10 da referida lei,retirando-lhe do caput a referência às C âm aras M unicipais,para tratá-las em um
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parágrafo à parte (§ 6º,acrescentado),em que se aum enta para duzentos e cinqüenta porcento o núm ero
de candidatos que o partido poderá registrar,em relação ao núm ero de vereadores a eleger.
Tal alteração poderá perm itir aos partidos
políticos o atendim ento de m aior núm ero de
postulações às C âm aras M unicipais, atualm ente
lim itado em até cento e cinqüenta por cento do
núm ero de lugares de que cada partido dispõe.Essa
am pliação poderá trazerbenefíciosà dem ocratização
do processo eleitoral,ao gerar condições para que
um m aiornúm ero de candidatos apresente,divulgue
e coloque em discussão suas propostas e seus
program as.
A apresentação de proposição sobre essa
m atéria não fere o texto constitucional quanto à
iniciativa e com petência do C ongresso N acionalpara
legislar sobre direito eleitoral(C onstituição Federal,
art.48,caput,com binado com art.22,I).Além disso,
se a proposta foraprovada no período anteriora um
ano antes das eleições,não se enquadra na lim itação
estabelecida pelo art.16 da C onstituição Federal,no
tocante à aplicabilidade das norm as que alterem o
processo eleitoral. D e conform idade com aquele
dispositivo, a lei que altera o processo eleitoral
entrará em vigorna data de sua publicação,não se
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de
sua vigência.
D este m odo,conto com o apoio de m eus pares
para que a presente proposição possa trazer
benefícios aos partidos políticos e aos candidatos a
vereadores já nas próxim as eleições.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1999. –
SenadorCasildo Maldaner.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
....................................................................................
LEIN º9.504,D E 30 D E SETEM BR O D E 1997
Estabelece normas para as eleições.
....................................................................................
Art.10.C ada partido poderá registrarcandidatos para a C âm ara dos D eputados,C âm ara Legislativa,Assem bléias Legislativas e C âm aras M unicipais,
até cento e cinqüenta porcento do núm ero de lugares
a preencher.
§ 1ºN o caso de coligação para as eleições proporcionais,independentem ente do núm ero de partidos que a integrem ,poderão serregistrados candidatos até o dobro do núm ero de lugares a preencher.
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O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art.91,§3º,do R egim ento Interno,sem que tenha sido interposto recurso
no sentido da apreciação,pelo Plenário,do Projeto
de Leido Senado nº78,de 1999,de autoria da Senadora Luzia Toledo,que dispõe sobre a utilização do
Fundo de G arantia do Tem po de Serviço (FG TS)para
quitação de prestações atrasadas dos financiam entos habitacionais.
Tendo sido aprovado conclusivam ente pela
C om issão de Assuntos Sociais, o projeto vai à
C âm ara dos D eputados.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM D B – D F) – Sr.
Presidente, solicito a concessão do horário da
Liderança do PM D B para que eu possa fazer um
breve com unicado.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– C oncedo
a palavra a V. Exª, com o Líder, pelo prazo de 5
m inutos.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM D B – D F. C om o
Líder.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªse
Srs.Senadores,na tarde de ontem ,neste plenário,a
nobre colega de Parlam ento,Senadora M arina Silva,
fez um pronunciam ento acerca da sua e da nossa
preocupação com a situação carcerária dos m enores
infratores do nosso País e, particularm ente, com
aquilo que aconteceu no C aje de Brasília,na sem ana
passada,em que um m enor,em bora já tendo sido
am eaçado de m orte durante algum tem po poroutros
detentos daquela instituição, acabou, infelizm ente,
sendo assassinado pelos seus colegas de detenção,
no últim o dia 1ºde junho.
A Senadora M arina Silva, com m uita razão,
abordava o tem a e fazia ponderações de que não se
trata de um problem a novo, porque, no G overno
passado,do PT,esses problem as aconteceram com
algum a freqüência, com o S. Exª m esm a observou,
m as que, assim com o havia cobrado providências
naquela época,o fazia tam bém no atualG overno do
nosso Partido,PM D B,não som ente sobre a apuração
do assunto, m as tam bém sobre correção nessas
instituições prisionais.
G ostaria de com unicaraos colegas Senadores
e à nobre Senadora que se pronunciou na tarde de
ontem que,efetivam ente,desde o prim eiro m om ento,
o G overnadorJoaquim R oriz tom ou as providências
cabíveis,aliás,antes m esm o de sua posse,ao indicar
para Secretário de Segurança de Brasília um
advogado, um jurista, o D r. Paulo C astelo Branco
que,inclusive,é Presidente da C om issão dos D ireitos
H um anos da O rdem dos Advogados do Brasil.Essa
preocupação do G overnador com a situação da

JUNHO 1999

sociedade do D istrito Federal, inclusive daqueles
que se encontram cum prindo pena, ficou
patenteada na escolha que fez para o cargo de
Secretário de Segurança e, na sem ana passada,
com
a substituição do responsável pela
adm inistração do C aje.
C om efeito, essa é um a situação terrível,
sobre a qualeu já havia m e pronunciado,há cerca
de um m ês,da tribuna do Senado,quando eu falava
sobre o risco de se reduzir de form a am pla a
im putabilidade do m enor de dezoito anos para
dezesseis anos, lem brando do projeto de m inha
autoria apresentado aqui,que prevê essa redução
apenas para o com etim ento de crim es hediondos.
C itava eu,naquela ocasião,m inha preocupação,já
que, pelas condições dos institutos prisionais do
Brasilno que se refere à recuperação do m enor,o
que vem os é que, pelo contrário, o m enor que
adentra um a instituição com o essa,ao invés de ser
recuperado para a sociedade, acaba freqüentado
um a verdadeira universidade do crim e,tendo,assim ,
sua vida totalm ente com prom etida.
Portanto, quero fazer tam bém m inhas as
preocupações da Senadora e trazer todas as
inform ações sobre as providências im ediatas e
enérgicas tom adas pelo G overnador,na certeza do
nosso em penho,do em penho de toda a sociedade
brasileira para que fatos com o esse não se repitam ,
m as,sobretudo,do em penho dos legisladores e das
lideranças políticas de nosso País, para que
possam os m odificar essas instituições, dotando-as
de condições,inclusive orçam entárias e financeiras,
a fim de que o m enor que com eta um crim e e seja
recolhido,passe a ter,durante a sua internação,um a
possibilidade de reabilitação para a sociedade e não,
com o disse aqui,um aperfeiçoam ento na escola do
crim e.M uito obrigado.
O SR. MAGUITO VILELA (PM D B – G O ).– Sr.
Presidente,requeiro a m inha inscrição para um a com unicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– N a prorrogação da H ora do Expediente,V.Exªterá o uso da palavra assegurado por5 m inutos,na form a do R egim ento.
O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Passam os
à lista de oradores.
C oncedo a palavra ao SenadorR oberto Saturnino,por20 m inutos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB – R J.
Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,a C PI
do Sistem a Financeiro, entre outros resultados, vem
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evidenciando um a grande fragilidade na capacidade
de fiscalização do Banco C entral.
C reio, Sr. Presidente, que duas ordens de
fatores influenciam esse esvaziam ento e essa
deterioração na capacidade de fiscalização Banco
C entral:de um lado,a política de desm onte do Estado
brasileiro,do setorpúblico,que vem sendo praticada
desde o início da década,desde o G overno C ollor.Eu
diria,em vez de um a política,um propósito m esm o de
desm onte do Estado, de desarticulação das suas
entidades adm inistrativas com vistas a um a redução
ao cham ado Estado m ínim o, que está por trás do
propósito dessa política.
O que se tem visto e observado é um a série de
iniciativas,porparte m esm o do Executivo,apoiadas
pelo Legislativo tam bém e pela sociedade, de um
m odo geral,e de providências no sentido de reduziro
Estado, de facilitar dem issões, de proporcionar
m esm o dem issões voluntárias e m esm o não
voluntárias de funcionários,praticararrocho salarial–
há três anos que os funcionários não têm reajuste,
não obstante a inflação que ocorreu nesse período.
D epois, a im posição de lim ites, com gasto com
pessoal,pela LeiC am ata,agravada com a redução
deste lim ite para 50% , aprovada pelo Senado
Federal. Enfim , um a série de providências, m uitas
vezes até sob a denom inação de R eform a
Adm inistrativa ou R eform a do Estado,m as que não
tem outra lógica senão desarticular a instância
governam ental e, por conseguinte, reduzir a sua
capacidade de tom ardecisões articuladas,decisões
lógicas e exercer o seu m ister da fiscalização.
R efiro-m e aquiao Banco C entral,à sua incapacidade
fiscalizadora,m as poderia estar falando da R eceita
Federal, cujo titular, perante a C PI tam bém ,
dem onstrou a sua im possibilidade,a im possibilidade
do exercício da fiscalização plena,de acordo com as
suas responsabilidades, por falta de m eios. Assim
tam bém poderia estarfalando da Polícia Federal,que
não tem condições de fiscalizaras nossas fronteiras e
com baterm inim am ente o fenôm eno do contrabando.
Enfim ,essa política ou esse propósito de redução do
Estado e de desm onte do Estado vai produzindo
esses efeitos de perda de qualidade não só da
fiscalização m as nas próprias decisões do Estado.
N esse sentido, li, recentem ente, um artigo,
m uito bem -elaborado, intitulado Patologias da
R azão Pública, de autoria do Advogado João
G eraldo PiquetC arneiro,um dos brasileiros m ais
dedicados ao com bate à burocratização do Estado
e foio braço direito do M inistro Beltrão.Esse artigo
foi publicado na revista Insight (Inteligência) em
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dezem bro últim o,cujo texto,peço,Sr.Presidente,
seja inserido ao finaldo m eu pronunciam ento para
que conste dos Anais desta C asa talé o interesse
que – acho – deve suscitarnos R epresentantes do
Senado Federal.
D izia eu que um dos fatores,um a das razões
dessa perda de capacidade é exatam ente esse
propósito de esvaziam ento do Estado.
M as existe um outro fator,Sr.Presidente,que é
um certo viés de com placência dos dirigentes do
Banco C entral para com o Sistem a Financeiro.
Entendo que esse viés resulta, naturalm ente, da
convivência dos dirigentes do Banco C entral, dos
seus diretores com o Sistem a Financeiro. Q uase
todos os diretores do Banco C entral,com raríssim as
exceções, tiveram passagens pelo m ercado, pelo
Sistem a Financeiro,constituindo um grupo pequeno,
de saber m uito especializado; um grupo que se
fam iliariza entre side form a m uito íntim a,um grupo
que,enfim ,acaba adquirindo esse viés,que eu não
quero atribuir a nenhum propósito de auferir
vantagem – é claro que pode haver,em alguns casos
certam ente haverá –,m as quero atribuira essa ótica
especial que esse grupo adquire pela própria
especialização excessiva das suas funções, na
m edida em que essas operações do m ercado
financeiro são com plexas;são operações cada vez
m ais sofisticadas,que exigem um aprendizado,que
exigem um esforço de com preensão m uito grande,
que, de certa form a, lim ita a ótica, lim ita a
perspectiva das pessoas,que a ele se dedicam ,de
enxergartam bém ,de divisaros outros aspectos da
econom ia nacionale evidentem ente da sociedade.
Esse grupo adquire, por interm édio desse viés,
certa com placência em relação ao Sistem a
Financeiro; certo vezo de procurar, de qualquer
m aneira, evitar qualquer perturbação no Sistem a
Financeiro e acaba favorecendo o desenvolvim ento
desse Sistem a Financeiro pelo crescim ento da sua
diversidade, que o próprio funcionam ento vai
encam inhando para um a taxa de crescim ento elevada.
Tem -se falado em prom iscuidade e em im pora
Leida Q uarentena.Acredito que isso trará um bom
resultado, m as não creio que, por si só, esse
problem a do viés favorável ao Sistem a Financeiro
seja adequadam ente enfrentado por essas
providências.D iante desses fatores,fica a pergunta
de com o aperfeiçoar a qualidade das decisões do
Banco C entrale a sua capacidade de fiscalização.
O Banco C entral resiste a toda e qualquer
possibilidade de influência política.Essa expressão
“influência política”é usada com certo horrorporparte
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daqueles que têm relações com o Banco C entrale
que participam da vida dessa entidade tão im portante
para a nossa econom ia e sociedade.M as o fato é que
as decisões do Banco C entralsão em inentem ente
políticas.Ao tom aresta ou aquela orientação,esta ou
aquela alternativa, evidentem ente estará gerando
conseqüências de natureza político-econôm ica.E,na
m edida em que o Banco C entralse afasta e rejeita e
repele toda e qualquer influência por parte das
instituições políticas, ele abre a possibilidade de
influências que, em bora não sendo políticas,
ocorrem em relação a decisões que acabam sendo
políticas.N esse ponto,entra o interesse do grande
capital.Sabem os,todos nós,que,em política,não
se faz vácuo. Se as instituições políticas não o
ocupam , este espaço será ocupado por outras
forças,outras entidades,outras m anifestações da
sociedade. E aí entram , então, os interesses do
Sistem a Financeiro, que já conta com esse viés
favorável dos dirigentes do Banco C entral e, por
conseguinte,tem a possibilidade plena de realização
das suas reivindicações.
O Banco C entral,Srs.Parlam entares,é um a
verdadeira caixa-preta,isto é,não se abre para dar
nenhum a satisfação à sociedade.É um a entidade
que nem sequer está sujeita às restrições
orçam entárias.O Banco C entralpode terprejuízos
im ensos, com o teve agora, em janeiro, sem que
seja, por isso, im pedido por falta de dotação
orçam entária ou de rubricas específicas.O Banco
C entral não tem nem restrições orçam entárias,
nem de qualqueroutra natureza;não presta contas
de natureza política, e acaba sendo suscetívela
decisões que não são transparentes, m as
obscuras, opacas, para não dizer, às vezes,
inconfessáveis. Por exem plo: a decisão da
operação de socorro aos Bancos M arka e
FonteC indam . Essa operação atípica, irregular,
desastrada, desastrosa, em bora não se possa
classificar de ilegal na expressão pura do term o,
essa operação,evidentem ente,não foim otivada por
propina, digam os, por exercício de corrupção de
diretores do Banco C entral,porreceberem vantagens
dos bancos atendidos. N ão creio, não posso crer
nessa hipótese; não creio que isso tenha ocorrido,
absolutam ente, nem da parte dos Srs. Francisco
Lopes,C láudio M auch e D em ósthenes M adureira de
Pinho.N ão se adm ite a evidência de propinas.
N o entanto,a explicação dada com insistência
foia do cham ado risco sistêm ico, segundo a qual,
caso não se socorressem aqueles bancos, haveria
um a sucessão de insolvências bancárias. Isso
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afetaria a credibilidade do Brasilno exterior.É difícil
de se entenderque essa questão de credibilidade da
N ação brasileira esteja sem pre ligada ao setor
financeiro.Q uando se fala em credibilidade no Brasil,
não se refere à credibilidade das suas instituições de
um m odo geral; refere-se à credibilidade no
funcionam ento do seu sistem a financeiro, o que
passa a sera preocupação de todos.N ão m e deixo
convencer, absolutam ente, pela idéia de que as
operações deveriam ser feitas sob o risco de um a
quebradeira,de um cataclism a sistêm ico.
Srs.Senadores,exponho aquia m inha opinião,
em caráter estritam ente pessoal: estou convencido
de que essa operação foioriginada de escalões m ais
altos.O Banco C entralrecebeu um a ordem para fazer
essa operação. A C PI não poderá dizer isso, nem
prová-lo. Eu m esm o não posso provar; estou aqui
transm itindo um a convicção,um sentim ento pessoal
a respeito disso.
Acredito que o relatório do Senador João
Alberto é perfeito; o relatório vairesponsabilizar a
diretoria do Banco C entral, porque foram eles os
responsáveis pela operação.Entretanto,não penso
que eles agiram porvontade própria.Eles analisaram
a situação, m as chegou um a ordem superior
autorizando aquela operação, devido à ligação do
Banco M arka com o G overno.
Estou convencido tam bém – é um a opinião
estritam ente pessoal– de que este Banco M arka era
um agente do G overno brasileiro no m ercado
financeiro; desem penhava funções de várias
naturezas. N ão acredito que tenham sido funções
com envolvim ento em corrupções, com vantagens,
etc.; o fato é que o Banco M arka usufruiu de
vantagens financeiras,exercendo o papelde agente,
o que não poderia seresquecido naquele m om ento.
Ele cobrou quando necessitou e prom eteu esquecer
tudo, ou seja, o crédito que ele possuía junto ao
Banco C entrale ao G overno brasileiro.
O Sr. Ney Suassuna (PM D B – PB)– Perm ite V.
Exªum aparte,SenadorR oberto Saturnino?
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
R J) – Perm ito-o com prazer, nobre Senador N ey
Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PM D B – PB)– Senador
R oberto Saturnino,V.Exª usou a palavra convicção
pessoal. N o prim eiro m om ento, penseique V. Exª
estava se referindo ao sentim ento. N o entanto,
quando V. Exª usou a palavra convicção, fiquei
preocupado. Em relação à segunda colocação, de
que seria um instrum ento do G overno, V. Exª está
tendo a m esm a convicção?
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
R J) – N obre Senador, confesso-lhe que essa
convicção está se instalando na m inha m ente de
form a definitiva.Vou lhe dizero porquê.H á um a outra
operação, que a C PI acabou desvendando, quase
que por acaso: a operação de lançam ento de
debêntures, com base nos recebíveis das
com panhias telefônicas. Foram lançados m ais de
R $300 m ilhões em debêntures por um a em presa
teletruste,um a m iniem presa com um capitalirrisório ,
capitalde botequim ,de R $10 m il.Essas debêntures
foram adquiridas porcinco fundos de pensão estatais
– não podem os nos deixar cegar diante de tanta
evidência –,alguém cham ou esses fundos,com o já
tinha convocado as telefônicas para o lançam ento
das debêntures,cham ou esses fundos – repito – e
disse:vocês têm que com praresses m ais de R $300
m ilhões em ações.E essas ações foram totalm ente
adquiridas pelos fundos de pensão estatais.Q uem foi
o agente lançador? O Banco M arka.
Essa operação trouxe um a clareza adicionala
todos os indícios que existiam anteriorm ente,que m e
levaram à convicção – é um a convicção pessoal,não
tenho provas,não provarei,não fareiacusações,não
direiquem foi,até porque não sei– de que alguém
com andou essas operações e de que o Banco M arka
tinha m otivos m uito fortes para cobraro seu crédito
junto ao G overno.
Assim tam bém ocorreu com outras operações.
As operações com a Encol– em cujas investigações
a C PIainda não se aprofundou – são inacreditáveis.
É inacreditávelque o Banco do Brasil,o BN D ES e a
C aixa Econôm ica Federalconcedessem sucessivos
em préstim os a um a em presa que evidenciava seu
estado falim entar. Isso ocorreu em virtude de um a
ordem que evidenciava a necessidade dessas
operações.H á razões outras que não as estritam ente
bancárias, porque, sob o ponto de vista bancário,
nenhum gerente,nenhum diretorde banco executaria
esses financiam entos.
Assim tam bém ocorreu com a venda dos títulos
públicos,os cham ados bradies do Banespa,que estiveram na carteira do banco durante o seu período de
m aiorvalorização.Q uando desceu ao fundo do poço,
esse banco,federalizado,vendeu 95% dos seus títulos ao Banco M organ.Esse foio banco que m ais lucrou com todas as operações de janeiro.C om o acreditar que um diretor do Banespa tenha aprovado um a
operação,sem que fosse dem onstrada a necessidade
de sua aprovação?
H á m istérios não desvendados sobre os quais
não se pode fazeracusação algum a,explícita e pesso-
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al;não se pode dizerquem o fez.M as há grandes evidências de que essa falta de transparência porparte
do Banco C entralestá possibilitando a tom ada de decisões e a execução de operações absolutam ente opacas e obscuras,envoltas em um véu de m istério.O
Banco C entral,evidentem ente,deve ter a obrigação
de prestar contas à sociedade,para resistir a essas
operações.
N esse sentido,torna-se necessária um a instância de cobrança e de fiscalização do Banco C entral.O
Banco C entral,para exercersuas atribuições específicas,precisa serfiscalizado porum outro agente.Q ual
seria esse agente fiscalizador? Evidentem ente,um a
instância política – apesarde toda repelência que os
dirigentes e funcionários do Banco C entraltenham pelasinstituiçõespolíticas,pelospolíticosde m odo geral.
O Banco C entraldeve tera prerrogativa de tom ar
decisões rápidas.Tais decisões m uitas vezes fogem
aospadrõestradicionaispelo seu aspecto extraordinário e atípico.O Banco C entraldeve tero poderde tom ar decisões, concom itantem ente com a obrigação
de,logo em seguida,prestarcontas à sociedade e à
N ação das razões que determ inaram sua ação.
Essa instância só pode sero C ongresso N acionalou o Senado Federal.Essa instância deve sercriada para que o Banco C entralperca a sua idiossincrasia,a sua repelência ao poder político,invocando o
despreparo dos políticos.A C PIdo Sistem a Financeiro
com eçou com os Senadores m uito despreparados.
Porém ,hoje,ao fim de trinta e poucos dias de funcionam ento,o despreparo já é bem m enordo que no início.
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio) – Senador
R oberto Saturnino,o tem po de V.Exªestá esgotado.
A Srª. Heloísa Helena (Bloco/PT – AL)– Perm ite
V.Exªum aparte,SenadorR oberto Saturnino?
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB – R J)
– Sr.Presidente,encerro o m eu pronunciam ento em
dois m inutos.Em seguida,concedo o aparte à Senadora H eloísa H elena.
E ssa instância torna-se necessária para
sugerirm edidas que o B anco C entralnão é ca paz de enxergar,dado esse viés que seus dirigentes têm em relação ao sistem a financeiro.
P orexem plo,no m ês de janeiro últim o,foi
feita um a desvalorização da nossa m oeda da
form a m a is d e sa stra d a e in a d e q u a d a p o ssíve l,p o rq u e fo ife ita so b p re ssã o d o m e rca d o e n ã o n o m o m e n to e m que o P aís podia
executá-la nas m elhores condições. N ão foi
um a decisão soberana, um a decisão inde -
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pendente do G overno e nem do B anco C entral.F oium a decisão im posta pela força do m ercado financeiro internacional.R esultado:teve que ser
um a operação m uito m alfeita,que deu um prejuízo
gigantesco ao Banco C entrale que,paralelam ente,
deu um lucro gigantesco aos grandes bancos,que
nunca lucraram tanto em tão pouco tem po com o nesses quinze dias,num a quinzena do m ês de janeiro.
O G overno disse que não poderia tersido feita
de outra m aneira, o que não é verdade. A
desvalorização poderia ter sido feita anteriorm ente,
m as sabem os m uito bem das razões de natureza
política. H avia a questão da reeleição e, depois, a
seqüência im ediata à eleição.Tudo isso levou a um
retardam ento que acabou sendo desastroso.
M as, depois do desastre, o G overno poderia
tom ardecisões para recuperarparte desse prejuízo,
instituindo, por exem plo, um im posto extraordinário
sobre esses lucros extraordinários auferidos pelos
bancos.Isso é absolutam ente possívelde ser feito,
desde que haja um a instância política por trás do
Banco C entral não som ente para fiscalizar a sua
ação, para tom ar conta de suas decisões, m as
tam bém para sugerirm edidas de proteção do Erário e
da econom ia nacional.
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio) – Senador
R oberto Saturnino,seu tem po esgotou-se.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
R J)– Sr.Presidente,peço a V.Exªa prerrogativa de
ouvira Senadora M arluce Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio) – O aparte
tem que serdado dentro do tem po do discurso.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador R oberto Saturnino, solicito a V. Exª um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
R J) – Se o Presidente m e perm itir,eu o concedereia
V.Exªcom prazer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio)– Senadora
H eloisa H elena,vou aquiescer ao apelo de V.Exª,
m as exijo que V.Exªseja breve.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – N ão
seria nem V.Exª a exigirisso,SenadorLuiz O távio,
m as sim o R egim ento da C asa.Prim eiram ente,quero saudar V. Exª, Senador R oberto Saturnino, por
m ais um a vez trazereste debate à C asa.Em bora fique m uito triste em observaro crim e de responsabilidade, o desrespeito à legislação vigente, personalidade públicas e políticas rasgando a C onstituição e o
C ódigo Penaldo País,em bora fique m uito triste dian-
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te dessa realidade,tenho que dizerque tam bém fico
m uito alegre com o Senadora, com o cidadã e com o
m ãe ao ver,a cada dia,Senadores cum prindo com
suas prerrogativas constitucionais, ao m enos com
suas m edíocres prerrogativas constitucionais, que
são as de exercera tarefa m ais nobre desta instituição,qualseja a de fiscalização.Seique,se estivéssem os em um país onde as instituições de fiscalização fossem rígidas, sérias e independentes o
suficiente,efetivam ente m uito m ais coisas já teriam
sido feitas e,certam ente,a própria estrutura do poder político, de tão abalada, com certeza, já não
estaria m ais existindo. M as quero saudar V. Exª
por trazer,m ais um a vez,este debate aqui,neste
dia em que o Senado, certam ente, aprovará, com
glórias e com bandas de m úsica, m ais um a ação
contra os servidores públicos,m ais um a das ações
nazi-fascistas contra os servidores públicos.V.Exª
sabe – e,nessa C PI,m ais ainda estam os vendo –
com o caiu a m áscara da dem agogia do Estado m ínim o!
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio)– Senadora
H eloisa H elena,não sou m ais eu que exijo,m as,sim ,
o R egim ento,que V.Exªconclua o seu aparte.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL)– Estou
concluindo, Sr. Presidente. Senador Luiz O távio,
realm ente,caiu a m áscara da dem agogia do Estado m ínim o. Persegue-se o servidor público, acaba-se com as estatais,desm antelam -se o patrim ônio
público e os serviços essenciais, e esse continua
sendo um Estado paternalista,um Estado bonzinho,
para os banqueiros e para o setorfinanceiro internacional!Portanto,saudações a V.Exªportrazer,m ais
um a vez,este debate a esta C asa,num dia tão im portante com o é o dia de m ais um a ação de perseguição contra os servidores públicos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
R J)– Encerro o m eu pronunciam ento,Sr.Presidente,
agradecendo m uito à Senadora H eloisa H elena e pedindo m ildesculpas,porque a Senadora M arluce Pinto estava no m eu ângulo de visão e im agineique S.
Exªtivesse m e pedido um aparte.Eu a teria tam bém
escutado com m uita honra e com m uito prazer.M as,
enfim , tive a m aior satisfação de ouvir o aparte da
Senadora H eloisa H elena,que foiextrem am ente enriquecedor.S.Exª disse verdades que precisam ser
ditas, cham ando a atenção para esse projeto que
será votado hoje e que nos dará oportunidade para
fazerm ais pronunciam entos contra todo esse atentado ao Estado brasileiro.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
PATO LO G IAS D A R AZÃO PÚ BLIC A

João Geraldo Piquet Carneiro
Advogado
O em pobrecim ento do Processo D ecisório do G overno Federal, pelo m enos ao longo dos últim os 15 anos (tom ando-se
com o ponto de partida,para fins de análise,o G overno José Sarney),é um fato notávelpela sua constância e consistência.Ele se
m anifesta,com idêntica intensidade,tanto nas decisões internas
da adm inistração quanto nas decisões externas que afetam as
pessoas,as em presas e a sociedade com o um todo.
U m a advertência inicialfaz-se necessária.Alguns setores
da adm inistração pública encontram -se em processo de revitali
zação institucional.Sem dúvida,a criação dos órgãos reguladores de serviços públicos (energia elétrica,telecom unicações,petróleo e gás natural),dotados de razoávelgrau de independência
decisória,significa um progresso em relação ao m odelo intervencionista burocrático anterior.N ão obstante,os novos órgãos reguladores enfrentam ,no m om ento,dificuldades de vulto para se estruturarem adequadam ente,em especialporestarem tolhidos por
regras legais m uito restritivas no que concerne à contratação de
pessoale de serviços.O u seja:os próprios órgãos reguladores
são vítim as da patologia do processo decisório governam ental.
D e outro lado,o novo m odelo de órgão regulador não resultou de um consenso sólido e prévio a respeito de suas finalidades e do seu m odo de funcionam ento,razão pela qualhá grandes diferenças na legislação aplicávela cada agência reguladora.
Adem ais,a realindependência decisória não depende apenas da
lei,m as acim a de tudo que o Executivo e o Legislativo tratem as
agências com o independentes,m antendo-as im unes a influênci
as políticas e econôm icas conjunturais.
N o cam po estritam ente gerencial, o program a “Brasilem
Ação” tam bém é um a experiência inovadora de planejam ento e
gestão racionalde recursos destinados a grandes projetos de interesse público.N a realidade,o “Brasilem Ação”é um a tentativa
de tangenciara baixa funcionalidade dos m ecanism os de gestão
setorialdo governo e de suprira ausência de adequada coordenação intragovernam ental.N esse sentido,o m odelo gerencialdo
referido program a é um subproduto da patologia do processo decisório governam ental.
Assim sendo,não se pode pressuporque a criação de órgãos reguladores, no plano institucional, e do program a “Brasil
em Ação”,na esfera gerencial,contituam um a inflexão abrangente e definitiva no sentido de aperfeiçoam ento da adm inistração
pública federal.Perm anece,pois,válida a constatação inicialde
que o em pobrecim ento do processo decisório governam ental
subsiste com o um fenôm eno sistêm ico e estrutural.
A dificuldade m aior não está no diagnóstico – posto que
ninguém questiona o em pobrecim ento da adm inistração pública
federal–, m as no alinham ento das causas próxim as e rem otas
que alim entam o processo de decadência.A com plexidade desse
processo com eça pelos aspectos paradoxais,a saber:prim eiro,o
Brasilconstruiu um a história bastante sólida de reform as adm inistrativas nos últim os 60 anos,o que não im pediu a ocorrência de ciclos
de “desm odernização” adm inistrativa: segundo, a partir de 1985,
am iudaram -se as “reform as”adm inistrativas (todos os governos ci
vis fizeram a sua),o que não interrom peu o processo de esvazia-
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m ento da adm inistração – antes o agravaram ;terceiro,o retorno ao
regim e dem ocrático não im plicou a dem ocratização da adm inistração pública – antes tornou-a m ais autoritária.
A partirdesses paradoxos,é possívelfazer-se um a prim eira
aproxim ação analítica.Se reform as estruturais profundas da adm inistração,com o as prom ovidas em 1937 e 1967,foram descontinuadas,é lícito suporque elas não duraram o suficiente para m odificar
as bases culturais que m oldaram a adm inistração pública. R efiro-m e,em particular,ao patrim onialism o,ao autoritarism o,à centralização adm inistrativa e ao form alism o,que rem ontam às origens da
form ação do Estado.
Se a intensificação das reform as adm inistrativas,a partirda
segunda m etade da década de oitenta,acentuaram a deterioração
do processo decisório governam ental,é razoáveladm itir que elas
foram m alfeitas,ou porque sem conhecim ento de seus reais efeitos,
ou porque sem clareza dos objetivos a alcançar,ou porque seus objetivos foram outros que não a eficácia do processo decisório (o
atendim ento de conveniências políticas circunstanciais)ou,ainda –
o que é bem provável– pela com binação de todos esses fatores.
Porfim ,se a volta ao estado dem ocrático de D ireito não recolocou o cidadão na posição preem inente de destinatário finalda
ação governam ental,pode-se deduzirque a dem ocratização no plano jurídico form alnão se estendeu à esfera burocrática da adm inistração pública.Seu m etabolism o continuou funcionando de acordo
com a lógica autoritária.
As causas da decadência do processo decisório governam entalsão m últiplas e,em alguns casos,evidentes.É inútil,porém ,
tentarestabelecerum a hierarquia de causas;m elhorserá partirdo
pressuposto de que elas são cum ulativas e se retroalim entam .
O declínio da qualidade do processo decisório federalcostum a seratribuído principalm ente a problem as de natureza econôm ica decorrentes do em pobrecim ento do Estado,ou seja,da perda da
capacidade de financiarsua organização adm inistrativa.O bviam ente,do ponto de vista exclusivo da “m odernização” – aquisição de
equipam entos e tecnologias gerenciais etc.– a insuficiência de recursos é um constrangim ento real.
O corre que, em qualquer organização pública ou privada,
quando há escassez de recursos,a prim eira providência do adm inistradoré tratarde adm inistrá-los da m elhorm aneira possível.Isto
significa prom overo m áxim o de econom ia,enquanto se preserva a
qualidade da atividade-fim (o serviço),m ediante cortes seletivos,segundo critérios rigorosos de prioridade.O ra,no caso da adm inistração federal,o processo de ajustam ento tem sido quase sem pre linear(cortes de pessoal,extinção de cargos e funções,program as de
estím ulos à aposentadoria precoce), ou seja, sem a preocupação
de m antero serviço em nívelrazoávelde operacionalidade.
N o lim ite,os cortes funcionam com o fator de agravam ento
da crise fiscal,um a vez que acentuam a disfuncionalidade dos órgãos atingidos e geram novas form as de deseconom ia para a adm inistração.
Fosse outro o enfoque, teria sido possívelform ular-se
algum a estratégia de adequação do serviço público à crise fiscal,de talform a,que não houvesse perda substan cial de m assa crítica e com prom etim ento do processo
decisório governam ental.Todavia,isso não ocorreu porque,para fins de com bate à crise,os recursos hum anos
da adm inistração são encarados com o um m ero item de
despesa e não com o investim ento necessário. Assim , fecha-se o círculo vicioso:cada corte de recursos destinados ao
serviço público gera novas ineficiências adm inistrativas que,
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por seu turno, term inam por agravar a crise fiscaldo setor
público federal.
Independentem ente da crise fiscal,a função pública já não
apresenta o m esm o grau de im portância que teve no passado.O
em prego público na adm inistração direta passou a sofrer a concorrência do setorprivado,seja em term os salariais,seja de benefícios indiretos (assistência m édica,creches etc.) Além disso,
os grandes atrativos da estabilidade e da aposentadoria integral
tornaram -se m enos im portantes pela redução salariale pela expansão dos fundos de previdência com plem entar.
D e outro lado,esvaziam ento da adm inistração indireta,em
particular das em presas estatais,tam bém serviu de desestím ulo
ao ingresso no setor público. Esse esvaziam ento rem onta à
C onstituição de 1988,que instituiu controles sobre o setorprodutivo estatalsem elhantes àqueles aplicáveis aos órgãos da adm i
nistração direta,agravou-se a partirda crise fiscale atingiu o ápi
ce com o processo de privatização.C om isso,os órgãos centrais
do governo perderam um dos principais pontos de recrutam ento
indireto de recursos hum anos das em presas públicas.
U m a breve retrospectiva dos últim os 20 anos ajuda a com preender a dinâm ica perversa do processo. N o finalda década
de 70 e início dos anos 80,ainda era possívelcontratarpessoal
pelo regim e da legislação trabalhista,ou seja,fora dos rigores im postos à contratação de servidores regidos pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos.O Serpro,durante vários anos,funcionou
com o instrum ento alternativo de contratação de técnicos com níveis salariais razoáveis.H avia tam bém m aiorflexibilidade para a
requisição de funcionários de em presas estatais, de outros órgãos da adm inistração direta e até m esm o das adm inistrações
estatais. Isto perm itia que o governo criasse novas “ilhas” de
com petência para a execução de tarefas específicas (O Program a de D esburocratização,criado em 1979,pode funcionarquase
que exclusivam ente com quadros “terceirizados”).
Porfalta crônica de recursos e porforça do longo período
de hiperinflação,o sistem a de rem uneração do servidor público
perdeu sua racionalidade interna.N o âm bito do Executivo,houve
sensíveldesgaste dos níveis salariais nos escalões interm ediári
os e superiores da adm inistração (com algum as exceções setori
ais decorrentes do m aior poder de barganha de certas corporações).A evasão de profissionais de form ação técnica em direção
ao setorprivado tornou-se generalizada e os concursos públicos
foram praticam ente descontinuados.Por força da irracionalidade
do sistem a de rem uneração,a form ulação de planos de cargos e
salários tornou-se um exercício inútil.
D evido à insuficiência de oxigenação,o funcionalism o de
carreira envelheceu,sendo que a m édia de idade é hoje superior
a 40 anos.Vale dizer,a m aioria dos servidores da adm inistração
federalestá m ais próxim a da aposentadoria do que do início da
carreira.Em conseqüência,dissolveram -se as “ilhas” de com petência e experiência,as quais sem pre tiveram um papelestratégico na m anutenção de um razoávelpadrão de qualidade do processo decisório da Adm inistração.
A evasão de quadros técnicos se deu tam bém em direção
aos governos estaduais e m unicipais.A função pública nas duas
esferas tornou-se m ais atraente, do ponto de vista funcional, do
que o em prego público federal.Em prim eiro lugar,pela elim inação
das diversas vantagens oferecidas aos funcionários lotados em
Brasília,em particulara habitação funcional.Em segundo lugar,a
partirda C onstituição de 1988,vários estados e m unicípios aplicaram recursos na reform a de suas estruturas adm inistrativas e passaram a oferecerperspectivas m ais claras de ascensão funcional.
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Em terceiro lugar, o esvaziam ento da adm inistração federal fez
com que a vocação pública passasse a ser m elhor atendida no
em prego público estadual e m unicipal, onde o funcionário está
m ais próxim o da realidade econôm ica e sociala seradm inistrada.
N o início dos anos 80,com os prim eiros sinais de crise fiscal,com eçaram a ser im postos lim itações à m obilidade dos regim es alternativos de contratação e de rem uneração.Assim ,a política de pessoaldas em presas estatais passou a serconduzida,na
prática a partirda Seste.
Inaugurava-se,assim ,o processo de cerceam ento da autonom ia financeira e gerencialdas em presas públicas,repetindo-se,
com grande sem elhança,o fenôm eno do esvaziam ento das autarquias. Estas, surgidas nos anos 30, 40 e 50 com o instrum entos
m ais ágeis de gestão,acabaram por perder qualquer vestígio de
autonom ia e flexibilidade,igualando-se aos dem ais órgãos centrais
de governo.
N a realidade,a autonom ia era e continua sendo incom patívelcom a concepção centralizadora da adm inistração pública.Tanto assim que a figura do “órgão autônom o”,prevista no D ecreto-Lei
nº200/67 com o instrum ento de concessão de certa liberdade para
a organização de regim es específicos de gestão de pessoal,perm aneceu praticam ente com o letra m orta.
A partirdo G overno Sarney,à crise fiscalacrescentou-se a
banalização das “reform as” adm inistrativas.Enquanto nos governos m ilitares as estruturas adm inistrativas foram pouco alteradas,
o prim eiro governo civilprom oveu a cria4ção,extinção e fusão de
órgãos governam entais,sem obediência a critérios técnicos e de
conveniência adm inistrativa.Foram m udanças destinadas a atenderobjetivos políticos circunstanciais,quase sem pre associados à
busca de apoio parlam entar ao Executivo e ao preenchim ento de
quotas pessoais do Presidente.Voltou-se,pois,ao clientelism o histórico.
O s efeitos deletérios da banalização das reform as adm inistrativas foram aprofundados no G overno C ollor.N esse período,as
sucessivas m udanças da estrutura adm inistrativa continuaram a
serprom ovidas não só para atendera conveniências políticas circunstanciais m as tam bém porque as “reform as”passaram a servir
ao m arketing político.
Em blem ático foio com bate às “m ordom ias”,com a extinção
de vantagens indiretas concedidas a algum as categorias de servidores, alienação de im óveis funcionais etc. D uas conseqüências
óbvias dessa política de terra arrasada foram a alienação do funcionalism o com o instrum ento de reform a do setor público e o desm antelam ento de estruturas adm inistrativas com culturas próprias
sedim entadas.Afora o fato de que se tornou ainda m ais difícilo recrutam ento de pessoal.
O G overno Itam ar Franco, sensibilizado pela pressão por
aum entos salariais do setorpúblico,tam bém agiu de form a ad hoc.
O s níveis salariais foram recom postos na m édia, porém sem a
preocupação de se corrigiros desequilíbrios sistêm icos e estruturais de rem uneração e recrutam ento.Vale dizer,a m elhoria salarialnão
trouxe qualqueraum ento de eficiência ao processo decisório da adm inistração federalcom o um todo.
O utro fatordeletério foia instituição,pela Carta de 1998,do “Regim e Jurídico Único”aplicávela todos os servidores da adm inistração direta.Além disso,o ím peto da classe política de apagaros vestígios da ditadura m utilou as prerrogativas do Executivo de se auto-organizar,ensejando a responsabilidade com partilhada do Legislativo e do Executivo no redesenho dos organism os governam entais.Dessa form a,a estrutura adm inistrativa passou a refletirtam bém os interesses corporativos representados no Congresso.
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Em nom e da m oralidade adm inistrativa,os controles interno e externo tornaram -se m ais rígidos,form ais e burocratizados,
principalm ente a partirdo im peachm entde C ollore do “escândalo
do O rçam ento”.Portanto,para agravar os infortúnios gerenciais
acum ulados,o processo decisório tornou-se perigoso e desesti
m ulante para o servidorpúblico.
N os últim os quatro anos,a ênfase no com bate ao desequi
líbrio fiscalsituou-se quase que exclusivam ente nas reform as estruturais,ou seja,na reform a da C onstituição.As dem ais causas
da deterioração do processo decisório,principalm ente as de carátergerencial,perm aneceram em segundo plano.
A rigor,as patologias do processo decisório se aprofundaram com o uso intensivo da barganha porcargos de prim eiro escalão em troca de apoio político no C ongresso para a aprovação
das reform as constitucionais e legais. O s m inistérios setoriais
“políticos” passaram a ser ocupados por parlam entares – um a
anom alia no regim e presidencialista de governo – que,à m ingua
de recursos financeiros,se dedicaram com afinco ao clientelism o
político.
N esse quadro,a coordenação peça chave do processo decisório racional,tornou-se inviávelna prática.D aíter-se acentuado,de form a perversa,a centralização adm inistrativa,com a hi
pertrofia da Presidência da R epública e o esvaziam ento dos m i
nistérios setoriais. Q uando se leva em conta a variedade de
questões adm inistrativas setoriais que transitam pelo crivo da
Presidência, fica claro que o processo decisório só poderia ganharem lentidão e perderem eficácia e qualidade.
N o entanto, o recrudescim ento da centralização adm inistrativa não parece derivarapenas da necessidade de suprira fal
ta de coordenação.Tudo indica que ela faz parte do “estilo”político do atualgoverno e decorre da persistência do viés autoritário
na adm inistração federal.
N aturalm ente,o em pobrecim ento do processo decisório no
âm bito do Executivo,estendeu sua disfuncionalidade à esfera do
Judiciário e do Legislativo.
O uso intensivo de m edidas provisórias com o form a de legislarà m argem do C ongresso – em decorrência tanto da centralização adm inistrativa quanto da persistência do viés autoritário da
adm inistração federal– teve efeitos deletérios sobre a ordem jurídica
e adm inistrativa.A produção legislativa perdeu em qualidade técnica
e o Congresso,com a pauta congestionada,perdeu a capacidade de
fiscalizaro Executivo.
O Judiciário além dos problem as que lhe são próprios,passou
a sersobrecarregado porum a infinidade de dem andas judiciais,m ui
tas delas provenientes da inadequação de leis,decretos e decisões
adm inistrativas que afetam interesses econôm icos privados de relevo.Sim ultaneam ente,a m esm a irracionalidade do sistem a de rem uneração dos servidores do Executivo passou,porefeito reflexo,para
a m agistratura federal,tornando m enos atraente a carreira de juíz.
O s processos de reform a da adm inistração pública que prom overam o efeito aperfeiçoam ento do processo decisório governam ental,ao longo deste m eio século,foram todos conduzidos poreli
tes com alta form ação técnica.Assim aconteceu nos anos 30,com a
criação do Dasp e a organização de concursos públicos de abrangência nacional;nos anos 40 e 50,com a criação das grandes empresas estatais e dos “grupos executivos”no governo de Kubitschek;
nos anos 60 e 70,com o Decreto-lei200;e no início dos anos 80,
com o Program a Nacionalde Desburocratização.Na esfera estadual,
m erecem destaque as reform as adm inistrativas e tributária do Estado
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da G uanabara,sob o governo C arlos Lacerda,no qualestiveram
presentes figuras ilustres da elite adm inistrativa.
Devido,de um lado,ao em pobrecim ento dos quadros gerenciais do governo federalnas últim as duas décadas e,de outro,à crescente com plexidade econôm ica,sociale adm inistrativa do País,nota-se que as cham adas reform as adm inistrativas,prom ovidas a partir
de 1985,não contaram com a participação de personalidades ilustres,com visão de estadista e conhecim ento de adm inistração pública.Daía facilidade com que fatores políticos circunstanciais prevaleceram sobre qualquertentativa de se estabelecerum a base conceitualm ais sólida para tais reform as.
Em síntese,o em pobrecim ento do processo decisório do governo federalresulta do concurso de várias causas,cuja gênese com um é a falta de percepção da im portância de revitalização perm anente
da adm inistração pública.A ausência de um a elite m odernizadora capaz
de conduzirum processo de reform a eficaz e dar-lhe dim ensão política
significou um retrocesso inclusive do ponto de vista conceitual.Voltou-se a
um a concepção “estruturalista”de reform a,em que se dá m ais ênfase às
m udanças de organogram a e à instituição de controles do que à sim plificação de fluxos e procedim entos e à valorização do papeldo servidorpúblico.Além disso,a dem ocratização no plano político institucionalnão foi
acom panhada da dem ocratização da adm inistração pública,no sentido
de colocá-la efetivam ente a serviço do cidadão.
A recuperação da higidez do processo decisório governam ental
será necessariam ente lenta,até porque não há quadros suficientes para
um program a abrangente de revitalização adm inistrativa.É m ais provável
que a oxigenação da adm inistração federalvenha a acontecer de fora
para dentro,seja porpressão da sociedade,seja dos estados e m unicípios – em especialaqueles que já iniciaram processos de reform a e percebem que a influência da adm inistração federalterm ina porprejudicá-los.
O que m e parece fundam ental,nesse m om ento,é que se generalize na sociedade a percepção de que o em pobrecim ento do proceso
decisório governam entalnão é reversível,apenas,poriniciativas internas
do próprio governo.A retroalim entação patológica requer,para sua interrupção,a interveniência de antibióticos da novíssim a geração:a geração
dos que não reclam am ,fazem .

Durante o discurso do Sr. Roberto Saturnino,o Sr.G eraldo M elo,1ºVice-Presidente,deixa
a cadeira da presidência,que é ocupada pelo Sr.
Luiz O távio.
O SR. PRESIDENTE (LuizO távio)– V.Exªserá atendido na form a regim ental.
Concedo a palavra ao SenadorNeySuassuna,por20
m inutos,porperm uta com o SenadorJosé Fogaça.
O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB.Pronuncia o
seguinte discurso. S em revisão do orador.) –
S r. P residente, S rªs e S rs. S enadores, a C om issão de A ssuntos E conôm icos aprovou,por
unanim idade,na reunião de hoje,o P rojeto de
LeiC om plem entarnº 51,de 1998,de iniciativa
do E xcelentíssim o S enhor P residente da R epública, que “institui a P olítica N acional de
Turism o m ediante o estabelecim ento de norm as destinadas a prom overe incentivaro turis-
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m o, com o fator de desenvolvim ento social”, o
qualtive o prazerde relatar.
O cupo esta tribuna justam ente para defendera
urgência da sua tram itação,com o form a de estim ulara
geração de em prego e renda,partindo de um setor
onde o Brasilpossuiextraordinário potenciale alavancando alternativas de colocação de m ão-de-obra,num
m om ento econôm ico de excepcionaldelicadeza no tocante ao m ercado de trabalho,que dia a dia assum e
conotações dram áticas.
A oportunidade é excelente.A reform a cam bial
está atraindo turistas para o Brasil.D e janeiro a m arço
deste ano,870 vôos fretados pousaram no Brasilcontra 493 no m esm o período do ano anterior.É bem verdade que 664 vôosforam procedentesda Argentina,e,
segundo estatísticas fornecidas pela Em presa Brasileira de Turism o – Em bratur,os sul-am ericanos gastam
apenas U S$50 por dia em nosso território,m as,em
com pensação,costum am ficaraquide 10 a 15 dias.
A desvalorização do realcontribuiu tam bém para
o crescim ento do turism o interno,um a vez que,neste
início de ano,houve queda de 45% na procura de pacotes internacionais porbrasileiros.A contrapartida é o
increm ento do turism o no plano interno.
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,a Gazeta
Mercantil da sem ana passada publicou um a nota intitulada “D ólares D esperdiçados”,com o resultado de
recentes estatísticas publicadas pela O rganização
M undialde Turism o (O M T).O Brasilexibe um péssim o
desem penho.Enquanto a Argentina aparece em 28º
lugarno ranking m undialem núm ero de visitantes,no
ano passado,o Brasilocupa a 39ªcolocação,num a lista de 40 países.Em term os de receita,faturam os m enos de U S$3 bilhões,o m esm o que a C roácia,o que é
inadm issível.
N ão funciona,em nosso País,a parceria necessária entre o PoderPúblico e a iniciativa privada para o
desenvolvim ento do turism o, que poderia tornar-se
um a fonte de renda poderosa.
O M inistério da C ultura está trabalhando no Projeto M onum enta,visando à restauração de prédios,logradouros e cidades antigas brasileiras. C onseguiu
aporte financeiro do Banco Interam ericano do D esenvolvim ento (BID )e de várias organizações nacionais e
internacionais.
O objetivo do M onum enta é a sustentabilidade
das obras realizadas,porm eio da recuperação do patrim ônio e da revitalização econôm ica e socialde seus
usos.N o m om ento em que se resgata o uso produtivo
desses m onum entos,a função socialcresce e o turism o é estim ulado.
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Esse é o prim eiro program a de abrangência nacionalde recuperação do nosso patrim ônio histórico e
culturale beneficiará,em sua prim eira etapa,sete cidades brasileiras.
Som ente ações agressivas com o essa poderão
increm entar o nosso turism o. Enquanto os Estados
U nidos têm um receita de quase U S$75 bilhões gerada pelo turism o internacionale a Itália e a França têm
um a receita de U S$30 bilhões,a nossa receita atinge
m íseros U S$3 bilhões.
N ão é porfalta de atrativos.Aquios tem os em
dem asia:praias nordestinas edênicas;parques nacionais espetaculares;gastronom ia típica e variada;paisagens grandiosas.Entretanto,estam os longe de saberaproveitaresse potencial.N ão há aquiaçõeseficazes e duradouras,nem estatísticas confiáveis sobre o
assunto.Faltam -nos ações estratégicas para m elhorar
a qualidade dos serviços oferecidos.
O Sr. Ramez Tebet (PM D B – M S)– Perm ite-m e
V.Exªum aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– C oncedo o aparte a V.Exª.
O Sr. Ramez Tebet (PM D B – M S)– N obre SenadorN eySuassuna,o assunto,é claro,desperta um a
grande atenção.N o m om ento de dificuldade e de crise
em que o m undo atravessa,todos sabem os que o turism o é a m aiorfonte geradora de riquezas.H oje,pela
m anhã,na C om issão de Assuntos Econôm icos,presidida porV.Exª,eu disse que não conheço região do
Brasilque não tenha ou que não ofereça condições
para atrairturistas.A m im m e parece que quando se
fala em turism o no Brasilsó se olha para o R io de Janeiro – que sem pre foia cidade cam peã do País – ou
para o seu N ordeste – que é nosso tam bém – com as
suas praias.Vejo que,no seu pronunciam ento,V.Exª
situou as praias do N ordeste e eu queria que V.Exª
prestasse um a hom enagem ao m eu Estado.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB) – C om
toda certeza,o C entro-O este,com o Pantanal...
O Sr. Ramez Tebet (PM D B – M S)– É preciso
que vejam os que hoje está surgindo um a nova m odalidade de turism o, o turism o rural, o ecoturism o, e isso os outros E stados do B rasiltam bém
oferecem .O E stado de M ato G rosso está despontando no cenário nacionale até internacionalcom
a cidade de Bonito.Está aío nosso Pantanalconsiderado patrim ônio da hum anidade;o Pantanalque foierigido pelo C onstituinte de 1988 ao patam arconstitucional
no sentido da necessidade da sua preservação.Então,
ao m esm o tem po em que cum prim ento V. Exª, quero dizer que é o Brasil por inteiro. H oje,realm en-
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te,a C om issão presidida porV.Exªm arcou um tento
m uito grande ao aprovara leique estabelece norm as,
princípios,objetivos,estratégiaspara um a política nacional de turism o, tão indispensável a este País.
C um prim ento V.Exª.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– V.Exª
trouxe ao m eu discurso um a colocação m uito
im portante. R ealm ente, eu havia deixado de falar
aquino Pantanal,e hoje o Pantanaldesponta com o
um a das regiões m ais bonitas.M as V.Exª vaim ais
adiante. N ão há região do Brasil que não tenha
m agníficas paisagens,fenôm enos naturais.É um a
pena que nós ainda não abrim os os olhos para isso.
Ainda outro dia,viajeiao Q uênia,ficando num hotel
cinco estrelas,todo de lona – barracas de lona.N o
entanto, o serviço era cinco estrelas e para se
conseguir lugar a reserva tinha que ser feita com
m uitos m eses de antecedência.Além dos anim ais,
o Q uênia não tem absolutam ente nada que se
com pare ao Brasil.Tem os áreas m aravilhosas,m as
tem os que fazer hotéis de m árm ore,de granito,que
dem andam tem po e gastam quantidade gigantesca de
investim entos.
C oncordo com V.Exª,penso que no Pantanal
podíam os ter coisas m aravilhosas, com o na
Am azônia, do Senador M estrinho, que m e pede a
palavra.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PM D B – AM )– Em inente SenadorN ey Suassuna,efetivam ente o turism o é um a atividade que cresce a um a velocidade espantosa,trazendo não som ente divisas para os países receptores,m as,sobretudo,a troca de inform ações,de conhecim ento,de educação e a m elhoria
do nívelda sociedade visitada. Isso é im portante,
m as,infelizm ente,no Brasil,com o foidito hoje na reunião da C om issão,não há um a política de turism o,
e que agora fica m ais perigosa.V.Exªfalou há pouco
no turism o ecológico, que se fala tanto nos docum entos oficiais e,no entanto,o G overno brasileiro,
os m inistérios com petentes vêm dando um tratam ento inusitado,privilegiado e até,sob certo ponto,
crim inoso em relação à sociedade brasileira,prestigiando o ecoterrorism o, prestigiando organizações
que,porterem os seus orçam entos debilitados,agora
estão se voltando para o Brasil, especialm ente a
Am azônia,para verse com isso reforçam os seus orçam entos.São os cham ados gigolôs da ecologia,e
que têm na Am azônia a m oeda de troca extraordinária. H á, por exem plo, o R ainforest Action N etw ork,
que vem fazendo um a cam panha contra os hotéis de
selva,que é a base do ecoturism o.O G reenpeace,no
Brasil,é recebido pelo Presidente da R epública.D á
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ordem no M inistério do M eio Am biente e,agora,diz
que vai,inclusive,fiscalizar as ações do G overno e
dos órgãos m ilitares na região,para verse estão trabalhando direito. Q uer dizer, botaram um bode –
bode é o nom e do representante dela – na Am azônia.
E querem fazerisso.Isso é um absurdo!Tem os que
tera nossa soberania respeitada,soberania não só
de efeito espacial,m as nas decisões nacionais.Agora m esm o,enquanto o Presidente da R epública fez
um belíssim o discurso,dizendo que a política do G overno deverá serorientada no sentido antropocêntrico,querdizer,tendo o hom em com o princípio,m eio e
fim ,com o sujeito do processo,o M inistério do M eio
Am biente,por desinform ação,por m á assessoria –
não seiporquê – faz isso através de am eaças.Se eu
disseraquicom o agem esses órgãos – tenho docum entos,não feitos por m im ,feitos por freiras,m ostrando com o é a atuação do Ibam a na região – este
Senado vaificarestarrecido.M as V.Exªtem razão.É
preciso um a política de turism o,política séria,ditada
pornóse que abranja o Paísinteiro.M uito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– M uito
obrigado,SenadorM estrinho.
O pessoalque trabalha com turism o,em geral,
não se com unica em outra língua que não o português.A prom oção e a divulgação do Brasilno exterior
é tím ida e desorganizada,sem apoio perm anente.O s
investim entos,públicos ou privados,são escassos.
N as econom ias m odernas,o turism o é o m aior
geradorde divisas e em pregos,um a fonte constante
de riquezas.A indústria turística é um im portante segm ento para a geração de em pregos,de taxas e de im postos.N o Brasil,infelizm ente,ainda reina no setoro
am adorism o.
A Em braturinform ou,no finaldo ano passado,
que 38 m ilhões de pessoas fazem turism o interno no
Brasil.O m om ento atualpropicia um acréscim o nesse
núm ero,pois a desvalorização do realreduz planos
de viagens ao exterior.
D iz, ainda, a E m bratur que serão feitos
investim entos no setor no valor de R $5 bilhões, até o ano 2.000. E speram os que esses investim entos sejam bem dirigidos para
que possam os aum entaro núm ero de visitan tes estrangeiros e facilitaro turism o interno .
S r. P residente, S rªs e S rs. S enadores, as autoridades brasileiras estão descobrindo que os investim entos em turism o
são seguros e trazem retorno rápido em em pregos e arrecadação.Tam bém que a propaganda
externa precisa serde m elhornível. É necessário acabar com os folhetos que incitam ao
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sexo e à farra carnavalesca e substitui-los por
nossas reais e belíssim as atrações turísticas.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Perm ite-m e V.Exªum aparte?
O SR. NEY SUASSUANA (PM D B – PB) –
C oncedo o aparte à nobre Senadora H eloisa H elena.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL)– Senador
N ey Suassuna,quero saudarV.Exªpelo debate que
traz a esta C asa,juntam ente com os apartes que foram feitos.É evidente que nós,nordestinos especialm ente,sabem os que o potencialturístico do Brasilé
gigantesco:o Am azonas,o Pantanal,belíssim as praias – o patrim ônio que a natureza nos deu é realm ente
espetacular. Entretanto, todos nós sabem os que
para,efetivam ente,conseguirm os que o turism o seja
um a grande alternativa para o desenvolvim ento econôm ico,e,portanto,dinam ização da econom ia local,
geração de em prego e de renda,é de fundam ental
im portância algo que tenho m uito preocupação.Sei
que quando o SenadorG ilberto M estrinho fala dos gigolôs da econom ia,em relação aos ecochatos,não
está falando daquelas pessoas que se preocupam
com o m eio am biente e,portanto,com a preservação
do patrim ônio da natureza, inclusive do patrim ônio
econôm ico de m uitas regiões.Sabem os que para garantiro turism o com o essa alternativa precisam os de
obrasde infra-estrutura.N ós,do N ordeste,tem osnão
apenas o patrim ônio das nossas praias,que são realm ente belíssim as,um potencialturístico m uito grande,um potencialturístico m uito grande,inclusive em
função do nosso R io São Francisco em algum as áreas do N ordeste,tem os um patrim ônio arquitetônico
tam bém .Então,tem os um grande potencial,m as a
grande preocupação que tenho é em relação à infra-estrutura, que – todos nós sabem os – não são
apenas hotéis cinco estrelas.Infra-estrutura significa
qualificação da m ão-de-obra,buscando potencializar
o aproveitam ento desse recurso natural, significa
abastecim ento de água de qualidade,abastecim ento
de energia, saneam ento básico, estradas. É um
com plexo de atividades.Entendo fundam entalrealm ente essa discussão que V.Exªs fizeram hoje na
C om issão de Assuntos Econôm icos. E que possam os verisso inclusive com algum as obras que estão
orçadas para alguns Estados.É necessário que o G overno Federalse em penhe em viabilizaressas obras.
D o contrário, turism o vira propaganda enganosa.
Em bora saibam os que a agricultura é a grande alternativa para o desenvolvim ento econôm ico e social,
especialm ente da nossa região – seique para o Brasil
todo –,é fundam entalque o turism o tenha o respeito
dos órgãos governam entais, especialm ente enten-
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dendo essa crise gigantesca em que se encontram os
Estados.V.Exªsabe que,para garantiro custeio,as
ações e os investim entos de todos os setores,o m eu
Estado,Alagoas,fica sim plesm ente com R $2 m ilhões
e 500.Então,é im possívelviabilizar algum a coisa.
M aceió,que é um a cidade belíssim a,está com um
problem a gigantesco com um em issário subm arino
contam inando com pletam ente nossas praias.N ão adianta dizerque há praias bonitas na cidade se,no seu
corredorturístico principal,que são as praias,há ausência absoluta de saneam ento e,portanto,esgotos a
céu aberto.D esse m odo,quero saudaro pronunciam ento de V.Exªe os apartes que foram feitos,no sentido de que possam os realm ente pensar: essa é a
grande alternativa para a dinam ização da econom ia?
É.Para a geração de em prego e renda? É.Agora,que
possam os efetivam ente casá-la com obras de infra-estrutura.É evidente que ninguém aquiestá desconhecendo isso,porque todo m undo sabe que,para se
falar em turism o, é necessário falar-se em infra-estrutura,para potencializaresse recurso que a natureza nos deu.Portanto,quero saudaro pronunciam ento de V.Exª.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– M uito
obrigado,Senadora.O aparte de V.Exª abrilhanta o
m eu discurso.
O Sr. Maguito Vilela (PM D B – G O )– V.Exªm e
perm ite um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB) – C om
m uita honra,ouço o nobre SenadorM aguito Vilela.
O S. Maguito Vilela (PM D B – G O ) – Senador
N ey Suassuna, eu gostaria tam bém de cum prim entá-lo pelo brilhante pronunciam ento.H oje de m anhã,
sob a presidência de V.Exª,discutim os bastante esse
tem a.Tam bém m e acho no direito de inserirG oiás,que tem os grandes lagos de B uritiA legre,
de B ritânia, A ruanã, Três R anchos, além de
várias cidades hoje do norte – M inaçu,U ruaçu
e tantas outras –,pa ra não falardo m aior lençol
term aldo m undo, em C aldas N ovas e no R io
Q uente.D essa form a,G oiás tam bém está procurando avançar,tanto no turism o tradicional
quanto no ecoturism o, com grandes parques.
G ostaria que G oiás tam bém fosse visto com o
E stado com potencialidades m uito grandes na
área de turism o. E , quando G overnador, procureidarim pulso a essas cidades turísticas de
G oiás, no sentido de gerar m ais em pregos.
P enso que o turism o é realm ente a grande indústria sem cham inés e que gera m uitos em pregos e serviços.P ortanto,é m uito oportuno
o debate desse tem a. C um prim ento V. E xª
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e quero apenas lem brar G oiás tam bém com o
um centro turístico im portante do nosso P aís.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– N ão há
m enordúvida de que G oiás tem encantos m aravilhosos e,com certeza,é um a região que m erece serconhecida portodos nós.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP)– V.Exªm e perm ite um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B-PB)– O uço V.
Exªcom prazer.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP)– SenadorN ey
Suassuna,dizerque V.Exª se ocupa de um assunto
im portante é repetirum a verdade perm anente.Sem pre que V.Exªvaià tribuna é para tratarde assuntos
nacionais,sérios,buscando soluções de interesse do
nosso País. Atravessam os um período difícil. Parece-m e que todas as discussões giram em torno de em prego.Então,vejo que o desenvolvim ento sério do turism o nacionalpode gerarum a grande frente de trabalho.Vim sentaraquipertinho do SenadorG ilberto M estrinho,porque conheço e adoro aquela Am azônia,pela
qualtodos lutam ,com o S.Exª,a Senadora H eloisa
H elena e aqueles que vivem naquela região.Praticam ente durante oito anos,perm anentem ente estive naquela área,onde é quase zero a possibilidade de se falarem turism o,até devido aos m eios de locom oção.
Som ente os estrangeiros conseguem chegarali,porque têm grande interesse em conhecera Am azônia.
Além disso,há a propaganda internacionalda Am azônia colom biana.N a Europa e em vários países,encontreia C olôm bia incentivando o turism o naquela região
da fronteira brasileira.Tem os,em São Paulo,o que se
cham a de turism o econôm ico,em que a rede hoteleira
procura fazercom que aqueles que vêm à cidade para
tratar de assuntos econôm icos lá perm aneçam tam bém no sábado e no dom ingo, oferecendo a essas
pessoas um a série de opções de turism o urbano.N ós
tem os realm ente,no N ordeste,coisas m aravilhosas.A
abertura dos portos à navegação internacional– V.Exª
participou do projeto de alteração constitucional– era
um a grande esperança.Nós tem os dificuldades...
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio) – Senador
N ey Suassuna,V.Exªjá tom ou conhecim ento de que
seu tem po está esgotado?
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– Peço a
V.Exªsó um pouquinho de tolerância.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP)– Vou term inar.
Em Santos,estão tentando construir um term inalde
passageiros.Em alguns Estados,os passageiros têm
de atravessarlocaisdifíceispara em barque ou desem barque.Acho que,se V.Exªbatero pé,vam os ter– se
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D eus quiser – um sistem a de apoio e de infra-estrutura,com o disseram a Senadora H eloisa H elena e o SenadorG ilberto M estrinho,para que se realize isso,que não é um sonho,m as um desejo e um a
certeza de V.Exª.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– M uito
obrigado a V.Exªpelo aparte que m uito ilustra o m eu
discurso.
O Sr. Roberto Requião (PM D B – PR )– V.Exª
m e concede um aparte?
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – R J)– V.
Exªm e perm ite um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– Pediria
à Presidência um pouquinho de tolerância para atenderaos dois últim os Senadores,um a vez que se trata
de um debate m uito im portante.N ão tínham os um a
política de turism o até agora. Vam os, pela prim eira
vez,votaressa política aquino plenário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio) – Pois não,
Senador.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– O uço o
SenadorR oberto R equião.
O Sr. Roberto Requião (PM D B – PR )– Senador
N ey Suassuna,o potencialturístico do nosso País é
extraordinário,pelo com prim ento das nossas costas,
pelas belezas naturais.N o m eu Estado do Paraná,por
exem plo,há as C ataratas do Iguaçu,as form ações rochosas de Vila Velha,m as existe tam bém aquilo que
podem oscham arde turism o inteligente,turism o sensível.H á alguns anos visiteiKobi,no Japão – que depois
foivítim a daquele terrem oto terrível–,e,ao lado dessa
cidade,havia um a ilha que,tendo conseguido do governo japonês um a som a enorm e para aplicarem turism o, investiu inteligentem ente na com pra de um a
enorm e barra de ouro de 80 kg.E essa barra de ouro
se transform ou em objeto de peregrinação.As pessoas visitavam Kobipara poderem tocar na barra de
ouro.H oje no Brasil,SenadorN ey Suassuna,tem os o
M inistro do Turism o,do Paraná,hom em tam bém inteligente e sensível,que conseguiu,ao pintaro seu gabinete e o seu apartam ento de verde e am arelo e decorá-los,segundo sua própria declaração,com brom élias da reserva da M ata Atlântica do Paraná,criarum
ponto de atração turística inusitado.Então,além da
beleza naturalde que o Brasildispõe,quando dispom os de um M inistro com essa sensibilidade,que é capaz de decorarcom tons pastéis de verde e am arelo o
seu gabinete e o seu apartam ento e introduzirbrom élias da reserva da Serra do M ar,verificam os que,além
da beleza natural,a inteligência e a sensibilidade do
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M inistro podem fazercoisas incríveis para o desenvolvim ento do turism o.
O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB) – M uito
obrigado,SenadorRoberto Requião,pelo seu aparte.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ)– Perm ite-m e V.Exªum aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– Porúltim o,Sr.Presidente,concedo aparte ao nobre Senador
Roberto Saturnino,para encerrarcom o Rio.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Agradeço m uito a V.Exª.Não pretendo m e estender,
porque seique seu tem po está esgotado,m as queria
aproveitara oportunidade para saudaro discurso de V.
Exª– esse pronunciam ento im portantíssim o – e o relatório
que V.Exª apresentou hoje na Com issão de Assuntos
Econôm icos sobre o projeto que cria a política de turism o
no Brasil.Finalm ente,depois de tantos anos,depois de
iniciativas que os em presários têm tom ado,com resultadosque não deixam de seranim adores,agora vam oster,
com a aprovação desse projeto,um a política nacionalde
desenvolvim ento turístico.Q uero saudaresse fato,juntam ente com o pronunciam ento de V.Exª,lem brando tam bém que,a pardas belezas naturais,do turism o ecológi
co,do turism o inteligente,com o lem bra o SenadorRequião,há tam bém um grande veio ainda pouco explorado
em nosso País,que é o turism o cultural:um turism o que
m ostra o nosso patrim ônio histórico,cultural,arquitetôni
co,artístico,a nossa m úsica,as nossas artes plásticas,
enfim ,todo um acervo de realizações do serhum ano,da
civilização brasileira,que ainda está parcialm ente escondido e não é suficientem ente explorado poressa atividade
tão im portante e tão rendosa.Parabéns a V.Exª!
O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– O brigado
a V.Exª.
Sr.Presidente,agradeço a sua tolerância e a participação de todos os com panheiros que ilustraram este
pronunciam ento.
H oje votam os na C om issão de Assuntos Econôm icos esse im portante projeto,que vem tram itando há
seis anos. Esperam os que, com urgência, ele seja
aprovado aquino plenário.Vam os fazer com que o
Brasil,nos próxim os dias,tenha m ais turism o do que o
U ruguai,porque hoje nós perdem os para o U ruguai,e
isso é um a lástim a para um país deste tam anho,com
tantos encantos.
M uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz O távio)– C om a palavra o Senador Sebastião R ocha.V.Exª dispõe de
20 m inutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP.
Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do ora-
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dor.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,inicialm ente,gostaria de congratular-m e com a Sociedade
de M edicina e C irurgia do R io de Janeiro,entidade fundada em 1886,num a década em que o Brasilrespirou
um intenso clim a de liberdade,com a libertação dos
escravos em 1888,e a Proclam ação da República em
1889.A Sociedade de M edicina e Cirurgia do R io de Janeiro surgiu,portanto,sob os auspícios da liberdade,
da dem ocracia e da hum anidade
Faço essa congratulação,Sr.Presidente,Srªs e
Srs.Senadores,porque anualm ente a Sociedade de
M edicina e C irurgia do R io de Janeiro prom ove um
evento no qualhom enageia parlam entares m édicos
pelo Brasilafora,concedendo-lhes os títulos de “VereadorM édico do Ano”,“D eputado EstadualM édico do
Ano”,assim com o D eputado Federal,Senadore G overnador.Tive a grata satisfação e a grande honra de
tersido,na noite de ontem ,no R io de Janeiro,um dos
hom enageados,escolhido que fuicom o “SenadorM édico do Ano de 1998",em razão de m eu trabalho com o
relatordo projeto de leisobre planos e seguros de saúde.
Portanto, na pessoa do Presidente Azur Lim a,
queria prestareste agradecim ento e estas congratulações à Sociedade de M edicina e C irurgia do R io de Janeiro e desejarque ela continue a desenvolverseus
trabalhos nesse clim a de liberdade,de hum anidade e
de justiça socialque até agora tem norteado os seus
destinos.
M as o assunto principaldo m eu pronunciam ento
na tarde de hoje,Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores...
O SR. PRESIDENTE (C arlos Patrocínio.Fazendo soara cam painha)– Sr.SenadorSebastião R ocha,
perm ita-m e prorrogara H ora do Expediente para que
V.Exªpossa concluiro seu pronunciam ento.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)–
Pois não,Sr.Presidente.
O m otivo principalde m inha presença na tribuna nesta tarde é um discurso recentem ente feito
desta m esm a tribuna pelo em inente SenadorÁlvaro D ias,do PSD B do Paraná.S.Exª,há m ais ou
m enos quinze dias,veio à tribuna da C asa para defender propostas que têm com o fulcro a redução
das Bancadas federais dos Estados do N orte,entre estes,em especial,os Estados da Am azônia,
alguns Estados do N ordeste e até do C entro-O este.
S . E xª, na sem ana passada, apresentou à
M esa do Senado três em endas constitucionais e um
projeto de lei com plem entar com esses objetivos.
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Estou na tribuna na tarde de hoje, Sr. Presidente,
para contestaros argum entos,as teses e as propostas trazidas à C asa pelo SenadorÁlvaro D ias.Infelizm ente,S.Exªnão se encontra em plenário,com o eu
tam bém não m e encontrava quando de seu discurso e,
porisso,não pude,naquele m om ento,fazeressa contestação.
D o ponto de vista histórico,todos sabem os que,
nos prim órdios da R epública,foiinaugurada no Brasil
a cham ada “Política do C afé com Leite”,segundo a
qualo Presidente da R epública ou era de São Paulo
ou de M inas G erais.Esse ciclo foiinterrom pido com a
R evolução de 1930,quando G etúlio Vargas assum iu o
poder.
G etúlio Vargas foi,seguram ente,o prim eiro Presidente da R epública que governou para o Brasil.Foi
G etúlio Vargas quem criou os extintos territórios federais,em 1943,dem onstrando,já naquela época,a necessidade de expandiras fronteiras do Brasil,darsegurança a essasfronteirase garantirque o Brasilcontinuaria coeso,forte.Acreditando no potencialda região
Am azônica,foram criados os territórios do Acre,R ondônia – à época,parece-m e,tinha outra denom inação
–,R oraim a e Am apá.
D epois de G etúlio Vargas,outro presidente tam bém teve um a visão histórica inédita,um a visão do potencialdo desenvolvim ento da R egião N orte,um a visão desenvolvim entista que procurava aproveitar todas as potencialidades de qualquerR egião ou Estado
da Federação:foio Presidente Juscelino Kubitschek.
Juscelino Kubitschek,sob contestação da elite
paulista e de m uitos cariocas,transferiu a C apitalda
R epública para Brasília.Juscelino Kubitschek construiu a rodovia Belém -Brasília – ou Brasília-Belém –,garantindo,em exíguo tem po,um salto de desenvolvim ento inigualável para as R egiões C entro-O este e
Norte do Brasil,em especialpara a região Am azônica.
Vale a pena ressaltara im portância que teve,depois,o Presidente José Sarney,que conseguiu construirum trecho da Ferrovia N orte-Sul.A decisão de interligarporvia ferroviária um a parte do sulao norte do
nosso País rendeu-lhe tam bém pesadas críticas do
Sule do Sudeste.
Praticam ente,foram esses os três Presidentes
da R epública que tiveram um a visão m ais geralde
Brasile m anifestaram reconhecim ento das potencialidades deste País com o um todo,na sua íntegra,e investiram em infra-estrutura para o desenvolvim ento
das R egiões C entro-O este e Am azônica.
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D epois veio a C onstituição de 1988. Foiessa
C onstituição que assegurou a representação parlam entarde,no m ínim o,oito D eputadosporEstado.N ão
foia ditadura m ilitarque im pôsesse núm ero m ínim o de
oito D eputados Federais por Estado da Federação,
m as a C onstituição cidadã de 1988,que tam bém estabeleceu o princípio de que os desiguais têm que ser
tratados desigualm ente.
Fiz questão de m encionarum retrospecto da história do País,inclusive,para justificaresse reconhecim ento da visão de um País globalizado,que até hoje
confere a G etúlio Vargas a condição de Presidente
m ais populardo Brasile,em segundo lugar,a Juscelino Kubitschek.Em pesquisa da Vox Populi,publicada
recentem ente pela revista Época,realizada em 24 de
m aio de 1999,G etúlio Vargas,com 27% ,m ereceu reconhecim ento com o o Presidente m ais popular de
nosso País. Em seguida, vem Juscelino Kubitschek,
com 14% ,justificando,portanto,os argum entos que trago a esta Casa na tarde de hoje.
C om o disse, a C onstituição cidadã consagrou
esse princípio de que cada Estado deveria ter,no m ínim o,oito parlam entares.
D isse S.Exªo SenadorÁlvaro D ias,aquida tribuna, num argum ento que considero extrem am ente
m aniqueísta, que quem não apoiasse sua tese era
porque não estaria contagiado pela dedicação,pelo
entusiasm o ou pela eficiência do seu desem penho ou
do seu m andato aquina C asa.Essa é um a visão m aniqueísta de S.Exª o SenadorÁlvaro D ias,ao afirm ar
que quem está contra sua tese é incom petente,é ineficiente ou não é dedicado.Estou contra a tese do SenadorÁlvaro D ias e não m e classifico com o incom petente,nem com o ineficiente,nem deixo de serdedicado
às causas públicas do nosso País e ao m eu trabalho
aqui,no Senado do República.
O Sr. Álvaro Dias (PSD B – PR )– Perm ite-m e V.
Exªum aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)–
C om m uita honra,ouço V.Exª,que acaba de chegar
ao plenário e terá oportunidade de debater conosco
sobre esse assunto que o levou à tribuna há quinze dias.
O Sr. Álvaro Dias (PSD B – PR )– Lam entavelm ente,chegueiagora e não tive a oportunidade de ouviro início do seu pronunciam ento,m as apanhei,já ao
chegar,um equívoco de V.Exªno que diz respeito à
afirm ação que fiz.Equívoco de V.Exª ou m eu,se
assim afirm ei,já que fiz pronunciam ento de im proviso da tribuna desta C asa.Evidentem ente,essa não
foia intenção.O que quis afirm ar é que os parlam entares dedicados,trabalhadores e inteligentes
não tem em a hipótese da derrota eleitoral com a
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redução do núm ero de vagas no Legislativo – essa foi
a essência da afirm ativa – e,porconseqüência,não
tem em apoiarum a proposta que tem porobjetivo valorizaro parlam entarcom petente,trabalhadore dedicado.Essa foia intenção da nossa afirm ação.Evidentem ente,é possívelque tam bém parlam entares
inteligentes,preparados e trabalhadores se oponham
a essa nossa proposta porterem a oportunidade de
apresentaralternativa m aisinteligente,de eficácia superior,que possa perm itirao Legislativo recuperara
credibilidade que perdeu ao longo do tem po,em função exatam ente de m azelas que abriga no seu seio.
O nosso objetivo é prom overesse debate e aguardar
contribuições,não reações virulentas,em função de
um a postura nossa que pretende fazercom que o Legislativo seja a representação correta das aspirações
da sociedade,elim inando as disparidades gritantes,
já que o Legislativo – a C âm ara Federal,a Assem bléia Legislativa e a C âm ara de Vereadores – é a representação da população e,portanto,há de serproporcionalao núm ero de habitantes.Q ualquerdisparidade é um a distorção do processo representativo.Se
há preocupação com econom ia, com o já dissem os
inúm eras vezes – e é preciso que essa preocupação
esteja presente –,há tam bém preocupação com a valorização do parlam entar, com o fortalecim ento do
PoderLegislativo.Senador,dem ocraticam ente,aceitam os a rejeição à nossa proposta, desde que se
apresente algo que possa contribuirpara o aperfeiçoam ento das instituições públicas do Brasil,porque,lam entavelm ente,da form a com o estam os hoje é im possívelperm anecer.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)
–
Senador Álvaro
D ias, agradeço
os
esclarecim entos aqui prestados. N o contexto, a
idéia de V.Exªfoicom relação ao resultado eleitoral,
à subm issão de cada parlam entar ao resultado
eleitoral;porém ,o que está aqui,de acordo com a
Taquigrafia,dá-nos m argem para pensar que V.Exª
se referiu a todos os opositores de sua tese.É por
isso que a contestei.
Q uanto a econom izar e quanto a m oralizar o
C ongresso N acional,tenho convicção de que não é
reduzindo o núm ero de parlam entares que se vaiconquistarum a coisa ou outra,porque há inúm eras m azelas.Alguém consegue m encionaro núm ero de parlam entares do Am apá,do Acre ou de R oraim a,por
exem plo,que foram condenadosquando houve a C PI
do O rçam ento aquino C ongresso N acional,ou que
faziam , eventualm ente, parte daquele grupo que
am esquinhava o C ongresso N acionalem decorrência
de sua atuação dentro da C om issão M ista de O rça-
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m ento? N ão são apenas os Parlam entares do N orte
ou do N ordeste da Federação que com etem equívocos no desem penho de seus m andatos.Inúm eros casos tam bém do Sule do Sudeste são m encionados,
com o os deputados pianistas do Paraná,conform e se
viu,no ano passado,na C âm ara dos D eputados.
N o Am apá, não existe nenhum Pedro M alan,
nenhum Francisco Lopes,nenhum M endonça de Barros,nem qualquerintegrante da equipe econôm ica.E
os escândalos estão aí.Então,não é a origem do parlam entarque causa esse tipo de problem a.A representatividade m aiordos Estados pequenos é exatam ente para com batera grande potencialidade de com ando político que existe nos Estados do Sule do
Sudeste.Q uantos Presidentes da R epública tivem os
até hoje oriundos da R egião N orte ou N ordeste do
Brasil? U m ou dois.Q uantos M inistros da Fazenda tivem os que não eram do eixo São Paulo/M inas G erias/R io de Janeiro ou de outro Estado potente da Federação?
Esse aparente desequilíbrio que há,do ponto de
vista da representatividade, é exatam ente para garantiro m aiorequilíbrio do ponto de vista político da
Federação brasileira,onde a representatividade sobrevalorizada dos Estados pequenos serve de contraponto ao poderpolítico esm agante do Sule Sudeste,que causa desigualdade social,injustiça sociale
que tem causado desigualdades regionais insuperáveis no nosso País.
É preciso que novos Presidentes da R epública
tenham um a visão m ais genérica e m ais globalizada
do nosso País,e o Senado tem que teressa com preensão.
N ão estou contestando,aqui,som ente o SenadorÁlvaro D ias.Já contestei,na época,o D eputado
José Serra, que tinha esse m esm o pensam ento; o
D eputado José G enoíno,do PT,que,na C onstituinte,
tam bém tentou m odificara representatividade.N ão m e
interessa partido nesse assunto,o que interessa é que
a representatividade da Am azônia tem que continuar,
porque o que significa na prática são apenas m ais m igalhas para o N orte.São quatro parlam entares a m ais
que estão levando R $6 m ilhões porano porm eio das
em endas de orçam ento individuais.
Talvez não seja possíveldem onstrarporcausa do
tem po,m astenho aquio PIB per capita porregião;tenho
aquios recursos do M inistério do Transporte,porexem plo,liberados porEstado.Para o Estado do Am apá,em
1998,do m ontante previsto,apenasR$2 m ilhõesforam liquidadospelo DNER.Para M inasG erais,R$408 m ilhões;
São Paulo,R$172 m ilhões;Paraná,R$148 m ilhões.
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Então,é para isso que a representatividade sobrevalorizada serve:para criticar,denunciar,com batere tentarcorrigiressa suprem acia do podereconôm ico do Sule Sudeste,que querdom inartodo o Brasil,em prejuízo dos dem ais Estados da Federação.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PM D B – AM ) –
Perm ite-m e um aparte,nobre Senador?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)
– C oncedo, com prazer, o aparte ao Senador
M ozarildo C avalcanti e depois ouço o Senador
G ilberto M estrinho.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – R R )– Senador Sebastião R ocha, quero m e aliar ao pensam ento de V.Exª em defesa dos Estados,principalm ente da R egião N orte.N ão é só o SenadorÁlvaro
D ias.R ecentem ente,o cientista político H élio Jaguaribe, ao se referira R oraim a e Am apá,disse que lá só
havia índio e onça.Essa visão elitista do Sule Sudeste é prejudicialao próprio Sule ao próprio Sudeste,
porque concentra as rendas e tudo o m ais nessas regiões,fazendo com que as populações do N ordeste e
do N orte m igrem para lá,aum entando os problem as
sociais que lá já existem de m aneira acentuada.N ós,
da R egião N orte,precisam os,com o disse V.Exª,de
m ais representação para com bateras desigualdades
gritantes que existem neste País.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)–
Agradeço a V.Exª,SenadorM azarildo C avalcanti.E
quero dizerainda m ais,considero essa tese extrem am ente preconceituosa,discrim inatória.E a conta do
SenadorÁlvaro D ias não bate:São Paulo tem um D eputado por500 m ilhabitantes,enquanto o Paraná tem
um D eputado por375 m ilhabitantes,m as o nobre SenadorÁlvaro D ias disse que a representatividade da
Bancada do Paraná está adequada.N ão dá para estar
adequada se um D eputado vale 375 m ilhabitantes no
Paraná e em São Paulo vale 500 m ilhabitantes.
O Sr. Álvaro Dias (PSD B – PR )– Adequada em
relação à leiatual,Sr.Senador.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)–
Então,porque o Senadornão propôs tam bém a redução da Bancada do Paraná para podereqüivaleraos
500 m ilvotos de referência...
O Sr. Álvaro Dias (PSD B – PR )– Então,V.Exª
não leu a m inha proposta,porque ela reduz a Bancada
do Paraná e reduz a Bancada de todos os Estados...
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)–
V.Exªafirm a em seu discurso que a Bancada do Paraná....
O Sr. Álvaro Dias (PSD B – PR )– É reduzida de
30 para 24 D eputados Federais.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)–
M as m esm o 24.Eu fiz as contas com 24 D eputados
Federais,Senador.
O Sr. Álvaro Dias (PSD B – PR )– Eu sugiro a V.
Exªque leia m elhora m inha proposta para que,depois,possam os debater,porque dessa form a é im possíveldebater.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)–
M as,nobre Senador,eu já fiz as contas com 24 Deputados Federais,o que dá 1 voto para 375 m ilhabitantes,
considerando 9 m ilhões de habitantes no Paraná;em
São Paulo,é 1 voto para 500 m ilhabitantes.
O Sr. Álvaro Dias (PSD B – PR )– E foireduzida
para 24 D eputados Federais.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)–
D ivida 9 m ilhões por24 e V.Exªvaiachar375 m ilhabitantes.
O Sr. Álvaro Dias (PSD B – PR )– É proporcional
ao núm ero de habitantes,Senador.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)–
N ós vam os tertem po para debaterm ais esse assunto,
m asfaça ascontas:9 m ilhõespor24 e V.Exªvaiachar
o núm ero 375 m ilhabitantes
O Sr. Romero Jucá (PSD B – R R )– Perm ite-m e
V.Exªum aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)–
Se o Sr.Presidente perm itir,eu gostaria de ouvir os
apartes dos nobres Senadores G ilberto M estrinho e
R om ero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– N obre Senador,acredito que V.Exª,depois desse
aparte,já deseja concluir,não é?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)–
C om certeza,Sr.Presidente.
O uço o aparte do nobre SenadorG ilberto M estrinho.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PM D B – AM )– N obre
Senador,o discurso de V.Exªé m uito oportuno.Acredito que o nobre Senadordo Paraná,Álvaro D ias,tenha tido a m elhordas intenções,porque essa questão
da discussão de representatividade não é de hoje,ela
é tom ada exatam ente pelos representantes do Sudeste/Sul,que tanto falam em desigualdades regionais.
N o entanto,a C onstituição estabelece um m ínim o de
parlam entares.E é esse m ínim o que os E stados
da A m azônia, especialm ente, têm . Im aginem
se não tivéssem os pelo m enos esse m ínim o!
Q uem reclam aria aquido tratam ento diferenciado que se faz com a R egião? A gora m esm o,o
P lano P lurianualde O bras e Investim entos do G overno Federalpara o Brasilé de R $450 bilhões nos
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próxim os dez anos.C riaram um critério novo:N orte 1
e N orte 2.U m a discrim inação até geográfica,porque
nesse N orte 1 e N orte 2,há Estados ao sule não ao
norte,com o R ondônia,porexem plo.M as esses quatro Estados – Am azonas,R ondônia,Acre e R oraim a
–,desses R $450 bilhões,têm apenas R $10 bilhões.
O restoé para o restante do Brasil.É para o Brasilque
queracabarcom as desigualdades regionais.Im aginem dim inuindo a representação!Q uem irá reclam ar
porisso aqui? Q uem irá dizerque o N orte está desassistido? Q uem irá dizerque o N orte está sendo entregue – a sua vida,inclusive – a instituições internacionais,que estão dando ordem ,que estão exigindo
program as,que estão até se propondo a fiscalizara
ação das Forças Arm adas na R egião? É preciso que
tenham osum m ínim o de representantese oito é o m ínim o que a R egião precisa paracada U nidade da Federação.Parabéns a V.Exª!
O Sr. Romero Jucá (PSD B – R R )– Perm ite-m e
V.Exªum aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)
– Agradeço V. Exª, Senador G ilberto M estrinho, e
ouço o SenadorR om ero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PSD B – R R )– G ostaria,
SenadorSebastião R ocha,de registrarque entendo
da m aior im portância se discutir a reform a política,
sendo fundam ental que esta C asa e o C ongresso
debatam e m odifiquem ,inclusive,algum as questões
da legislação eleitoral e política, m as nunca a
redução das Bancadas,principalm ente dos Estados
m ais pobres.Sem dúvida algum a,é um ponto que
deve ser encarado com o fundam entalpara dar um
m ínim o de eqüidade e representação aos Estados
m ais pobres.N ão quero m e estenderem m eu aparte
– posteriorm ente voltarem os à tribuna para falar
sobre essa questão –, m as queria registrar o m eu
posicionam ento, com o Senador de R oraim a, no
sentido de que os Estados m enores, m ais pobres,
tenham um a representação m ínim a de oito
D eputados, para terem condição de defender a
população que representam os.Parabéns,Senador!
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PD T – AP)
– Encerro,Sr.Presidente,conclam ando a Bancada
da Am azônia e dos outros Estados,porque,se não reagirm os,essa am eaça,que parece absurda,pode se
tornarrealidade.É preciso reagir,sim ,a qualqueram eaça aos Estados m ais pobres,que sofrem sobretudo
essa desigualdade regional.
O SenadorÁlvaro D ias m encionou que não espera reaçõesvirulentas.M as,se a tese é virulenta,tem
que existirum a reação de igualvalor,tem os que reagir
com a m esm a força e o m esm o vigor.
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C onclam o o SenadorÁlvaro D ias para nos ajudarna busca da eqüidade sociale econôm ica entre
os Estados,e não apenas da eqüidade da representação, porque isso não significa justiça social
num Paístão carente de justiça com o é o nosso Brasil.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Luiz Otávio, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Patrocínio, 2º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antônio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSD B – C E)– Sr.
Presidente,peço a V.Exªque m e inscreva para um a
breve com unicação,quando foroportuno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– V.Exª terá prioridade,juntam ente com o Senador
M aguito Vilela,após a O rdem do D ia,que é longa.
Sobre a m esa, requerim entos que serão lidos
pelo Sr.1º Secretário em exercício,Senador C arlos
Patrocínio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 299, DE 1999
Senhor Presidente,
D e conform idade com o disposto no art.29 da
R esolução nº 78,de 1998 do Senado Federale nos
term os do art.336,b,com binado com 338,II,do R isf,
requerem os urgência,para o Projeto de R esolução nº
62/99,advindo da aprovação do O fício S nº16,de 1999,
que “encam inha ao Senado Federal,m anifestação daquele Ó rgão acerca da operação de crédito baseada
no contrato de abertura de crédito entre a U nião e o
Estado do Piauí,com a interveniência do Banco C entraldo Brasil,no âm bito do Program a de Incentivo à
R edução do SetorPúblico Estadualna Atividade Bancária”.
(Comissão de Assuntos Econômicos)
Sala das C om issões, 8 de junho de 1999. –
Francelino Pereira – José Roberto Arruda – Lauro
Campos – Osmar Dias – Freitas Neto – Ney Suassuna – José Eduardo Dutra – Luiz Otávio – Roberto Saturnino – Lúdio Coelho – Geraldo Althoff
– Paulo Souto – Gilberto Mestrinho – Lúcio Alcântara – Luiz Estevão – Carlos Bezerra – José Fogaça.
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REQUERIMENTO Nº 300, DE 1999
SenhorPresidente,
D e conform idade com o disposto no art.29 da
R esolução nº78,de 1998 do Senado Federale nos
term os do art. 336,b, com binado com 338, II, do
R ISF,requerem os urgência,para o Projeto de R esolução nº63/99,advindo da aprovação do ofício “S”nº
29/99,que “encam inha ao Senado FederalParecer
D ED IP/D IAR E nº99/132,de 13-5-99,contendo m anifestação do Bacen acerca do pedido da Prefeitura
M unicipalde Itajubá – M G para contrataroperação de
crédito no âm bito do Program a de Saneam ento Am biental,O rganização e M odernização dos M unicípios –
SO M M A, adm inistrado pelo Banco de D esenvolvim ento de M inas G erais S/A – BDM G, no valor de
R$1.865.000,00 (um m ilhão,oitocentos e sessenta e cinco
m ilreais),destinada a obras de infra-estrutura urbana”.

tares, de transporte de passageiros, cuja
origem ou destino sejam aeroportos brasileiros.”
Art.2ºAcrescentem -se os seguintes parágrafos ao
art.232 da Leinº7.565,de 19 de dezem bro de 1986:
“Art.232..................................................
§ 1º O s bilhetes de passagem conterão,
entre as norm as previstas no caput, a de que é
proibido fum ar a bordo,com m enção das respectivas sanções.
§ 2ºAs lojas de passagem e os setores de
recepção de passageiros nos aeroportos conterão avisos,afixados à vista dos usuários,da proibição de fum ara bordo com as respectivas sanções.
§ 3ºSerá desem barcada na prim eira escala da viagem , posterior à infração, a pessoa
transportada que fum ar a bordo ou m anifestar
com portam ento que com prom eta a boa ordem ,
a disciplina,o bem -estardos passageiros e tripulantes ou ponha em risco a segurança da aeronave, nos term os do disposto nos arts. 166 a
171,sem direito a restituição de quaisquervalores pagos a qualquertítulo."

(Comissão de Assuntos Econômicos)
Sala das Comissões, 8 de junho de 1999. –
Francelino Pereira – José Eduardo Dutra – Lauro
Campos – Osmar Dias – Ney Suassuna – Freitas
Neto – Gilberto Mestrinho – Lúdio Coelho – José
Eduardo Dutra – Luiz Otávio – Roberto Saturnino
– Paulo Souto – Geraldo Althoff – Lúcio Alcântara
– Luiz Estevão – Carlos Bezerra – José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – Esses requerim entos serão votados
após a O rdem do D ia, na form a do R egim ento
Interno.
Sobre a m esa,projetosde leido Senado que serão lidos pelo Sr.1ºSecretário em exercício,Senador
C arlos Patrocínio.
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Art.3ºO § 2ºdo art.2ºda Leinº9.294,de 15 de
julho de 1996,passa a vigorarcom a seguinte redação:
“§ 2ºÉ vedado o uso dos produtos m encionados no caput nas aeronaves e veículos de
transporte coletivo.”
Art.4ºEsta Leientra em vigorna data de sua publicação.

São lidos os seguintes:
Justificação
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 399, DE 1999
Altera os arts. 21 e 232 da Lei nº 7.565,
de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro
de Aeronáutica), e o § 2º do art. 2º da Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996.
O Congresso Nacionaldecreta:
Art.1ºAcrescente-se o seguinte § 2ºao art.21 da Lei
nº7.565,de 19 de dezem bro de 1986:
Art.21. ..................................................
§ 1º .......................................................
“§ 2ºEm nenhum a situação é perm itido fum arou portaracesos produtos fum ígeros sob a
form a de cigarros,cigarrilhas,charutos,cachim bos ou outra a bordo de aeronaves,civis e m ili-

Há pelo m enos trinta anos,estão bem descritos os
m alefícios causados pela poluição tabáquica am bientalà
saúde de passageiros de aviões.
Está com provado que determ inadas condições presentes nos vôos (baixa um idade do ar,baixa pressão atm osférica,nívelelevado de ozônio e ionização do ar)agravam osefeitostanto agudoscom o crônicosdessa poluição.
M ais recentem ente,acresceram -se a essas,razões
de ordem econôm ica que decorrem ,principalm ente,dos
elevados custos das operações de lim peza e m anutenção pelas quais a aeronave necessita passar,regularm ente,quando é perm itido fum ara bordo,para retiraro
acúm ulo de alcatrão e outros resíduos do fum o,sem o
que ossistem asde controle am bientalnão funcionam adequadam ente,com prom etendo a segurança.As razões de
segurança dizem respeito,tam bém ,ao risco de incêndios
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a bordo,causado,principalm ente,pelo descarte de
pontas de cigarro acesas em lixeiras e dentro de revistas e jornais.
A restrição ao uso de produtos de tabaco em aeronaves é um a recom endação antiga da O rganização
M undialda Saúde,aprovada porunanim idade na 44ª
Assem bléia M undialde Saúde,de 1991,segundo a
qualtodos os países signatários – entre eles,o nosso –
deveriam restringiro uso do fum o em aeronaves de passageiros.
É tam bém ,um com prom isso da O rganização da
Aviação CivilInternacional(O ACI)que,em 1995,na sua
31ªAssem bléia,adotou resolução para que o fum o fosse
banido de todososvôosinternacionaisa partirde junho de
1996,o que não ocorreu até o m om ento.
Em nosso m eio,a leiproíbe o uso de tabaco em
aviõesdurante a prim eira hora de vôo.No entanto,desde
22 de outubro do ano passado,um a lim inarconcedida
pela Justiça Federalno Rio G rande do Sul,em processo
im petrado pela Procuradoria da República, proibiu o
fum o em aeronaves brasileiras,independente do tem po
de vôo.O m érito da ação já foijulgado e foidado provi
m ento à m anutenção da proibição total.
Este projeto de leitrata de transportar,para o corpo
da lei,essa decisão judicial.
Sala das Sessões,8 de junho de 1999.– Senador
Pedro Piva.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEINº7.565,DE 19 DE DEZEM BRO DE 1986
Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica.
....................................................................................
Art.21.Salvo com autorização especialde órgão
com petente,nenhum a aeronave poderá transportarexplosivos,m unições,arm a de fogo,m aterialbélico,equi
pam ento destinado a levantam ento aerofotogram étrico
ou de prospecção,ou ainda quaisqueroutros objetos ou
substâncias consideradas perigosas para a segurança
pública,da própria aeronave ou de seus ocupantes.
Parágrafo único.O porte de aparelhosfotográficos,
eletrônicos ou nucleares,a bordo de aeronave,poderá
serim pedido quando a segurança da navegação aérea
ou o interesse público assim o exigir.
....................................................................................
Art.232.A pessoa transportada deve sujeitar-se às
norm as legais constantes do bilhete ou afixadas à vista
dos usuários,abstendo-se de ato que cause incôm odo
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ou prejuízo aos passageiros,danifique a aeronave,
im peça ou dificulte a execução norm aldo serviço.
....................................................................................
LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º
do art. 220 da Constituição Federal.
....................................................................................
§ 2ºÉ vedado o uso dosprodutosm encionadosno
caput nas aeronaves e veículos de transporte coletivo,
salvo quando transcorrida um a hora de viagem e houver
nos referidos m eios de transporte parte especialm ente
reservada aos fum antes.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Sociais e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 400, DE 1999
Dispõe sobre o pagamento dos créditos de natureza alimentícia devidos pela Fazenda Pública.
O C ongresso N acionaldecreta:
Art.1ºO scréditosde natureza alim entícia devidos
pelas pessoas jurídicas de direito público serão pagos
em até sessenta dias,contados do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial,observada a ordem cronológica específica e proibida a designação de casos
ou de pessoasnoscréditosadicionaisabertospara este
fim .
Parágrafo único.A inobservância do prazo ou da
ordem cronológica referidos no parágrafo anteriorpode
im plicaro seqüestro da quantia necessária à satisfação
do débito,nos term os do § 2ºdo art.100 da C onstituição Federal.
Art.2ºA autoridade judiciária com petente requisitará,à Fazenda Pública,no prazo de trêsdias,contados
do trânsito em julgado,as verbas necessárias ao pagam ento dos créditos de natureza alim entícia a quem de
direito,devendo o Poder Executivo solicitar im ediatam ente ao Legislativo os devidos créditos adicionais,se
necessário.
Art.3º O descum prim ento do disposto nesta lei
sujeita os responsáveis às penas pertinentes.
Art.4ºEsta leientra em vigorsessenta diasapósa
sua publicação.
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Art.5ºR evogam -se as disposições em contrário,inclusive o § 4ºdo artigo da Leinº8.197/91.
Justificação
A presente proposição tem o objetivo de resolverpendência ora existente no que dizrespeito ao pagam ento pela Fazenda Pública dos seus débitos de
natureza alim entícia.
Segundo entendem os,o art.100 da C onstituição Federalexcetuou os créditos de natureza alim entarda necessidade de serem pagos m ediante apresentação dos respectivos precatórios.N o entanto,tal
regra não vem sendo aplicada sob o argum ento de
que essa exceção não está clara no texto constitucional,adm itindo o entendim ento contrário.
Assim ,o art.4º da Leinº 8.197/91 instituiu os
precatóriostam bém para créditosreferentesa benefícios previdenciários.
A O rdem dos Advogados do Brasil– O AB,em
Ação de Inconstitucionalidade que peticionou junto ao
Suprem o Tribunal Federal contra o referido
dispositivo da Lei nº 8.197/91, argum entou que a
exigência de apresentação de precatórios para o
pagam ento dos créditos de natureza alim entar
contraria o art.100 da LeiM aior,ao aplicaro sistem a
de precatórios aos créditos de natureza alim entícia,
cujo fim específico seria atender a necessidades
básicas e inadiáveis do credor.
N ada obstante, o Pretório Excelso entendeu
que a norm a é constitucional,não acatando o pedido
da O AB.
D essa form a,se faz necessária leipara deixar
claro que os créditos de natureza alim entícia devidos
pelo Estado não estão sujeitos aos precatórios.
C om efeito,se a urgência requerida pela prestação alim entarim põe o seu atendim ento im ediato,não
se pode aplicara ela a regra da previsão orçam entária,que significaria postergação para atendê-la.Seria
contraditório.C abe aquio dito atribuído a R uy Barbosa:a C onstituição não retira com um a m ão o que deu
com a outra.
E sobre o estatuto do crédito alim entarem nosso sistem a político-institucionalcabe a lição de C elso
Bastos:
“A obrigação alim entícia é tratada com tal
seriedade que a leiveda a com pensação de dívida alim entarcom outra contraída pelo alim entando (CC,art.1.015,II).E m ais,a Constituição adm ite apenas dois casos de prisão civilpordívida,
sendo que um deles é a do responsávelpelo inadim plem ento de obrigação alim entícia... (art. 5º,
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LXII).” (C om entários à C onstituição do Brasil,4ºVolum e,Tom o III,p.114)
Ante o exposto,avulta que oscréditosde natureza alim entícia devidos pela Fazenda Pública devem ,pela própria
natureza da obrigação alim entícia,serpagos celerem ente
para que o credornão sofra prejuízos em seu direito.
Com oconclusão,solicitam osoapoiodosnobrescolegas para a aprovação do Projeto de Leiora apresentado,
um a vez que versa m atéria do m ais relevante interesse público.
Sala das Sessões,8 de junho de 1999.– Senadora
Luzia Toledo.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
CO NSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art.5ºTodossão iguaisperante a lei,sem distinção de
qualquernatureza,garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida,à liberdade,à segurança e à propriedade,nos term os
seguintes:
....................................................................................
LXII– a prisão de qualquerpessoa e o localonde se
encontre serão com unicadosim ediatam ente ao juizcom petente e à fam ília do preso ou à pessoa porele indicada;
....................................................................................
Art.100.À exceção doscréditosde natureza alim entícia,ospagam entosdevidospela Fazenda Federal,Estadual
ou M unicipal,em virtude de sentença judiciária,far-se-ão exclusivam ente na ordem cronológica de apresentação dos
precatóriose à conta doscréditosrespectivos,proibida a designação de casosou de pessoasnasdotaçõesorçam entárias e nos créditos adicionais abertos para este fim .
§1ºÉ obrigatóriaainclusão,noorçam entodasentidadesdedireitopúblico,deverbanecessáriaaopagam entode
seusdébitosconstantesde precatórios judiciários,apresentadosaté 1ºde julho,data em que terão atualizadosseusvalores,fazendo-se o pagam ento até o finaldo exercício seguinte.
§ 2ºAsdotaçõesorçam entáriase oscréditosabertosserãoconsignadosaoPoderJudiciário,recolhendo-seasim portânciasrespectivasà repartição com petente cabendo ao Presidente do Tribunalque proferira decisão exeqüenda determ inaro
pagam ento,segundoaspossibilidadesdodepósitoeautorizar,a
requerim entodocredoreexclusivam enteparaocaso de preterim ento de seu direito de precedência,o seqüestro da quantia
necessária à satisfação do débito.
....................................................................................
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LEIN º3.071,D E 1ºD E JAN EIR O D E 1916
Código Civil
Art.1.015.A diferença de causa nas dívidas não
im pede a com pensação,exceto:
I– se um a provierde esbulho,furto ou roubo;
II– se um a se originarde com odato,depósito ou
alim entos;
III– se um a forde coisa não suscetívelde penhora.
....................................................................................
LEIN º8.197,D E 27 D E JU N H O D E 1991
Disciplina a transação nas causas de
interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais; dispõe sobre a intervenção da União Federal
nas causas em que figurarem como autores ou réus entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei nº 6.825, de 22 de setembro de 1980, e dá outras providências.
....................................................................................
Art.4ºO s pagam entos devidos pela Fazenda Pública Federal,Estadualou M unicipale pelas Autarquias
e FundaçõesPúblicasfar-se-ão,exclusivam ente,na ordem cronológica da apresentação dos precatóriosjudiciários e à conta do respectivo crédito.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)–
O requerim ento lido será publicado e,posteriorm ente,incluído na O rdem do Dia,na form a do Regim ento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)–
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a m esa,requerim ento que será lido pelo Sr.1º
Secretário em exercício,SenadorCarlos Patrocínio.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO NE 302, DE 1999
SenhorPresidente,
Nosterm osdo art.175,inciso IV,do Regim ento Interno,requeiro inversão da O rdem do Dia,a fim de que a m atéria constante do item nE 1 seja subm etida ao Plenário em últim o lugar.
Sala das Sessões,8 de junho de 1999.– Senador
Francelino Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)–
Aprovado o requerim ento,será cum prida a deliberação do
Plenário.
Item 2:
PARECER Nº301,DE 1999
(Votação secreta)
Discussão,em turno único,do Parecer nº
301,de 1999,da Com issão Constituição,Justiça
e Cidadania,Relator:SenadorÁlvaro Dias,sobre
a M ensagem nº116,de 1999 (nº662/99,na origem ),através da qualo Presidente da República
subm ete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Jorge Tadeo Flaquer Scartezzini,Juiz do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com
sede na cidade de São Paulo – SP,para exercer
o cargo de M inistro do SuperiorTribunalde Justiça,na vaga decorrente da aposentadoria do M inistro Cid FlaquerScartezzini.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– O s projetos lidos serão publicados e rem etidos,posteriorm ente,às C om issões com petentes.
Sobre a m esa,requerim ento que será lido pelo Sr.1º
Secretário em exercício,SenadorCarlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NE 301, DE 1999
SenhorPresidente,
Nosterm osdoart.258doRegim entoInterno,requeiro
tenham tram itação em conjunto o Projeto deLeido Senado
nE 54,de 1999,de autoria do SenadorLúcio Alcântara,
com o Projeto de Leida Câm ara nE 25,de 1996 (nE
3.729/93,na Casa de origem ),porversarem sobre concessão do benefício de seguro-desem prego aos trabalhadores
da pesca.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1999.– Lúcio
Alcântara
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Discussão do parecer,em turno único.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,encerro a discussão.
Em votação.
O sSrs.Senadoresjá podem votare,se possível,perm aneçam em plenário porque terem os ainda três votações
nom inais.
Peço aos Srs.Senadores que se encontram em outras dependências da Casa que venham ao plenário,pois
estam os em votação nom inal.
(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– Votaram SIM 62 Srs.Senadores;e NÃO 3.
Houve 3 abstenções.
Total:68 votos.
Foiaprovado o nom e do Sr.Jorge Tadeo Flaquer
Scartezzini.
Será feita a com unicação ao SenhorPresidente da
República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlosM agalhães)–
Item 3:
PARECER Nº302,DE 1999
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 302, de 1999, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador: Edison Lobão, sobre a Mensagem nº
117, de 1999, (nº 663/99, na origem), através
da qual o Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha da Doutora Eliana Calmon Alves, Juíza do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, com sede
em Brasília, Distrito Federal, para exercer o
cargo de Ministra do Superior Tribunal de
Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Adhemar Ferreira Maciel.
Discussão do parecer, em turno único.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC)– Sr.Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlosM agalhães)–
Concedo a palavra ao SenadorTião Viana para discutir.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC .Para discutir.
Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.
Senadores, inicialm ente, eu gostaria de afirm ar m eu
respeito pelo notório saberjurídico da D rªEliana.G ostaria tam bém de reafirm arm eu respeito à sua reputação
ilibada.M as,diante da acareação feita no debate da
C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania,em que
ela m anifestou – pensam ento pessoal,que respeito –
que seria term inantem ente contrária à presença de jovens procuradores junto ao M inistério Público Federal,
senti-m e atingido.
Acredito que,se há um escudo dasinstituiçõesjurídicasdeste País,na defesa do Estado de D ireito,esse
escudo é a presença de jovens procuradores,que,aliados à experiência e ao com prom isso dos m ais antigos,
têm apresentado elevada contribuição ao fortalecim ento da dem ocracia e do estado de direito no Brasil.
Poressa razão,apresento voto contrário à indicação da D rªEliana.Acredito que ela irá revera m anifes-
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tação contrária à indicação de jovens Procuradores
junto ao M inistério Público Federal.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– Pena!Então,confie!
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A)– Sr.Presidente,peço a palavra para discutira m atéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– C oncedo a palavra ao SenadorEdison Lobão,R elator
da m atéria,para discutir.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A.Para discutir.
Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,ouvia m anifestação do SenadorTião Viana e asrazõespelasquaisS.Exª
não deseja aprovaro nom e da DrªEliana.Com eça pordizerque ela tem um notávelsaberjurídico.Notávelsaber
jurídico – concorda o SenadorTião Viana – é o que basicam ente se exige de um juiz.
O que disse a futura M inistra Eliana Calm on,até
respondendo a um a indagação do Relatora respeito dos
juízes,é que ela prefere que o juiz se subm eta,porum
tem po m aior,à Escola da M agistratura.Penso que é isto o
que todos desejam os:que o juiz,brilhante,em geral,
quando é aprovado em um concurso,com 22 ou 23
anos de idade,perm aneça por um período m aior na
Escola de M agistratura,para que exerça a sua função
com m aiorexperiência.É isso o que toda a sociedade
brasileira deseja.O m esm o deve serfeito com osprocuradoresda República,que,hoje,têm responsabilidade quase sem elhante à dos juízes;têm função transcendental.
Porque,então,não subm etero procuradorda R epública a um a escola sem elhante,para que ele assum a as
suas funções com m aior experiência, com um pouco
m ais de idade?
N ão vejo m alalgum no posicionam ento da Juíza,
que não foisom ente dela,m as dos dem ais juízes que
foram subm etidos àquela sabatina.Estou convencido,
SenadorTião Viana,de que essa é a m anifestação da
sociedade brasileira.N enhum de nós é contra os jovens.Já fom os jovens,tenho filhos jovens,m as é claro
que a experiência tem o seu valor.O s japoneses não
perm item que um líder,no Parlam ento,tenha m enos de
65 anos.Porquê? Porcausa da experiência.Isso é im portante.
Portanto,a m eu ver,a Juíza não com eteu nenhum
procedim ento que desm ereça o voto.Estou seguro de
que V.Exªvairevera sua posição e vaivotartam bém
com essa Juíza brilhante,que tem conhecim entos elevadíssim os sobre D ireito e que,no Tribunal,onde exerce a sua função,é elogiada portodososcom panheiros.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
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O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S)– Sr.Presidente,peço a palavra para discutira m atéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)–
C oncedo a palavra ao Senador Pedro Sim on para
discutir.
O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S.Para discutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srs.Senadores,tenho o m aiorcarinho e o m aiorrespeito pelo
SenadorTião Viana.N esta C asa,é um a das figuras
que dem onstra toda a com petência,toda a seriedade
e todo o seu valor.
É a prim eira vez que m e perm ito dizerque divirjo
de S.Exª.Eu gostaria de m anifestar,nos devidos term os, a colocação da M agistrada. Q uero dizer, com
toda a sinceridade,que,em tese,concordo com ela.A
questão é m uito sim ples.Argum entam os que,hoje,o
jovem ou a jovem saide um a faculdade de D ireito com
21,22 anos de idade e faz um concurso não para procurador,m as para prom otor.Antigam ente,não era assim ;
no Rio G rande do Sul,não era assim .O cidadão saida
faculdade e tem que se estabelecercom o advogado por
um período,quando adquire experiência,quando tom a
conhecim ento do assunto,quando fica conhecendo m elhora vida.Posteriorm ente,vaiserprom otor,vaiserjuiz.
Na m inha opinião,essa exigência é tam bém exagerada.É claro que jovem é jovem !A esperança do m undo
é o jovem .
Tem razão o SenadorTião Viana.Hoje,porexem plo,estam os vendo que os Procuradores da República
estão dando o exem plo,estão revolucionando.O que
está acontecendo na CPIdo sistem a financeiro se deve
basicam ente – m uito e m uito – aos procuradores,que ti
veram a coragem de sair,à revelia do seu chefe,e procurara juíza,que,porsua vez,deu autorização.Foram lá e
conversaram com a Polícia Federal.Com a Polícia Federal,foram à casa do Presidente do Banco Central.É por
isso que algum aspessoastrem eram .Com o tiveram a coragem de fazerisso? Se fosse na casa de um ladrão de
galinhas,ninguém teria achado estranho,m as foina
casa do Presidente do Banco Central.Descobriram as
provas.E asprovas estão aí.São jovens procuradores.
N ota 10 para eles.
É evidente – e concordo com o SenadorTião Viana – que a m ocidade é a realidade deste País.O s jovens é que estão m udando.Se não m udam m ais é por
causa da nossa incom petência,pela nossa irresponsabilidade, porque não tem os coragem de acom panhá-los.
É claro que tem razão o SenadorTião Viana.M as
daía não entenderm os que,para ser juiz,para dar
um a decisão, é im portante que se tenha um pouco
m aisde form ação,um pouquinho de experiência – não
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com 21,m as com 23 anos,pelo m enos foiisso que
ela disse – não m e parece razoável.
Felicito o G overno Federalpela escolha dessa
Juíza.Ela derrotou um a gaúcha.A gaúcha era ótim a,
com petente. D errotar não é verdade; as duas não
com petiam no m esm o triângulo;a gaúcha estava em
um outro.Está na hora de as m ulheres chegarem lá.
Ela é a prim eira.N ota 10 para ela.Voto nela,Sr.Presidente,apesardos padrinhos.Para m im ,ela não precisava de padrinhos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– V.Exªfoium deles?
O SR. ROMERO JUCÁ (PSD B – R R )– Sr.Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– C oncedo a palavra ao SenadorR om ero Jucá para
discutir.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSD B – R R .Para discutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e
Srs.Senadores,apenas quero registrara com petência,a seriedade e o preparo da Juíza Eliana Calm on.
H oje,farem os H istória,votando e aprovando o
nom e da prim eira m inistra do SuperiorTribunalde Justiça.Sem dúvida nenhum a,entendo o posicionam ento
do SenadorTião Viana,m as entendo tam bém que a
D rªEliana C alm on,com coragem ,explicitou um a posição que deve serdiscutida e respeitada.
Q uero aduzirm eu voto favorávela essa excelente juíza,que se tornará a prim eira m ulhera fazerparte
do SuperiorTribunalde Justiça.
M uito obrigado,Sr.Presidente.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– Sr.Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– C oncedo a palavra ao SenadorN ey Suassuna para
discutir.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB.Para discutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,tenho a
m esm a opinião do SenadorR om ero Jucá.A D rªEliana
C alm on foisincera,e a m aioria da sociedade concorda
com ela;eu inclusive.
M uito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSD B – C E)– Sr.
Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– C oncedo a palavra ao SenadorLúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSD B – C E.Para
discutir.S em revisão do orador.) – Sr.Presidente,
quero apenas reiterar,pois m uito aquijá foidito,a
m inha posição favorávelà D rªEliana C alm on.C reio
que ela não com eteu nenhum a im propriedade
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quando fez um com entário,que abrange a m agistratura,sobre a juventude,seja dos procuradores,seja
dos juízes.
Não podem os esqueceraquele ditado que diz que
“a vida é breve,a arte é longa e a experiência é difícil”.
É evidente que,em atividadesaltam ente sensíveis,
com o a m agistratura e o M inistério Público,a experiência
ajuda a estabelecerconceitos e cautelas que são indispensáveisno exercício dessasatividades,o que não significa negaro poderrenovador,a capacidade instigante
dos jovens,dos que contribuem realm ente para fazer
dosque contribuem ,realm ente,para fazergrandes m udanças e grandes evoluções.
C ostum o dizerque um a das m aiores conquistas
da C arta de 1988 foijustam ente a configuração do M inistério Público com as atribuições,as responsabilidades e os poderes que possuihoje,os quais tem exercitado de m aneira a oferecerà sociedade grandes resultados, seja nas investigações, seja em colaboração
com o C ongresso N acional.Tem os que com preender
que há um novo instrum ento a ajudarna vigilância,na
observância dasleise na exigência do seu cum prim ento e do seu respeito.É claro que o tem po contribuipara
prom overnaturalm ente esse am adurecim ento das insti
tuições.Trata-se de um a instituição m uito jovem e que,
certam ente,ainda com eça a adquiriros seus contornos
definitivos.Portanto,nem se trata de negara necessidade de experiência dos m em bros do M inistério Público e,
m uito m enos,de deixarde se afirm aro valordesses jovens que têm im posto o M inistério Público com o um a
instituição respeitada,que presta grandes serviços ao
País.
N o m ais,fiqueiextrem am ente bem im pressionado
com o desem penho a DrªEliana Calm on.Disse,naquele
m om ento,que S.Exªdeveria terconsciência de que estava entrando para a História não só porque era a prim ei
ra m ulhera ocuparum cargo em TribunalSuperior,m as
tam bém pela sua vida,pelo desem penho que teve no
exercício da m agistratura.S.Exª,certam ente,deveria orgulhar-se disso,porque o que se estava fazendo aliera
um preito de justiça,com o espero que se faça agora,no
plenário do Senado Federal.
Corajosa,S.Exªnão teve receio de afirm arcategori
cam ente que a escolha de um M inistro do SuperiorTribunal
de Justiça é um passo político que se dá.Até ali,tinha cam i
nhado na ascensão funcionaldentro da carreira,m asa escolha para um TribunalSuperior,todos nós sabem os,é
decisão política a que se subm eteu.
Espero que S.Exª,tam bém pelo Plenário do Senado, seja aprovada, porque tenho certeza de que
será um a grande integrante do Superior Tribunalde
Justiça.
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O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM D B – D F)– Sr.Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– C oncedo a palavra ao SenadorLuiz Estevão.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM D B – D F.Para discutir.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente,Srªs e
Srs.Senadores,a juíza Eliana C alm on,cujo nom e é
subm etido a esta C asa para aprovação da indicação
do Presidente da R epública,nom eando-a M inistra do
Superior Tribunalde Justiça, há dez anos m ilita na
Justiça Federaldo Distrito Federale,nosm eiosforenses
da nossa cidade,nos m eios jurídicos,é conhecida pela
sua com petência,pela sua dedicação ao trabalho e pelo
grande enriquecim ento que a sua presença trará ao STJ.
M ais ainda,porque é um a pessoa egressa da área crim inaldo Poder Judiciário,setor em que aquele Tribunalse encontra,neste m om ento,altam ente deficiente de m agistrados.
G ostaria de lem brarque se trata da prim eira m ulherindicada para um TribunalSuperior,pelo que cum prim ento o Presidente da R epública e lam ento tersido
essa um a providência tão tardia, já que hoje, por
exem plo,na Justiça de 1ªInstância,as m ulheres ocupam quase 40% dos postos.D evem os aplaudir,até
porunanim idade,essa indicação.Trata-se de um fato
im portante para a m agistratura brasileira,e,tenho certeza,será o prim eiro passo para que outras m ulheres
sejam nom eadas para Tribunais Superiores.Acredito
que o Senado daria um a grande dem onstração do seu
respeito poreste m om ento se votasse unanim em ente
o nom e da D rªEliana C alm on para o cargo para o qual
foiindicado.
Lem bro ao nobre colega e respeitadíssim o SenadorTião Viana,e faço m inhas as palavras do SenadorPedro Sim on,figura das m ais qualificadas que têm
ocupado esta tribuna nos últim os tem pos,que a exigência de idade para ocupação de determ inados cargos – tem a que a D rªEliana,na sua sabatina,trouxe à
reflexão no que se refere ao M inistério Público – acontece aquino Senado Federal,onde existe a exigência
da idade m ínim a de 35 anos para se candidatara representarum Estado ou um a U nidade da Federação.
N ão consta,pelo m enos para m im ,que haja qualquer
projeto de leitram itando no Senado Federalabolindo
essa exigência.
Portanto,acredito que a reflexão que a D rªEliana
nos cham a a fazeré um a com o tantas outras.S.Exª
não desm ereceu o M inistério Público,m as,evidentem ente,com o legisladores,é sem pre bom que tenham os pessoas que provoquem reflexões sobre o futuro
das leis em nosso País.
M uito obrigado.
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A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC )– Sr.
Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães) –
Concedo a palavra à Senadora M arina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC.Para discutir.Sem revisão da oradora.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.
Senadores,em prim eiro lugar,quero registrarque a Bancada fem inina no Senado se m anifestou claram ente na defesa de um a m ulherpara o SuperiorTribunalde Justiça.Todas as Srªs Senadoras parti
ciparam dessa articulação,independentem ente de partido,porentenderem que já está atrasada a indicação de um a m ulherpara o SuperiorTribunal
de Justiça.
Um outro aspecto que quero ressaltaré o fato de a Drª
Eliana Calm on teringressado na m agistratura em 1979,ou
seja,S.Exªdedicou vinte anos de sua vida a essa função e
percorreu,porcom petência técnica,asfunçõesque lhe foram
atribuídas,desde o prim eiro grau,passando pelo segundo
grau e chegando ao terceiro grau,que é o SuperiorTribunal
de Justiça.
Um outroaspectofundam entaléasinceridade,lem brada pelo SenadorTião Viana,já dando um a dem onstração
concreta de que as m ulheres têm um a sensibilidade m aior,
evitando fazeraquelas dissim ulações que m uitas vezes são
feitas,quando todas as pessoas sabem que determ inadas
coisasacontecem ,m asfazem decontaqueelasnão acontecem ,com o,porexem plo,o que está sendo dito aqui,ou
seja,que essa indicação acaba tendo cunho político.
Concordo inteiram ente com o SenadorPedro Sim on.
Q uem teve um a carreira com o a apresentada pela DrªEliana
Calm on não precisaria dessasindicaçõespolíticas.O scritéri
osdeveriam serim pessoais.Infelizm ente,naestruturaquetem os,é necessário que se façam essas articulações políticas
que,com preendo,devam sercorrigidasnoâm bitodareform a
do Judiciário.Tudo isso que foim encionado aquifazparte de
um a discussão que tem que serencarada na reform a do Judiciário para se evitarque esse tipo de postura continue a
ocorrer,m uitas vezes até tirando um pouco do brilho de um a
vitória com o essa,porque parece que ela ocorreu em função dos padrinhos e não da com petência.Porisso,acho
fundam entala reform a do Judiciário,na qualessas im perfeições possam ser corrigidas,para que a justiça possa
ocorrerindependentem ente de influências políticas.
Nessa escolha,com certeza prevaleceram ,tanto na
Com issão de Constituição,Justiça e Cidadania,que anali
sou a indicação,quanto neste Plenário,oscritériosda competência e do m erecim ento de um a m ulherpara essa vaga
da qualm e sinto parte,porter,com o Senadora,buscado
sensibilizaras autoridades de que estava m ais do que na
hora de um a m ulherocuparessa vaga.
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Infelizm ente,no Brasil,às vésperas do ano 2.000,
apenas um a m ulherestá chegando lá,m as espero seja
esse o prim eiro passo para que m uitasoutrasm ulherespossam ocuparessas funções.Isso não está acontecendo por
falta de com petência,quantidade ou qualidade,m as exatam ente porfalta da com preensão de que as m ulheres,nos
m aisdiferentescam posdo sabere do agir,podem dara sua
contribuição para o Paísnasinstânciasàsquaispertencem .
O SR. DJALMA BESSA (PFL– BA) – Sr.Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)–
Concedo a palavra ao SenadorDjalm a Bessa.
O SR. DJALMA BESSA (PFL – BA.Para discutir.
Sem revisão do orador)– Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,a sabatina a que se subm eteu a juíza Eliana Calm on
dem onstrou o quanto é im portante e conveniente m antê-la.
Prelim inarm ente,devo aplaudiro SenadorTião Viana,que poderia terficado calado e tervotado contra.S.Exª
teve um gesto de grandeza ao afirm arque votaria contra e
alegaro m otivo.Penso que deverá teresse m esm o gesto
para revera situação.
Sr.Presidente,perm ita-m e dirigir-m e diretam ente ao
nobre colega.
SenadorTião Viana,o alto saberjurídico não decorre
apenasdo estudo acadêm ico,da doutrina,do diplom a,da form atura;resulta tam bém da experiência adquirida na escola
da vida,na academ ia da vida.Penso que a juíza Eliana Cal
m onponderounessesentido,enãohádem éritoalgum paraos
procuradores.
O SenadorLuiz Estevão acaba de se referirà idade
m ínim a para o Senado.Na área política,vem osque é estabelecida a idade m ínim a para vereador,prefeito,deputado
estadual,governador,deputado federale Presidente da
República, sem falarm os de vice – prefeito, vice-governadore vice-Presidente.D e m aneira que não há
dem érito algum .A observação de que se precisava de um
pouco m ais de idade visava com plem entaraquela exigência
do notávelsaberjurídico,determ inado pela Constituição.
Portanto,vale atentartam bém para a circunstância
de que a sabatina foiam pla e revelou a cultura,a experiência e o talento da juíza Eliana Calm on.Num ato de coragem e de personalidade,S.Exªapontou seus padrinhos
políticos,o que em nada a dim inuiu;pelo contrário,a fez
crescer,porque dem onstrou publicam ente que aceitou
a praxe política,o jogo político,e foiem frente.São inegáveis os m éritos de S.Exª,que,sem dúvida,irá representar tanto a m ulher baiana com o a brasileira.
C om o baiano, sinto-m e feliz por ter o privilégio de
aprovaro nom e de S.Exª.M asnão som osapenasnós
baianos que tem os esse privilégio.Creio que o Senado
todo,inclusive o SenadorTião Viana,que haverá de se en-
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quadrare ajustar-se a essa unanim idade que a Casa há
de proclam arem favorda juíza Eliana C alm on.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – Concedo a palavra à Senadora Em ilia
Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS.
Para discutir.Sem revisão da oradora.) – Sr.Presidente,
Srªs Senadoras e Srs.Senadores,neste m om ento em
que o Plenário delibera sobre a indicação da DrªEliana
Calm on Alves para com poro SuperiorTribunalde Justiça, tam bém querem os registrar o nosso posicionam ento.A luta das m ulheres neste País tem sido incessante para ocuparespaços nos m ais diferentes setores da sociedade,para dividirresponsabilidades e participarde decisões a partirde sua presença em cargos
públicos.Sabem os que isso não é fácil.O s dados apontam para um problem a cultural,não apenasda conscientização m asculina,m as tam bém da conscientização fem inina a respeito da oportunidade que,cada vez m ais,
a m ulhertem tido de assum ir,com determ inação e,diria,com coragem ,cargos de decisão,principalm ente
cargos que exijam ,seja no âm bito pessoal,seja no
âm bito profissional,redobrada energia e,m uitas vezes,até clara divisão de responsabilidades dentro de
casa,para que suas atividadescom o cidadã realm ente possam serdesenvolvidas a contento.
Tem os visto que,apesarde todo o nosso esforço,
o avanço tem sido praticam ente m uito lento.Nos últim os
dias,lino jornalO Globom atéria assinada pela jornalista
Helena Chagas,que m e cham ou bastante a atenção.
Tive o cuidado de trazeressa m atéria,porque acom panharem os um a pesquisa feita pela Secretaria de Adm i
nistração e Patrim ônio sobre a situação da m ulher na
Adm inistração Federal.A jornalista diz que,logicam ente,
as m ulheres vêm conquistando cada vez m ais espaço e
já ocupam 43,8% dos cargos públicos.
Há um a questão im portante a se ressaltar:sem pre
que a m ulheré subm etida a concurso público,ela obtém
asprim eirascolocações.A m ulhertem sido,sem dúvida,
corajosa;tem redobrado sua dedicação e seu esforço
para aum entar sua qualificação para alcançar alguns
postos.
Na m atéria publicada no jornalO Globo, a jornalista Helena Chagas,com m uita propriedade,diz que nos
próxim os dias será divulgada um a pesquisa,m as adianta algum asquestõese cham a atenção paraapoucaparti
cipação,ainda,dasm ulheresnoscargosde decisão do PoderExecutivo – quantom aioréosalário,m enoréonúm ero
de m ulherespresentes.Essa ponderação é feita em relação
ao Itam araty e às carreiras do Executivo.Ela salienta um a
iniciativa,que considero im portante,tom ada recentem ente
pelo INCRA,que passou a considerara m ulhersem terra
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chefe de fam ília para efeito de concessão de terra.
Trareioportunam ente o resultado da referida pesquisa.
Q uanto à presença da m ulherno PoderJudiciário
e sua investidura nos cargos que dependem de indicação,defendem osque a ocupação deveria serporm érito,
portem po de serviço,enfim ,poralgum outro critério que
não a sim ples indicação.As m ulheres estão alcançando
esse objetivo com m uito atraso.O Brasiltem essa dívida
sociale política com asm ulheres,porque osPresidentes
da República já poderiam tê-las designado há m ais tem po.
A gora foiindicada a prim eira m ulherpara com poro
SuperiorTribunalde Justiça,fato que,para nós,m ulheres,
é m otivo de orgulho.Com o foidito,havia conterrâneasnossas – gaúchas – concorrendo e tem os certeza de que
elasteriam plenascondiçõesde tam bém ocuparum cargo
de tão alto significado no PoderJudiciário.A indicação coube à DrªEliana.Não quero entrarno m érito dospadrinhos,
com todo o respeito,Sr.Presidente.Q uero crerque o que
está levando S.Ex.ªao cargo é a força da capacidade
profissionaldem onstrada durante toda a sua vida.
Em bora adm ire sua franqueza e sim plicidade ao
referir-se aos padrinhos,quero dizerque não a considero;do contrário,eu não ficaria à vontade para votarcom o
desejo.Q uero registrarque a Bancada fem inina do Congresso Nacional,particularm ente a desta Casa,em m uitas oportunidades,tem -se m anifestado,pedindo ao PoderJudiciário que abra esse espaço im portante para a
participação da m ulher,principalm ente para ela levara
sua contribuição e seu estilo à própria Justiça,já que tem
um a afinidade m uito significativa,porsua sensibilidade
com ascausassociais,com a visão de m undo,de sociedade e principalm ente de serhum ano,de que todos os
Poderes,tanto o Executivo,com o o Legislativo,com o o
Judiciário,precisam neste m om ento.
Então,quero congratular-m e com a Dr.ªEliana Calm on e dizerque não seja a única,m asa prim eira de m uitasoutrasque poderão certam ente dem onstrara sua capacidade,ocupando cargos de destaque neste País.
Era o registro que gostaríam os de fazer, Sr.
Presidente.
M uito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– C om a palavra o SenadorR oberto R equião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PM D B – PR .
P ara discutir. S em revisão do orador.) – S r.
P residente, a D r.ª E liana C alm on A lves
apresentou-se a um a sabatina num a reu nião atribulada da C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania.C om os pretextos
de sem pre – urgência e pressa –,s abatina-
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m os quatro doutores de um a só vez.Enquanto a D rª
Eliana Calm on fazia sua exposição,eu m e lem brava de um
conselhodeJeanPaulSartreparapessoasquesedirigem ao
público.Sartre recom endava que o oradorse utilizasse de todos os recursos retóricos disponíveis,em prim eiro lugar.Em
segundo lugar,que o oradorse utilizasse da dialética,em profundidade e consistência.Todavia,se não fosse possívelutili
zara retórica e a dialética,que o orador,para serperfeito,fosse verdadeiro.
Não diria que a DrªEliana Calm on tenha sido brilhante no
que diz respeito à retórica;não diria que teve tem po suficiente
para utilizaro raciocínio dialético;m as,sem a m enorsom bra de
dúvida,ela foihonesta,transparente,verdadeira e,portanto,foi
perfeita.
Portersido perfeita,honesta,transparente e verdadeira
tem o m eu voto;não porserm ulher.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães) –
Com a palavra o Sr.SenadorJosé Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.Para
discutir.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente,pedia palavra
para fazerdoisbrevescom entários.
Prim eiram ente,devodizerqueaDrªElianaCalm ontrabalha na Justiça Federalem Brasília há dezanos,e só a conheci
agora.Penso que este é um fato a m aisa credenciá-la.Em segundo lugar,quero louvaro fato de que,pela prim eira vez,um a
m ulherassum e um a vaga no SuperiorTribunalde Justiça.
A DrªEliana Calm on se houve com m uita com petência
na Com issão de Constituição,Justiça e Cidadania,com sinceridade,com honestidade de posições,oque,m aisum avez,
a credencia a essa função.
Voto pela sua indicação,registrando aquim inhas congratulações.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães) –
Com a palavra o SenadorArlindo Porto.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – M G.Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,nãosendom em brodaCom issãodeConstituição,Justiça e Cidadania,não tive a oportunidade de participarda sabatina da futura M inistra Eliana Calm on.Todavia,acom panhando pelo Avulso,analisando seu currículo e,agora,com
osváriosdepoim entosapresentadosaqui,não m e resta dúvi
da da sua com petência,da sua capacidade e de que,natural
m ente,teráoapoiodaquasetotalidadedosSrs.Senadores.
Contudo,euqueriarenderm inhashom enagensaoM inistroque,aoseaposentar,deixaavagaparaaM inistraElianaCal
m on,oM inistroAdhem arFerreiraM aciel.Trata-sedeum m ineiro
dam inhacidadenatal– PatosdeM inas –,hom em de tradicionalfam ília m ineira;hom em que,no exercício da cidadania,
procurou sem pre construira nossa região,a nossa cidade,o
nossoEstado,e,com om agistrado,sem dúvida,enalteceuoPo-
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derJudiciário.Aposenta-se S.Exª.deixando exem plo de honradez,de dignidade,de com o se deve conduziro M agistrado
no processo.
Poressasrazões,Sr.Presidente,deixo aquim eu registro,
m inhashom enagense,seguram ente,nosso respeito ao Sr.M inistro Adhem arFerreira M aciel,desejando pleno sucesso à Srª.
M inistra Eliana Calm on.
M uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães) –
Com a palavra o LíderJaderBarbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PM DB – PA.Para discutir.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,seguram ente poder-m e-ia dispensarde tecerconsideraçõesdepoisde todasaquelasjá feitaspelosilustrescolegas do Senado em relação à DrªEliana Calm on.
Entretanto,Sr.Presidente,com o a DrªEliana Calm on
resolveu,num a entrevista concedida a um dosórgãosde im prensa,colocar-m e com o um dosseuspadrinhos,o que para
m im foim uito honroso,ficando na com panhia de V.Exªe do
SenadorEdison Lobão,gostaria de registrarque não devo
gentileza algum a à DrªEliana Calm on.
Em vezanterior,tive eu a oportunidade de ouvi-la e,m ais
do que isso,de ouvirreferências,asm aiselogiosas,à sua conduta com o Juíza,à sua probidade,enfim ,à sua inteireza com o
M agistrada.E tenteiajudá-la em vezanterior.Não tive sucesso,
contudo.
Desta vez,Sr.Presidente,m otivou-m e o fato de que a
DrªElianaCalm ontinhadificuldades,hajavistaquesetoresdo
G overno a estariam vendo com o um a Juíza contrária ao G overno.Destarte,interessei-m e pela sua defesa e fuiverificar
que ela não era contra o G overno;ela apenas julgava de
acordo com a lei.Se esta,eventualm ente,ficava contra o G overnoouafavordele,istosedeviaaofato,em si,aserapreciado pelo m agistrado.
Então,não devo qualquergentileza à DrªEliana Calm on.O estím ulo que m e levou a,inclusive,procuraro Senhor
Presidente da República para levar-lhe m eu testem unho em
favorda m esm a deveu-se à sua correção,ao seu preparo e a
um a possívelinjustiça que se estava a fazercom esta ilustre
M agistrada.Som ente isto e não m ais do que isto.
Sr.Presidente,foium excesso de benevolência da Drª
Eliana Calm on juntar-m e a V.Exªe ao SenadorEdison Lobão.Ela será M inistra no SuperiorTribunalde Justiça graças
aos seus m éritos.Estam os certos de que ela contribuirá,e
m uito,com a ação do PoderJudiciário.
Era o registro que eu gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães) –
Em votação.
O s Srs.Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)–
Votaram SIM 65 Srs.Senadores;e N ÃO 7.
H ouve um a abstenção.
Total:73 votos.
Aprovado o nom e da SrªEliana C alm on Alves.
Será feita a devida com unicação ao Senhor
Presidente da R epública.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– Item 4:
PAR EC ER N º303,D E 1999
(Votação secreta)
D iscussão,em turno único,do Parecer
nº 303,de 1999,da C om issão de C onstituição, Justiça e C idadania, R elator: Senador
C arlos W ilson, sobre a M ensagem nº 118,
de 1999 (nº 664/99,na origem ),através da
qualo Presidente da R epública subm ete à
deliberação do Senado o nom e do D outor
Francisco C ândido de M elo Falcão N eto,
Juiz do Tribunal R egional Federal da 5ª
R egião, com sede em R ecife, Estado de
Pernam buco,para exercer o cargo de M inistro do Superior Tribunalde Justiça, na
vaga decorrente da aposentadoria do M inistro José Anselm o de Figueiredo Santiago.
Sobre a m esa,requerim ento que será lido pelo
Sr.1ºSecretário em exercício,SenadorC arlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NE 303, DE 1999
SenhorPresidente,
C om fundam ento no disposto no inciso III,do
art.279 do R egim eto Interno do Senado Federal,requeiro a Vossa Excelência subm eta à deliberação do
Plenário o pedido de adiam ento,por30 (trinta)dias
úteis, do Parecer nE 303, de 1999, M ensagem nE
118,de 1999 (nE 664/99,na origem ),do Presidente
da R epública,que subm ete à deliberação do Senado
Federal o nom e do D outor Francisco C ândido de
M elo Falcão N eto,Juiz do TribunalR egionalFederal
da 5ª R egião,com sede em R ecife,Estado de Pernam buco,para exercero cargo de M inistro do SuperiorTribunalde Justiça,na vaga decorrente da aposentadoria do M inistro José Anselm o de Figueiredo Santiago.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1999.– Senadora Emilia Fernandes,PD T/R S.
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O SR. PRESIDENTE
(Antonio C arlos
M agalhães)– Em votação o requerim ento.
C om a palavra a autora do requerim ento,
Senadora Em ilia Fernandes. V. Exª dispõe de 5
m inutos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PD T – R S.
Para encam inhar a votação. Sem revisão da
oradora.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,o
nosso requerim ento pede o adiam ento desta m atéria
por30 dias,e fundam entam os nosso pedido no que é
de conhecim ento público.
N ão faço parte da C om issão de C onstituição,
Justiça e C idadania,não participeida sabatina do D r.
Francisco Falcão, m as tom ei conhecim ento das
m atérias divulgadas nos m eios de com unicação.
Em bora em correspondência distribuída aos Srs.
Senadores o D r. Juiz Francisco C ândido de M elo
Falcão N eto tente desconceituar os m eios de
com unicação que teriam publicado m atéria referente
a sua pessoa,quero dizerque a revista Veja,assim
com o outros m eios de com unicação,tem dado,de
certa form a, um a contribuição significativa para a
com unicação e a inform ação da sociedade brasileira,
com as ressalvas necessárias. Sem dúvida, não
podem os jogá-la num a vala com um , com o se não
tivesse nenhum a credibilidade.
N ossa luta tem se caracterizado pela busca da
plena cidadania das m ulheres, de relações
eqüitativas e solidárias, por um a sociedade e um
Estado justo e dem ocrático. N ão podem os, então,
concordar que o Senado entre em contradição tão
grande,no m om ento em que exige esclarecim entos a
respeito de escândalos ocorridos no PoderJudiciário
e no setorfinanceiro.
Esta C asa recebeu um a denúncia da m aior
gravidade no que se refere a agressões. N ão está
clara a correspondência recebida. Apesar de dizer
que é vítim a de um a arm adilha, que são hábeis
m anipuladores de escândalos que tentam
fragorosam ente ver derrotada a verdade, no
docum ento que ele m andou a esta C asa não há
esclarecim entos em relação ao desrespeito.
N ão quero fazer um prejulgam ento,m as m ostrar o que está exposto.N ão conheço esse senhor,
não tenho nada contra sua pessoa.Porsua folha de
trabalho,creio tratar-se de um a pessoa de vida dedicada.Todavia,além da vida profissional,tem os que
zelarporquem irá julgara ação de pessoas e saber
com o se coloca diante da Justiça.Esse Juiz deve
esclarecim entos a respeito da existência de filhos
fora do casam ento,sobre os quais não tem dado o
suficiente esclarecim ento.A m atéria vaim ais além e
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diz que a m ulhere os filhos têm buscado esclarecero
assunto.Pode até serum a m atéria inverídica,pode
até serque os filhos não sejam dele,m as isso pode
sercom provado,e há m eios para isso.C ientificam ente com prova-se,de um dia para o outro,quem está falando a verdade.H á afirm ações e testem unhas.O s filhos,inclusive,quando foram procurá-lo no Tribunal,
receberam ordem de prisão e foram agredidos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta
C asa dem onstrou bom senso quando tratou da
questão referente a um acordo internacionalentre o
Brasile a Indonésia,deliberando o adiam ento por30
dias,até que questões internacionais ficassem m ais
claras, aprovando o sobrestam ento da m atéria e o
seu retorno à C om issão para que esta novam ente se
m anifeste.
A indicação de um a pessoa não é caso de
urgência urgentíssim a,e não vaiacontecernada de
pior enquanto obtem os esclarecim entos m ais
consistentes em relação às acusações que estão
sendo feitas a esse Juiz.
Sr. Presidente, não peço a rejeição, o que
deveria ser de im ediato se julgássem os o que está
posto aqui.Q uero que esta C asa,em nom e do bom
senso,do exam e criterioso da pauta que é analisada
aqui,estude esta questão,até que o Juiz Francisco
Falcão possa dar os devidos esclarecim entos e até
com provar cientificam ente se está sendo vítim a de
um a arm adilha.
Sr.Presidente,nosso pleito é que,no m ínim o,
se adie portrinta dias.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– Em votação o requerim ento.
O s Srs. Senadores que o aprovam queiram
perm anecersentados.(Pausa)
R ejeitado.
D iscussão do parecer,em turno único.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL)–
Sr.Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– Para discutir,tem a palavra a Senadora
H eloisa H elena.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, esta C asa poderia ter
exercitado um pouco a paciência e terdado,tanto a
este Plenário com o a várias entidades preocupadas
com o tem a,a oportunidade para que a pessoa que
está sendo avaliada neste m om ento dê um a resposta
à opinião pública.
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É m uito difícil e o debate não é de falso
m oralism o. Até sabem os que, infelizm ente, as
norm as da vida em sociedade de um a cultura
absolutam ente
m achista
estabelecem , com
naturalidade, determ inadas experiências fora do
m atrim ônio.Portanto,o debate aquinão é de falso
m oralism o.O debate que deve acontecernesta C asa
deve ser em função de a necessidade de um dos
critérios fundam entais para ocupação deste cargo ser
exatam ente a reputação ilibada,e esse senhor,neste
m om ento,está totalm ente com prom etido,de acordo
com as denúncias feitas.
Todos os Senadores receberam
um a
representação.H á um arquivam ento de um processo
feito pelo Vice-Procurador-G eral da R epública
justam ente no dia 02 de junho. Entretanto, a
avaliação que está sendo feita desse m aterialque
recebem os e que está sendo entregue aos
Senadores com o se fosse o exem plo da boa conduta
do senhorque está sendo avaliado,ou com o se fosse
a representação da inocência do m esm o,não é.
Está claro para quem leu que o arquivam ento do
processo foi viabilizado em função de o processo
estar invadindo a atribuição dada a outro órgão
m inisterial. Efetivam ente, o crim e que poderia ser
tipificado, o fato típico não foi avaliado nesse
processo que está sendo distribuído aos Senadores
com o se fosse a avaliação e o argum ento da
inocência.
Então, é fundam ental que esta C asa dê à
pessoa que está sendo m otivo de denúncia pela
im prensa em gerala possibilidade de se esclarecer
perante a opinião pública,e que possam os tam bém
ter um gesto de sensibilidade inclusive para dois
adolescentes,porque as respostas não foram dadas
nesta C asa.Porque S.Exª sequerse subm eteu ao
exam e de paternidade? R eputação ilibada não
significa, inclusive, m andar prender dois
adolescentes que estavam tentando falarcom o seu
paie foram presos pela Polícia Federal,no localde
trabalho do pai.
Então é isso que significa reputação ilibada? Não estou falando de outrasaçõesm ovidascontra esse senhorem
relação ao tráfico de influência,porexem plo.
Neste m om ento,devem ostera serenidade de procederaodebateereceberesclarecim entosenãoem relaçãoà
m otivação alegada aqui.O argum ento usado para não ter
caracterizado o fato típico é o de que o Sr.Falcão não estava
preocupado com isso porque sabia que a m ãe dascrianças
estaria cuidando delas.Portanto,ele não estava abrindo
m ão da sua obrigação com o suposto pai,porque já sabia
anteriorm ente que a m ãe estava cuidando m uito bem
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de seusfilhos e que as crianças não estavam abandonadas em algum a instituição de caridade.Em função
disso,ele se viu no direito de m andara Polícia Federal
prenderos dois adolescentes que queriam falarcom
ele e se viu no direito de negar-se a fazero exam e de
paternidade.
Portanto,entendem os que essa pessoa não tem
a reputação ilibada necessária para ocuparum cargo
que exige,m ais do que tudo,independência suficiente
para agirconform e os rigores da leie não em função
das suas concepções culturais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– C om a palavra o SenadorJosé Eduardo D utra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE.
Para discutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,
Srªs e Srs.Senadores,peço a palavra para encam inharcontrariam ente à aprovação do indicado,até pelo
fato de tersido o Senadorque levantou a questão na
sabatina do D r.Francisco C ândido de M elo Falcão.
Eu tinha em m ãos a representação da Procuradora da R epública no Estado de Pernam buco;não lios
trechos da representação; apenas registrei que as
acusações eram escabrosas.N ão lios trechos porque
poderia parecerque eu estava entrando no m érito e já
fazendo um juízo de valorsobre a veracidade das acusações.M as,já que a Constituição estabelece que
cabe ao Senado Federalsabatinaros indicados para
o STJ e exige “reputação ilibada e notório saberjurídico” para exercer o cargo, a sabatina deverá servir
com o um a verificação de com o o candidato,principalm ente para um cargo de m agistrado do SuperiorTribunalde Justiça,se com porta em determ inados m om entos e com o deve se com portarem relação a tem as de m aiortensão.
O prim eiro m otivo pelo qualvou votarcontra a
proposição:os Senadores presentes à sabatina são
testem unhas da form a com o o D r.Falcão reagiu à representação m ovida contra ele pela Procuradora.A
form a que ele encontrou para se defenderfoiatacar
de form a absolutam ente absurda, deselegante e
inadm issívelna boca de um m agistrado que se propõe a ocuparum a vaga no SuperiorTribunalde Justiça.O ptou pordesqualificara Procuradora da form a
m ais vilpossível,dizendo que ela não estava em perfeito uso de suasfaculdadesm entais– e daípara pior.

Então,independentem ente do que esteja escrito na representação e independentem ente da decisão do Subprocurador-G eralda R epública ao arquivara representação porm otivosm eram ente técnicos,

437

com o fez questão de frisara Senadora H eloisa H elena,a form a com que o sabatinado se com portou diante dessa questão,porsisó,para m im ,seria suficiente
para votarcontra ele.M as existe outro aspecto.E tem
de ficarregistrado que o fato de alguém estarsendo
vítim a de um a ação de paternidade não pode serim peditivo para que ele venha serM inistro do Superior
Tribunalde Justiça.Q ualquerum de nós está sujeito
a isso.O que tem os que levarem consideração são
os pontos dessa representação, com base no que
disse o D r.Francisco C ândido de M elo Falcão N eto
na sabatina,que nos dêem elem entos para julgarse
aquela representação é apenas um delírio ou se há
algum a ligação com a realidade.
U m dos pontos,independentem ente de análise
m aiordas acusações em si,dá indício de veracidade
àquilo que já foidito.É o de que a ação de paternidade não estava prosperando na Justiça de Pernam buco em função da influência que o Juiz tinha no Tribunal.E um a inform ação dada pelo próprio sabatinado
dá credibilidade a essa perspectiva.A ação de investigação de paternidade foiim petrada em novem bro
de 1998.C ontudo,conform e disse o D r.Falcão,na
C om issão,ele só foicitado – e não estou falando do
julgam ento,da tram itação ou da ação – em m aio de
1999.Aífica a pergunta:esse ponto reforça ou não a
convicção de que havia um a influência no Tribunal
para que a ação não prosperasse pelo fato de o acusado serjuiz?
Para concluir,Sr.Presidente,quero retom arum
tem a introduzido pelo SenadorR oberto Freire quando da discussão em torno do nom e do Sr.Arm ínio
Fraga.O que significa inserir na C onstituição a exigência de “reputação ilibada”para ocuparum cargo,
seja de Presidente do Banco C entral,seja de M inistro
do Suprem o,seja de M inistro do STJ? Será que é
sim ples honestidade? O ra,a exigência de honestidade é para qualquercargo público.O C onstituinte inseriu o conceito de reputação ilibada – e até fizum a consulta sobre o assunto para que a C om issão de C onstituição, Justiça e C idadania pudesse trabalhar em
cim a do verdadeiro significado desse conceito,porque creio que não pode serm eram ente o significado
que traz o “Aurélio”– e,se esse requisito foiestabelecido pelo C onstituinte, é necessário que o Senado
Federal,ao analisaros nom es dos candidatos a esses cargos,leve em consideração os aspectos apontados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pelos
m otivos expostos,voto contra a indicação do nom e
do Sr.Francisco C ândido de M elo Falcão N eto para
M inistro do STJ.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– C oncedo a palavra à nobre Senadora
M arina Silva e,posteriorm ente,aos Senadores Pedro
Sim on e C arlos W ilson.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC .Para
discutir.Sem revisão da oradora.) – Sr.Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, econom izarei argum entos,
pois m uitos já foram frisados pelos que m e
antecederam . C ontudo, não é dem ais repetirm os
alguns deles.Porexem plo:do critério instituído pela
C onstituição Federal, de que para ocupar
determ inadas funções, com o a que estam os
discutindo no m om ento, são necessários dois
pré-requisitos: “notório saber jurídico” e “reputação
ilibada”. Exatam ente esses devem estar em
discussão no m om ento em que estam os a dar a
palavra final sobre as indicações feitas pelo Sr.
Presidente da R epública. N ão considero que seja
um procedim ento correto nem que tenha reputação
ilibada um ser hum ano adulto – não digo nem na
condição de juiz – que trate um adolescente que o
procura da m aneira com o tem sido denunciada.Se
dois adolescentes o procuraram ,induzidos ou não a
dizer que ele é seu pai, buscando um
esclarecim ento da verdade, fazendo algum tipo de
abordagem ,o correto,para um a pessoa adulta,que
tenha reputação ilibada, seria abordar as crianças
de form a adequada e tom arsatisfação com pessoas
adultas, e não cham ar a polícia para que
prendessem os garotos. Isso causa seqüelas
psicológicas que podem ser irreversíveis para
crianças em processo de form ação.
Portanto,só essa postura diante de adolescentes,de pessoas que não estão preparadas nem física nem em ocionalm ente para se defender,do m eu
ponto de vista com o m ãe,com o professora,com o
pessoa,com o cidadã com um ,já o desqualifica para
a função para a qualestá sendo indicado,pelo seguinte m otivo,Sr.Presidente:com o se sentiria um
jovem que porventura viesse a dependerda decisão
desse juiz em últim a instância,num a causa sem elhante? Sentir-se-ia em condições com pletam ente
inadequadas,porque com certeza o critério da neutralidade axiológica, que m uitos dizem existir, não
existe.Tanto não existe que ele foitom ado de paixões na sabatina feita pelos Srs.Senadores e,ao
invés de assum ira postura de um m agistrado,desqualificou a pessoa que estava encam inhando o processo,cham ando-a de louca.Louca,porquê,Sr.Presidente? Porque é um a m ulherque teve um filho e,
quando se tem um filho,clinicam ente,a m ulherpode
ser acom etida de um a alteração física e em ocional
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que se cham a psicose puerperal,que pode sercom pletam ente reversível.N o entanto,pelo preconceito,
pela form a apaixonada,já tom ando sua defesa própria,ele a desqualifica,cham ando-a de louca.Para
m im ,cham arde louca um a m ulherem estado de alteração psicológica em função de um parto tam bém já o
desqualifica para assum ira função para a qualestá
sendo indicado.
C om o se sentiria um a m ulherque porventura tivesse praticado algum dano nesse estado puerperal?
E a leidiz que as m ulheres acom etidas dessa anom alia,praticando algum dano à sua saúde ou à saúde de
alguém , não devem sofrer penalidades, porque é
um a alteração que não depende de sua vontade,de
sua racionalidade. Se depender desse juiz, ele irá
condená-la de louca,independentem ente de ela ter
sua saúde recuperada,com o é previsto clinicam ente.
Sr.P residente,ainda considero outro aspecto,
igualm ente levantado pela Senadora H eloisa H elena:não se trata aquide fazerm os um discurso m oralista.Terum filho fora do casam ento ocorre,inclusive o Presidente François M itterrand teve a grandeza de reconhecerum filho assim .Q uando se tem
um filho de relações extraconjugais, penso que é
digno assum i-lo,dando-lhe todo o atendim ento necessário.
C oncluindo, queria dizer que a form a correta
neste caso é a investigação,e não a hum ilhação da
m ãe,não a hum ilhação das crianças,não a desqualificação leviana daquela que está im petrando a causa contra a pessoa cuja indicação está sendo debatida aqui.
Sr.Presidente,questiono tam bém o notório saberjurídico.A D rªEliana C alm on passou do prim eiro
para o segundo grau porconcurso.Esse outro,não.
Ela foiaté bem sincera,dizendo que até precisou de
se articular politicam ente. N o entanto, no caso do
nosso indicado,ele não foinem para o prim eiro nem
para o segundo graus porconcurso público.Ele entrou por interm édio do cham ado quinto constitucional,dispositivo pelo qualadvogados podem assum ir
a função de juiz independentem ente de concurso
público.Poracaso,com o advogado ele foicausídico
de um a grande causa? N ão.Tem algum a obra publicada que dem onstre o notório saber jurídico? N ão
tem .
Portanto, do m eu ponto de vista, há duas
questões a serem encam inhadas: a prim eira, a da
reputação ilibada,e a segunda,do notório saberjurídico.Ter esvaziado a Vara de processos da qualfez
parte quando era juiz não lhe dá o notório saberjurídico.
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N o m ínim o,pode lhe dara condição de bom adm inistrador.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– C oncedo a palavra ao SenadorPedro
Sim on.
O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S. Para
discutir.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente,
veja V.Exªcom o a C asa está sofrendo preocupações
sériaspelo seu procedim ento.Perdoe-m e V.Exª,m as
o fato de se reunirem C om issões ao m esm o tem po,o
fato de se decidirem apressadam ente as questões e
o fato de, nesse dia, term os corrido m uito para
participar de várias outras C om issões que estavam
reunidas e tam bém dessa C om issão,para tentarm os
votar ao m esm o tem po, fizeram com que isso
ocorresse,Sr.Presidente.
Entendo, com preendo e o nobre Presidente
da nossa C om issão sabe disso; m as S. Exª foi
forçado a fazeralgo que não fica bem :interrogar,ao
m esm o tem po, quatro candidatos a m em bros do
SuperiorTribunalde Justiça.Em prim eiro lugar,foi
um a atitude hum ilhante para os candidatos. O
cidadão passa a vida inteira esperando poraquele
m om ento.Foijuiz,desem bargador,preparou-se,e
agora vive o m om ento m ais feliz,m ais im portante
de sua vida: sentar-se em frente aos Senadores
para se subm eter a um a sabatina. O Senador
Bernardo C abral,que foiPresidente da C om issão,
sabe disso.E o que aconteceu? Estavam presentes
quatro candidatos ao cargo de M inistro do Superior
Tribunalde Justiça no m esm o dia, com questões
com pletam ente diferentes. O correu a sabatina por
atacado.
Estava presente um a senhora, vivendo o
m om ento histórico e significativo de ser a prim eira
m ulher conduzida ao Tribunal, e m ais três outros
candidatos. N ão tivem os o tem po necessário para
debater, discutir, analisar e concluir. Esse debate
travado aqui e agora, com essa profundidade,
poderia ter sido realizado na C om issão.A proposta
feita aquipela Senadora,que foirejeitada – não seise
acertam os ao rejeitá-la; talvez tivesse sido m elhor
aprová-la –, poderia ter sido apresentada na
C om issão.Só que S.Exª não estava lá e ninguém
teve essa idéia,porque tudo foim uito corrido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– V.Exªestava na C om issão?
O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S)– Estava.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– Porque não propôs?
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O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S)– Porque
não tenho a com petência de V.Exªnem da Senadora
Em ilia Fernandes.Sou apenas oitenta e um avos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– Se tivesse proposto,V.Exª,que é tão bom Senador,
certam ente não estaria fazendo crítica à Instituição.
O SR. PEDRO SIMON (PM D B – R S)– Estou fazendo crítica à Instituição e entendo que é um direito
m eu.A Instituição decidiu sobre quatro m em bros do
Superior Tribunalde Justiça no m esm o m om ento.
O utros Senadores e eu correm os para terpresença
lá e aqui,a fim de votaraquie lá.Agora,vem os o que
está acontecendo.Este é um problem a sério.C om o
vam os votar? D e repente,vam os brincarcom a honra de um jovem que m e parece de fam ília tradicional,
com petente e sério? N ão tenho nada contra ele,e vam osdizer“ele não vai”? D arem ossatisfação ao que foi
levantado aqui– e é verdade – com relação ao seu
com portam ento?
Ele não foifeliz na C om issão. N ão lhe deram
chance,pois ele teria condições de esclarecerm elhor,
m as,na rapidez com que precisou falar,não foifeliz.
Ele não tinha de trazera argum entação da Procuradora.Ela não estava em jogo,não estava em juízo.C orrem os, porque era necessário. O Senador Eduardo
Suplicy telefonou para a Procuradora,que disse:“N ão
sou louca coisa nenhum a,estou certa;tive um problem a quando tive um filho”.Tudo isso foifeito àspressas,
atabalhoadam ente,porque havia o tem po contra nós.
Estam os vivendo aquium caso m uito sério – perdoem -m e.Estam osdeliberando sobre um futuro m em bro do Superior Tribunal de Justiça, filho de um
ex-M inistro brilhante,com um a carreira brilhante.M as
o caso é sério.Perdoe-m e,m as não estam os brincando.
M uito obrigado.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PD T – R S)
– Sr.Presidente,peço a palavra pela ordem .
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– C oncedo a palavra a V.Exª.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PD T –
R S.Pela ordem .Sem revisão da oradora.)– Fuicitada pelo SenadorPedro Sim on e talvez porV.Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– V.Exªnão foicitada.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PD T – R S)
– Sr.Presidente,gostaria apenas de esclarecerque
eu não estava na C om issão de C onstituição,Justiça
e C idadania,porque não sou m em bro dessa C om issão.N ão fiz essa argüição.N ão fiz esse questionam ento.N ão apresenteitalvez esse requerim ento na-
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quele âm bito,porque não faço parte da C om issão de
C onstituição,Justiça e C idadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– Senadora Em ilia Fernandes,o Senador
Pedro Sim on disse isso.
Agradeço o esclarecim ento de V.Exª.
O SR. CARLOS WILSON (PSD B – PE) – Sr.
Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio
M agalhães)– C oncedo a palavra a V.Exª.

C arlos

O SR. CARLOS WILSON (PSD B – PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, fui designado R elator da
indicação do Juiz Francisco Falcão para M inistro
do Superior Tribunalde Justiça.Q uando chegava
à C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania,
fui procurado pelo Senador José Eduardo D utra,
que m e dizia ter recebido um a representação de
um a Procuradora R egional da R epública, D r.ª
Arm anda Soares Figuêiredo, que dizia respeito à
recusa do Juiz Francisco Falcão a fazer um teste
de D N A para reconhecim ento de paternidade de
possíveis filhos.
O SenadorJosé Eduardo D utra,visto que se
tratava de um a situação inusitada, de tam anha
gravidade, jam ais antes discutida nesses cinco
anos em que estam os na C asa, considerou
conveniente que se tivesse,antes da interpelação,
da sabatina ao Juiz Francisco Falcão, um a
conversa com
S. Exª, participando-o da
representação que recebem os.
C onversei,então,com o Juiz Francisco Falcão,
e disse-lhe que S.Exªdeveria antecipar-se e explicar
com m uita clareza e transparência a situação,pois
ela não era única. S. Exª não era o único a ser
questionado com relação à paternidade,ao exam e de
D N A.
S.Exªpode não tercolocado o fato de um a form a
m uito felizna reunião.Em um a determ inada hora,para
se defender,procurou m ostrarque se tratava de um a
questão pessoalda Procuradora contra S.Exª.E a
questão não era essa.A questão era se S.Exªse havia
negado a fazero exam e de D N A,o exam e de paternidade,ou não.
O Juiz disse que existia tram itando na Justiça
um a solicitação para que S.Exª fizesse o exam e de
D N A e que assum ia o com prom isso de,com o juiz e,
m aisdo que ninguém ,tendo a obrigação de respeitara
lei,quando assum isse a determ inação,faria o exam e.
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H oje,S.Exªm e procurou no gabinete e pediu-m e
que o levasse ao Presidente do Senado, Senador
Antonio C arlos M agalhães,a quem entregou um a carta,historiando toda a sua carreira.N a saída,o Senador
Antonio C arlos M agalhães perguntou-lhe porque ainda não havia feito o exam e de D N A.
Essas questões,porenvolverem a vida das pessoas,poderiam bem serdiscutidasem sessão secreta.
S.Exªm e dizia ainda hoje que,antesdo atualcasam ento,teve um filho de um outro relacionam ento e
que reconheceu a paternidade desse filho.S.Exªdisse:“Se eu tenho a grandeza,o caráterde reconhecer
um filho,não vou deixarde reconhecerdois ou três.
M asessa questão é puram ente pessoalda Procuradora R egional da R epública, de Pernam buco, a D rª
Arm anda Figuêiredo”.
C abe a m im ,com o Senadorda R epública,e conhecendo o Juiz Francisco Falcão há m ais de 20 anos
– S.Exªestudou na Faculdade de D ireito de R ecife e
m ora no m esm o prédio que eu,na cidade de Jaboatão
dos G uararapes,em Pernam buco –,posso atestarperante m eus Pares que se trata de um hom em de reputação ilibada.
Sr.Presidente,é desta m aneira que encam inho a
votação.
O SR. JADER BARBALHO (PM D B – PA)– Sr.
Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– C oncedo a palavra a V.Exª.
O SR. JADER BARBALHO (PM D B – PA.Para
discutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs
e Srs.Senadores,intervenho neste debate por um a
questão de justiça.Entendo,em prim eiro lugar,que a
indignação apresentada pelos Senadores José Eduardo D utra,H eloisa H elena e M arina Silva,em tese,é
procedente. Evidentem ente, causa profunda indignação im aginarum m agistrado que se recusa a reconhecerseus filhos.N ão só porserum m agistrado,
m as a recusa da paternidade causa indignação.Por
isso m esm o,não desejo fazerreparos de ordem m oral,que m otivaram as Senadoras,inclusive a nossa
ilustre colega do R io G rande do Sul.
À prim eira vista,a indignação é procedente.M as,S r.P residente,tendo tom ado conhecim ento da reunião na C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania e com a obrigação de
Líder do P M D B nesta C asa, interessei-m e
pelo assunto.Falou-se que o juiz não tem reputação ilibada. S r. P residente, alguém faz
carreira pública durante 28 anos, ocupando
diversos postos na A dm inistração, com o
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advogado,com o juiz,ocupando todos os cargos no seu T ribunal – corregedor, vice-presidente,presidente –,e,em poucos dias,tem
sua im agem liquidada.M as,para fazervida pública,
há que se correro risco.Isso está ocorrendo com o
D r.Falcão neste m om ento.
Foidito que o D r.Falcão,pela sua influência,
travou a ação da Justiça.Estou aquicom um m andado de citação,Sr.Presidente,da C om arca de Jaboatão dos G uararapes, em Pernam buco. Esse
m andado é de 26 de abril.A ação,segundo o Senador José Eduardo D utra, ingressou no finaldo ano
passado. A citação é de 26 de abril; e, em 14 de
m aio,S.Exª foicitado.Antes,tentou-se,m as S.Exª
estava ausente em um a viagem de serviço a Brasília.
N ão houve recusa à citação, Sr. Presidente, m as
contestação à ação, que deixou de ser segredo de
justiça para serpública porreferir-se à honra de pessoa que tem o nom e em apreciação no Senado.Tinha S.Exª o direito ao segredo de justiça que os fatos acabaram porrevogar.H oje,passou a serpública
essa ação de paternidade.
N a contestação,Sr.Presidente,S.Exª inform a
ao Juiz que tem um outro filho fora do casam ento e
que não se negou a reconhecê-lo. Ao final, S. Exª
disse que,se a Justiça o declararpai,adm ite,inclusive na petição,pagar a pensão,Sr.Presidente.Está
escrito na contestação.
Sr.Presidente,é profundam ente estranho que,
depois de quase 18 anos,esta ação de paternidade
ingresse na Justiça de Pernam buco exatam ente no
m om ento em que o D r.Falcão foiescolhido para ser
M inistro do SuperiorTribunalde Justiça.
Portanto,Sr.Presidente,em nom e da Liderança
do PM D B nesta C asa e com o Senador da R epública, não quero absolutam ente participar de um ato
de injustiça.N ão quero fazerjulgam ento da m otivação pela quala Procuradora R egionaldo Tribunal
em R ecife m oveu esta ação.N ão entro neste m érito,
Sr.Presidente,até porque a Procuradoria-G eralda
R epública rejeitou, porque foi incapaz de conduzir
juridicam ente pelo cam inho adequado.Ela não tinha
com petência para tale deveria ter feito a representação, se a considerava justa, exatam ente para
quem deveria fazê-lo.
Portanto,nestes autos,Sr.Presidente,não se
encontra nenhum argum ento,nem com relação à reputação ilibada, nem quanto ao preparo intelectual
do indicado.E creio,Sr.Presidente,que,se o Senado da R epública se m otivasse poressa “Batalha de
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Itararé” pessoalcontra o indicado, estaria, em prim eiro lugar, ferindo o dispositivo da C onstituição,
estabelecido em D os D ireitos e G arantias Fundam entais,de se fazero prejulgam ento de alguém que
está respondendo a um processo que apenas se inicia e que o Senado da R epública não tem o direito
de encam par.
Poroutro lado,S r.Presidente,seria um a desconsideração ao Tribunalda 5ªR egião,sediado em
R ecife,que,porunanim idade,indicou o D r.Francisco Falcão;tam bém o seria ao Presidente da R epública.Porúltim o,seria um absurdo o Senado da R epública aprovar considerações desta ordem , que
não provam absolutam ente nada contra o indicado.
Poressas razões,Sr.Presidente,recom endo à
Bancada do PM D B nesta C asa que vote favoravelm ente ao nom e indicado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI)– Sr.Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– C oncedo a palavra ao SenadorH ugo N apoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI.Para discutir.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,penso
que, se estivéssem os, neste instante, tratando de
apreciaro nom e de um m agistrado que fosse relapso
nos seus deveres,que faltasse com suas obrigações,
que tivesse acusações de sentenças obtidas de form a ilegal;se,pelo m enos,suas decisões fossem vazadas em português inadequado ou sem o conhecim ento do vernáculo,então,estaríam os cobertos de
razão em adiar ou rejeitar o nom e do D r.Francisco
Falcão.
O que se vê? N ada disso.N ão há nada que desabone a conduta de um m agistrado que está postulando sua indicação,junto ao Senado Federal,em M ensagem do Presidente da República,em term os constitucionais,de acordo com a legislação em vigorno País.É isso
que tem os de verificar.A situação pessoalde S.Exª,nascida de um segredo de justiça que afinalveio à tona,em
nada pode perturbara decisão que a Casa vaitom ar.Não
tem os o direito,sob pena de serm os realm ente criticados,
de julgaraprioristicam ente ou de dardecisões que não tenham o foro de um conhecim ento m ais profundo.
O ra,o assunto,já ventilado aquipordiversosSenadores,tem na palavra de S.Exªa m aisveem ente contestação,
negando qualquer tipo de relação am orosa e de
natureza sexual.O fato em siteria ocorrido – se
existente – há 19 anos.E speraram -se 19 anos
para trazê-lo à tona neste m om ento em que o m agistrado tem seu nom e subm etido ao S enado.
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C reio que,com relação ao episódio ocorrido na Procuradoria da R epública,no Estado de Pernam buco,
já houve um a m anifestação definitiva pelo arquivam ento,da parte da Procuradoria-G eralda R epública
em Brasília,porinterm édio do D r.Flávio G iron,Subprocurador-G eral.Parece-m e que nada que envolva
a questão pode ser traduzida,transferida ou transposta para um a decisão do Senado,que deve prender-se às razões constitucionais e legais que em basam a sua decisão.
Poressa razão,tranqüilam ente,não tenho nada
a censurar e, com o o voto é secreto, não direi,
absolutam ente,que vou decliná-lo,m as de m inhas
palavras todos já perceberam que,a m eu juízo,não
podem os estar prejudicando a vida pública, não
apenas de um cidadão, m as, sobretudo, de
instituições a que ele serviu e ainda haverá de servir
pelo bem do País.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO )– Sr.Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – C oncedo a palavra ao Senador
Eduardo Siqueira C am pos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO . Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que
praticam ente o que havia de m ais im portante para
serdestacado já o foipelos Líderes JaderBarbalho,
H ugo N apoleão e C arlos W ilson.
N o entanto, ainda m e restava um a últim a
preocupação quanto ao fato aquilevantado de que
não teria sido analisada a representação devido a um
defeito de legitim idade no localonde a representação
fora devidam ente protocolada. N ão é o que diz o
relatório enviado a esta C asa. Existem , sim ,
desdobram entos com relação à pensão,ao uso do
nom e de fam ília, que são atribuições do Poder
Público estadual.
Veja,Sr.Presidente,que está escrito,entre os
argum entos que fundam entam a decisão do
Subprocurador-G eralda R epública, que, quanto às
notícias de crim e de am eaça, de sonegação de
estado de filiação e de com unicação falsa de crim e ou
de contravenção, entrou-se no m érito. Isso está
devidam ente analisado. S. Exª, em basando seu
parecer,afirm a que não foidem onstrada na narrativa
a tipificação objetiva do delito, não havendo com o
prosperar a notitia criminis. R efere-se o
Subprocurador a cada um dos pontos atacados,
dando sem pre a m esm a decisão de que não estão
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nos autos provas que em basem qualquer decisão
que faça prosperara notitia criminis.
Q uero retirar dos Srs.Senadores a im pressão
de que essa ação seria analisada,se fosse novam ente protocolada em foro adequado,porterhavido apenas um vício com relação à esfera devida de poder
para analisaros atos de um m em bro de um Tribunal
R egionalFederal.
H á que se falar ainda,Sr.Presidente,dos 10
anos em que S.Exªesteve com o m em bro do Tribunal
Federalde R ecursos e tam bém na condição de seu
Presidente.N ão há com o se atacaro notório saberjurídico e a conduta ilibada de um hom em que,em toda
sua vida pública,m ereceu apenas um a representação dessa natureza e,com o já foim encionado,não
teve tem po para aceitara condição de se subm eter
ao exam e de paternidade perante o PoderJudiciário,
já que foinoticiado da representação apenas no m ês
de m aio.
Portanto,Sr.Presidente,que fique esclarecido
tam bém que entrou no m érito o Subprocurador,o qual
analisou as peças da representação,com o aquiestá
m ostrado,e,definitivam ente,não deu prosseguim ento à notitia crim inis.
Portanto, Sr. Presidente, julgo-m e em total
condição de exercero que determ ina a C onstituição:
aprovar o nom e do em inente indicado pelo Senhor
Presidente da R epública.
M uito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSD B – R R ) – Sr.
Presidente,peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE
(Antonio C arlos
M agalhães)– Tem a palavra o SenadorR om ero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSD B – R R . Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, participei da discussão na
C C J que argüiu o Juiz Francisco Falcão, e,
diferentem ente do que foidito aqui, discutim os na
C om issão esta questão.Eu e os outros Senadores
que estavam lá ouvim os o Juiz textualm ente dizer–
com o disse tam bém na sua defesa, cujo processo
tram ita na Justiça de Pernam buco – que se curvaria à
decisão judicial e acataria os filhos se ficasse
com provado que eram seus.
O que pode acontecer com esta votação de
hoje? Se não aprovarm os o seu nom e para M inistro e
am anhã ficar provado que ele não é o pai das
crianças, estarem os aniquilando um a carreira
brilhante. Se ficar com provado que é o pai, ele já
disse textualm ente que assum e a paternidade,com o
aliás já fez em outra situação antes do casam ento.
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Portanto,o que se discute aqui,efetivam ente,
não é a paternidade desses filhos. O que se
questiona hoje tem conotação política: ingressa no
M inistério Público extem poraneam ente e, m ais do
que isso, depois que foi indicado para o Superior
Tribunalde Justiça.
N ão quero aqui novam ente colocar os
argum entos que foram postos pelo Senador Jader
Barbalho e por outros Senadores, m as quero
estranhar que essa ação só tenha vindo a público
depois que o Juiz Francisco Falcão foiindicado para
M inistro do STJ.Essa ação não veio a público quando
ele assum iu a Presidência da 5ª R egião. Surge,
agora,pelas m ãos de um a procuradora que não tinha
atribuições para tal, com o foi dito pelo M inistério
Público Federal,exatam ente no m om ento em que ele
é indicado e tem seu nom e aprovado.
Sr. Presidente, não tenho dúvida. Vou votar
favorávelao Juiz Francisco Falcão.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr.
Presidente,peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães)– C om a palavra o SenadorJosé Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE.Para discutir.
Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.
Senadores, com o Senador do Estado de
Pernam buco, sendo o indicado um pernam bucano,
Juiz Federalno nosso Estado há m uitos anos, eu
gostaria tam bém de dar m eu depoim ento.C onheço
o seu trabalho e o considero um dos m elhores
juízes federais de Pernam buco. Sua indicação foi
justa, e lam ento o que está acontecendo. M as o
problem a será resolvido e m uito bem resolvido.
Espero que os com panheiros votem favoravelm ente
ao Juiz Francisco Falcão.
Q ualquerum de nós pode terum processo na
Justiça,sem que isso vá contra nossa reputação.A
reputação será considerada ilibada ou não quando o
processo forconcluído.Terfilhos fora do casam ento é
um a questão m uito polêm ica. M uitos hom ens
públicos passaram por situação sem elhante e
reconheceram esses filhos na Justiça.
Sr.Presidente,gostaria de ressaltaro conhecim ento jurídico do Juiz Francisco C ândido de M elo
Falcão N eto,que está há 10 anos no TribunalR egional Federal de Pernam buco, do qual foi vice-presidente e presidente.Ele ingressou pelo quinto
constitucionaldos advogados,m as isso não querdizerque tenha um nívelde conhecim ento inferioraos
dem ais juízes.C onsidero que o Juiz Francisco Falcão
tem as condições necessárias para ser M inistro do
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STJ,tanto do ponto de vista ético quanto do conhecim ento.N ós pernam bucanos ficaríam os m uito honradosem tê-lo no SuperiorTribunalde Justiça,em Brasília,representando o nosso Estado,dando prosseguim ento à sua carreira de hom em público.M uito obrigado.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM D B – D F)– Sr.Presidente,peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)– C om a palavra o SenadorLuiz Estevão.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM D B – D F.Para discutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e
Srs. Senadores, apenas trago m ais um adendo a
esta discussão, principalm ente no que se refere ao
saber jurídico e às qualidades m orais do Juiz Francisco C ândido de M elo Falcão N eto.
D esta vez,a lista elaborada pelo STJ para três
vagas não contem plou três indicados para cada
vaga;pelo contrário,foium dos processos m ais seletivos da história do SuperiorTribunalde Justiça,já
que, para três vagas, aprovaram -se apenas cinco
nom es.Evidentem ente,ninguém conhece m elhora
vida do m agistrado do ponto de vista de sua atuação
no Poder Judiciário do que seus próprios pares e
aqueles do STJ que,ao incluirseu nom e nesse processo altam ente seletivo,evidentem ente não escolheriam para acolhercom o colega alguém que não tivesse saberjurídico e qualidades m orais.
D aía razão do m eu voto a favorda indicação do
m agistrado Francisco C ândido de M elo Falcão N eto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– Em votação.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– Sr.Presidente,peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– C om a palavra o SenadorN ey Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB.Sem revisão do orador.)– A Bancada da Paraíba tam bém apoiará o nom e do indicado,m as eu e alguns outros Senadores estam os tentando votare o sistem a está travado,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– H á um defeito no painel,e já reclam eià área com petente.C olocarem os urna para que aqueles que ainda
não votaram possam fazê-lo.
O SR. NEY SUASSUNA (PM D B – PB)– Sr.Presidente,estou tem eroso de que a prim eira relação do
painelnão tenha a totalização,e aítodos teriam que
votarna urna.
(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e
N ÃO ,9.
H ouve 1 abstenção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– Votaram SIM 59 Srs.Senadores;e N ÃO ,16.
H ouve 1 abstenção.
Total:76 votos.

Vão sercontados agora os votos da urna.
Tendo em vista o problem a do painel,vam os encerraressas votações e prosseguirem os am anhã.

Aprovado o nom e do D r.Francisco C ândido de
M elo Falcão N eto.
Será feita a devida com unicação ao Presidente da
R epública.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– A O rdem do D ia está encerrada e o restante da m atéria fica transferido para am anhã,levando-se em conta a
pane do paineleletrônico.
São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada:

O s Presidentes das C PIs convocam os m em bros
para um a reunião agora. Am bas estão convocadas?
Então,para am bas C om issões.
A C PIsobre Sistem a Financeiro não está convocada.
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM AS
SRAS. E SRS. SENADORES:
Artur da Távola – G eraldo C ândido – R oberto
Saturnino – Jader Barbalho – Luiz O távio – R oberto
Freire – R om eu Tum a – Francelino Pereira – M auro
M iranda – M aguito Vilela – José Fogaça – Pedro Sim on – Lúcio Alcântara – Luiz Pontes – N ey Suassuna
– Luzia Toledo – H ugo N apoleão – G eraldo Althoff
– Antonio C arlos Valadares – José Eduardo D utra –
M arina Silva – Lúdio C oelho – R am ez Tebet– Juvêncio da Fonseca – José R oberto Arruda – C arlos Patrocínio – Leom arQ uintanilha – M oreira M endes.
O SR. GERSON CAMATA (PM D B – ES) – Sr.
Presidente,peço a palavra pela ordem .
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– V.Exªtem a palavra pela ordem .
O SR. GERSON CAMATA (PM D B – ES.Pela ordem .Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,observam os aqui,até com constância,que alguns com panheiros se sentem assoberbados pelas constantes reuniões de C PIrealizadas sim ultaneam ente com as nossas sessões de plenário e,às vezes,com os trabalhos
norm ais das com issões.
Ireipedira todososcom panheiros,principalm ente
aos que m ais reclam am ,que apóiem um projeto de resolução de m inha autoria que tram ita nesta C asa.D iz o
projeto que C PIsó pode funcionarsexta-feira,à tarde,
sábado,dom ingo e segunda-feira,na parte da m anhã,
para que não se sobreponha ao trabalho norm alda
C asa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos M agalhães)
– N ota-se que V.Exªé m uito favorávelàs C PI.
O SR. GERSON CAMATA (PM D B – ES)– Exatam ente.As C PIs irão trabalharsem prejudicaro andam ento norm aldas m atérias na C asa,funcionando às
sextas-feiras,na parte da tarde,aos sábados,aos dom ingos e às segundas-feiras,na parte da m anhã.

–5–
PARECER Nº 304, DE 1999
(Votação secreta)
D iscussão,em turno único,do Parecernº304,de
1999,da C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania,R elator:SenadorLúcio Alcântara,sobre a M ensagem nº122,de 1999 (nº672/99,na origem ),através da
qualo Presidente da R epública subm ete à deliberação
do Senado o nom e do D outorPaulo Benjam in Fragoso
G allotti,D esem bargadordo Tribunalde Justiça do Estado de Santa C atarina,para exercero cargo de M inistro
do SuperiorTribunalde Justiça,na vaga decorrente da
aposentadoria do M inistro R om ildo Bueno de Souza.
–6–
PAR EC ER N º317,D E 1999
(Votação secreta)
D iscussão,em turno único,do Parecernº317,de
1999,da C om issão de Assuntos Econôm icos,R elator:
SenadorG eraldo Althoff,sobre a M ensagem nº120,de
1999 (nº 665/99,na origem ),através da qualo Presidente da R epública subm ete à deliberação do Senado
o nom e do SenhorM ércio Felsky,para exercero cargo
de C onselheiro do C onselho Adm inistrativo de D efesa
Econôm ica – C AD E,do M inistério da Justiça,com m andato de 2 anos.
–1–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 1999
D iscussão,em turno único,do Projeto de Leida
C âm ara nº9,de 1999 (nº4.812/98,na C asa de origem ),
de iniciativa do Presidente da R epública,que dispõe sobre as norm as gerais para perda de cargo público por
excesso de despesa e dá outras providências,tendo
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Pareceres da C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania,R elator:SenadorFrancelino Pereira,
sob nºs:

A m atéria a que se refere figurará na O rdem do
D ia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos
term os do art.345,inciso II,do R egim ento Interno.

– 173, de 1999: 1º pronunciam ento: (sobre o
Projeto),favorável,com votos contrários do Senador
Am irLando,e,em separado,dos Senadores Antonio
C arlos Valadares e José Eduardo D utra;e

O SR. PRESIDENTE
(Antonio C arlos
M agalhães) – Volta-se à lista de oradores.
C oncedo a palavra ao Senador M aguito Vilela
pelo prazo de 5 m inutos.

– 254,de 1999:2º pronunciam ento:(sobre as
Em endas nºs 1 a 4,de Plenário),pela rejeição,com
votos contrários dos Senadores R oberto Freire,José
Eduardo D utra e Jefferson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – Passa-se, agora, à apreciação do
R equerim ento nº299,de 1999,de urgência,lido no
Expediente,para o Projeto de R esolução nº 62,de
1999,que autoriza a U nião e o Estado do Piauí,com a
interveniência do Banco do Estado do PiauíS.A.,da
C aixa Econôm ica Federal e do Banco C entral do
Brasil,a realizarem operação de crédito no âm bito do
Program a de Incentivo à R edução do SetorPúblico
Estadualna Atividade Bancária.
Em votação o requerim ento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente,quero apenas consignaro voto favorável
do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – O Senador H ugo N apoleão e o PFL
votam favoráveis.
Aprovado.
A m atéria a que se refere figurará na O rdem do
D ia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos
term os do art.345,inciso II,do R egim ento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C arlos
M agalhães) – Passa-se, agora, à apreciação do
R equerim ento nº 300,de 1999,de urgência,lido no
Expediente,para o Projeto de R esolução nº 63,de
1999,que autoriza a Prefeitura M unicipalde Itajubá a
contratar operação de crédito com o Banco de
D esenvolvim ento de M inas G erais S/A – BD M G,no
valor de R $ 1.865.000,00 (hum m ilhão oitocentos e
sessenta e cinco m ilreais)destinando-se os recursos
às obras de infra-estrutura urbana do m unicípio.Será
votado após a O rdem do D ia.
Em votação o requerim ento.
As Srªs e os Srs..Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.

O SR. MAGUITO VILELA (PM D B – G O .Para
um a breve com unicação.Sem revisão do orador.)–
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fiz um a
prom essa a m im m esm o e assum ium com prom isso
com o povo goiano de que denunciaria tantasquantas
vezes fossem necessárias, aqui da tribuna, os
acidentes de trânsito ocorridos em G oiás,em função
do péssim o estado de conservação das estradas
federais. Aqui estive em três oportunidades para
relatar o núm ero de pessoas m ortas em G oiás nos
finais de sem ana,em função do descaso do G overno
Federal para com as estradas federais do m eu
Estado.
N o últim o fim de sem ana,o feriado prolongado
provocou,nas rodovias federais de G oiás,4 m ortes e
m ais 22 feridos, inclusive na BR -060, um a rodovia
quase intransitável, que corta todo o sudoeste
goiano.A m anchete do principaljornalde G oiás diz:
“Acidentes em BR m atam 4 e ferem 22,apenas nesse
final de sem ana”. Toda sem ana, venho aqui
denunciartais fatos.N o últim o finalde sem ana,perdi
um a grande am iga,e o seu m arido está,até hoje,em
estado de com a,devido a um acidente provocado por
buracos nas estradas federais de G oiás.
Sr.Presidente,já em três oportunidades estive
aqui, repito, falando de outras 12 m ortes; 12 vidas
ceifadasnasestradasfederaisde G oiásem trêsfinais
de sem ana. N este ultim o final de sem ana, quatro
pessoasm orreram e 22 ficaram feridas.Q ue G overno
é esse? U m G overno incapaz de dotarde recursos o
M inistério dos Transportes para dim inuiro núm ero de
acidentes em virtude de buracos nas estradas,
principalm ente de Acreúna a Santa R ita do Araguaia,
passando porR io Verde,Jataí,M ineiros,Portelândia,
Perolândia.Todo finalde sem ana m orrem de 3 a 4
pessoas,fora o grande núm ero de feridos.Já não sei
m ais o que falarao povo do sudoeste goiano.N ão sei
m ais o que dizerdesta tribuna com relação ao estado
dessas rodovias federais.Tenho procurado o M inistro
dos Transportes,que alega sem pre falta de recursos;
tenho insistentem ente pedido à equipe econôm ica do
G overno que tenha m ais sensibilidade porque são
m uitas as vidas que estão sendo ceifadas todo fim de
sem ana na m inha região.
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Vejo o esforço hercúleo de um país salvando
pingüins que estão m orrendo nas beiras das praias
em razão da contam inação por óleo ou gastando
fortunas para salvarum a baleia,e observo,apenas
na m inha região, que m uitos conterrâneos m eus
m orrerem todo fim de sem ana,m as não percebo o
esboço de qualquerreação da equipe econôm ica,do
G overno Federal,do M inistério dosTransportesou do
D N ER . É realm ente um a situação constrangedora.
Talvez eu tenha de deixar de ir à m inha cidade, à
m inha região, em virtude desses acidentes que lá
acontecem todos os dias – inclusive,o principaleditor
do jornalFolha do Sudoeste teve sua esposa m orta
em um acidente e ele e seu filho estão em estado de
com a.N ão seicom o fica a sensibilidade do G overno
e da sua equipe econôm ica. Vou pedir à equipe
econôm ica, ao D iretor Presidente do D N ER , ao
M inistro dos Transportes que dêem um a explicação
ao povo do Sudoeste goiano, que dêem um a
explicação ao povo do Estado de G oiás sobre as
m ortes que ocorrem todo finalde sem ana.N o últim o,
m orreram três ou quatro e 22 pessoas ficaram
feridas.E ninguém tom a um a providência!
Fuiverificar in loco a situação.R ealm ente,é
im possível transitar em trechos dessas rodovias
federais no Estado de G oiás. E vem os um órgão
com o o D N ER ,que tem prédios e m ais prédios no R io
de Janeiro, prédios e m ais prédios em todas as
capitais deste País,prédios e m ais prédios em m uitas
cidades,inclusive na m inha cidade de Jataí,onde o
D N ER tem um prédio suntuoso com dezenas e
dezenas de funcionários. Por que existe um órgão
com o esse? Existe um órgão D N ER gastando fábulas
e m ais fábulas,existe o M inistério dos Transportes,
e não se resolvem esses problem as tão pequenos,
tão sim ples:taparburacos e recapearrodovias.
Toda sem ana vireià tribuna até que o G overno
Federal, a sua equipe econôm ica, o M inistério dos
Transportes e o D N ER tom em providências com
relação às estradas federais de G oiás.Enquanto eles
não as tom arem , estarei aqui denunciando. Vou
pegaros nom es de todas as vítim as para enviá-los a
esses órgãos que m encionei a fim de eles fique
sabendo quais as pessoas que m orreram em
acidentes provocados pela m á conservação das
estradas federais e pela absoluta falta de sinalização.
Se não são capazes de taparburacos,im aginem se
serão para sinalizaras rodovias!
Infelizm ente tenho de fazeressa denúncia e vou
continuarinsistindo nesse assunto porque sou fielao
povo goiano,sou fielao povo brasileiro.Espero que,
em determ inado m om ento, em um lam pejo de
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sensibilidade,os órgãos federais responsáveis pela
m anutenção das estradas possam atender aos
nossos apelos e, com o conseqüência, inúm eras
vidas deixem de sersacrificadas neste País porfalta
de conservação e sinalização nasestradasfederais.
M uito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Maguito
Vilela, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocíno, 2º
Secretário.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PD T – R S)
– Sr. Presidente, peço a palavra para um a breve
com unicação.
O SR. PRESIDENTE (C arlos Patrocínio) –
C oncedo a palavra à em inente Senadora Em ilia
Fernandes para um a breve com unicação, por 5
m inutos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PD T – R S.
Para um a breve com unicação. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
querem os m anifestar nossa solidariedade e
reconhecim ento a um evento que se realizou neste
País e que consideram os do m ais alto significado.
Trata-se do IIIC ongresso N acionalde Profissionais,a 56ªSem ana O ficialda Engenharia,da Arquitetura e da Agronom ia.O C onselho Federalde Engenharia,Arquitetura e Agronom ia,que representa 27
C rea em todos os Estados da Federação e 32 entidades nacionais se reuniram em N atalpara o evento.
Em nom e de 764 m ilprofissionais da área tecnológica
brasileira,publicaram um m anifesto que dirigem aos
governantes, às forças vivas da nacionalidade e ao
conjunto da N ação para reafirm arseu ideário e sustentarsua profissão de fé nos com prom issos que m antêm
e honram com a sociedade brasileira.
Leio o m anifesto,Sr.Presidente:
O Sistem a C onfea/C rea
² Porcrernos princípios éticos,nos ideais dem ocráticos e nos postulados da Justiça
com o referências fundam entais para que,
qualquerque seja o país,possa serdigno do
respeito dos dem ais povos e nações do m undo;
² Poracreditarno Brasil,conhecersuas
potencialidades e saberda dignidade,das necessidades e dos anseios de sua população;
² Por consciência sociale política plena de que esse m esm o povo, historicam en-
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te,m as em especialnas últim as quatro décadas e m uito particularm ente nesta que se
finda,tem sido vítim a de governos e governantes erráticos, descom prom issados com
o País e,com o conseqüência,tem sido tam bém vitim ado pela postergação dos verdadeiros interesses nacionais, pela exclusão
sociale econôm ica e pela negação de seus
direitos hum anos e de cidadania;
² Pela realidade inconteste de que os
profissionais de engenharia, arquitetura,
agronom ia,
geologia,
geografia
e
m eteorologia, representados pelo Sistem a
C onfea/C rea, conhecem m uito bem esse
trágico espectro econôm ico,sociale político
que infelicita a m aioria dos brasileiros;
² Pelo fato de que esses profissionais,
com o agentes que transform am idéias em
tecnologia, produtos serviços e riquezas
com suas atividades diretam ente ligadas à
valorização da cidadania e à qualidade de
vida da população, interagindo nos
segm entos produtivos, nas relações entre
capital e trabalho, na pesquisa, na
educação, na agricultura, na indústria, no
saneam ento,na m ineração,na habitação e
em vários outros cenários, constatam no
cotidiano de trabalho os resultados
indefensáveis e nefastos das políticas
públicas que estão-nos condenando ao
retrocesso e ao caos.
O Sistem a C onfea/C rea há m uito vem
não apenas denunciando esse estado de
coisas e seus m ais notórios responsáveis,
m as tam bém vem oferecendo alternativas
para saneá-los e solucioná-lo em todos os
âm bitos de atuação dos seus profissionais,
de cujo trabalho resulta a form ação de
aproxim adam ente 70% do PIB nacional.
M as, independentem ente de todas as
sugestões de características pontuais, o
Sistem a C onfea/C rea tem defendido, sob
ponto de vista m ais am plo,um a visão orgânica do Estado e da N ação,a urgente adoção de um novo m odelo de desenvolvim ento,novas diretrizes de política m acroeconôm ica e redefinição em ergencialdas políticas
públicas vigentes, direcionando-as, fundam entalm ente, para a valorização social do
serhum ano e o fortalecim ento da cidadania.
Essas propostas, evidentem ente, passam pela solução e pelo resgate do nívelde
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vergonha a que já chegaram os velhos problem as de sem pre,ou seja,a saúde,a educação, o transporte, a habitação, a fom e, a
m iséria e,sobretudo,o desem prego que,por
assum irníveis de verdadeira catástrofe socialjá transcende as m eras estatísticas econôm icas,para am putar a dignidade do povo e
sentenciar o destino de m ilhões de brasileiros.
Em que pesem nossos esforços,todavia,na esteira do neoliberalism o,da globalização e da subalternidade,continua a serreinante o im pério do m ercado,adorado com o
“bezerro de ouro”pela incom petência e subserviência dos responsáveis pelos destinos
do País.Persistem ,tam bém ,o com prom etim ento da soberania nacional,a alienação da
econom ia,o poder hegem ônico das bancas
nacionale internacionale dos interesses em
curso,enquanto a grande m aioria da população brasileira tenta “colher m igalhas no festim dos poderosos”.
E essa ordem vigente,que hoje já am eaça a própria estabilidade das instituições,é
sem pre m antida e fortalecida sob os escapism os retóricos dos incapazes,que só enxergam um único m odelo de desenvolvim ento –
o que eles escolheram – com o o m ais adequado para o Brasil ou, m ais exatam ente,
para a concretização dos interesses estrategicam ente colocados.
D iante disso,o Sistem a C onfea/C rea,à
luz das conclusões do seu IIIC ongresso N acionalde Profissionais e 56ª Sem ana O ficial
de Engenharia,da Arquitetura e da Agronom ia,quando,m ais um a vez,através de nova
C arta Estatutária,dá testem unho de sua perm anente escola de renovação e se reestrutura para responderàs dem andas dos profissionais,das instituições e,acim a de tudo,aos
seus com prom issos com a sociedade,reafirm a sua m issão institucional e seu ideário,
propondo e defendendo para o Brasil um
novo Projeto de Nação para o Século XXI.
Projeto este que contem ple o desenvolvim ento econôm ico,aliado e voltado para o
desenvolvim ento social e, por conseguinte,
para todos os brasileiros.
Para tanto,considerando os fatores políticos e psicossociais m ais agravantes do
m om ento; considerando que um a nação se
constróiou se reconstróia partir do espírito
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do seu povo,do respeito à legitim idade dos
princípios,da integridade e capacidade daqueles que têm a m issão, não apenas de
em preendê-la,m as de torná-la realidade,o
Sistem a C onfea/C rea e os profissionais da
área tecnológica brasileira exigem que esse
novo Projeto da Nação adote,com o prim eiros passos, o expurgo e a elim inação dos
escândalos no âm ago do G overno e no ventre do Poder.
Q ue prom ova o restabelecim ento da
transparência, da decência e da honra com o
resgate do espírito de brasilidade do seu povo,
da dignidade nacionale da am pla participação
da sociedade civilnas decisões nacionais.
O Sistem a C onfea/C rea sustenta,
reivindica e perfila a convicção e a
cam inhada para um novo Projeto de
Nação,que possa contar com governantes
honrados, com petentes
e
com
a
credibilidade para gerir e dar um destino
para o Brasil, em parceria e consonância
com a vontade e os esforços de todos os
brasileiros".
Sr. Presidente, esse é o testem unho de um
espírito crítico diante da realidade,um exem plo de
cidadania e, principalm ente, um cham am ento ao
povo, principalm ente àqueles m ais pobres, aos
desem pregados, aos m ais hum ilhados inclusive
diante de toda essa onda de corrupção e
im punidade.
Ao afirm arem que um a N ação se constróiou se
reconstróia partirdo espírito do seu povo,eles dão,
sem dúvida,um testem unho de fé,de esperança e de
força na parceria do G overno com os governantes e
com todos os brasileiros.
Era
o
registro
que
queria
fazer,
congratulando-m e com o C onselho Federal de
Engenharia,Arquitetura e Agronom ia deste País,por
essa bela dem onstração de espírito crítico e cívico
que eles dão à N ação brasileira.
M uito obrigada.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSD B – R J)– Sr.
Presidente,peço a palavra para um a breve com unicação.
O SR. PRESIDENTE (C arlos Patrocínio)– C oncedo a palavra ao SenadorArturda Távola,para um a
breve com unicação.V.Exªdispõe de 5 m inutos.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSD B – R J.Para
um a breve com unicação.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,o rádio é um veículo
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de grande im portância,em bora de relativam ente baixo
status culturalno Brasil,não em função do trabalho de
grande parte dos radialistas,m as pelo fato de que ele
não recebe e não m erece a atenção na m edida da sua
im portância,da sua penetração.
O rádio é um grande form adorde padrões.O rádio form a padrões estéticos.O rádio form a padrões no
tocante ao conhecim ento da inform ação.O rádio tem
um caráterde lazer,tem um caráterde inform ação desportiva e vive um a perm anente tensão entre um gênero
populista de transm issões radiofônicas e ao m esm o
tem po um a tendência popular– não populista efetivam ente – de levaras grandes teses,as grandes idéias
para o conhecim ento da população.Aliás,a m eu juízo,
nenhum veículo de com unicação tem a im portância do
rádio nesse particular,quando existem m ediadores,ou
seja,com unicadores,capazes de efetuaressa transição,buscara inform ação,m as buscara inteligência da
notícia,tersim plicidade suficiente para falarà população,levaros padrões m usicais,culturais brasileiros ao
níveldas grandes periferias.O rádio é,portanto,a m eu
juízo,um instrum ento indispensávelde com unicação,
m uito pouco considerado com o tal.
Poressa razão,desejo fazeraquium a saudação,
aproveitando este tem po,a um radialista que está a fazer
50 anosde rádio.Trata-se do radialista Haroldo de Andrade,um paranaense que com eçou no rádio do Paraná,e
há m aisde 30 anosestá no rádio do Rio de Janeiro,sendo
líderde audiência no seu horário habitualde nove horas
ao m eio-dia,todos os dias.
H aroldo de Andrade é a representação de um padrão que reúne um sentido ético cultural,no que faz,associado a um a capacidade de serpopularsem populism o,de sersim ples sem serbanal,de levardistração,
hum or, conhecim ento, cultura, inform ação e debate
com pessoas qualificadas,a fim de que os assuntos que
estejam na ordem do dia do País tenham um a form a de
ventilação,tenham um a form a de contradita.E o faz de
m aneira m agnífica,sem baixaro nível,de adotara postura do sensacionalism o ou do oportunism o sensacionalista,
que é quase a m esm a coisa,ou,ainda,do populism o
desenfreado.
H aroldo de Andrade é,portanto,um m arco e um
sím bolo na radiofonia brasileira.Alguém que perm anece 50 anos à frente de um m icrofone e ao finaldesse
tem po – com eçou m uito jovem – continua com talento,
com vigor,com disposição diária,presta um incom ensurável e quase indefinível serviço à com unidade,
atendendo ao que é,na essência,a razão pela qualo rádio
é um a concessão para o uso de um serviço público.É serviço público levara inform ação traduzida de m odo sim ples,
acessívele popular,levaro debate,levarpadrõesde cultura
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brasileira,sobretudo da riquíssim a cultura popular,e
fazê-lo com elevado teorde qualidade no uso do idiom a,de qualidade na escolha dos tem as.C uriosam ente,um espectro radiofônico,graças à libertação da
censura que conseguim os na C onstituição de 88,determ inou um aviltam ento da fala radiofônica,um aviltam ento dos tem as,a entrada no escabroso,no grotesco,no escatológico,no duplo sentido.N o m om ento em que inúm eras em issoras de rádio buscam este
cam inho para a popularidade – é necessária a audiência –,H aroldo de Andrade segue sendo,com o
sem pre foi,sério,ao m esm o tem po bem -hum orado,
ao m esm o tem po capaz de com andarum program a
de três horas,que atinge no R io de Janeiro – apenas
no R io de Janeiro – cerca de 800 a um m ilhão de pessoas a cada dia.Essa é um a responsabilidade social.
Essa é um a responsabilidade que não pode serlargada de m ão.Ele,ao serassim ,com o sem pre foi,equilibrado, sério, com petente, consegue a liderança de
audiência exatam ente para desm entir as teses de
que é a baixa qualidade norm alm ente aquilo que o
povo deseja.
Saúdo,portanto,os 50 anos de rádio de H aroldo
de Andrade com o quem saúda um hom em de cultura,
um literato,um hom em de jornal.Parece que nosm eios
de com unicação estranham ente estabeleceu-se um a
hierarquia:revista é m aisim portante,depoisvem jornal,
depois vem televisão,depois vem rádio,o que é um a
evidente deform ação. O rádio capilariza inform ação,
leva-a às periferias e,portanto,tem um papelrelevante,
tão relevante quanto qualquer outro,e possivelm ente
m ais, porque fala para um a população que quase
nunca tem acesso a esses m eios que são
considerados os m eios nobres da im prensa.
É,portanto,um laborde alta qualidade e eu não
poderia deixar de trazer à tribuna do Senado o
respeito por esse profissionalno m om ento em que
com pleta 50 anos de atividades ininterruptas no rádio
brasileiro.
Era o que eu tinha a dizere agradeço a atenção
de V.Exª
O SR. PRESIDENTE (C arlos Patrocínio) –
C oncedo a palavra ao em inente SenadorIris Rezende.
O SR. IRIS REZENDE (PM D B – G O .Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a reform a tributária é, hoje, um a
exigência da sociedade brasileira.É sob a pressão da
sociedade, inconform ada com o atual e injusto
sistem a tributário,que vão avançando as deliberações
do C ongresso N acionalsobre o tem a.N o m om ento,o
Projeto de R eform a Tributária tram ita na C âm ara dos
D eputados; em breve, chegará ao Senado. Esta
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C asa terá que se posicionar sobre o assunto. É
oportuno,pois,levantá-lo e discuti-lo.
Ao m eu ver, Sr. Presidente, acim a do grande
núm ero de questões fiscais específicas que terem os
de debater,deve pairarum a visão unificadora sobre a
reform a tributária: a de que ela deve se dar sob o
signo da dem ocratização. Sim , o País necessita
urgentem ente de um avanço inovador na form a da
conquista da dem ocracia tributária.U m a talreform a
significará o fortalecim ento do pacto dem ocrático que
o Brasiljá abraçou no sentido político.Agora,há que
estendê-lo ao âm bito da econom ia.
Porque,Sr.Presidente,o sistem a tributário que
hoje tem os contraria nossas m elhores aspirações
dem ocráticas.Ele oprim e o cidadão com um com um a
legislação ardilosa, que parece construída sobre a
base da desconfiança m útua entre cidadãos e
Estado.Isso representa,portanto,o inverso do arque
se deve respirarnum pacto dem ocrático.A estrutura
de im postos que aí está asfixia as pequenas
em presas e o assalariado,m as abre brechas que são
aproveitadas pelas grandes em presas para não
cum prirem seu dever fiscal. O nerando a produção
brasileira, o sistem a tributário gera desem prego,
sem eando injustiça social.
Finalm ente,a atualestrutura tributária solapa a
Federação no sentido m ais antidem ocrático possível,
ao deixaros m unicípios em extrem a indigência fiscal.
O Poder Público local, dessa form a, fica de m ãos
atadas frente às dem andas das populações, que,
com o sabem os,vivem no M unicípio antes de viverem
no Estado ou na U nião.
Sr.Presidente,está m ais do que claro,hoje,que
nossa tributação prejudica desnecessariam ente a
produção, travando o desenvolvim ento econôm ico.
São tributos em cascata, encarecendo o produto
nacional, que precisa com petir cada vez m ais em
escala
global.
São
tributos,
sobretudo,
excessivam ente com plexos.N a verdade,tem os um
em aranhado de leis e norm as que desestim ulam o
produtor, incentivam a sonegação e a corrupção,
em purrando osagenteseconôm icospara a econom ia
inform al.
É incalculávelo núm ero de em pregos perdidos em
virtude dessa opressão fiscalque pune a atividade produtiva.A passagem para a inform alidade significa perda de
qualidade nos em pregos gerados.A com plexa rede tributária,ao propiciara sonegação,sabota o próprio sistem a,
prejudica o PoderPúblico,que,com isso,perde receitas.
A sonegação e a evasão fiscal,que ocorrem em
proporçõesgigantescas,são o certificado definitivo da
falência do atual sistem a tributário. O recente
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depoim ento do Secretário da Receita Federal, nesta
Casa,a propósito dessa questão,foiesclarecedore espantoso.Declarou ele que existe no País um volum e
totalde rendas da ordem de R $825 bilhões que escapa do alcance da R eceita Federal,não recolhendo tributos federais.C ertam ente,parte desse volum e é estim ulada a fugirdo deverde pagarim postos pela própria com plexidade do sistem a. M as, grande parte
dessa sonegação é fruto de m ecanism os antidem ocráticos gerados pelas atuais leis,as quais,ao m esm o tem po em que pressionam os pequenos agentes
econôm icos, deixam grandes brechas, exploradas
porequipes de especialistas e consultores,contratados a peso de ouro para evitaro pagam ento de tributos, favorecendo exatam ente as m aiores corporações.
Segundo o Secretário da R eceita Federal, dos
100 m aiores pagadores da CPM F,em 1998,48 jam ais
declararam Im posto de Renda;dos 66 m aiores bancos,
28 não pagaram tributos; m etade das 530 m aiores
em presas do País não cum prem suas obrigações
com a R eceita,recorrendo às tais brechas legais.
Sr. Presidente, se o perfil de tributação e
arrecadação exige reform a urgente, tam bém é
verdade que a m aneira de partilhar os im postos no
âm bito federaltam bém requerreform as profundas.É
preciso um novo pacto dem ocrático a favor dos
m unicípios, que, a partir da C onstituição de 1988,
vêm assum indo m ais e m ais atribuições e encargos,
sem a contrapartida dos recursos.
É interessante lem brarque todo esse arcabouço legalsobre o qualos Poderes Públicos m unicipais,
estaduais e federalse assentam e se estribam é ainda da época do arbítrio,em que procuravam os ditadores trazeràs suas m ãos toda ou quase toda a renda nacional,ficando os Estados e os M unicípios subjugados ao Poder C entral,perm anentem ente jungidos à vontade deste,não podendo eles se insurgir
contra as regras pelo poderestabelecidas.
Pressionados pelas carências do povo e desfavorecidos pela atualdivisão tributária no seio da Federação,os M unicípios vêm travando um a brava luta.Em
grande núm ero deles surgiram program as exem plares
de atendim ento às necessidades sociais.O PoderPúbli
co localé,dentre todos,o m ais sensívela essas dem andas,o m ais propenso a um a efetiva prática dem ocrática.
Todavia,as adm inistrações das cidades estão falidas,
estão obrigadas a m endigarverbas,quando deveriam
estaraparelhadas do ponto de vista fiscalpara cum prir
suas tarefas e seus deveres.
Essa situação,Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores, tem provocado um a distorção, inclusive na
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ação dos Parlam entares que com põem o C ongresso
N acional.H oje,a ação de um D eputado não é m edida
pelos projetos de leique apresenta,não é m edida pelo
desem penho nas tribunas da C âm ara dos D eputados.
A ação,o valordo Parlam entarporeste Brasilafora se
m ede pelas m igalhas que consegue buscarnos M inistérios para acalentara fom e e o desespero dos prefeitos m unicipais.É isso o que tenho visto no decorrer
das cam panhas. Q uando um D eputado consegue
R $50m il,R $100m il,junto a um M inistério,para determ inado prefeito, é recebido com flores e é reeleito.
N inguém procura saberqualfoio projeto de leique ele
apresentou para aprim orar o nosso arcabouço legal.
Assim as coisas vão acontecendo e o m undo político
se deteriorando na concepção do povo brasileiro.
O Sr. Casildo Maldaner (PM D B – SC )– Perm ite-m e V.Exªum aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PM D B – G O )– O uço o
aparte do nobre SenadorC asildo M aldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (PM D B – SC )– C um prim ento V.Exªpelo pronunciam ento que faz nesta tarde
em defesa do princípio federativo.É verdade que m uitos daqueles que lutam para criarm elhores m ecanism os em todos os setores,quando voltam às suas bases,não são aplaudidos.M as aqueles – conform e disse V.Exª– que conseguiram R $50 m ilaqui,R $100 ali,
são recebidos com flores.Isso,na verdade,retira o
princípio federativo,quernos Estados,quernos M unicípios.É lá nos M unicípios que acontecem as coisas
todo dia.N ão é m aispossívelesse negócio de é dando
que se recebe,buscarrecursos daquie de lá.O G overno Federaldeve cuidarda segurança nacional,da
soberania,e deixaraconteceras coisas do dia-a-dia,
aquilo que é atividade hum ana em todos os setores,
nos cam pos econôm ico,sociale cultural.Porque quereracom panhartudo? Porque centralizar?
O SR. PRESIDENTE (C arlos Patrocínio.Fazendo soara cam painha.)– N obre SenadorC asildo M aldaner,perm ita-m e interrom per V.Exª para
que possam os prorrogara sessão porm ais 5 m inutos,a fim de que V.Exªpossa concluiro seu m aravilhoso aparte, e o Senador Iris R ezende, o seu
discurso.
O Sr. Casildo Maldaner (P M D B – S C ) –
M uito obrigado, S r. P residente. S enador Iris
R ezende,é o m om ento de fazercom que esse
direito à soberania,esse direito de as pessoas
exercerem as suas funções em todos os seto res aconteça cada vez m ais.O pronunciam en to de V. E xª tem um a dim ensão inestim ável
para as pessoas honradas,que sabem buscar
o bem e não querem andar de pires na m ão ,
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que não querem m endigar.E V .E xª,S enador
Iris R ezende,é o protótipo disso.C um prim ento V .E xª,com todo o respeito,poresta análise que
faz na tarde de hoje da tribuna do Senado Federal.
O SR. IRIS REZENDE (PM D B – G O ) – M uito
obrigado,SenadorC asildo M aldaner,pelo aparte de
V. Exª, que veio valorizar o nosso pronunciam ento
nesta tarde.Um a questão que,com o eu disse e V.Exª
reafirm ou,é palpitante.A cidadania vaise com pletar
com a autonom ia dos M unicípios e dos Estados.O
PoderC entraldeve terobrigações m ais específicas
de segurança nacional,de coordenadorde políticas,
de aproxim ação dos Estados federativos. N ão
podem os deixar a sorte do povo, m uitas vezes,
entregue à vontade de um secretário de assistência
social,que,pensando em se elegerdeputado federal
nas próxim as eleições,carreia os recursos para os
M unicípios da sua preferência. E os dem ais? E os
outros cinco m il M unicípios? Tem os que criar
condições para que os M unicípios tenham renda
suficiente para acudiràs necessidades do povo.São
os prefeitos e os vereadores que sentem de perto as
dores,as angústias,as aflições do povo,que m uitas
vezes não tem m eio de transporte,que m uitas vezes
não tem rem édio,que m uitas vezes não tem m édico,
que m uitas vezes não tem a estrada que perm ite o
escoam ento da produção. É o prefeito, então, que
precisa de recursos para acudiraos seus m unícipes e,
conseqüentem ente, o povo sofrido do interior
brasileiro.
Sr. Presidente, os M unicípios precisam ver
reforçadas suas receitas fiscais, tanto as receitas
próprias com o as de transferência.H oje,em m édia,
as gestões das cidades dependem ,em dois terços,
de transferências da U nião e dos Estados. O s
recursosprópriosvariam m uito.Porregião,em ordem
crescente, no N ordeste, representam 17,5% ; no
N orte, 19,7% ; no C entro-O este, 20,1% ; no Sul,
27,9% ; e, no Sudeste, 39,2% . U m a nova estrutura
tributária e seus critérios de partilha na Federação
devem levarem conta essa grave diversidade.
Sr.Presidente,é im prescindívelque adotem os
novas bases para fundam entar a reform a tributária
que todos querem os.Essas diretrizes são:a sim plificação do sistem a;a am pliação da base arrecadadora;
o com bate à sonegação;a tributação progressiva e o
fortalecim ento das finanças m unicipais.
U m sistem a tributário m ais sim ples traria,com
certeza,inúm eras vantagens para o País.Ele passaria
a serm elhorconhecido pelo contribuinte,suscitando,
entre este e o Fisco,m aiorconfiança e tranqüilidade.
Isso tam bém reduziria os espaços hoje abertos à so-
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negação e à corrupção.U m conjunto de tributossim plificado conduziria à dim inuição do ím peto da guerra fiscaljudicialque hoje ocorre em m atéria tributária e que
onera contribuintes e PoderPúblico.As em presas veriam aliviados os altos custos em que incorrem para
m anterserviços contábeis,fiscais e jurídicos.
Am pliara base de arrecadação significa alteraro
perfildos tributos de m odo a alcançar um universo
bem m aiorde contribuintes.C om m enosbrechaslegais para a evasão fiscal,pode-se reduziros m ecanism osde pressão.C om m enoresalíquotas,m aisem presas serão atraídas para a form alidade.O próprio aperfeiçoam ento do sistem a possibilitaria um drástico com bate à sonegação.
O s tributos progressivos devem serpriorizados.
É preciso fortalecer o princípio de que quem ganha
m ais deve pagar m ais.Isso reforçaria a legitim idade
ética do novo sistem a.
A sim plicidade,o aum ento da base arrecadadora,a dim inuição da pressão tributária,a perspectiva de
se reduzir a sonegação e a m aior legitim idade ética
perm itiriam que se firm asse um verdadeiro pacto a favordo pagam ento de tributos em nosso País.Assim ,
um novo sistem a que seguisse as diretrizes aquialinhadas,fruto de deliberação do C ongresso N acional,
dotado de autoridade dem ocrática,ensejaria um avanço na consciência de cidadania.Ele produziria resultados positivos tanto para os governos,que veriam aum entada a sua arrecadação,com o para os contribuintes,que teriam reduzida sua carga tributária.
O fortalecim ento das finanças dos M unicípios é
um a exigência dem ocrática e deverá contribuirpara o
restabelecim ento do equilíbrio no pacto federativo.A
este respeito tem existido um a elogiávelm obilização
das bases,que resultou,recentem ente,na apresentação da C arta M unicipalista de Brasília.Este docum ento contém valiosas contribuições para a R eform a Tributária.D essa C arta,podem ser destacadas as seguintes reivindicações:
– com patibilização entre a estrutura tributária e
as com petências de cada nívelde governo;
– am pliação da base de transferência constitucionalpara osM unicípios,com definição doscritériosgerais
de partilha de recursos no texto constitucional;
– alteração do conceito de taxas,de form a a perm itiro financiam ento de serviços urbanos a cargo do
PoderPúblico m unicipal;
– m anutenção da autonom ia dosM unicípiospara
tributar,assegurando o ISSQ N com o com petência exclusiva dos M unicípios,com aprovação de leicom plem entar.

JUNHO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, a retom ada da dem ocracia
form alfoium a grande conquista de nossa sociedade.
M as tem os de estender o conceito de dem ocracia,
conquistando a justiça tributária.
Aprofundaras conquistas é fazerum a reform a
tributária im pregnada de visão dem ocrática; é
defendero pequeno,o local,o m unicipal;é im porum
perfil tributário inteligente, eficaz; é defender,
sim ultaneam ente,um novo pacto,tendo por base a
prosperidade econôm ica e a plena cidadania.
Prom ovam os esse novo pacto.Esta C asa não
há de faltarao Brasilnesta hora.
Sr.Presidente,m uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (C arlos Patrocínio)– N ão
há m ais oradores inscritos.
A Presidência com unica aos Srs. Senadores
que, na votação do M inistro Francisco C ândido de
M elo Falcão N eto,o resultado foio seguinte:
Votaram SIM 59 Srs.Senadores;e N ÃO ,13 Srs.
Senadores.
H ouve 1 abstenção.
Feito o confronto da lista de votação eletrônica
com a lista da cham ada nom inal,verificou-se que os
Senadores G eraldo Althoff,M oreira M endes e José
R oberto Arruda já haviam votado no painel.
Portanto, fica este registro nos Anais, porque o
Presidente Antonio C arlos M agalhães havia
proclam ado resultado diverso.
O SR. PRESIDENTE (C arlos Patrocínio) – O s
Srs. Senadores Ernandes Am orim e M arina Silva
enviaram proposições à M esa que, em face do
disposto no art. 235, III,a, do R egim ento Interno,
serão lidas na próxim a sessão.
O SR. PRESIDENTE (C arlos Patrocínio) – O s
Srs. Senadores Paulo H artung, Ernandes Am orim ,
João Alberto Souza e Lúcio Alcântara enviaram discursos à M esa para serem publicados na form a do
disposto no art.203 do R egim ento Interno.
S.Exªs serão atendidos.
O SR. PAULO HARTUNG (PSD B – ES) – Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,o que m e traz à tribuna nesta tarde é a adoção de um a m edida que,certam ente,trará benefícios aos m unicípios brasileiros.
A diretoria do Banco N acional de D esenvolvim ento Econôm ico e Social(BN D ES)aprovou a am pliação do Program a de M odernização das Adm inistraçõesTributáriasM unicipais– PM AT.Agora o program a
vaiapoiar,além de ações para viabilizar a elevação
dos atuais níveis de receita dos m unicípios,iniciativas
que visem a m elhoria da qualidade do gasto e o aum ento da eficiência nas dem ais esferas da gestão m u-
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nicipal.Passa assim a cham ar-se Program a de M odernização da Adm inistração Tributária e da G estão dos
Setores Sociais Básicos,m antendo a sigla PM AT.
Com as m udanças,o PM AT vaiproporcionaraos
m unicípios possibilidades de atuarna obtenção de m ais
recursos estáveis e não inflacionários e na m elhoria da
qualidade e redução do custo praticado na prestação de
serviços nas seguintes áreas:adm inistração geral,assistência à criança e jovens,saúde,educação e geração de
oportunidades de trabalho e renda.
C om o PM AT,o BN D ES procura participarativam ente do processo de reform a e aum ento do nívelde
eficiência fiscaldo Estado brasileiro.A carteira de projetos do PM AT atinge hoje o valorde R $150 m ilhões,
abrangendo cerca de 50 m unicípios.C om as alterações aprovadas,esta carteira deverá aum entarsubstancialm ente.
Ao longo da existência do program a já foram contratadas operações com as Prefeituras de M anaus,Vitória,Rio de Janeiro,Fortaleza,Belém e Curitiba.Há outras oito operações já aprovadas que estão aguardando
autorização do Banco Centralpara serem contratadas.
Além dessas, existem na carteira da Área Socialdo
BNDES m ais 24 operações em análise ou aguardando
projeto,todas elas com perspectivas altam ente favoráveis quanto ao retorno do investim ento.
D ependendo dos investim entos que já tenham
sido realizadas pelas prefeituras antes da adesão do
PM AT,os benefícios esperados podem serbastantes
expressivos.D as operações em carteira no BN D ES,
osacréscim osprojetadosde receita própria variam entre 11,5% e 171,5% .Em m ais de 80% dos casos o increm ento supera os 50% .
D entre as ações financiáveis pelo PM AT am pliado destacam -se:o fortalecim ento da capacidade gerencial,norm ativa,operacionale tecnológica da adm inistração tributária e da gestão pública dos serviços
sociais básicos;e dem ais ações de natureza fiscalou
racionalizadoras do uso de recursos públicos
disponíveis nos governos locais. O program a
abrange ainda o desenvolvim ento e aperfeiçoam ento de sistem as de inform ação,serviços e
processos voltados para o cum prim ento das
atribuições e com petências m unicipais estabelecidas no âm bito do S istem a único de S aúde –
S U S ;do E statuto da C riança e do A dolescente;
e da Leide D iretrizes e B ases da E ducação.
O s re cu rso s d o P M A T p o d e rã o ta m b é m se r a p lica d o s n o a co m p a n h a m e n to
d a s o b rig a çõ e s trib u tá ria s, m a xim iza çã o d o u so d e re cu rso s o cio so s o u su b u tiliza d o s e e lim in a çã o d e perdas,m elhoria
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da qualidade e da oferta desses serviços a um
m enor custo;em registro,controle e gerenciam ento da execução do gasto público;em inform atização,incluindo aquisição e desenvolvim ento de softw are; e em capacitação, treinam ento e aperfeiçoam ento gerencial,técnico e de apoio operacional.
Podem ainda seraplicados na realização de serviços e estudos de natureza organizacional;adm inistração de recursos hum anos e de serviços gerais;gestão de fundos públicos; tecnologia de prestação de
serviços e padrões de custos;gerenciam ento de licitações,contratos e processos adm inistrativos;registro
de preços,registros funcionale da folha de pagam ento;controle da evasão tributária;gerência e cobrança
de dívida ativa;controle de receitas e despesas e da
execução orçam entária, financeira, patrim oniale da
dívida pública.
O program a deverá tam bém prom overa cooperação perm anente dosm unicípiosentre si,com osrespectivos Estados,com órgãos da Adm inistração Federale com a sociedade civilpara atuação conjunta,intercâm bio de experiências,inform ações,cadastros e
form ação de redes sociais que racionalizem ,m elhorem e am pliem o atendim ento e reduzam o custo unitário da prestação dos serviços.
O utro objetivo do PM AT é a m odernização da adm inistração pública voltada para iniciativas de desenvolvim ento localque prom ovam capacitação e articulação do tecido produtivo e geração de trabalho e renda.
O “novo” PM AT,longe de pretender solucionar
todos os problem as dos nossos m unicípios,é,certam ente,um esforço para m inim izá-los,e,porisso,m erece aplausos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – R O )– Sr.
Presidente,Srªs.e Srs.Senadores,na agenda de trabalho do parlam ento, nesta década, em um a econom ia
cada vez m ais globalizada,tem os a questão do custo da
seguridade sociale da legislação trabalhista.
A exem plo de outras questões estruturais,o enfrentam ento desta questão tem sido adiado,contornado.E prosseguim os sem condições de com petição no
m ercado global.
Aíestá a m issão do FM I,defendendo os interesses do m ercado financeiro m undial,para liberarnovos
dólares,destinados ao balanço de pagam ento.C om
sua receita de ajuste fiscal,que im plica recessão e desem prego,exatam ente porque não tem oscondição de
com petição.
D esem prego,que tem relação direta com o custo
da seguridade sociale da legislação trabalhista.
C ada vez m ais,as pessoas com preendem isto.
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H oje,já não é heresia pregarum a reform a consistente nestas questões.
Até porque os avanços sociais em outras áreas
com pensam eventuais reduções dos direitos trabalhistas,e a eficiência do Estado na prom oção da seguridade social,é cada vez m ais questionada.
SenhorPresidente,Senhoras e Senhores Senadores,hoje,asliderançassindicais,e asliderançaspolíticas,tam bém dos trabalhadores,entendem que tem os que dim inuiro peso da seguridade sociale da legislação trabalhista no custo da produção.
Neste sentido,apresento m odesta contribuição.
Apresento à discussão desta C asa,um Projeto
de leique concede isenção de contribuição socialpara
o produtorrural,e altera a alíquota do Fundo de G arantia de Tem po de Serviço sobre a rem uneração de em pregados rurais.
N a contribuição social,reduz a alíquota devida
sobre o totaldas rem unerações pagas aos segurados
que prestem serviços a em pregadores rurais,de 20%
para 1% .
N estestem posde m oeda estável,poucoslucros,
e juros elevados,não há porque m anteralíquota tão
alta em folha de pagam ento.
Poroutro lado,m antém a contribuição proveniente do faturam ento e do lucro,que é de 2% sobre a
receita bruta,ou 10% sobre o lucro líquido.
O Projeto tam bém reduz de 2% para 1 décim o
porcento,a contribuição do produtorrurale do pescador,sobre a receita bruta da com ercialização da sua
produção.
Estas atividades,na realidade,são praticam ente
de subsistência,e deveriam serassistidas.
Poroutro lado,em relação ao FG TS,quando se
tratarde em pregadorque exerça a função de produtor
rural,com o pessoa física ou em presa ruralou agropecuária,reduz a obrigação de depósito,de 8% da rem uneração paga,para 1% .
O projeto prevê ainda,nos dois casos,da redução
do FG TS e da redução da Contribuição Social,a definição
dada na form a da legislação do im posto de renda ao em pregadorque exerça função de produtorrural.
SenhorPresidente,Senhoras e Senhores Senadores,seique é um a contribuição m odesta para dim inuiro peso do custo Brasil,m as é um a base de discussão,e tem grande im pacto ao produtorrural.
Além disto, estas alterações, perm item condições de cum prim ento da lei.São valores possíveis e
serem cum pridos.E não valores absurdos à realidade
da atividade rural,que não são observados.
M uito obrigado.
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O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PM D B – M A)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no últim o
sábado, dia 5 de junho, transcorreu o D ia M undial
da Ecologia e do M eio Am biente.
N esta fala,quero associar-m e aos que se preocupam com a questão do m eio am biente e externaralgum as observações,com o objetivo de colaborarna
reflexão que cabe fazer em face da im portância da
questão da ecologia e do m eio am biente para a vida
presente e futura do nosso País e da própria hum anidade.
N ão se trata de m anifestar sentim entos, diria,
poéticos.É fácile sugestivo fazerpoesia ao contem plarum a paisagem ,um fenôm eno da natureza,um horizonte m atizado pelas luzes do crepúsculo.N ão se
trata tam bém de vislum brarsituaçõespatéticasde realidade que se acaba porforça da ação predatória do
hom em ,vestindo de nostalgia os horizontes do porvir.
Trata-se,sim ,de,lem brando a data,darm inha contribuição para aprim oraro que considero um a necessidade fundam entalpara todo o brasileiro:tom arconsciência da im portância da terra, da natureza e da necessidade de bem cuidá-la,para que m antenha e aprim ore sua beleza e continue a produziros bens necessários à sobrevivência.
No dia 19 de m arço de 1997,o Jornal do Brasil
publicou a “C arta da Terra”,ou os “18 M andam entos
do Planeta”. Transcrevo aqui três desses m andam entos,porconsiderá-los abrangentes o suficiente para
sublinhara grandeza da tem ática.Dizo prim eiro m andam ento:“Respeitara terra e toda vida.A Terra,toda form a
de vida e todos os seres vivos possuem um valorintrínseco e têm direito ao respeito,sem levarem conta seu
valorutilitário para a hum anidade”.
N o segundo,lê-se:“C uidarda terra,protegendo
e restaurando a diversidade,a integridade e a beleza
dos ecossistem as do planeta.O nde houver risco de
dano grave ou irreversível ao m eio am biente, um a
ação preventiva deve seradotada a fim de evitarprejuízo”.
E porfim o últim o m andam ento,que determ ina a
responsabilidade coletiva na m agna tarefa de utilizar,
trabalhar,conservare desenvolvera riqueza naturalda
terra. D iz esse derradeiro m andam ento: “C ultivar e
praticarum sentim ento de responsabilidade com partilhada pelo bem -estarda C om unidade da Terra.Toda
pessoa,instituição e governo têm o deverde prom over
m etasindivisíveisde justiça para todos,sustentabilidade,paz m undial,respeito e cuidado para com a com unidade de vida m ais am pla”.
N esses três m andam entos, encerram -se dois
valores basilares:o valorintrínseco da terra e de sua
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natureza e o valor do hom em , com o ser hum ano,
agente recriadordessa m esm a natureza,seja no sentido da capacidade que possuide conhecer-lhe as leis
e delas se utilizarda m elhorform a possível,seja em
term os de um a responsabilidade com partilhada pelo
bem -estarde todos.
D esse contexto,SenhorPresidente,Senhoras e
SenhoresSenadores,depreendem -se osprincípiosda
reciprocidade que caracteriza o relacionam ento entre o
serhum ano e a natureza.Am bos têm suas leis e suas
necessidades,am bos têm sua constituição.Esta,dinam izada porleiscegas,aquele,dotado de inteligência que
lhe possibilita conhecim ento,podendo,então,dirigira cegueira ds leis naturais,orientando-as em favorpróprio
ou em benefício da m esm a natureza,para conservação e aprim oram ento.
Por ocasião da II C onferência M undial sobre
M eio Am biente e D esenvolvim ento,a Eco-92,realizada no R io de Janeiro,m ilhares de crianças e jovens do
m undo inteiro enviaram m ensagens,cartas e denúncias de toda ordem e apelos no sentido do cuidado que
deve serdispensado ao Planeta.Essascorrespondências,sim bolicam ente dependuradas em um a árvore,
inspiraram as autoridades presentes a instituírem o
D ia da Terra.
Iniciativa oportuna, em bora pouco lem brada,
constitui-se m arco de fundam entalim portância para
refletirsobre os recursos naturais existentes,sobre a
form a com o são explorados,sobre sua im portância na
m anutenção do indispensávelequilíbrio das coisas,
para evitar os perigosos desgastes praticados, que
põem em risco as condições essenciais da sobrevivência da hum anidade.O aquecim ento global,o efeito
estufa,a poluição dos m ares,dos rios e do solo,a distruição sem critérios das florestas,a extinção de espécies anim ais e vegetais,os desastres ecológicos são
tem as,enfim ,que preocupam em face da possibilidade de desaparecerem ,com prom etendo definitivam ente a qualidade de vida na terra.
Veja-se,porexem plo,o problem a das terras férteis do Brasil.Em 1998,o M inistério do M eio Am biente
divulgou dadossegundo osquais,só nesse ano,foram
queim ados 87 m ilhectares de m atas,inclusive áreas
de preservação am biental.
A M ata Atlântica,originalm ente cobertura de pelo
m enos 5 m ilquilôm etros da costa brasileira,está reduzida a apenas 3 porcento da extensão original.
N oscerradosbrasileiros,a segunda m aiorextensão com características específicas no território nacional,porforça da im plantação da soja e da pecuária,
já se afirm a que 80 porcento dessa área dem onstram graves problem as de degradação.Segun-
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do inform ações do Fundo M undialpara a N atureza,as
perdas de solo nessa área podem atingir10 quilos por
quilo de soja produzida.
D e acordo com a C onvenção das N ações
U nidas sobre D esertificação,realizada em 1998,as
terras áridas,sem i-áridas e sub-úm idas secas,que
podem ser afetadas direta e indiretam ente,
com preendem aproxim adam ente 51 m ilhões e 720
m ilquilôm etros quadrados, quase 33 por cento da
superfície da terra.D essas cifras,estão excluídas as
terras super-áridas e os desertos, que som am 9
m ilhões e 780 m ilquilôm etros quadrados,perfazendo
16 porcento da superfície terrestre.D essa form a,de
acordo com osdadoscom um ente divulgados,do total
da área da terra,33 porcentro estão em processo de
desertificação e 16 porcento já são deserto.
A preocupação com os recursos naturais
desdobra-se tam bém em preocupação com o destino
do ser hum ano,em particular diante das condições
históricas atuais de m ilhões de seres hum anos
relegados à m argem
das conquistas do
desenvolvim ento.
O últim o artigo dos m andam entos acim a
referidos com extrem o acerto fala da necessidade de
“prom over m etas indivisíveis de justiça para todos,
sustentabilidade, paz m undial, respeito e cuidado
para com a com unidade de vida m ais am pla”.
Q uero realçar,de m odo especial,a necessidade
dessas “m etas indivisíveis de justiça”,para propiciar
condições de alevantam ento das populações
econom icam ente sem dignidade de vida,sem dúvida
o m ais trágico problem a com que se depara o m undo
no am plo espectro da ecologia.
Este,na verdade,um dos m aiores senão o m aior
dos desafios para um a ecologia de qualidade:a qualificação do serhum ano para a vida nesta terra.Enquanto
houverpobreza,não haverá condiçõespara um a ecologia desenvolvida e de qualidade total.C om pobreza,os
abastados depredam porque são ávidos,ospobres poluem e destroem porque não têm consciência e precisam
sobreviver.Am bosfecham -se no próprio m undo.O sprim eiros porque não enxergam às m argens de si,os segundos
porque não dispõem de condiçõespara considerara realidade na contextualidade de sua abrangência e im portância.
Não haverá ecologia e m eio am biente sadiose auto-sustentáveis fora de um realism o fundado em estruturas sérias asseguradoras e prom otoras da justiça.Um a
justiça traduzida em oportunidades de trabalho e em prego,em condições para cuidarda educação e da saúde,
em espaço para o lazer,para a participação e a respon-
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sabilidade de todos,em lugarpara um a existência de
qualidade.
Diz bem o m andam ento quando afirm a seressa
um a tarefa de “Toda pessoa,instituição e governo...”.É
tarefa de indivíduos,de com unidadese instituições.É tarefa de país e de países,de governo e de governos,de
continente e de continentes,de ricos e de pobres.Em
conclusão,posso afirm arque um a solidariedade efetiva
é condição prim ordialpara um a ecologia e um m eio am biente concretam ente salvaguardados, para usufruto,
segurança e deleite do serhum ano.
O Brasiltem grandiosos horizontes nesse cam po.
Tenho certeza e faço votos no sentido de que m eu grande am igo e com petente M inistro do M eio Am biente,José
SarneyFilho,projete nosso País,posicionando-o na vanguarda das nações que bem cuidam de sua ecologia e
m eio am biente.
Era o que eu tinha e desejava dizer.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE)– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,retorno a um tem a
sem pre presente em m eus pronunciam entos,reflexo de
um a preocupação rotineira em m eu trabalho parlam entar.Refiro-m e à educação,na qualidentifico a base que
sustenta a cidadania e o insubstituívelcam inho para o
desenvolvim ento.Por isso,nunca é dem ais focalizá-la
nesta Casa,sobretudo quando se tem porfulcro a superação de nossas deficiências no setore o sincero desejo
de veruniversalizada um a educação de qualidade,que
não adm ita excluirnenhum brasileiro.
Hoje,gostaria de abordarum segm ento de nosso
sistem a educacionalque,em bora im portantíssim o,costum a ficarà m argem dosgrandesdebatesque envolvem
a área da educação,talvez pelo fato de que seus principais protagonistas – porum a elem entarquestão de faixa
etária – não dispõem dosinstrum entosnecessáriosà defesa de sua causa.Falo da educação infantil,o antigo
pré-prim ário.
Faço,de im ediato,duas considerações prelim inares da m ais alta relevância para a linha de raciocínio que
estareiutilizando.A prim eira,dizrespeito aosindiscutíveis avanços obtidos na área da educação infantil,em bora
estejam os longe,m uito longe,do ponto considerado satisfatório.A segunda,refere-se ao fato,pordem aissignificativo,de que a educação infantilé,agora,porforça da
nova Leide Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
parte integrante da educação básica,com pondo-a com o
ensino fundam entale o ensino m édio.
A prim eira constatação que faço dizrespeito à legislação hoje existente no País,referente à educação infantil.Ao analisá-la,percebe-se o quanto se avançou em
term os legais,m uito em bora saibam os quão difícil
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é sua correspondência no terreno prático.N ão obstante,o fato de contarm os com um a boa regulam entação
para o setor indica, no m ínim o, a existência, entre
nós,de um a universalizada com preensão acerca da
vitalim portância da educação infantil.
A C onstituição de 1988, m odificada pela
Em enda nº14,de 1996,é clara,a esse respeito.Já
em seu artigo 7º, ao fixar os direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, dispõe, entre eles,
“assistência gratuita aosfilhose dependentes,desde o
nascim ento até seis anos de idade, em creches e
pré-escolas”.O artigo 208,tratando do deverdo Estado
para com a educação, diz que essa tarefa será
efetivada m ediante a garantia de, entre outras,
“atendim ento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade”.Por fim ,o artigo 211,ao
determ inarque a U nião,os Estados,o D istrito Federal
e os M unicípios organizem em regim e de
colaboração seus sistem as de ensino,faz questão de
conferir aos M unicípios a responsabilidade de
atuarem “prioritariam ente no ensino fundam entale na
educação infantil”.
A legislação ordinária tam bém não deixou de
contem plar, com o convém , a educação infantil.
Lem bro,a propósito,a Leinº 8.069/90,exatam ente
aquela que dispõe sobre o Estatuto da C riança e do
Adolescente. Em seu artigo 54, a lei repete a
C onstituição, reiterando o dever do Estado de
assegurar“atendim ento em creches e pré-escolas às
crianças de zero a seis anos de idade”. D e form a
ainda m ais enfática,o artigo 208 do Estatuto incluio
não-oferecim ento ou a oferta irregular desse
atendim ento entre as falhas dos governantes que
os tornam passíveis de serem acionados porcrim e
de responsabilidade.
Porfim ,Sr.Presidente,Srªs e Srs Senadores,
tem os a LeiN º9.394/96,que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional. D ela, recolho três
artigos, que contem plam diretam ente a área que
estam os abordando.O prim eiro deles,exatam ente o
4º, prom ove pequeno acréscim o ao texto
constitucional,lem brando que o deverdo Estado para
com a educação escolar pública será efetivado
m ediante a garantia de determ inadas ações,entre as
quais “o atendim ento gratuito em creches e
pré-escolas às crianças de zero a seis anos de
idade”.
R essalto, na LD B, o art.29, quanto se
contextualiza e se conceitua a educação infantil.
Integrando-a ao sistem a educacional, a educação
infantilé considerada a “prim eira etapa da educação
básica”,form ulando um a clara definição quanto à sua
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finalidade,qualseja,“o desenvolvim ento integralda
criança até os seis anos de idade,em aspectos físico,
psicológico,intelectuale social,com plem entando a
ação da fam ília e da com unidade”.
N a m esm a lei,especificam -se os locais – pressupondo m etodologias próprias – em que será oferecidada a educação infantil. O art. 30 fala em “I –
creches,ou entidades equivalentes,para crianças de
até três anos de idade”e em “II– pré-escolas,para as
crianças de quatro a seis anos de idade”.Porúltim o,
algo de fundam entalim portância: o art. 31 estipula
que,“na educação infantil,a avaliação far-se-á m ediante acom panham ento e registro de seu desenvolvim ento, sem objetivo de prom oção, m esm o para o
acesso ao ensino fundam ental”. O u seja, nada de
nota,nada que lem bre reprovação;antes,o que se espera dessa etapa da escolaridade é,fundam entalm ente,socialização – com tudo o que isso representa – e
os prim eiros passos na direção da alfabetização e do
raciocínio m atem ático.
Vista a configuração legalda educação infantil,
resta a indagação fatal:e a prática,com o se apresenta? N esse ponto,senhorPresidente,enveredam ospor
um difícilcam inho.Sabe-se que,de um a form a geral,
são precárias as condições nas quais é oferecida essa
prim eira etapa da educação básica.D e igualm odo,e
reproduzindo um a realidade bem conhecida de todos
nós,há gritantesdiferençasentre a regiõesbrasileiras.
U m problem a crucialenfrentado pela educação
infantilé o concernente ao financiam ento.O fato de a
própria C onstituição determ inarcom o faixa de escolaridade obrigatória – e gratuita,na rede pública – o ensino fundam entalacabou porcanalizarpara esse nívelo
grosso dos recursos disponíveis.C om o advento do
Fundo de D esenvolvim ento do Ensino Fundam entale
de Valorização do M agistério,o Fundef,a educação
pública,no seu conjunto,foiam pla e indiscutivelm ente
beneficiada:os recursos deixaram de ficardispersos,
sua distribuição passou a contarcom um critério rigorosam ente objetivo – o núm ero de alunosm atriculados
– e osM unicípiosforam estim uladosa assum irefetivam ente o ensino fundam ental.Isso,sem contarcom os
ganhos salariais do m agistério que,em algum as regiões,chegaram a duplicaro seu valor.
Sem em bargo de todosessesaspectosextrem am ente positivos e,porisso m esm o dignos de todos os
louvores,há um outro lado do Fundefque,se não é
perverso,pelo m enos está a exigiraguda reflexão.N a
justa ânsia de transform ara face dram ática do ensino fundam entalem nosso P aís,pautada pelo
desejo de vê-lo incluindo todas as crianças na
faixa dos sete anos de idade e de m elhorar seu de-
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sem penho,o Fundefcentrou-se nessa etapa da escolaridade.N a prática,os recursos necessários ao financiam ento da educação infantile do ensino m édio
quase que desaparecem .
Esse é um problem a grave, a exigir rápido
equacionam ento.
Afinal,a boa preparação dada pela educação
infantil é m eio cam inho andado para um ensino
fundam ental bem feito. Q uando isso ocorre,
inevitavelm ente a dem anda pelo ensino m édio será
am pliada.N ão há com o respondera este desafio sem
o correspondente aporte financeiro.
O M inistro da Educação, Paulo R enato, cujo
belíssim o trabalho tem os reconhecido, há poucos
dias lem brou que m uitos M unicípios brasileiros
tinham o costum e de aplicar grande percentualde
seus recursos vinculados à educação nas creches e
na pré-escola,deixando sob a responsabilidade dos
Estados a oferta do ensino fundam ental.
Pessoalm ente,seique esse era,sobretudo o caso do
Estado de São Paulo,onde m unicípios ricos pouco
investiam no ensino fundam ental,sobrecarregando o
G overno Estadual. C om o Fundef, obviam ente, a
situação com eça a se inverter, aprofundando-se a
m unicipalização do ensino fundam ental.Entretanto,
convenham os que a prioridade – justíssim a,porsinal
- conferida ao ensino fundam ental não pode se
confundir com exclusividade, deixando à m ingua a
educação infantile o ensino m édio.
M as,a bem da verdade,há que se reconhecer
que o M EC tem agido no sentido de oferecer à
educação infantil seguras indicações de com o
expandir-se,tanto em term os quantitativos,quanto em
qualidade.A prpósito,registro,com satisfação,recentes
trabalhos publicados pelo M inistério – aos quais tive
acesso e a oportunidade exam inar– que dem onstram
seu forte interesse na organização e no bom
funcionam ento das instituições especializadas em
educação infantil.
As obras produzidas e editadas pelo M ec,por
interm édio de sua Secretaria de Educação Fundam ental,form am dois conjuntos.O prim eiro,tem um
caráterm aisfuncional,voltado essencialm ente para a
educação infantil.Em dois volum es,o trabalho intitula-se “Subsídiospara Credenciam ento e Funcionam ento
de Instituições de Educação Infantil”.Nele,inform ações
práticas de com o proceder para colocar em funcionam ento um a instituição especializada nessa área educacional– elaboração do projeto,exigências legais,m ecanism ospara a autorização de funcionam ento e obtenção
do credenciam ento,entre m uitas outras inform ações –
agregam -se a textos bem escritos, com sim plicidade,
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m as que não se afastam da necessária densidade,
escritosporalgunsdosm aioresespecialistasbrasileiros.
A outra publicação,tão ou m ais im portante que a
prim eira,é um conjunto de três volum es,subordinados a
um título geral:“ReferencialCurricularNacionalpara a
Educação Infantil”.Aíesta,SenhorPresidente,Senhoras
e SenhoresSenadores,o ponto alto.Seguido a benfazeja e inovadora política do M ec,respaldada na nova LDB,
leva-se à educação infantila m esm a contribuição anteriorm ente oferecida ao ensino fundam entale ao ensino m édio:
a idéia de parâm etros curriculares – linhas norteadoras da
ação pedagógica – em substituição à arcaica noção de
“disciplina”ou “m atéria”,presa a um a “grade curricular”.
Espero,sinceram ente,que esse ReferencialCurricularpossa desem penhar,na educação infantil,o m esm o papelrevolucionário que os parâm etros e as diretrizes curriculares haverão de significarpara as duas outras etapas da educação básica.Afinal,o que se espera
de um a criança até os seis anos de idade é que,com o
auxílio da escola,possa iniciaro longo e duradouro processo de conhecim ento do m undo, identificando-se
com o serindividuale social.Isso,feito com prudência,
am or,sensibilidade e pessoalqualificado.
Q ue o M ec,as Secretarias Estaduais e M unicipais
de Educação,osConselhosNacional,Estaduaise M unicipais de Educação,estejam atentos à execução dessas
propostas.M as,acim a de qualqueroutra consideração,
que cada com unidade cham e a sia tarefa de partilhara
condução e a execução de todo esse processo.Som ente
assim haverem os de terum a escola pública de qualidade,
aberta a todos,com prom etida com a sua gente e com seu
tem po,identificada com a sociedade a que pertence e com prom etida com a form ação de autênticos cidadãos!
M uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)– N ada
m ais havendo a tratar,a Presidência vaiencerraros trabalhos,lem brando as Sras.e Srs.Senadores,que constará da sessão deliberativa ordinária de am anhã,a realizar-se às 14 horas e 30 m inutos,a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PARECER Nº304,DE 1999
(Votação secreta)
D iscussão, em turno único, do P are cernº 304,de 1999,da C om issão de C ons tituição,Justiça e C idadania,R elator:S e nador Lúcio A lcântara,sobre a M ensagem
nº 122, de 1999 (nº 672/99, na origem ),
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a tra vé s d a q u a l o P re sid e n te d a R e p ú b lica su b m e te à d e lib e ra çã o d o S e nado o
nom e do D outorPaulo Benjam in Fragoso G allotti,D esem bargador do Tribunalde Justiça do Estado de
Santa C atarina,para exercero cargo de M inistro do
SuperiorTribunalde Justiça,na vaga decorrente da
aposentadoria do M inistro R om ildo Bueno de Souza.
(A m atéria constou da sessão deliberativa
ordinária do dia 08 do corrente m ês,quando teve sua
discussão adiada para esta data.)
–2–
PAR EC ER N º317,D E 1999
(Votação secreta)
D iscussão,em turno único,do Parecernº317,
de 1999, da C om issão de Assuntos Econôm icos,
R elator:Senador G eraldo Althoff,sobre a M ensagem nº120,de 1999 (nº665/99,na origem ),através
da qualo Presidente da R epública subm ete à deliberação do Senado o nom e do Senhor M ércio
Felsky,para exercero cargo de C onselheiro do C onselho Adm inistrativo de D efesa Econôm ica – C AD E,
do M inistério da Justiça,com m andato de 2 anos.
(A m atéria constou da sessão deliberativa ordinária do dia 08 do corrente m ês,quando teve sua discussão adiada para esta data.)
–3–
PR O JETO D E LEID A C ÂM AR A N º9,D E 1999
D iscussão,em turno único,do Projeto de Leida
C âm ara nº9,de 1999 (nº4.812/98,na C asa de origem ),de iniciativa do Presidente da R epública,que
dispõe sobre as norm as gerais para perda de cargo
público porexcesso de despesa e dá outras providências,tendo
Pareceres da C om issão de C onstituição,Justiça e C idadania,R elator:Senador Francelino Pereira,sob nºs:
– 173, de 1999: 1º pronunciam ento: (sobre o
Projeto),favorável,com votos contrários do Senador
Am ir Lando,e,em separado,dos Senadores Antonio C arlos Valadares e José Eduardo D utra;e
– 254,de 1999:2º pronunciam ento:(sobre as
Em endas nºs 1 a 4,de Plenário),pela rejeição,com
votos contrários dos Senadores R oberto Freire,
José Eduardo D utra e Jefferson Peres.
(A m atéria constou da sessão deliberativa ordinária do dia 08 do corrente m ês, quando teve sua
discussão adiada para esta data.)
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–4–
SU BSTITU TIVO À PR O PO STA D E EM EN D A
À C O N STITU IÇ ÃO N º21,D E 1997
(Votação nom inal)
Votação,em segundo turno,do Substitutivo à
Proposta de Em enda à C onstituição nº21,de 1997,
do SenadorJosé Serra e outros,que revoga o inciso
V do art.163 e o art.192 da C onstituição Federal,
bem com o o art.52 do Ato das D isposições C onstitucionais Transitórias (Sistem a Financeiro N acional),
tendo
Parecer nº 214/99-C C J,R elator:Senador Jefferson Peres,oferecendo a redação para o segundo
turno.
(D ependendo de Parecer da C C J sobre a
Em enda nº1,de Plenário,oferecida em 2ºturno.)
–5–
PR O JETO D E D EC R ETO LEG ISLATIVO
N º7,D E 1999
D iscussão,em turno único,do Projeto de D ecreto Legislativo nº 7,de 1999 (nº 702/98,na C âm ara
dos D eputados),que aprova o texto do Acordo de C ooperação na Área de Turism o,celebrado entre o G overno da R epública Federativa do Brasile o G overno
da Jam aica,em Brasília,em 28 de agosto de 1997,
tendo
Parecerfavorável,sob nº221,de 1999,da C om issão de R elações Exteriores e de D efesa N acional,
R elator:SenadorJosé Jorge.
–6–
PR O JETO D E D EC R ETO LEG ISLATIVO
N º8,D E 1999
D iscussão,em turno único,do Projeto de D ecreto Legislativo nº 8,de 1999 (nº 701/98,na C âm ara
dos D eputados),que aprova o texto do Acordo sobre
C ooperação C ulturale Educacional,celebrado entre
o G overno da R epública Federativa do Brasile o G overno da Jam aica,em Brasília,em 28 de agosto de
1997,tendo
Parecerfavorável,sob nº222,de 1999,da C om issão de R elações Exteriores e D efesa N acional,
R elator:SenadorTião Viana.
O SR. PRESIDENTE (C arlos Patrocínio) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 44 minutos.)
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